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Anställdas entreprenöriella aktivitet – EEA
Andel i åldersgruppen 18–64 år som inom ramen för sin 
anställning varit aktivt involverad i, eller haft en ledande roll i 
idéutveckling eller förberedelse och implementering av en ny 
verksamhet under de tre senaste åren.

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.

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 3,5 år.

Företag 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.

Förbättringsdrivet entreprenörskap
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen 
nedan) som (1) anser sig drivna av en identifierad affärsmöjlig-
het och inte pga att de inte har något annat arbete; och (2) 
som indikerar att den huvudsakliga drivkraften för entrepre-
nörskapet är möjligheten att öka sitt oberoende eller sina 
inkomster, snarare än bara upprätthålla sin inkomst. 

Förväntningar om tillväxt och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som förväntar sig att 
anställa minst 0–5, 6–19 eller 20 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 ochTEA: 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 kunderna utomlands.

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

Nödvändighetsdriven entreprenöriell aktivitet/nödvän-
dighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen 
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 kompetens/förmåga
Andel i åldersgruppen 18–64 år som bedömer att de
har tillräcklig kompetens och förmåga för att starta
ett företag.

Upplevda möjligheter
Andel i åldersgruppen 18–64 år som ser goda möjligheter
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, d v s ett företag 
som har betalat löner eller andra ersättningar till ägaren 
under mer än tre månader men inte mer än 3,5 år.
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Entreprenörskapsforum presenterar härmed 2015 
års nationella entreprenörskapsrapport baserad på 
data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. 
GEM är det mest omfattande och världsomspän-
nande forskningsprojekt som årligen mäter och ana-
lyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och 
attityder. Projektet startades med tio länder 1999 och 
har sedan fortsatt att växa. I år uppgår antalet med-
verkande länder till 73. I årets globala undersökning 
har 206 000 personer liksom 3 936 nationella exper-
ter på entreprenörskap intervjuats. Undersökningen 
omfattar 72 procent av världens befolkning samt 90 
procent av global BNP. Lanseringen av den globala 
rapporten skedde vid en konferens i Mexiko i februari. 
Den kan laddas ned från GEM-konsortiets webbplats, 
www.gemconsortium.org. 

GEM ger en årlig och omfattande ögonblicksbild av 
nivå, ambitioner och attityder avseende företagande i 
världen hos befolkningen, d v s inte endast hos entre-
prenörerna själva. I analysen uppmärksammas också 
ekonomisk-politiska förutsättningar för entreprenör-
skap, tillväxt och innovation. Genom en långt driven 

samordning av metod, frågeformuleringar och analys 
möjliggörs internationella jämförelser. 

För Sveriges del kan konstateras att det totala entre-
prenörskapets nivå, TEA-indexet, minskat kraftigt från 
8,2 till 6,7 procent 2014 och Sverige avviker därmed 
från övriga jämförbara länder. Den trendmässiga 
ökningen av entreprenörskapet som ägt rum sedan 
mitten av 2000-talet förefaller ha brutits och Sverige 
placerar sig återigen under TEA-snittet för innovations-
drivna länder. Särskilt anmärkningsvärt är en större 
minskning av kvinnors entreprenörskap.  

För att bistå läsaren finns en ordlista med de vanli-
gaste GEM-begreppen som används i undersökningen 
på omslagets insida. Vidare finns för den intresse-
rade läsaren fördjupande information om metod och 
modell samlad i appendixet. Den som vill veta mer är 
alltid välkommen att kontakta Entreprenörskapsforum 
med frågor. Det är dock som vanligt författarna som 
svarar för de slutsatser, policyrekommendationer och 
den analys som presenteras.

FÖRORD

Stockholm i maj 2015

Johan Eklund 
Vd Entreprenörskapsforum och professor Jönköpings Internationella Handelshögskola 

Pontus Braunerhjelm
Professor KTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum



• Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenöriella 
aktiviteter i tidigt stadium har fallit från 8,2 procent 
2013 till strax under sju procent 2014. Därmed bryts 
en uppåtgående trend sedan 2007.

• Entreprenörskapet har även minskat i små EU-länder 
och Norden men dock inte alls lika markant som i 
Sverige. Stora EU-länder (Frankrike, Italien, Spanien, 
Storbritannien och Tyskland) och USA visar en 
ökning i entreprenörskapet sedan år 2013.

• Efter en minskning 2014 ligger andelen svenskar 
som påbörjat en entreprenöriell bana på ungefär 
samma nivå som i EU-länderna och i de nordiska 
länderna. I flertalet fall avslutas detta företagande 
relativt omgående. I USA är andelen som påbörjar 
ett företagande ungefär 2,5 gånger så stor som i 
övriga länder/ländergrupper.

• Andelen affärsänglar (informella investerare) mins-
kade mellan 2011 och 2012 men förefaller ha planat 
ut 2013 och 2014 på en något högre nivå. Sverige 
har en betydligt större andel affärsänglar jämfört 
med övriga länder med undantag för USA.

• Andelen nödvändighetsbaserat entreprenörskap 
har minskat i Sverige medan andelen möjlighetsba-
serat entreprenörskap ökat sedan 2013.

• Kvinnors entreprenörskap har fallit brant från 6,2 
procent till 3,8 procent mellan 2013 och 2014.

• Det svenska etablerade företagandet (äldre än 3,5 år) 
har fortsatt att öka efter nedgången 2012. Utvecklingen 
tyder på en fungerande dynamik i entreprenörskapet 
där nyföretagande övergår till etablerade företag.

• Intraprenörskapet, dvs andelen entreprenöriellt 
anställda inom befintliga bolag, ligger lägre än entre-
prenörskapet i flertalet länder. I Sverige är nivåerna 
nästan lika stora.

• Den svenska nedgången i entreprenöriella aktivite-
ter tycks främst ha drabbat enklare verksamheter 
såsom konsument- och hushållsnära tjänster, vars 
andel minskade med ca tio procentenheter jäm-
fört med tidigare år. Sannolikt har RUT- och ROT-
diskussionen påverkat benägenheten att starta 
företag inom dessa branscher.

• Den största andelen av nyföretagandet, 47 procent, 
skedde under år 2014 i branschen för affärstjänster.

• Andelen unga entreprenörer (upp till 35 år) faller 
trendmässigt i Sverige sedan 2012 medan vi utmär-
ker oss med en större andel entreprenörer i ålders-
segmentet 55–64 år.

SNABBSAMMANFATTNING 
– GEM 2015 PÅ 30 SEKUNDER 



• Svenska entreprenörer visar sig ha relativt låga tillväxt-
ambitioner mätt som antal anställda jämfört med de 
andra länderna/ländergrupperna trots att nivån ökat 
något från tidigare års GEM-undersökningar.

• Internationaliseringsgraden för nya och unga före-
tag i Sverige har dock stigit jämfört med tidigare år 
och ca 65 procent av de svenska entreprenörerna 
hade kunder utomlands 2014, en signifikant skillnad 
från 2012 då nivån låg på 40 procent.

• Andelen av den vuxna befolkningen i Sverige som 
säger sig ha för avsikt att starta företag inom en tre-
årsperiod har 2014 sjunkit till 2010 års nivå (strax 
över åtta procent).

• Under 2014 upplevde 70 procent av svenskarna att 
det fanns goda entreprenöriella affärsmöjligheter 
i närmiljön, samtidigt som ca 35 procent ansåg sig 
ha förmågan att starta och driva företag – en minsk-
ning med 2,5 procentenheter sedan året innan. 
Proportionerna är nästan omvända för USA.

• Jämfört med åren precis innan den ekonomiska kri-
sen slog till 2008 har rädslan att misslyckas trend-
mässigt ökat. I Sverige anger 35 procent av de med 
upplevda affärsmöjligheter att rädsla att misslyckas 
hindrat dem från att starta företag.

• Över 70 procent av svenskarna anser att framgångs-
rikt entreprenörskap ger hög status.

• Jämfört med de klassiska välfärdsstaterna samt 
större och mindre EU-länder, uppvisar de anglosax-
iska länderna betydligt högre entreprenöriell akti-
vitet i flertalet dimensioner: entreprenöriell avsikt, 
det riktigt tidiga entreprenörskapet liksom det mer 
etablerade. 

• Inget samband föreligger mellan entreprenörskap 
och intraprenörskapet vilket tyder på att det är 
institutioner – lagar och regelverk – som styr hur 
entreprenöriell talang kanaliseras i en ekonomi.

• Det finns dock  ett positiv samband mellan utbild-
ning och möjlighetsbaserat entreprenörskap liksom 
mellan tillgång på riskkapital (affärsänglar) och 
entreprenörskap. 
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GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR  
– SAMMANFATTNING INTERNATIONELLA RESULTAT

1.	 Den	globala	rapporten	kan	laddas	ned	från	www.gemconsortium.org.
2.	 Sverige	deltog	de	första	åren	av	GEM	1999–2007	och	en	svensk	rapport	publicerades	2001	av	ESBRI.	En	lucka	finns	för	data	avseende	åren	2008	

och	2009.	Fr	o	m	2010	tog	Entreprenörskapsforum	över	uppdraget	att	genomföra	GEM-undersökningarna	i	Sverige.	P	g	a	luckan	före	2010	saknas	
data	för	just	de	år	då	finanskrisen	drabbade	många	ekonomier,	varför	vissa	internationella	jämförelser	över	tid	försvåras	för	svensk	del.

3.	 Definitioner	och	begrepp	förklaras	på	omslagets	insida.

2015 publicerades den 16:e internationella rappor-
ten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 
Rapporten undersöker årligen individers attityder, 
aktiviteter och ambitioner avseende entreprenörskap 
runtom i världen.1 För Sveriges del är detta den sjätte 
nationella GEM-rapporten.2 Sedan den första under-
sökningen som 1999 omfattade 10 länder har studien 
vuxit till att 2014 omfatta 73 länder med 206 000 
respondenter och representerar idag drygt 72 procent 
av världens befolkning och 90 procent av världens BNP. 
Detta gör GEM till den största pågående studien av 
entreprenörskap och entreprenöriell dynamik i världen.

Detta inledande kapitel beskriver den modell som 
GEM bygger på och sammanfattar kort de internatio-
nella resultaten från 2014 års undersökning avseende 
entreprenörskapets olika faser och ambitioner samt 
attityder till entreprenörskap. I kapitel 2 redovisas 
resultaten av 2014 års undersökning mer ingående 
med Sverige och jämförbara länder i fokus. Resultaten 
av tillfrågade experters syn på förutsättningar för 
entreprenörskap i Sverige presenteras i kapitel 3. 
Rapporten avslutas med slutsatser och policyrekom-
mendationer i kapitel 4.

1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR

LÄNDERS UTVECKLINGSNIVÅER OCH FÖRETAGAN-
DETS FASER

Modellen som GEM baseras på bygger på den 
grundläggande idén att ett dynamiskt entrepre-
nörskap utvecklar ett lands välstånd och att detta 
förhållande gäller oavsett fas av ekonomisk utveck-
ling. Nivån och profilen på företagandet varierar 
dock högst avsevärt mellan länder och regioner 
som befinner sig i olika skeden av sin utveckling. 
Företagandets faser enligt GEM sammanfattas i 
Figur 1.1 nedan. Ambitionen är att kartlägga pro-
cessen som utvecklar entreprenörskapet från 
potentiell entreprenör, via företagsstart, över eta-
blerat företagande till en eventuell avyttring eller 
nedläggning av företaget. Genom att fokusera på 
individers aktiviteter, ambitioner och attityder3 skil-
jer sig GEM-undersökningen från annan jämförbar 
statistik på företagsnivå.
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Figur 1.1: Den entreprenöriella processen och GEMs centrala definitioner

Figur 1.2: Egenskaper och nyckelbegrepp, olika ekonomier

Modellen som GEM-undersökningen bygger på tar sin 
utgångspunkt i individens potential (längst till vänster 
i Figur 1.1), d v s möjligheter, kunskaper och förmåga. 
När potentialen omsätts i aktivitet övergår processen 
till nästa fas – en entreprenör i vardande – någon som 
är engagerad i att starta ett företag under företagets 
tre första månader. Därefter inträder nästa skede – 
ägande och drift av ett nytt företag – som är mellan 
tre månader och 3,5 år. Dessa två faser är själva grun-
den för GEM-undersökningen och utgör tillsammans 
måttet TEA (Total Entreprenöriell Aktivitet) – entre-
prenörskap i tidiga stadier. Det illustreras i Figur 1.1 av 
det markerade fältet i mitten. I undersökningen sam-
las även in uppgifter om företag som är äldre än 3,5 
år, vilka GEM definierar som etablerat företagande. 
Slutligen samlas uppgifter in om nedläggningar av 
företag. Modellen är utgångspunkt för de resultat som 
presenteras i kommande avsnitt.

De deltagande länderna i undersökningen delas 
in efter geografiska områden likväl som olika utveck-
lingsnivåer. De tre olika utvecklingsstadierna definie-
ras som faktordrivna, effektivitetsdrivna respektive 

innovationsdrivna ekonomier. Figur 1.2 illustrerar 
detta och beskriver mer utförligt vad som karaktärise-
rar respektive kategori. I flera fall befinner sig länder 
i en rörelse från en kategori till en annan. Detta, och 
hela den geografiska uppdelningen mellan regioner 
och ekonomisk utvecklingsnivå illustreras i Tabell 1.1.

1.2 INTERNATIONELLA RESULTAT I GEM 2014
I det här avsnittet presenteras resultaten från de 
73 deltagande länderna i årets GEM-undersökning. 
Avsnittet inleds med att diskutera attityder gällande 
entreprenörskap för att sedan gå in mer på entrepre-
nörskapsprocessen som sådan. Avslutningsvis diskute-
ras entreprenörernas innovations- och internationali-
seringsbenägenhet samt  anställdas entreprenöriella 
uppgifter (s k intraprenörskap).

ENTREPRENÖRIELLA ATTITYDER, UPPLEVDA FÖR-
MÅGOR OCH INTENTIONER

Att främja entreprenöriell medvetenhet och positiva 
attityder gentemot entreprenörskap är högt prio-
riterat på många länders näringspolitiska agenda. 

Potentiell 
entreprenör:

möjligheter, kunskaper
och förmåga

Entreprenör i
vardande:

Engagerad i att starta 
företag (0-3 månader)

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

Från levebrödsjordbruk till utvinning 
av naturresurser, skapande av  

regionala skalintensiva  
agglomerationer 

Ökad industrialisering och 
stordriftsfördelar. Stora företag 

dominerar men nischer i utbudsked-
jan 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
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Tabell 1.1: Länder efter geografisk region och ekonomisk utvecklingsnivå

Faktordrivna 
ekonomier

Eff ekti vitetsdrivna 
ekonomier

Innovati onsdrivna
ekonomier

Afrika Angola, Botswana, Burkina 
Faso, Kamerun, Uganda

Sydafrika

Asien 
& Oceanien

Filippinerna, Indien, Iran, 
Vietnam

Indonesien, Kazakhstan, Kina, 
Malaysia, Thailand

Australien, Japan, Qatar, 
Singapore, Taiwan

Lati namerika 
& Västi ndien

Bolivia Argenti na, Barbados, Belize, 
Brasilien, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Jamaica, 
Mexiko, Panama, Peru, 
Surinam, Uruguay

Puerto Rico, Trinidad & 
Tobago

Europa -  EU Kroati en, Litauen, Polen, 
Rumänien, Ungern

Belgien, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Grekland, 
Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, 
Slovakien, Slovenien, Spa-
nien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland, Österrike

Europa - ej EU Bosnien och Hercegovina, 
Georgien, Kosovo, Ryssland

Norge, Schweiz

Nordamerika Kanada, USA

Utgångspunkten är att en allmänt positiv uppfattning 
till entreprenörskap kan leda till att fler tar steget till 
företagsstart. GEM-undersökningen mäter – förutom 
de faser eller aktiviteter som företagande antas gå ige-
nom – även attityder och ambitioner gällande entre-
prenörskap som i sin tur påverkar aktiviteterna. Vid 
sidan av attityder till entreprenörskap påverkar även 
upplevd förmåga att starta företag, upplevda affärs-
möjligheter och rädsla för att misslyckas benägenheten 
att starta företag. Så kan t ex rädsla att misslyckas och 
konsekvenser av ett misslyckande avhålla en individ 
från att pröva upplevda entreprenöriella möjligheter. 

Utöver faktorer på individnivå påverkar även kon-
textuella förutsättningar, såsom arbetsmarknadens 
funktion och andra institutioner (lagar och regelverk), 
individers övervägande att ta steget ut i någon form av 
entreprenöriell aktivitet. Sammantaget framkommer 
en komplex bild av vad som ligger bakom en individs 
beslut när det gäller att starta en verksamhet, som 
baseras på en mix av individuella, sociala och kontex-
tuella faktorer. GEM försöker fånga den komplexiteten 
genom tre mått – hur en person anser sig uppfatta 

och identifiera entreprenöriella möjligheter, huruvida 
en person anser sig kapabel att starta en verksamhet, 
samt rädsla att misslyckas.

 Som visas i Figur 1.3 skiljer sig uppfattningen mel-
lan individer från olika världsdelar påtagligt vad gäl-
ler dessa variabler liksom entreprenöriell avsikt. Ett 
allmänt etablerat mönster är att upplevda möjligheter 
och färdigheter tenderar att minska i takt med att den 
ekonomiska utvecklingsnivån ökar.

Upplevda affärsmöjligheter och upplevda förmå-
gor är högst i de faktordrivna länderna (55 respektive 
65 procent) och lägst i innovationsdrivna länder (39 
respektive 44 procent). Bland de innovationsdrivna 
länderna har Sverige högst andel bland befolkningen 
som anser sig identifiera goda affärsmöjligheter – 70 
procent, vilket är en ökning med sex procentenheter 
jämfört med året innan då Sverige också låg i topp. 
Däremot ligger Sverige (37 procent) strax under 
genomsnittet för innovationsdrivna länder (40 pro-
cent) vad gäller tillräckliga kunskaper för att omvandla 
upplevda möjligheter till företag. Danmark och Norge 
uppvisar liknande mönster.
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Figur 1.3: Entreprenöriella attityder i genomsnitt utifrån ekonomisk utvecklingsnivå, andel av den vuxna 
befolkningen

4.	 De	olika	typerna	av	entreprenörskap	såsom	GEM	definierar	dem	presenteras	utförligare	i	nästkommande	avsnitt	om	entreprenöriell	aktivitet.

I EU framträder ytterligare ett intressant mönster – 
personer från länder som upplevt långvariga ekono-
miska problem skiljer sig inte mycket från andra länder 
avseende upplevd förmåga att starta och driva före-
tag, men däremot  rapporterades de lägsta nivåerna 
av upplevda entreprenöriella möjligheter (17 pro-
cent i Slovenien, 18 procent i Kroatien, 20 procent i 
Grekland, 23 procent i Spanien och Portugal).

Baserat på upplevda möjligheter och förmågor 
kommer ett antal individer planera för att starta ett 
nytt företag inom de kommande tre åren, s k poten-
tiella entreprenörer. Den entreprenöriella intentio-
nen eller avsikten, skiljer sig mellan länder i olika 
ekonomiska utvecklingsfaser. Generellt uppvisar de 
faktordrivna ekonomierna betydligt högre nivåer i  
entreprenöriella intentioner, vilket åtminstone del-
vis kan förklaras av att det finns färre alternativ på 
arbetsmarknaden och att en högre grad av entre-
prenörskapet därför är nödvändighetsmotiverat.4 
I effektivitetsdrivna ekonomier och i synnerhet i 
innovationsdrivna ekonomier är de entreprenöriella 
intentionerna lägre. 

Det är en ganska stor variation i datamaterialet, vilket 
kan illustreras av att 63 procent av respondenterna i 
Botswana anger att de avser att starta företag inom en 
treårsperiod medan motsvarande i Japan är tre pro-
cent. Sverige placerar sig under genomsnittet inom 
gruppen av innovationsdrivna länder med en andel på 
ca åtta procent, medan Qatar, Trinidad och Tobago och 
Taiwan ligger i topp. Andelen som hävdar att de kom-
mer att starta företag i de tre sistnämnda länderna är 
50 respektive 34 och 26 procent.

Upplevda affärsmöjligheter, hög tilltro till egna 
förmågor och goda intentioner är inte nog för att det 
ska leda till ett högt nyföretagande. Rädslan för att 
misslyckas med sitt företagande riskerar att lämna 
en stor del av de potentiella möjligheterna outnytt-
jade. Den rädslan är högre i de innovationsdrivna 
länderna än i de effektivitets- och faktordrivna län-
derna. Sverige ligger med sina 37 procent strax 
under genomsnittet bland de innovationsdrivna eko-
nomierna. I flera av länderna som under de senaste 
åren genomgått en allvarlig ekonomisk kris, till exem-
pel Grekland, Portugal och Italien, ger en hög andel 
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5.	 Samtliga	medelvärden	som	presenteras	i	detta	avsnitt	är	oviktade.

av de tillfrågade uttryck för rädsla att misslyckas, 
kombinerat med en låg andel upplevda affärsmöjlig-
heter. Viktigt att notera är att rädslan för att miss-
lyckas med sitt företagande delvis är beroende av vil-
ken typ av företag som finns i åtanke att starta vilket 
i sin tur tenderar att samvariera med landets grad 
av ekonomisk utveckling. I faktordrivna länder med 
stora ekonomiska klyftor är t ex de entreprenöriella 
intentionerna ofta inriktade på ett lokalt, nödvän-
dighetsbaserat eget företagande med begränsade 
utvecklingsambitioner. Rädslan att misslyckas är san-
nolikt kopplat till att alternativen är få eller inga. 

ENTREPRENÖRIELL AKTIVITET
Som nämndes i inledningen av detta avsnitt är begrep-
pet Total Entreprenöriell Aktivitet (TEA) centralt för 
hela GEM-undersökningen. Ett lands TEA visar hur 
stor del av befolkningen i åldrarna 18–64 år som är 
aktivt involverade i att starta ett företag, antingen i 
fasen upp till tre månader eller i fasen som sträcker 
sig 3,5 år efter företagets start.

Figur 1.4 visar TEA för samtliga länder uppdelade 
på utvecklingsfas. Faktordrivna ekonomier uppvisar 
högst andel entreprenöriell aktivitet med ett medel-
värde på 23 procent medan motsvarande andel är 14 
procent i effektivitetsdrivna ekonomier och nio pro-
cent i innovationsdrivna länder.5

Bland de innovationsdrivna länderna ligger Sverige 
strax under genomsnittet med ett TEA på knappt sju 
procent, vilket är en minskning med 1,5 procenten-
heter från året innan. Den relativt stora nedgången i 
entreprenörskap i Sverige beror huvudsakligen på att 
kvinnors entreprenörskap minskade kraftigt från 6,2 
procent 2013 till 3,8 procent 2014. Även det man-
liga entreprenörskapet minskade mellan 2013 och 
2014, men betydligt mindre än för kvinnor. I topp 
bland innovationsdrivna ekonomier ligger, Qatar (16 
procent), Trinidad & Tobago (15 procent), USA (14 
procent), Australien (13 procent) och Kanada (13 pro-
cent). Lägst andel har Japan och Italien med ca fyra 
procent.

Figur 1.4: Total entreprenöriell aktivitet (TEA), nivåer fördelat på ekonomisk utvecklingsnivå 
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DRIVKRAFTER
Drivkrafterna för att starta ett företag varierar kraf-
tigt globalt. På individnivå fångas detta upp i GEM-
modellen genom att skilja på nödvändighets- eller 
möjlighetsmotiverat entreprenörskap. I det förra 
fallet startas företag på grund av begränsade för-
sörjningsmöjligheter snarare än upplevda affärsmöj-
ligheter. Bland de som ser företagande som en möj-
lighet snarare än en nödvändighet undersöks även 
om entreprenörskapet kan bedömas som förbätt-
rings- eller möjlighetsdrivet (Improvement Driven 
Opportunity), d v s om entreprenören drivs av en 
önskan om att tjäna mer pengar och nå ett större 
oberoende, snarare än att upprätthålla en inkomst. 
Andelen nödvändighetsbaserat företagande är som 
del av TEA tydligt kopplat till ekonomisk utveck-
lingsgrad och sjunker i takt med att den ekonomiska 
utvecklingen ökar (Tabell 1.2).

Inte sällan är det nödvändighetsbaserade entre-
prenörskapet påverkat av grundläggande ekonomiska 
faktorer. I utvecklingsländer är företagsstarter ofta en 
konsekvens av brist på arbetstillfällen och outvecklade 
socialförsäkringssystem som tvingar människor att 
försöka skaffa sig försörjning genom företagande. När 
ekonomier utvecklas ökar vanligen utbudet av arbets-
tillfällen, vilket resulterar i att färre tvingas ut i ett 
nödvändighetsbaserat entreprenörskap. Faktordrivna 
ekonomier har högst grad av entreprenöriell aktivitet 
i GEM-studien, men det är även dessa länder som har 
högst andel nödvändighetsbaserat entreprenörskap. 
2014 var det genomsnittliga nödvändighetsbaserade 

entreprenörskapet 28 respektive 27 procent för fak-
tordrivna och effektivitetsdrivna ekonomier medan 
motsvarande tal för innovationssdrivna ekonomier 
var 18 procent.

Innovationsdrivna ekonomier uppvisar således i 
genomsnitt de lägsta nivåerna av entreprenöriell akti-
vitet men högst andel möjlighetsbaserat entrepre-
nörskap. I dessa ekonomier identifierar och fullföljer 
entreprenören en möjlighet som kan förbättra inte bara 
deras inkomster utan även deras grad av upplevd själv-
ständighet. I 14 av de 30 innovationsdrivna länderna är 
över 80 procent av entreprenörskapet möjlighetsdri-
vet, och för 12 av länderna ligger det förbättringsdrivna 
entreprenörskapet på över 60 procent. 

MÄNS OCH KVINNORS ENTREPRENÖRIELLA AKTIVITET
Genom åren har GEM visat att kvinnors entreprenö-
riella aktivitet i tidiga stadier varierar markant världen 
över. Dessa skillnader mellan länder återspeglar skill-
nader i kultur och tradition avseende kvinnors del-
tagande i ekonomin, samhälleliga föreställningar om 
kvinnors roll på arbetsmarknaden och inom närings-
livet. Män dominerar generellt entreprenörskapet i 
tidiga skeden över hela världen (Figur 1.5) men som 
tidigare studier visat, skiljer sig inte kvinnor från män 
vad gäller upplevda möjligheter och förmågor, endast 
rädsla för att misslyckas är något högre bland kvinnor 
än män. Ser man däremot till drivkrafterna bakom 
entreprenörskap i tidiga skeden framkommer tydliga 
skillnader mellan män och kvinnor. I samtliga regio-
ner är kvinnors entreprenörskap oftare motiverat av 

Tabell 1.2: Entreprenöriell aktivitet och typ av entreprenörskap fördelat på utvecklingsnivå

Anm: TEA visar procentuell andel av den vuxna befolkningen som är engagerad i tidig entreprenöriell aktivitet. Nödvändighets- och möjlighetsdrivet 
entreprenörskap visar hur stor andel av entreprenörskapet som faller inom respektive kategori.

Faktordrivna 
ekonomier

Eff ekti vitetsdrivna 
ekonomier

Innovati onsdrivna
ekonomier

Total Entreprenöriell 
Akti vitet (TEA) 23 14 9

Nödvändighetsdrivet
entreprenörskap 28 27 18

Möjlighetsdrivet 
entreprenörskap 69 70 78

Förbätt ringsdrivet 
entreprenörskap 47 45 55
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6.	 	Amorós	m	fl	(2013).

nödvändighet, men det finns dock en liten grupp av län-
der (Storbritannien, Indien, Iran och Italien) som uppvi-
sar det motsatta mönstret, d v s att relativt sett fler män 
än kvinnor startar sin verksamhet av nödvändighet. De 
två länder med de största skillnaderna mellan män och 
kvinnor i andel nödvändighetsdrivet entreprenörskap 
är Chile, med 27 procent för kvinnor jämfört med 10 
procent för män, och Burkina Faso, med 33 procent för 
kvinnor jämfört med 13 procent för män.

ANSTÄLLDAS ENTREPRENÖRSKAP
Sedan 2011 mäter GEM anställdas entreprenöriella 
aktivitet (EEA), för att belysa också entreprenörskapet 
inom företagen. Tillsammans med TEA bildar dessa 
två typer av entreprenörskap en ekonomis samlade 
entreprenöriella kapacitet. GEM definierar anställ-
das entreprenöriella aktivitet som en situation där en 
anställd under de senaste tre åren aktivt deltagit och 
haft en ledande roll i att antingen utveckla idén för 
en ny verksamhet eller att förbereda och genomföra 
nya verksamheter. Andelen EEA har visat sig öka med 

länders utvecklingsstadier. Det är högst i innovations-
drivna ekonomier och lägst i faktordrivna ekonomier.
EEA är betydligt mindre vanligt än TEA i hela världen, 
och de största skillnaderna mellan TEA och EEA åter-
finns i Afrika, Latinamerika och de västindiska eko-
nomierna. Nordamerika och EUs ekonomier har den 
högsta förekomsten av EEA (Figur 1.6).

TILLVÄXTAMBITIONER
För att få en uppfattning om entreprenörskapets eko-
nomiska betydelse mäter GEM också förväntad jobb-
tillväxt samt innovations- och internationaliseringsam-
bitioner. Dessa typer av entreprenöriella ambitioner 
har en positiv koppling till ekonomisk utveckling.6 

Tillväxtambitioner hos entreprenörer i tidiga ske-
den kan sägas utgöra en manifestation av entrepre-
nörskapet som kopplar direkt till den politiska viljan 
och ambitionen hos regeringar världen över att skapa 
jobb. De små och snabbväxande företagen är här 
särskilt intressanta och deras betydelse när det gäl-
ler att bidra till jobbskapande är etablerad på många 

Figur 1.5: Kvinnors och mäns entreprenöriella aktivitet fördelat på regioner
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håll i litteraturen.7 Genom att fråga entreprenörer 
i tidiga skeden hur många anställda de har idag och 
hur många anställda de förväntar sig ha inom fem år, 
mäter GEM företagens förväntade jobbtillväxt och 
visar vilken potential de unga företagen anser sig ha 
gällande att skapa arbetstillfällen.

Figur 1.7 visar förväntad jobbtillväxt per geografisk 
region (se kapitel 2 för svenska resultat och för upp-
delning på alla länder se den globala GEM-rapporten).
Av figuren framgår att tillväxtambitionerna är särskilt 
stora i Nordamerika där över 20 procent av entre-
prenörerna tror sig anställa fler än 20 personer inom 
en femårsperiod. Motsvarande tal för entreprenörer 
inom EU är ca 15 procent. Lägst tillväxtambitioner 
finns i Afrika, Latinamerika och Västindien. 

INNOVATIONSBENÄGENHET
Medan förväntningar på jobbtillväxt och hur dessa 
realiseras utgör en synbar effekt av entreprenörskap 
på kort sikt, kan innovationsbenägenhet säga något 
om strukturomvandling och nydanande på lite längre 
sikt. Med innovation avses här det Schumpeterianska 
synsättet d v s att nya produkter, tjänster, processer 
och marknader driver utvecklingen av länder framåt.8 
GEM mäter innovationsbenägenhet på två sätt. 
I studien undersöks dels i vilken utsträckning en 

entreprenörs produkt eller tjänst är ny för några eller 
alla kunder på marknaden, dels om ett fåtal eller inga 
andra konkurrenter erbjuder samma produkt eller 
tjänst. Det är viktigt att beakta att detta mått är ganska 
kontextberoende eftersom vissa produkter och tjäns-
ter, trots globaliseringen, kan ses som nya på mark-
naden i många ekonomier trots att de redan finns 
etablerade på andra marknader. Oavsett detta så för-
väntas en hög grad av innovationsbenägenhet ha ett 
positivt genomslag på den ekonomiska utvecklingen i 
landet i fråga.

De nordamerikanska länderna är mer innovations-
inriktade än resten av världen i såväl ett produkt- som 
marknadsperspektiv. Asien och Oceanien uppvisar  
hög produktinnovation, men mindre orientering mot 
nya marknader. Afrika uppvisar låg innovationsbenä-
genhet i båda avseendena, med undantaget Sydafrika. 
EU-länderna ligger i snitt högre i båda de innovativa 
måtten än de europeiska länderna som står utanför 
unionen (Figur 1.8).

INTERNATIONELLA AMBITIONER
Med ökad globalisering framstår länders interna-
tionella handel som allt mer avgörande för ekono-
misk tillväxt. Ny teknologi innebär att de små och 
nya företagen såväl som de stora blir bättre rustade 

7.	 Birch,	D,	(1979);	Haltiwanger	m	fl	(2010);	Braunerhjelm	m	fl	(2009).	
8.	 Schumpeter	(1942).

Figur 1.6: TEA jämfört med EEA fördelat på regioner
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Figur 1.7: Förväntad jobbtillväxt uttryckt i procent av TEA uppdelad på geografisk region

Figur 1.8: Procent av TEA som påstår att de har en produkt eller tjänst som är helt ny för alla eller några av 
deras kunder, samt, procent av TEA som påstår att få eller inga konkurrenter erbjuder motsvarande produkt
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för att bredda marknaderna för deras verksamhe-
ter, något som är särskilt viktigt för länder med små 
hemmamarknader.

EU-länderna med sin tradition av internationell 
handel och geografisk närhet till olika marknader 
uppvisar den högsta andelen unga företag som anger 
att minst 25 procent av deras kunder återfinns utan-
för det egna landets gränser. Flera små EU-länder 
leder internationaliseringsligan: i Luxemburg har 42 
procent av nystartade företag mer än 25 procent av 
kunderna utomlands, medan Kroatien har 38 pro-
cent, Belgien 33 procent och Estland 24 procent. 
Samma sak märks för europeiska länder utanför EU, 
där Kosovo leder med 33 procent, följt av Schweiz 
med 31 procent. Andra små länder som Surinam, 
Singapore och Barbados uppvisar också en hög grad 
av internationalisering.

På andra änden av skalan återfinns de afrikanska 
ekonomierna, vilka har lägst grad av internationalise-
ring (nästan 70 procent av företagare i tidiga skeden 
saknar helt kunder utanför deras respektive länder). 
Undantaget är Sydafrika där 26 procent av nystartade 
företag har mer än 25 procent av sina kunder utomlands. 

1.3 SAMMANFATTNING AV 
SLUTSATSERNA I DEN GLOBALA GEM-
RAPPORTEN 2014
Resultaten från den globala GEM-rapporten 2014 kan 
sägas bekräfta mycket av den bild av entreprenörskapet 
som framkommit i tidigare års rapporter. Generellt sett 
visar de lägst ekonomiskt utvecklade delarna av världen 

högst nivåer av entreprenöriell aktivitet. I dessa regio-
ner förekommer även högst nivåer av det entreprenör-
skap som drivs av nödvändighet snarare än av upplevda 
möjligheter. Likaså anses affärsmöjligheterna och den 
upplevda egna förmågan att starta och driva företag 
vara störst i dessa regioner. 

Den innovativa ambitionen ökar hos företagen i 
takt med att den ekonomiska utvecklingsnivån ökar. 
GEM 2014 visar återigen att kvinnliga entreprenörer 
är färre än manliga i de flesta länder och att kvinnors 
entreprenörskap i större utsträckning är nödvändig-
hetsdrivet än männens.
I den globala GEM-rapporten betonar författarna 
vikten av att beslutsfattare förstår att olika typer av 
entreprenörskap förekommer parallellt (tidiga faser, 
identifiering av möjligheter, etablerat företagande, 
intraprenörskap etc). Att identifiera och stötta dessa 
olika typer av entreprenörskap och även inkludera t ex 
entreprenöriell aktivitet som manifesteras i redan eta-
blerade verksamheter, bidrar till en ökad förståelse för 
ett lands entreprenöriella kapacitet och potential.
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Tabell 1.3: Entreprenöriell aktivitet i GEM-länder 2014 fördelat på ekonomisk utvecklingsfas

Entreprenöriell akti vitet och uppfatt ning i 
GEM-länderna 2014 fördelat på ekonomisk 
utvecklingsnivå 

Företag i 
vardande

Nya 
företag

Entreprenöriell 
akti vitet i ti diga 

stadier (TEA)

Etablerat 
företags-
ägande

Avslutat 
företagande

Nödvändighets-
drivet 

(% av TEA)

Förbätt rings- och 
möjlighetsdrivet 

(% av TEA)

Nivå 1: Faktordrivna 
ekonomier (inkluderar 
länder som rör sig mot 
nivå 2)

Angola 9,5 12,4 21,5 6,5 15,1 24,5 43,4
Bolivia 21,5 7,1 27,4 7,6 6,9 22,8 51,7
Botswana 23,1 11,1 32,8 5,0 15,1 30,3 54,7
Burkina Faso 12,7 9,7 21,7 17,7 10,8 22,3 52,8
Filippinerna 8,2 10,5 18,4 6,2 12,6 29,4 33,5
Indien 4,1 2,5 6,6 3,7 1,2 31,7 36,5
Iran 7,5 8,7 16,0 10,9 5,7 38,7 49,6
Kamerun 26,4 13,7 37,4 11,5 17,7 33,5 40,5
Uganda 8,9 28,1 35,5 35,9 21,2 18,9 54,3
Vietnam 2,0 13,3 15,3 22,2 3,6 29,7 53,3
Genomsnitt  
(ovägt) 12,4 11,7 23,3 12,7 11,0 28,2 47,0

Nivå 2: Eff ekti vitets-
drivna ekonomier 
(inkluderar länder som 
rör sig mot nivå 3)

Argenti na 9,5 5,2 14,4 9,1 4,9 28,0 43,5
Barbados 8,5 4,2 12,7 7,1 3,7 14,6 53,1
Belize 4,3 3,0 7,1 3,7 4,7 13,1 47,6
Bosnien och 
Hercegovina 4,5 2,9 7,4 6,7 4,5 50,8 25,2

Brasilien 3,7 13,8 17,2 17,5 4,1 29,0 57,8
Chile 16,6 11,0 26,8 8,8 8,3 17,6 62,2
Colombia 12,4 6,7 18,5 4,9 5,6 33,3 51,6
Costa Rica 7,6 3,7 11,3 2,5 4,9 19,3 63,5
Ecuador 24,5 9,9 32,6 17,7 8,1 29,4 35,0
El Salvador 11,4 8,7 19,5 12,7 10,8 32,0 54,5
Georgien 4,1 3,2 7,2 7,3 2,5 48,6 31,0
Guatemala 12,0 9,2 20,4 7,4 4,4 40,6 38,9
Indonesien 4,4 10,1 14,2 11,9 4,2 20,5 38,0
Jamaica 7,9 11,9 19,3 14,4 6,3 32,1 33,5
Kazakstan 8,1 6,2 13,7 7,4 2,9 26,4 33,7
Kina 5,4 10,2 15,5 11,6 1,4 33,2 45,4
Kosovo 2,5 1,8 4,0 2,1 6,6 22,0 29,1
Kroati en 6,0 2,0 8,0 3,6 3,8 46,6 28,7
Litauen 6,1 5,3 11,3 7,8 2,9 19,6 43,8
Malaysia 1,4 4,6 5,9 8,5 2,0 17,5 64,0
Mexiko 12,7 6,4 19,0 4,5 5,6 22,5 50,0
Panama 13,1 4,1 17,1 3,4 4,5 26,3 60,2
Peru 23,1 7,3 28,8 9,2 8,0 16,4 58,9
Polen 5,8 3,6 9,2 7,3 4,2 36,8 47,1
Rumänien 5,3 6,2 11,3 7,6 3,2 28,9 49,8
Ryssland 2,4 2,4 4,7 3,9 1,2 39,0 41,6
Surinam 1,9 0,2 2,1 5,2 0,2 5,4 39,8
Sydafrika 3,9 3,2 7,0 2,7 3,9 28,2 35,5
Thailand 7,6 16,7 23,3 33,1 4,2 17,8 71,2
Ungern 5,6 3,9 9,3 7,9 3,1 33,2 36,3
Uruguay 10,5 5,7 16,1 6,7 4,4 16,0 27,3
Genomsnitt  
(ovägt) 8,2 6,2 14,0 8,5 4,5 27,2 45,1

Nivå 3: Innovati ons-
drivna ekonomier

Australien 7,6 5,7 13,1 9,8 3,9 17,6 63,8
Belgien 2,9 2,5 5,4 3,5 2,3 30,7 43,1
Danmark 3,1 2,5 5,5 5,1 2,2 5,4 60,2
Estland 6,3 3,5 9,4 5,7 2,0 15,1 41,2
Finland 3,4 2,3 5,6 6,6 2,3 15,6 63,1
Frankrike 3,7 1,7 5,3 2,9 1,7 16,1 69,2
Grekland 4,6 3,4 7,9 12,8 2,8 34,8 30,5
Irland 4,4 2,5 6,5 9,9 1,9 29,7 48,6
Italien 3,2 1,3 4,4 4,3 2,1 13,6 38,6
Japan 2,7 1,3 3,8 7,2 1,1 18,8 68,2
Kanada 7,9 5,6 13,0 9,4 4,2 15,7 63,3
Luxemburg 4,9 2,3 7,1 3,7 2,6 11,8 59,8
Nederländerna 5,2 4,5 9,5 9,6 1,8 15,7 62,8
Norge 2,8 3,0 5,7 5,4 1,9 3,5 69,0
Portugal 5,8 4,4 10,0 7,6 3,0 27,4 49,3
Puerto Rico 8,8 1,3 10,0 1,3 3,6 20,5 51,1
Qatar 11,3 5,4 16,4 3,5 4,8 21,5 54,4
Schweiz 3,4 3,8 7,1 9,1 1,5 14,4 58,1
Singapore 6,4 4,8 11,0 2,9 2,4 11,4 70,8
Slovakien 6,7 4,4 10,9 7,8 5,2 32,6 51,8
Slovenien 3,8 2,7 6,3 4,8 1,5 25,5 44,8
Spanien 3,3 2,2 5,5 7,0 1,9 29,8 33,5
Storbritannien 6,3 4,5 10,7 6,5 1,9 12,9 52,7
Sverige 4,9 1,9 6,7 6,5 2,1 7,9 56,2
Taiwan 4,4 4,1 8,5 12,2 5,1 13,3 66,0
Trinidad & Tobago 7,5 7,4 14,6 8,5 2,8 12,0 64,3
Tyskland 3,1 2,3 5,3 5,2 1,7 23,2 53,7
USA 9,7 4,3 13,8 6,9 4,0 13,5 66,9
Österrike 5,8 3,1 8,7 9,9 2,7 11,0 37,4
Genomsnitt  
(ovägt) 5,3 3,4 8,5 6,7 2,7 18,0 54,9
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Kapitel 2 är fördelat på tre olika avsnitt som utgår 
från GEMs klassificering på entreprenörskapets akti-
vitet (nivå), entreprenöriella ambitioner (förvän-
tad sysselsättningsökning, innovation och export) 
samt attityder kring entreprenörskap. I avsnitt 2.1 
och 2.3, som behandlar omfattningen på entrepre-
nörskap och attityder gentemot entreprenörskap, 
jämförs Sverige med USA och tre ländergrupper – 
stora EU-länder, små EU-länder och Norden. Stora 
EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, 
Storbritannien och Tyskland medan Belgien, Irland 
och Nederländerna ingår i gruppen små EU-länder. 
Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge, 
men inte Sverige.

I avsnitt 2.2 redogörs för entreprenöriella ambi-
tioner med avseende på tillväxt i antal anställda, 
marknadsposition/innovation och internationali-
sering. De internationella jämförelserna i avsnittet 
inbegriper ett större antal länder, men också ovan 
nämnda ländergrupper. 

De flesta diagram som presenteras i kapitlet base-
ras på en tidsserie som sträcker sig tillbaka till 2001 
vilket innebär att jämförelserna fångar in trendmäs-
siga förändringar under det senaste decenniet.9 

2.1 ENTREPRENÖRIELL AKTIVITET

ENTREPRENÖRSKAPETS NIVÅ
Under den första hälften av 00-talet känneteckna-
des Sverige av en låg entreprenöriell nivå. Andelen 
entreprenörer i den vuxna befolkningen uppgick 
till omkring fyra procent fram till och med 2007 för 
att därefter trendmässigt öka till över åtta procent 
2013 – en remarkabel ökning som inte motsvaras av 
utvecklingen i något annat land. Nu förefaller dock 
den trenden ha brutits och andelen entreprenörer 
mätt som det s k TEA-indexet faller tillbaka 2014 till 
strax under sju procent (Figur 2.1).

Notera att det endast är Sverige som uppvisar ett 
sådant markant trendbrott. Ser vi till övriga länder i 
Figur 2.1 framgår att entreprenörskapet i USA ligger 
på en betydligt högre nivå än i övriga länder och att 
nivån dessutom fortsätter att öka efter den djupa ned-
gång som följde i finanskrisens spår i slutet av 00-talet. 
Vidare framgår att små EU-länder nu har en större 
andel entreprenörer än Sverige samt att andelen 
entreprenörer i stora EU-länder steg 2014 och är nu 
nästan på samma nivå som i Sverige. I övriga Norden 

9.	 Länderna	i	respektive	landgrupp	kan	variera	något	mellan	åren	vilket	innebär	att	resultaten	i	respektive	årsbok	ibland	inte	är	direkt	jämförbara.	Det	
är	dock	alltid	samma	länder	som	ingår	i	ländergrupperna	inom	respektive	figur.
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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

Anm:	 Små	 EU-länder	 består	 av	 Belgien,	 Irland	 och	 Nederländerna;	 Stora	 EU-länder	 består	 av	 Frankrike,	 Italien,	 Spanien,	 Tyskland	 och	
Storbritannien;	Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.

är nivån nästan oförändrad, ca sex procent av befolk-
ningen är engagerad i entreprenöriella aktiviteter.

Den stora nedgång i entreprenörskap som obser-
verats i Sverige 2014 härrör från såväl det mycket 
unga företagandet (företag i vardande i Figur 2.2) 
som i andelen entreprenörer som hunnit lite längre 
med sitt företagande (nytt företagsägande i Figur 
2.3). Den största minskningen noteras för den förra 
gruppen som faller över en procentenhet till strax 
under fem procent. Mönstret skiljer sig markant 
från det vi ser i samtliga andra länder/ländergrup-
per där det tidiga entreprenörskapet ökar.

Nytt företagsägande minskar också, men endast 
med en halv procentenhet mellan 2013 och 2014. Även 
i övriga Norden och små EU-länder minskar detta entre-
prenörskap men inte alls lika dramatiskt som i Sverige. 
Det innebär att andelen av den vuxna befolkningen 
i Sverige som äger och driver ett företag äldre än tre 
månader, men yngre än 3,5 år, ligger klart under den 

långsiktiga trenden och hamnar på den tredje lägsta 
noteringen sedan mätningarna började 2001.

I förhållande till övriga redovisade länder place-
rar sig Sverige på andra plats efter USA när det gäl-
ler företag i vardande, men klart sist när det gäller 
det nya företagsägandet. Bilden som framtonar är att 
många påbörjar en entreprenöriell karriär i Sverige, 
men av någon anledning väljer en stor andel av dessa 
att relativt omgående avstå från att fortsätta med sitt 
företagande. Det är naturligt att många av de företag 
som startas inte blir kommersiellt framgångsrika och 
måste avvecklas, men det förklarar knappast varför 
Sverige avviker så markant från övriga länder i det 
avseendet. Kapitalförsörjning kan vara en förklaring, 
olika korta stödinsatser en annan.

FINANSIERING
Tillgång till riskkapital är återigen en fråga som står 
högt på den politiska dagordningen. Huruvida det är 
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Figur 2.2: Företag i vardande 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande håller på att starta ett företag, d v s är aktivt involverade 
med att starta ett företag som de kommer att äga ensamma eller tillsammans med andra; företaget har inte betalt ut 
lön eller annan ersättning till ägarna under fler än 3 månader

Anm	Figur	2.2	och	2.3:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	
Storbritannien;	Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Figur 2.3: Nytt företagsägande 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande äger och leder ett nytt företag, d v s äger och leder ett 
aktivt företag som har betalt ut lön eller annan ersättning till ägarna under fler än 3 månader, men kortare tid än 3,5 år
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Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.

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

brist på riskkapital eller om det snarare är sunda affärs-
idéer som sinat är en omtvistad fråga. Vissa studier 
pekar på ett efterfrågeproblem (få bra affärsidéer), 
andra hävdar att utbudet (tillgången på riskkapital) har 
minskat (Söderblom 2011). Omfattande regleringar på 
finansmarknaderna och ett förhållandevis framgångs-
rikt entreprenörskap i Sverige med flera s k ”unicorns” 
tyder på att bristerna finns på utbudssidan.10

För merparten av de nystartade företagen är 
ofta den informella riskkapitalmarknaden en viktig 
aktör, den fyller en särskilt viktig roll i tidiga skeden 
av det nyskapande och innovativa företagandet där 
riskerna är mycket svårbedömbara. Figur 2.4 visar 
utvecklingen t o m 2014. Mellan 2001 och 2003 
föll andelen informella investerare för att återigen 
skjuta fart i mitten av 00-taIet och nå en rekordnivå 
2011 – nästan nio procent av befolkningen angav 
att de investerat i ett nystartat företag. Därefter har 
andelen fallit till mellan fem och sex procent. En för-
klaring till fallet kan vara det investeraravdrag som 
diskuterades och infördes  i  december 2013 vilket 

kan ha bidragit till minskade investeringar 2012 
i väntan på att reformen skulle införas. Därefter 
skedde en ökning 2013 som planade ut 2014, dock 
på en betydligt lägre nivå. Trots fallet tillhör Sverige 
de länder/ländergrupper som har högst andel infor-
mella investerare. Sverige förefaller således ha gått 
från en situation med en relativt medioker informell 
riskkapitalmarknad i början av seklet till en topposi-
tion ett drygt decennium senare.

MOTIV FÖR NYFÖRETAGANDE
Än viktigare än total nivå på entreprenörskapet är 
motiven till att individer engagerar sig i olika entre-
prenöriella aktiviteter. Särskilt om vi vill försöka förstå 
kopplingen till den makroekonomiska utvecklingen. 
Vanligtvis skiljer man på nödvändighetsbaserat och 
möjlighetsbaserat entreprenörskap där det förra 
syftar på nyföretagande som en väg till försörjning 
där alternativet är arbetslöshet medan det möjlig-
hetsbaserade nyföretagandet baseras i definierade 
affärsmöjligheter. Båda typerna av entreprenörskap 
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10.	Unicorns	är	benämningen	på	unga,	snabbväxande	företag	som	värderas	till	en	miljrad	dollar	eller	högre.	Fortune	uppskattar	att	det	finns	ett	80-tal	
unicorns	globalt	(se	http://fortune.com/unicorns/).
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Anm:	2.5a	och	b:	 Små	EU-länder	består	av	Belgien,	 Irland	och	Nederländerna;	 Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	 Italien,	 Spanien,	 Tyskland	och	
Storbritannien;	Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.

Figur 2.5a: Nödvändighetsmotiverad entreprenöriell aktivitet: Relativ förekomst  
Andel av de involverade i TEA som motiveras av avsaknad av annat alternativ till arbete
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Figur 2.5b: Möjlighetsmotiverad entreprenöriell aktivitet: Relativ förekomst  
Andel av de involverade i TEA som motiveras av en upplevd affärsmöjlighet
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Figur 2.6a: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) fördelat på kön 
Andel av den manliga befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge..

är betydelsefulla för den ekonomiska utvecklingen 
även om deras respektive effekt på produktivitet och 
ekonomisk tillväxt skiljer sig åt (Fritsch och Schroeter, 
2011, Lamballais Tessensohn och Thurik 2012).

Panel a) och b) i Figur 2.5 visar hur det nödvän-
dighets- och möjlighetsbaserade entreprenörskapet 
utvecklats under 2000-talet. Det nödvändighetsba-
serade har legat lågt i Sverige under hela perioden 
– i huvudsak mellan 5-10 procent – och minskat det 
senaste året. Också i USA kan en påtaglig minskning 
konstateras, dock från en högre nivå. Endast i små 
EU-länder, några präglade av hög arbetslöshet, har 
det nödvändighetsbaserade entreprenörskapet ökat. 
Som framgår av Figur 2.5b domineras det svenska 
entreprenörskapet av det möjlighetsbaserade entre-
prenörskapet som fluktuerat runt 85 procent av det 
totala nyföretagandet under hela perioden. För 2014 
innebar det en betydligt större andel än för övriga 
EU-länder (små och stora) men något lägre än i 
övriga Norden och ungefär i paritet med USA.

SKILLNADER I KVINNORS OCH MÄNS  
ENTREPRENÖRSKAP

Skillnaden mellan mäns och kvinnors deltagande i 
tidig entreprenöriell aktivitet visas i Figur 2.6a, 2.6b 
och Figur 2.7. Enligt det mönster som tonar fram i 
Figur 2.6a och 2.6b är entreprenörskap i samtliga län-
der/ländergrupper i huvudsak ett manligt fenomen: 
andelen män som deltar i entreprenöriell aktivitet 
är betydligt högre än motsvarande andel för kvinnor 
under hela tidsperioden. Samtidigt har såväl kvinnors 
som mäns entreprenörskap ökat starkt i Sverige sedan 
mitten på 00-talet (allra mest för kvinnor).

Mellan 2013 och 2014 avviker dock Sverige från 
övriga länder så till vida att entreprenörskapet fal-
ler tillbaka dramatiskt för kvinnor. Andelen kvinnor 
som är engagerade i entreprenöriella aktiviteter föll 
från drygt sex procent till klart under fyra procent, 
d v s en minskning med närmare 40 procent på ett år. 
Skälen till detta är oklara men en bidragande orsak 
kan vara den politiska diskussion som förts rörande 
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Figur 2.6b: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) fördelat på kön 
Andel av den kvinnliga befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag

Anm	Figur	2.6b	och	2.7:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	Spanien	och	Storbritannien.	Små	EU-länder	består	av	Belgien	och	Nederländerna.	
Norden	inkluderar	Finland	och	Norge.
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Figur 2.7: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), antal kvinnor per man 
Antal kvinnor i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag per man i 
motsvarande situation
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Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.

Figur 2.8: Etablerat företagsägande 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande äger och leder ett etablerat företag, d v s äger och 
leder ett aktivt företag som har betalt ut lön eller annan ersättning till ägarna under mer än 3,5 år

11.	Data	finns	sedan	2010	men	nedan	redovisas	pga	av	utrymmesskäl	endast	de	tre	senaste	åren.

RUT-avdragets avskaffande och den oklarhet det 
skapat rörande framtida förutsättningar. Från att 
ha legat i toppen har svenska kvinnors entreprenör-
skap fallit till en bottennivå jämfört med övriga län-
der/ländergrupper i undersökningen. Som framgår 
av Figur 2.7 är det uppenbart att särskilt kvinnors 
entreprenörskap minskat.

ETABLERADE FÖRETAG
Samtidigt som det svenska nyföretagandet minskat det 
senaste året (Figur 2.3) har andelen etablerade företag 
som är äldre än 3,5 år återigen ökat efter en nedgång 
mellan 2011 och 2012 (Figur 2.8). Den svenska ande-
len är nästan lika hög som i USA men når inte riktigt 
upp till nivån i övriga små EU-länder som uppvisar den 
högsta andelen. Sett i ett längre perspektiv har tren-
den varit uppåtgående sedan 2007. Utvecklingen indi-
kerar en dynamik i entreprenörskapet som innebär att 
fler företag återfinns i gruppen etablerade företag 
(d v s äldre än 42 månader) vilket sannolikt innebär 

ett inflöde från de unga företagen (tre till 42 månader 
gamla). Samtidigt ökar inte de unga företagen vilket 
i sin tur tyder på att inflödet från företagande i var-
dande (noll till tre månader) – trots en stark ökning 
sedan 2007 – inte bidrar till att gruppen nya företag 
ökat (jämför Figur 2.3).  Följaktligen förefaller de rik-
tigt unga företagen slås ut i tidiga skeden.

TEA FÖRDELAT PÅ BRANSCHER OCH ÅLDERSGRUPPER
Sedan 2012 redovisas entreprenörskapet förde-
lat på branscher (Figur 2.9). Det förväntas spegla 
en underliggande strukturomvandling som tar sig 
uttryck i entreprenörskapets förskjutning mellan 
branscher. Tidsserierna är dock allt för korta för att 
det ska gå att säga något om bestående förändringar i 
branschsammansättningen.11 

En för Sverige distinkt skillnad gentemot andra 
länder och föregående år är att nyföretagan-
det minskat drastiskt inom konsumenttjänster. 
Andelen har sjunkit med ca tio procentenheter och 
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är nu avsevärt lägre än i samtliga andra länder/
ländergrupper. 

Entreprenörskapet inom konsumentnära tjänster 
kan antas vara den minst utbildningsintensiva och 
har varit en möjlighet för något svagare grupper att 
etablera ett eget företagande. Sannolikt har diskus-
sionen kring RUT och ROTs framtida existens varit 
en faktor som påverkat benägenheten att starta 
företag inom denna bransch.12 

Mest utbildningsintensiv och högförädlande är 
troligen den bransch som benämns affärstjänster.13 
Den största delen av nyföretagandet skedde 2014 
inom denna bransch, efter att tidigare ha varit rela-
tivt oförändrad eller t o m ha minskat något. Under 
2014 startade ungefär 45 procent av företagen 
inom branschen affärstjänster. Det är en avsevärt 
större andel än i andra länder/ländergrupper, vilket 
i sig är positivt. Samtidigt ska man komma ihåg att 
detta handlar om andelar och inte absoluta tal och 
vi har tidigare konstaterat att nyföretagandet sjönk 

i Sverige 2014. På motsvarande sätt föll andelen 
nystartade företag inom tillverkningsindustrin sam-
tidigt som utvinningsindustrin ökade jämfört med 
2013.

Fördelat på olika åldersgrupper kan konstateras 
att andelen unga entreprenörer i Sverige (yngre 
än 35 år) faller trendmässigt sedan 2012 medan 
de ökar i små EU-länder liksom i USA (Figur 2.10). 
I övriga länder/ländergrupper är förändringarna 
marginella. Det som utmärker Sverige, och i viss 
mån övriga Norden, är en större andel entreprenö-
rer i åldersegmentet 55–64 år.

INTRAPRENÖRER – ENTREPRENÖRIELLA ANSTÄLLDA
Entreprenörskapet tar sig inte endast uttryck i form av 
nya företag utan pågår kontinuerligt inom existerande 
företag. Många av de svenska storföretagen grunda-
des för omkring ett sekel sedan och deras bibehållna 
konkurrenskraft beror till stora delar på de anställdas 
bidrag till effektivitet, förändringar och nytänkande. 

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.

Figur 2.9: TEA fördelat på sektorer 2012–2014 
Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika sektorer

12.	 	På	motsvarande	sätt	kan	sannolikt	uppgången	2010	kopplas	till	införandet	av	skattesubventionerade	RUT-	och	ROT-tjänster	under	2006	och	2007.
13.	 Inom	respektive	kategori	finns	naturligtvis	en	betydande	variation	vad	gäller	kompetenskrav.
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Figur 2.10: TEA fördelat på åldersgrupper 2012–2014 
Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika åldersgrupper

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Ofta benämns detta som entreprenörskap inom före-
tagen, eller intraprenörskap.

I Figur 2.11 visas andelen anställda i existerande 
företag som själva definierar sig som entreprenö-
riellt anställda. De kan sägas tillhöra gruppen intra-
prenörer. Vi konstaterar att de nordiska länderna 
ligger högt – Danmark delar förstaplatsen med 
Qatar, Norge återfinns på en fjärde plats medan 
Finland placerar sig sämre. Även Sveriges ranking 
är något sämre och tillhör mittskiktet bland de 29 
länderna. Flera anglosaxiska länder placerar sig 
högt. 

I genomsnitt uppger åtta procent av befolk-
ningen i de nordiska länderna att de ägnar sig åt 
intraprenörskap, vilket kan jämföras med att ca 5,5 
procent är involverade i entreprenörskap i tidiga 
skeden (se Figur 2.1). För Sverige är motsvarande 
andelar knappt sex procent (intraprenörskap) res-
pektive drygt sex procent (TEA). I små EU-länder 
är det omkring sex procent som är involverade i 

intraprenörskap medan nästan åtta procent ägnar 
sig åt att starta eller driva unga företag. Stora 
EU-länder ligger på en betydligt lägre nivå än små 
vad gäller såväl intraprenörskap som  entrepre-
nörskap. Slutligen är det anmärkningsvärt att USA 
avviker så markant från detta mönster med ett 
entreprenörskap som är mer än dubbelt så stort 
(TEA uppgår till 14 procent) som intraprenörskapet 
(drygt sex procent). 

Det förefaller följaktligen som om att  institutioner 
– lagar, regelverk och normer – styr hur entrepre-
nörskapet kanaliseras där traditionella välfärdsstater 
(Norden och Sverige) med ett stramare regelverk och 
ofta ett finmaskigare socialt skyddsnät för anställda, 
har större inslag av intraprenörskap. 

2.2 ENTREPRENÖRIELL AMBITION
I avsnitt 2.1 presenterades den entreprenöriella akti-
viteten för Sverige och andra innovationsdrivna län-
der. Nu riktas blicken istället mot entreprenörernas 
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Figur 2.11: Total intraprenöriell aktivitet 
Andel av befolkningen 18–64 år som de senaste tre åren aktivt leder och utvecklar nya aktiviteter för sin arbetsgivare

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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ambitioner och förväntningar med sitt företagande. 
Särskilt intressant är förväntad sysselsättningstillväxt, 
marknadsposition/innovation och internationalise-
ring (export). Eftersom statistiken här enbart baseras 
på individer som de facto är involverade i tidiga entre-
prenöriella verksamheter – de som håller på att starta 
ett företag eller driver ett ungt företag – och inte en 
andel av hela befolkningen, har vi valt att också pre-
sentera ett genomsnitt över tre år för att öka antalet 
observationer och därmed minska osäkerheten i det 
redovisade materialet.

Sysselsättningen står i fokus för den ekonomisk-
politiska diskussionen och det är också väl belagt 
att små och medelstora företag tillsammans med 
unga företag står för merparten av sysselsättnings-
tillväxten (OECD 2010). Följaktligen är det viktigt 
att få ett grepp om entreprenörernas förväntade 
sysselsättningstillväxt och i vilken mån och varför 
den eventuellt avviker från utvecklingen i andra 
länder.

De s k gasellerna, eller snabbväxarna, har visat sig 
ha en oproportionerligt stor betydelse för sysselsätt-
ningstillväxten (Henrekson och Johansson 2010). Ett 
sätt att fånga in potentiella framtida snabbväxare 
är att kartlägga deras anställningsplaner för de när-
maste fem åren. I Figur 2.12 visas att svenska entre-
prenörers ambitioner är relativt lågt ställda jämfört 
med andra länder trots att nivån ökat något från vad 
som redogjorts för i tidigare svenska GEM-rapporter. 
Cirka åtta procent av entreprenörerna redovisar att 
de planerar anställa 20 personer eller fler under den 
kommande femårsperioden. De länder som redo-
visar den svagaste sysselsättningsambitionen är de 
som drabbats hårdast av finansmarknadskrisen: 
i första hand Grekland, Spanien och Italien. Men 
också i Schweiz samt de mindre EU-länderna redo-
visar entreprenörerna blygsamma tillväxtambitio-
ner. Jämfört med tidigare år har Sverige förbättrat 
sin position något vilket dock i första hand beror på 
en svagare utveckling i andra länder. Den absoluta 
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Figur 2.12: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2012–2014 
Andel av TEA som förväntar sig att anställa 20 eller fler personer inom fem år

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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merparten (>78 procent) av svenska entreprenörer 
planerar att anställa 0–5 personer fram till 2019. De 
mest expansiva planerna återfinns bland några ang-
losaxiska länder, en grupp länder i Sydostasien samt 
i Östeuropa.

Entreprenörens tillväxtförväntningar bör vara 
förknippade med hur stark deras marknadsposi-
tion är, vilket i sin tur beror på hur unik produkten 
eller tjänsten är och i vilken utsträckning det finns 
konkurrerande företag på marknaden. När det gäl-
ler produkter och tjänster som är helt nya på mark-
naden har Sverige tagit ytterligare ett steg uppåt 
jämfört med förra årets placering (plats sju enligt 
Figur 2.13a). Skulle vi inkludera den något svagare 
definitionen, som innebär att också några få andra 
företag har en liknande produkt, får svenska entre-
prenörer en topplacering med endast en nation 
framför sig vilket är en markant förbättring. Den 
kraftiga förbättringen tyder på att den tidigare 

redovisade minskningen i entreprenörskapet fram-
för allt ägt rum inom enklare verksamheter vilket 
också stöds av att minskningen förefaller ha skett 
inom främst konsument- eller hushållsnära tjänster. 
Ungefär hälften av svenska entreprenörer uppskat-
tar att konkurrensen är begränsad till ett fåtal före-
tag under de tre senaste åren.

En stark marknadsposition med få konkurrenter 
kan bero på ett flertal faktorer, t ex regleringar eller 
import av en vara eller tjänst som inte funnits på 
den svenska marknaden. Ett alternativt mått utgår 
från om entreprenören bedömer att produkten eller 
tjänsten är ny för samtliga kunder, några få av dessa 
eller inga, d v s grad av innovation (Figur 2.14a). Här 
placerar sig Sverige betydligt sämre, knappt 15 pro-
cent anger att deras produkt är ny för samtliga kun-
der. Sverige ligger långt efter andra små EU-länder 
liksom också Norden.



35Entreprenörskap i Sverige 2014 

Figur 2.13a: Konkurrens 2014 
Hur många företag erbjuder samma produkt? Andel av TEA

Figur 2.13b: Konkurrens 2012–2014 
Hur många företag erbjuder samma produkt? Andel av TEA

Anm	Figur	2.13a	och	b:	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 2.14a: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2014 
Andel av TEA vars produkter är nya för …

Figur 2.14b: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2012–2014 
Andel av TEA vars produkter är nya för …

Anm	Figur	2.14a	och	b:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	
Storbritannien;	Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Figur 2.15a: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2014 
TEA fördelat på andel kunder utomlands

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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I Figur 2.14b presenteras också ett snitt för entre-
prenörernas innovation under perioden 2012–2014. 
Sverige placerar sig på den nedre halvan (plats 13 av 
22 länder) när den något bredare definitionen (inklu-
sive turkos stapel som visar att produkten är ny för 
åtminstone några kunder) tillämpas, men har bara sex 
länder efter sig när den striktare versionen används 
(produkten är ny för alla kunder). Detta är dock en 
förbättring jämfört med föregående år. Man bör också 
vara varse att innovation inom särskilt tjänstesekto-
rerna kan vara svårt att definiera.

Sverige har en tradition av internationaliserade 
storföretag och storleken på vår sammanlagda han-
del (export och import) motsvarar ungefär BNP. 
Samtidigt har internationaliseringen främst varit 
förknippad med just dessa storföretag. Enligt de 
årliga GEM-mätningarna blir dock även de nya och 
unga företagen allt mer internationaliserade och i 
allt tidigare skeden. År 2012 hade ca 60 procent av 
de svenska entreprenörerna inga kunder utomlands, 

vilket minskade till ca 40 procent 2013 för att 2014 
uppgå till knappt 35 procent (Figur 2.15.a). Andelen 
nya företag som har mer än 25 procent av kunderna 
i utlandet har under motsvarande period ökat från 
drygt 20 till knappt 30 procent. Svenska entrepre-
nörers internationella ambitioner har således kon-
tinuerligt ökat vilket är en nödvändig förutsättning 
för framtida expansion.

Samtidigt har internationaliseringsambitionerna 
ökat också i andra länder. Trots att allt fler svenska 
entreprenörer inser vikten av att tidigt komma in 
på utländska marknader har Sveriges position fal-
lit något över perioden 2012 till 2014. Som visas i 
Figur 2.15b placerade sig Sverige som 12e nation, 
efter andra små EU-länder men före Norden, medan 
motsvarande position 2012 var en tiondeplacering. 
Svenska entreprenörer har alltså halkat efter jäm-
fört med andra länder vilket visar på den snabba och 
fortsatta globaliseringen. I en globaliseringsprocess 
är det viktigt att kompetensen finns att kunna nå 
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Figur 2.15b: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2012–2014 
TEA fördelat på andel kunder utomlands

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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ut på internationella marknader när konkurrensen 
intensifieras på hemmamarknaderna.

2.3 ENTREPRENÖRIELLA ATTITYDER OCH 
FÖRVÄNTNINGAR
De två föregående avsnitten illustrerade dels hur före-
tagandet och den entreprenöriella aktiviteten ser ut 
inom innovationsdrivna länder, dels entreprenörernas 
ambitioner med avseende på sysselsättningstillväxt, 
innovation och internationalisering. Vi går nu in på 
det som i GEM-ansatsen definieras som attityder till 
entreprenörskap och som främst syftar på samhällets 
mer generella syn på entreprenörskapets vikt och roll.

Entreprenöriella attityder är till stor del historiskt 
betingade men påverkas också av den institutionella 
ram entreprenörerna verkar inom – lagar och regel-
verk – samt av andra mer kulturellt betingade fakto-
rer. Tillsammans påverkar och formar detta individers 
motivation att engagera sig i entreprenöriell aktivitet 
och bidrar därigenom till att förklara den omfattning 
och inriktning på entreprenörskapet som redovisats i 

de tidigare avsnitten i kapitlet. Entreprenöriella atti-
tyder har signalvärde och bidrar till att skapa före-
bilder som kan påverka karriärval liksom samhällets 
värderingar rörande entreprenörskap.14
Ser vi inledningsvis till det förväntade nyföretagandet 
– entreprenöriell avsikt – framkommer i Figur 2.16 att 
Sverige legat förhållandevis högt jämfört med övriga 
länder/ländergrupper under hela perioden – endast 
USA har sedan 2011 placerat sig högre än Sverige. 
Den högsta andelen av Sveriges befolkning som sade 
sig vilja starta ett företag inom de närmaste tre åren 
nåddes 2005 (drygt 14 procent), därefter föll ande-
len fram till 2010 för att återigen stiga relativt kraftigt 
fram till 2012. I den senaste mätningen 2014 hade 
emellertid andelen återigen fallit tillbaka till unge-
fär samma nivå som 2010. Detta kraftiga tapp under 
2013 och 2014 avviker från mönstret i de flesta andra 
länder/ländergrupper i Figur 2.16. Tillsammans med 
den fallande entreprenöriella aktiviteten (se Figur 
2.1) tyder detta på ett generellt minskat intresse att 
starta företag.

14.	 	Se	t	ex	Lindbeck	och	Snower	(2002)	om	betydelsen	av	normer.
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Figur 2.16: Entreprenöriell avsikt 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år (exklusive individer involverade i någon form av entreprenöriell aktivitet) 
som har för avsikt att starta ett företag inom tre år

Figur 2.17: Kännedom om företagare 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som personligen känner någon som startat ett företag under de två senaste åren

Anm	Figur	2.16	och	2.17:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	
Storbritannien;	Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Figur 2.18: 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:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Kännedom och personlig kontakt med framgångsrika 
entreprenörer har lyfts fram i forskningen som en för-
klarande faktor till ett högt entreprenörskap. I Figur 
2.17 ser vi att andelen som säger sig personligen känna 
en entreprenör ligger högt i Sverige men har minskat 
markant sedan 2010, även om en mindre ökning skett 
mellan 2013 och 2014. Generellt uppger en fallande 
andel i länderna/ländergrupperna att de personligen 
känner en entreprenör, men förändringarna över tid 
är blygsamma. Spannet ligger mellan 28 och 37 pro-
cent i de jämförda länderna/ländergrupperna.

Ett för svenskt vidkommande intressant fenomen 
är att en allt större andel av befolkningen säger sig 
uppleva att närmiljön erbjuder goda entreprenö-
riella möjligheter (Figur 2.18). Från bottenåret 2003, 
då strax under 40 procent av befolkningen ansåg att 
det fanns goda möjligheter att starta ett företag i när-
området, ökade andelen till 71 procent år 2011 – en 
ökning med sammanlagt 31 procentenheter under 
åtta år. Mellan 2011 och 2013 föll dock andelen till 
knappt 65 procent men har under 2014 återigen 
nått upp till 70 procent. Det placerar Sverige i abso-
lut toppklass närmast följt av övriga nordiska länder 
där i genomsnitt drygt 50 procent av befolkningen 
anser att det finns goda förutsättningar att starta ett 
företag i närområdet, med USA strax efter. Samtliga 

länder präglas av en ökad optimism 2014 jämfört 
med 2013, men nivåerna är lägst bland EU-länderna. 
Sett i ett lite längre tidsperspektiv kan Sveriges posi-
tiva trend tolkas som att entreprenörskapsviljan för-
stärkts väsentligt sedan mitten av 2000-talet.

Intressant nog motsvaras inte den starka ökningen 
i affärsmöjligheter som visades i Figur 2.18 av en lika 
positiv syn på förmågan att starta och driva företag 
bland svenskarna. Av Figur 2.19 framgår att andelen 
2014 låg runt 35 procent av den vuxna befolkningen 
som anser sig ha kunskapen att starta och driva före-
tag. Trenden har varit nedåtgående eller stagnerande 
i samtliga länder, förändringarna är små. Det som är 
utmärkande för Sverige är att det anses finnas bety-
dande affärsmöjligheter samtidigt som självförtroendet 
förefaller vara mer begränsat när det gäller att starta 
företag. Det omvända verkar gälla för USA där mer 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 med sitt entreprenöriella engagemang. 
Bakgrunden till denna hämsko för entreprenörskap 
kan sökas i flera faktorer: det sociala skyddsnätet, 
personliga konsekvenser eller mer kulturellt beting-
ade faktorer som stigmatiserar dem som misslyckats.
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Figur 2.19: Upplevd förmåga 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta ett företag

Figur 2.20: Rädsla att misslyckas 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år med upplevda affärsmöjligheter som anger att rädsla att misslyckas skulle 
hindra dem från att starta ett företag

Anm	Figur	2.19	och	2.20:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	
Storbritannien;	Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Figur 2.21: Entreprenörskap – ett bra karriärval 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att merparten av invånarna i landet anser det 
vara ett bra karriärval att starta ett företag

Anm:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	Storbritannien;	
Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Som visas i Figur 2.20 är rädslan att misslyckas störst i 
de större EU-länderna och minst i USA. Sedan den eko-
nomiska krisen slog igenom med full kraft hösten 2008 
har rädslan att misslyckas ökat under hela perioden i 
samtliga länder/ländergrupper med ett tydligt undan-
tag – USA. I det konjunkturellt starkare USA har dessa 
farhågor minskat sedan ett par år tillbaka medan de 
planat ut i flera andra länder/ländergrupper. Andelen 
för Sverige är ungefär densamma som i övriga nord-
iska länder och de små EU-länderna. I Sverige uppger 
drygt 35 procent av de som definierat entreprenöriella 
möjligheter att rädsla att misslyckas hindrar dem från 
att starta ett företag.

De avslutande tre figurerna – Entreprenörskap – ett 
bra karriärval (2.21), Entreprenörskap i media (2.22) 
och Framgångsrikt entreprenörskap ger hög status och 
uppskattning (2.23) – syftar till att ge en mer generell 
inblick i hur synen på entreprenörer och entreprenör-
skap varierar mellan länder och över tid.15  Det framgår 
att förändringarna – kanske särskilt efter krisen 2008 
– över tid är mycket små. Synen på entreprenörskap 
som karriärval är oförändrat positiv och varierar mellan 
50 och 65 procent mellan länderna/ländergrupperna. 

Medias rapportering om framgångsrikt entreprenör-
skap förefaller växa något i USA men i övrigt ligga på 
konstanta nivåer (Figur 2.22). Likaså uppger en oföränd-
rad andel – mellan 65–75 procent – att entreprenörskap 
är förknippat med hög status (Figur 2.23). Generellt kan 
noteras att USA ligger högst vad gäller den här typen av 
attityder kring entreprenörskap.

Utifrån GEMs kategorisering av entreprenörska-
pets aktiviteter, ambitioner och attityder kan avslut-
ningsvis konstateras att Sverige starkt förbättrade 
sin position vad gäller entreprenöriell aktivitet fram 
till och med 2013 för att falla tillbaka kraftigt 2014. 
Samtidigt har de svenska entreprenörernas ambitio-
ner ökat vad gäller sysselsättningstillväxt men också 
i termer av innovation och internationalisering. 
Emellertid har en motsvarande ökning skett också 
i andra länder och Sveriges position har därför inte 
alltid flyttas fram i jämförelse med andra länder/
ländergrupper. Slutligen kan noteras att beträffande 
attityder avviker inte Sverige dramatiskt från övriga 
länder och ländergrupper med undantag av identi-
fiering av affärsmöjligheter: där ligger Sverige fortfa-
rande överlägset i topp.

15.	Danmark	har	inte	samlat	in	statistik	över	dessa	tre	mått	på	entreprenöriella	attityder	sedan	2009,	vilket	innebär	att	serien	för	Norden	slutar	2009	i	
de	tre	avslutande	figurerna	i	kapitlet.



43Entreprenörskap i Sverige 2014 

Figur 2.22: Entreprenörskap i media 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att man ofta hör om framgångsrikt 
entreprenörskap i landets media

Figur 2.23: Framgångsrikt entreprenörskap ger hög status och uppskattning 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att framgångsrikt entreprenörskap ger hög status i landet

Anm	Figur	2.22	och	2.23:	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna;	Stora	EU-länder	består	av	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Tyskland	och	
Storbritannien;	Norden	består	av	Danmark,	Finland	och	Norge.
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3
EXPERTERNAS SYN PÅ  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE

Avsikten med GEM är framförallt att ge en bild 
av hur entreprenörskapet och dess villkor ser ut 
i olika länder genom en bred och statistiskt säker-
ställd intervjuundersökning med ett represen-
tativt urval av befolkningen, den så kallade APS-
undersökningen. Som ett komplement till denna 
breda undersökning genomförs också en mindre 
undersökning, den så kallade NES-undersökningen 
där intervjuer genomförs med ett antal ledande 
nationella experter inom området entreprenör-
skap. De två delundersökningarna har inte samma 
frågeställningar utan kompletterar varandra – i 
NES är det framförallt experternas syn på vilka 
förutsättningar som finns för nationen när det gäl-
ler företagande.  I båda undersökningarna ställs – 
med vissa modifieringar – samma frågor varje år 
för att möjliggöra jämförelser över tid.

EXPERTINTERVJUERNAS STRUKTUR OCH 
INNEHÅLL
Detta avsnitt ger en kort beskrivning av NES-
undersökningen i Sverige för år 2014 med vissa 
utblickar internationellt, framförallt till EU och 
Norge. För den som vill veta mer om hur nationella 
experter i andra länder ser på förutsättningar för 

företagande i sina länder hänvisar vi till den globala 
rapportens delkapitel om NES-undersökningarna.

NES-undersökningen bygger på intervjuer med 
minst 36 experter i varje land, via webb eller tele-
fon. Den svenska studien är uppbyggd så att en jämn 
könsfördelning erhålls bland experterna. Experterna 
kommer från olika områden som finans, utbildning, 
relevanta policymyndigheter, rådgivning eller aktivt 
entreprenörskap. Varje år byts minst en tredjedel av 
experterna ut så att expertpanelen kontinuerligt förnyas.

Det frågebatteri som används bygger på följande 
modell (Figur 3.1) där ett antal ramvillkor delats in i 
nio större områden. I slutet av intervjun ger exper-
terna också skriftliga utlåtanden om vad de anser vara 
de viktigaste hämmande respektive främjande fakto-
rerna för företagande i landet. De får också ge rekom-
mendationer till vad som borde göras för att förbättra 
företagandet.16 

De frågor som konkret ställs är påståenden om 
ramvillkor i landet. Experterna tar ställning till dessa 
påståenden baserat på en 5-gradig skala (Helt fel, 
Ganska fel, Varken rätt eller fel, Ganska rätt, Helt 
rätt). Påståendena börja med ”I mitt land gäller att” 
och deras exakta formulering framgår av Appendix 3. 
Svaren kopplas sedan till huvudgrupperna i Figur 3.1.

16.	Metoden	beskrivs	närmare	i	Appendix	2.
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GENERELLA SKILLNADER MELLAN 
GRUPPER AV LÄNDER
I den globala GEM-rapporten17 konstateras vid redo-
visningen av hela NES-undersökningen att det finns 
skillnader i hur experter från olika typer av ekonomier 
ser på betingelser för företagandet.

Utbildning på grundskola/gymnasium ges låg utvärde-
ring i de flesta länder, vilket är problematiskt eftersom 
en bra skola där entreprenörskap lyfts fram är en viktig 
förutsättning för företagande. Den andra extremen är 
fysisk infrastruktur som ges högst utvärdering i många 
länder (utom i Afrika). Det är värt att notera att experter, i 
alla länder, generellt är ganska kritiska till samtliga policy-
områden i Figur 3.1. Minst kritiska är dock experter i 
utvecklade länder som Europa och Nordamerika medan 
experter i Afrika tenderar att vara mest kritiska, även om 
t ex myndighetspolicy och intern marknadsdynamik vär-
deras högre än i Nordamerika. Dessa skillnader är oftast 
resultatet av skilda system och det är därför viktigt att 
beakta varje lands unika förutsättningar.

Samtidigt ser vi tydliga mönster mellan grupper 
av länder, där de innovationsdrivna ekonomierna 
skiljer sig från de effektivitetsdrivna och de faktor-
drivna ekonomierna. De tydligaste skillnaderna finns 

främst inom finansiering, myndighetsprogram, politik 
och offentliga åtgärder, spridning av FoU samt fysisk 
infrastruktur där innovationsdrivna länder har högre 
värderingar. I effektivitetsdrivna ekonomier värderas 
högre utbildning högre och i faktordrivna ekonomier 
är det kulturella och sociala normer som värderas 
högst. Figur 3.2a och 3.2b visar denna analys.

JÄMFÖRELSER INOM EU SAMT MED NORGE
De ramvillkor som experterna tillfrågats om spänner 
över vida fält men det finns ganska tydliga mönster, 
framförallt om vi jämför likartade länder. Här tar vi 
upp och jämför länderna inom EU samt Norge. Precis 
som i tidigare års undersökningar är likheterna mellan 
länderna stora och värdena ligger ganska centrerade 
på den femgradiga skalan. Inte desto mindre framträ-
der en del intressanta skillnader.

I Tabell 3.1 har den faktor som fått lägst respektive 
högst ranking i varje land markerats (lila för högst, tur-
kos för lägst). Det ska noteras att skillnaderna i ranking 
ofta är små, den lägsta rankingen varierar mellan 1,5 
och 2,6 på skalan (förra året 1,4 och 2,7), den högsta 
mellan 3,1 och 4,8 på skalan (förra året 3,5 och 4,4).  

Figur 3.1: Modell över olika typer av ramvillkor för företagande

  

Finansiering

kapital och krediter – för små och 

ner och stöd)
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marknader
 

Fysisk infrastruktur

  

Kulturella och sociala normer
I vilken utsträckning sociala och 
kulrurella normer uppmuntrar eller 

välstånd  

Aff ärsstöd och infrastruktur

rådgivning, aff ärsstöd och liknande 

Politik och off enliga åtgärder

regler neutrala eller till gagn
för små- och medelstora företag

Myndigheters program
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17.	Singer	m	fl	(2015)	Global	Entrepreneurship	Monitor	2014.	
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Figur 3.2a: Faktorers ranking i olika typer av länder 

Figur 3.2b: Faktorers ranking i olika typer av länder 

Källa	figur	3.2a	och	3.2b:	Singer	m	fl	(2015).
Anm:	För	metod	se	www.gemconsortium.org.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Belgien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroati en
Lett land
Litauen
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Ungern
Österrike
Totalt

1. Finansiering     
2. Politi k:policy-beslut inriktade på entreprenörskap 
3. Politi k - nati onell: byråkrati  och skatt er  
4. Myndigheters program    
5. Utbildning och kompetensutveckling 
grund/gymnasieskola    
6. Utbildning och kompetensutveckling 
högskola/universitet    

7. Spridning av FoU     
8. Aff ärsstöd och infrastruktur   
9. Marknad-dynamik    
10. Marknad - öppenhet och ti llträde   
11.Fysisk infrastruktur    
12.Kulturella och sociala normer

Fysisk infrastruktur, alternativt marknadsdynamik, 
rankas högst av alla länders experter. Båda dessa 
ramvillkor är för denna grupp till stora delar inter-
nationellt giltiga eftersom EU är en marknad. Det 
innebär att politiska villkor satta av de enskilda 

länderna bara är en del, också EUs generella poli-
tik i den mån infrastruktur och marknad påverkas 
är central.

Om samstämmigheten är stor när det gäller högst 
rankade ramvillkor så är det lite större variation vad 

Tabell 3.1: Högst respektive lägst rankade ramvillkor bland experter i EU samt Norge 2014  

1.  Finansiering
2.  Politik – policybeslut inriktade på entreprenörskap
3.  Politik – nationell: byråkrati och skatter
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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gäller de förutsättningar som rankas lägst. Dock 
rankas den grundläggande utbildningen lägst bland 
ramvillkoren av majoriteten av länderna. Andra 
ramvillkor som rankas lågt är politik (politiska beslut 
avseende skatter och byråkrati), spridning av FoU 
samt marknadsdynamik. Sverige har tillsammans 
med fyra andra länder rankat politik (byråkrati och 
skatter) lägst (förra året var det finansiering som 
var lägst rankat av svenska experter). Mönstret för 
2014 har mycket stor överensstämmelse med resul-
taten från förra årets undersökning.

Trots skillnader mellan länder i ekonomi och 
kultur finns det en samstämmighet mellan exper-
terna om vad som är viktigt och vad samhället gör 
respektive inte gör för företagandet. Precis som vi 
föregående år påtalat tyder det på en ”profession” 
kring företagande och entreprenörskap – en profes-
sion som består av just de som vi inom GEM använ-
der som experter. Den framväxande professionen 
är internationell till sin karaktär vilket är en fördel 
eftersom det innebär att länder kan lära av varan-
dras framgångar och felsteg i arbetet för att främja 
entreprenörskap och företagande. Speciellt torde 

EU och även OECD kunna vara aktörer i ett sådant 
erfarenhetsutbyte.

DEN SVENSKA NES-UNDERSÖKNINGEN – 
JÄMFÖRELSE ÖVER TIDEN
Sverige deltog inte i NES-undersökningen åren 2004–
2009 och därför går det bara att jämföra åren 2000–
2003 samt 2010–2014. Vi har dock i år valt att inte ta 
med åren 2001–2003 i redovisningen utan hänvisar 
den intresserade till tidigare svenska GEM-rapporter. I 
årets undersökning har antalet frågor reducerats (t ex 
fanns det tidigare en fråga om stöd till kvinnors företa-
gande). Siffrorna i Tabell 3.2 är medelvärdet av exper-
ternas ranking – på en femgradig skala. 

Tabellen visar inte på några större förändringar över 
tid, vilket kan ses som ett tecken på att experternas 
värderingar av ramvillkoren är relativt stabila. Vi ser 
också att värderingarna är centrerade i mitten av den 
femgradiga skalan, mellan 2,5 och 4,2. Fysisk infra-
struktur är den faktor som ständigt hamnar i topp som 
högst värderad, men även affärsstöd och infrastruktur, 
marknadsdynamik, myndighetsprogram samt kultu-
rella och sociala normer rankas högt. Lägst värderas 

Tabell 3.2: Sveriges nationella experters ranking av ramvillkor, utveckling över tiden, 2000 samt 2010–2014

 2000 2010 2011 2012 2013 2014

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

Politi k – nati onell, byråkrati  och skatt er 2,0 1,9 2,6 2,5 2,7 2,7

Politi k – policybeslut kring entreprenörskap 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5

Myndigheters program 3,2 2,6 2,8 3,0 2,7 3,0

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

Utbildning och kompetensutveckling, högskola/universitet 2,9 2,3 2,8 2,5 2,4 2,7

Spridning av FoU 3,1 2,2 2,6 2,5 2,4 2,6

Aff ärsstöd och infrastruktur 2,7 2,9 3,1 2,8 3,0 3,3

Marknad – dynamik 4,0 2,9 3,2 3,5 3,4 3,1

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

Kulturella och sociala normer 3,5 2,4 2,9 2,7 3,2 3,1
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ramvillkoren kring grundutbildning samt politik och 
politiska beslut. 

Siffrorna i Tabell 3.2 är sammanvägda index beräk-
nade från det frågebatteri som visades ovan. Det 
finns större skillnader mellan enskilda frågor än 
mellan de sammanvägda indexen, vilket framgår av 
Tabell 3.3 och 3.4.

DEN SVENSKA NES-UNDERSÖKNINGEN 
– SKILLNADER MELLAN OLIKA 
EXPERTGRUPPERS BEDÖMNINGAR
På samma sätt som föregående år har vi analyserat om 
det finns några skillnader mellan grupper av experter. 
Figur 3.3 visar hur de olika expertgrupperna har vär-
derat de olika ramvillkoren:

Tabell 3.3: Frågor kring ramvillkor, de sex lägst värderade av experterna

Tabell 3.4: Frågor kring ramvillkor, de sex högst värderade av experterna

 I mitt  land gäller: Helt fel Ganska fel
Varken rätt  

eller fel Ganska rätt Helt rätt 

Myndigheternas policy är allti d ti ll fördel för 
nya företag 62,2 27 2,7 8,1 0

Nya och växande företag har lika bra access 
ti ll ny forskning och teknik som stora etable-
rade företag

27,5 57,5 5 10 0

Nya och växande företag har råd med senaste 
tekniken 15,8 60,5 18,4 5,3 0

Undervisning i grundskola och gymnasium 
ger ti llräcklig inblick i marknadsekonomi 21,2 48,5 21,2 9,1 0

Stödet ti ll nya och växande företag är högprio-
riterat på nati onell myndighetsnivå 27,9 23,3 46,5 2,3 0

Det fi nns ti llräckligt med kapital genom IPOs 
för nya och växande företag 31 24,2 31 13,8 0

 I mitt  land gäller: Helt fel Ganska fel
Varken rätt  

eller fel Ganska rätt Helt rätt 

Nya och växande företag har lätt  att  hitt a bra 
professionell juridisk och redovisningsservice 0 10,3 15,4 56,4 17,9

Det är för dyrt för ett  nytt  eller växande fö-
retag att  få god ti llgång ti ll kommunikati oner 
(tel, internet etc)

0 10 12,5 47,5 30

Det fi nns ti llräckligt med underleverantörer, 
leverantörer och konsulter för att  stödja nya 
och växande företag

0 7,7 10,3 56,4 25,6

Nya och växande företag kan få god ti llgång 
ti ll kommunikati oner (tel, internet etc) inom 
ca en vecka

0 5,3 2,6 36,8 55,3

Nya och växande företag har råd med grund-
läggande infrastruktur (gas, vatt en, el, avlopp) 0 2,4 4,9 36,6 56,1

Nya och växande företag kan få god ti llgång 
ti ll Infrastruktur (gas, vatt en, el, avlopp) inom 
ca en månad

0 2,7 0 37,8 59,5
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Det är som synes extremt små skillnader mellan grup-
perna i hur de värderar ramvillkoren. I viss mån ser 
vi att investerare värderar politisk byråkrati och regler 
högre och marknadsöppenhet lägre, och att utbildare 
värderar finansiering högre medan myndighetsrepre-
sentanter (policymakers) värderar utbildning lägre. 
Men likheterna mellan expertgrupperna är större än 
olikheterna.

Om vi istället ser på hur kvinnliga respektive man-
liga experter värderar de olika ramvillkoren framkom-
mer den bild som visas i Figur 3.4.

Även här ser vi att överensstämmelsen är god mel-
lan de två grupperna. Kvinnor värderar marknadsdy-
namik och spridning av FoU något högre medan kul-
turella och sociala normer samt utbildning värderas 
något lägre. Men precis som för de olika expertrol-
lerna så verkar kön inte vara en avgörande faktor för 
hur experter värderar ramvillkoren.

Experternas ålder är också en faktor som kan tän-
kas avgöra hur man värderar ramvillkoren. Vi ser av 

figuren nedan att de allra äldsta experterna generellt 
sett har högre värdering av många faktorer. Fysisk 
infrastruktur värderas högre av de yngre experterna. 
Men inte heller beträffande ålder förekommer några 
större skillnader mellan experterna.

Precis som vi konstaterade i förra årets rapport 
skiljer sig de svenska experterna relativt lite i sina 
bedömningar, oavsett typ av expert, kön eller ålder. 
Inte heller skiljer sig bedömningarna avsevärt från de 
internationella kollegornas. Det är också viktigt att 
påpeka att antalet experter är lågt och att det inte är 
fråga om några säkerställda statistiska samband, sna-
rare om indikationer på hur en viktig grupp experter 
uppfattar – subjektivt – att för entreprenörskapet vik-
tiga ramvillkor spelar in och vilken betydelse de har.

En intressant fråga är just denna likhet mellan 
experters bedömningar av ramvillkoren. Om vi ser 
till hela GEM-undersökningen så finns det stora skill-
nader mellan länder och regioner, även inom Europa 
som är den enhet som vi här har jämfört för NES. Vi 

Figur 3.3: Olika expertgruppers ranking av områden
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Figur 3.4: Kvinnor och mäns ranking av områden

Figur 3.5: Åldersgruppers ranking av områden
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Tabell 3.5: Svenska experters syn på nationell kulturs stöd för individuell framgång

Tabell 3.6: Svenska experters syn på nationell kulturs uppmuntran av entreprenöriellt risktagande

ser också betydligt större likheter mellan experternas 
syn på entreprenörskap än mellan befolkningarna i 
Europa. Eftersom GEM inte ställer samma frågor till 
befolkningen som till experterna är det dock svårt att 
göra direkta jämförelser. En indikation på om det kan 
finnas skillnader mellan experter och ”folket” kan 
dock erhållas genom svaren på några närliggande 
frågor till de båda grupperna.

Experterna fick svara på påståendet ”Nationella 
kulturen stöttar starkt individuell framgång uppnådd 
genom egna personliga ansträngningar” vilket gav 
resultatet som visas i Tabell 3.5. I undersökningen 
till ett slumpmässigt urval svenskar ställdes en fråga 
kring samma område ”I ditt land, har de som lyckas 
med att starta företag hög status och respekt”. På 
denna fråga svarade 72 procent av svenskarna ja, 28 
procent svarade nej. Frågorna är, som sagt, inte iden-
tiska men det är ändå tydligt att ”folket” uppvisar en 

mycket mer positiv syn på Sverige som ett land där 
framgång är kulturellt värderat, medan experterna 
är mer tveksamma till att kulturen stöttar detta. 
Den grupp som är mest positiv är policymakers men 
ingen grupp har ens hälften som är positiva (medan 
”folket” har nästan 75 procent).

Experterna fick även svara på påståendet 
”Nationella kulturen uppmuntrar entreprenöriellt 
risktagande”, se Tabell 3.6. En liknande fråga ställdes 
i undersökningen till svenska folket. De fick svara ja 
eller nej på frågan ”I ditt land, anser de flesta att 
företagsstart är ett bra karriärval”. Resultatet var 
jämnt, 51 procent svarade ja och 49 procent sva-
rade nej på detta. Även här ser vi att experterna är 
mer skeptiska än ”folket”. Det skulle vara intressant 
att undersöka om dessa indikationer på skillnader 
i syn mellan experter och andra är stabila och i så 
fall varför.

Nati onella kulturen stött ar starkt individuell framgång uppnådd genom egna personliga ansträngningar

 I mitt  land Helt fel Ganska fel Varken rätt  
eller fel Ganska rätt Helt rätt 

Entreprenörer 0 47,4 15,8 36,8 0

Investerare, fi nansiär, bank 0 58,3 0 33,3 8,4

Policymaker 0 44,4 11,1 38,9 5,6

Aff ärsrådgivare 0 48 16 36 0

Utbildare 0 40 26,7 33,3 0

Nati onella kulturen uppmuntrar entreprenöriellt risktagande

 I mitt  land Helt fel Ganska fel Varken rätt  
eller fel Ganska rätt Helt rätt 

Entreprenörer 0 63,2 10,5 26,3 0

Investerare, fi nansiär, bank 0 58,3 0 33,4 8,3

Policymaker 0 55,5 5,6 33,3 5,6

Aff ärsrådgivare 0 60 12 28 0

Utbildare 0 46,7 13,3 40 0
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DEN SVENSKA NES-UNDERSÖKNINGEN – 
EXPERTERNAS FRIA SVAR
Experterna svarar inte bara på de ovan beskrivna fasta 
frågorna utan de får också besvara ett antal frågor där 
de får svara fritt med egna ord. De frågor som ställs i 
denna del är:

•  Nämn tre ämnen/områden som hämmar 
 entreprenöriell aktivitet i Sverige

• Nämn tre ämnen/områden som främjar 
 entreprenöriell aktivitet i Sverige

• Ange tre rekommendationer för förbättring

Vi har analyserat texterna (de är ganska korta) och 
kategoriserat in svaren efter de ramvillkor för före-
tagande som angavs i figur 3.1 i början av kapitlet. 
Experternas svar på vad som är hämmande för entre-
prenörskap i Sverige fördelar sig enligt Tabell 3.7.

Experterna fick som framgått ange tre, på varandra 
följande, alternativ. Många av experterna har angett 
liknande alternativ (som exempel 3:12 reglerna, risk-
benägenhet och riskkapitalförsörjning). Precis som i 
tidigare undersökningar är det politik och offentliga 
åtgärder som anses mest hämmande – nästan en 

tredjedel av svaren avser detta. Det handlar om skat-
teregler, arbetsrätt och byråkrati. Även kulturella och 
sociala normer tas upp som hämmande liksom finan-
sieringen (både vid start och tillväxt). Vi ser också att 
det över åren ändrats, affärsstöd ansågs mer häm-
mande förra året men har återgått till en låg nivå, 
marknadstillträde har ökat som hämmande faktor.

Den motsatta bilden, vad som är främjande, har 
analyserats på samma sätt, se Tabell 3.8.

De viktigaste främjande faktorerna är enligt exper-
terna affärsstöd, kulturella och sociala normer, mark-
nadstillträde samt politik. Den minskning i betydelse 
av utbildning som vi såg i fjol kvarstår även i år, mark-
nadstillträde har ökat i betydelse medan kultur är 
viktigast för att främja entreprenörskap enligt exper-
terna. Det är dock färre i år som rankar kulturella nor-
mer, utbildning och även marknadstillträde som främ-
jande än i förra årets undersökning.

Den sista frågan handlar om vad experterna själva 
rekommenderar för åtgärder. Vi har valt samma 
indelning av de angivna rekommendationerna som 
för de tidigare frågorna, se Tabell 3.9. Experternas 
rekommendationer rör framförallt politiken och 
finansieringen. Så var det även vid förgående under-
sökning även om experterna då hade fler rekommen-
dationer angående affärsstöd och spridning av FoU.

Tabell 3.7: Andelar expertomdömen om vad som är hämmande för entreprenörskap (n=113)

Tabell 3.8: Andelar expertomdömen om vad som är främjande för entreprenörskap (n=108)
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Tabell 3.9: Andelar expertrekommendationer (n=109)

Figur 3.6: Sammanställning av de svenska experternas syn på GEM-modellens områden

Sammantaget visas att experternas kommentarer om 
hämmande och främjande faktorer samt om rekom-
mendationer fördelar sig enligt Figur 3.6.

SAMMANFATTNING
De svenska experterna är ganska samstämmiga i 

sin syn på ramvillkoren, oavsett ålder, kön och typ av 
expert. De har också ungefär samma syn på villko-
ren som sina europeiska kollegor. Däremot finns det 
indikationer på att deras syn skiljer sig markant från 

svenskars i allmänhet. Experterna är nöjda med vissa 
saker, framförallt infrastrukturen men de ser med 
misstro på hur politiken satt ramarna för företagan-
det, framförallt är det regelsystemet som står i fokus 
för kritiken. Som i tidigare svenska GEM-undersökning 
är det samma faktorer som ses som såväl hämmande 
som främjande, och då framförallt det politiska 
systemet.

Vi har påtalat att NES-undersökningen är en liten 
undersökning varför det inte går att dra statistiskt 

Finansiering
26%

Politi k och off entliga åtgärder
24%

Myndigheternas program
6%

Utbildning i entreprenörskap
14%

Spridning av FoU
1%

Aff ärsstöd och infrastruktur
14%

Marknadsti llträde
2%

Fysisk infrastruktur
1%

Kulturella och sociala normer
12%

REKOMMENDERASHÄMMANDE FRÄMJANDE

Fi
na

ns
ie

rin
g

Po
liti

k 
oc

h 
off

en
tli

ga
 å

tg
är

de
r

M
yn

di
gh

et
er

s
pr

og
ra

m

U
tb

ild
ni

ng
 i 

en
tr

ep
re

nö
rs

ka
p

Sp
rid

ni
ng

 a
v 

Fo
U

Aff
är

ss
tö

d 
oc

h 
in

fr
as

tr
uk

tu
r

M
ar

kn
ad

s-
til

ltr
äd

e

Fy
sis

k 
in

fr
as

tr
uk

tu
r

Ku
ltu

re
lla

 o
ch

 
so

ci
al

a 
no

rm
er

35

30

25

20

15

10

5

0



ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE – NATIONELL RAPPORT 201556

säkerställda slutsatser, vi kan bara ge indikationer som 
bygger på experters subjektiva omdömen. Samtidigt 
är detta experter som själva är en del av ramvillkoren 
– genom att de verkar som finansiärer, policymakers, 
affärsrådgivare, utbildare/forskare – och även som 
entreprenörer. 

Som påtalas i Singer m fl (2015) är även GEM påver-
kande av ramvillkoren genom att föra fram resultaten 
av undersökningarna globalt och i de olika länderna. 
Över åren har GEM kommit att få ökad betydelse som 
normerande för hur hur entreprenörskap jämförs mel-
lan länder. En indikation på GEMs genomslagskraft är 
att det under åren 2001–2014 publicerades 125 inslag 
om GEM i svensk tryckt nyhetsmedia. Det var 50 
debattartiklar, 45 nyhetsartiklar, 11 ledarinlägg, 8 krö-
nikor, 6 intervjuer, 4 notiser och 1 fotnot. Publicering 
skedde i 29 tidningar. Framförallt användes GEM 
som faktaunderlag och information. Synligheten av 
GEM samverkar med det ökade medieintresset för 

entreprenörskap. En trolig förklaring till det uppen-
bara skifte i synen på entreprenörskap som vi sett i 
Sverige över de senaste decennierna är att media lyf-
ter fram entreprenörer som goda exempel och entre-
prenörskapet som ett sätt att leva.

En annan indikation på att GEM har genomslag 
och därigenom i sig bidrar till att ändra ramvillkoren 
(genom kunskap och diskussion) är den just nu pågå-
ende enkäten till hela databasen av experter. Där frå-
gar vi om de känner till GEM och om, och i så fall hur, 
de har använt GEM. Bland de inkomna svaren känner 
80 procent till GEM, framförallt har de kommit i kon-
takt med GEM genom sitt arbete. Två tredjedelar har 
läst GEMs rapporter och hälften av alla har använt sig 
av GEMs rapporter i sitt arbete eller i undervisning 
eller forskning. Enkäten har endast varit ute någon 
dag när vi skriver denna rapport så en fullständig sta-
tistik kommer senare.
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4
SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

GEM-undersökningen 2014 omfattar 73 länder och 
206 000 individer i åldersgruppen 18–64 år. De del-
tagande länderna motsvarar ca 90 procent av värl-
dens samlade BNP och drygt 72 procent av världens 
befolkning. Det är den tveklöst största studien av 
entreprenörers aktivitet och ambition, liksom de 
attityder som kringgärdar entreprenörskapet, som 
genomförs årligen. I rapporten fokuseras på de inno-
vationsdrivna ländernas entreprenöriella utveckling, 
särskilt de länder/ländergrupper som vi anser vara 
rimliga att jämföra med Sverige. Dessutom presen-
teras i årets studie också data för entreprenöriella 
anställda, eller vad som brukar benämnas intrapre-
nörskap, och jämförs med traditionellt entreprenör-
skap i form av nystartade företag.

För svenskt vidkommande avviker utvecklingen från 
dels den historiska trenden sedan mitten av 2000-talet, 
dels från utvecklingen i andra länder. Medan föränd-
ringarna i andra länder antingen har varit oförändrade 
eller förbättrats något, har det svenska entreprenör-
skapet fallit dramatiskt med nästan två procentenhe-
ter. Inget annat land kommer i närheten av sådana 
markanta rörelser, varken neråt eller uppåt. Därmed 
bryts den uppgående trend som pågått sedan 2006 
där Sverige mer än fördubblade sin entreprenöriella 
aktivitet fram till och med 2013 – också detta en unik 
utveckling jämfört med övriga länder/ländergrupper. 

Den tidigare starka utvecklingen är förklaringen till att 
Sverige trots försämringen mellan 2013 och 2014 bara 
vid ett tidigare tillfälle haft en så stor andel av befolk-
ningen som säger sig vara i färd med att starta ett före-
tag eller driver ett ungt företag. Jämfört med samtliga 
29 innovationsdrivna länder placerar sig Sverige 2014 
på 18:e plats, vilket kan jämföras med en tiondepla-
cering 2013.

Fallet i entreprenörskap omfattar såväl de allra tidi-
gaste faserna (företag i vardande, 0–3 månader) som 
unga företag (3–42 månader), men är särskilt stort i 
den förstnämnda gruppen. Den andel av befolkningen 
som finns inom möjlighetsbaserat entreprenörskap 
minskar från knappt sju procent till ca 5,5 procent, 
medan det nödvändighetsbaserade entreprenörska-
pet – som redan tidigare var lågt – faller från knappt en 
procent till en halv procent.18 Både mäns och kvinnors 
entreprenörskap har minskat men avsevärt mycket 
mer för kvinnor – över två procentenheter eller 
drygt 30 procent jämfört med 2013. Hela uppgången 
för kvinnors företagande sedan 2010 är utraderad. 
Andelen kvinnor som startar företag i förhållande till 
män är den lägsta sedan 2003 och den näst lägsta 
sedan GEM startade. Kombinationen av att entrepre-
nörskapet framför allt minskat bland kvinnor och inom 
konsument- eller hushållsnära tjänster innebär att det 
inte kan uteslutas att osäkerheten kring RUT (och i viss 

18.		Detta	ska	inte	förväxlas	med	hur	entreprenörskapet	fördelas	på	möjlighets-	respektive	nödvändighetsbaserat	nyföretagande	som	visas	i	figurerna 
2.5a och 2.5b. 
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mån ROT) som skapades under valåret 2014, är en fak-
tor bakom nedgången i Sveriges entreprenörskap.

Samtidigt ökar det etablerade företagandet, d v s 
den andel av befolkningen som driver ett företag som 
är äldre än 42 månader. Det antyder att det minskade 
unga företagandet (3–42 månader) delvis skulle kunna 
bero på att fler företag överlever 42 månaders ålder 
och går in i vad som kallas ett etablerat företagande 
enligt GEM-terminologin. Ökningen i det senare mot-
svarar ungefär minskningen i det unga företagandet. 
Den stora och sannolikt mer bekymmersamma för-
ändringen kan då kopplas till det unga entreprenör-
skapet (upp till tre månader) där också det riktiga stora 
tappet skett, d v s det är färre individer som håller på 
att starta företag och därför blir också övergången till 
ungt företagande lidande. Bilden stärks av att också de 
som planerar att starta ett företag inom de närmsta 
tre åren fallit kraftigt sedan 2012 – andelen har mins-
kat från ca 11 procent till drygt åtta procent 2014.

Bland entreprenörerna har tillväxtambitionerna 
ökat med ett par procent under 2014 jämfört med 
2013 och positionen också stärkts – nu har Sverige 
åtta länder bakom sig att jämföra med fyra 2013. 
Beträffande de övriga ambitionsindikatorerna – mark-
nadsposition, innovation och internationalisering – är 
förändringarna marginella med ett undantag: det är 
betydligt färre entreprenörer som uppger att de inte 
har några utlandskunder. Andelen har minskat med 
ungefär tio procentenheter och Sveriges ranking har 
också förbättrats. Trots dessa förbättringar när det 
gäller ambition med entreprenörskapet intar Sverige 
fortfarande en blygsam placering i jämförelse med 
andra innovationsdrivna länder. Det förefaller uppen-
bart att förutsättningarna för tillväxt efter den initiala 
startfasen skulle kunna stärkas.

Sysselsättningstillväxt, marknadsposition, innova-
tion och internationalisering hänger alla ihop: inno-
vation bidrar till att företaget kan leverera en unik 
produkt eller tjänst vilket också är en viktig förutsätt-
ning för export. Ökade marknadsandelar utomlands 
leder till ökad efterfrågan på arbetskraft och kan 
därmed påverka den ekonomiska utvecklingen på 
hemmarknaden.

Beträffande attityder kring entreprenöriella möj-
ligheter står Sverige – precis som förra året – i sär-
klass beträffande andel av befolkningen som säger 
sig kunna identifiera en affärsmöjlighet för att starta 
och bygga ett företag. Skillnaderna till övriga länder/
ländergrupper ökade 2014. Samtidigt motsvaras detta 

inte av en upplevd förmåga att starta och driva före-
tag. Det är alltså relativt få som omsätter dessa ideér 
till nya företag. Denna paradox förklaras sannolikt av 
relativt svaga incitament för att lämna en förhållande-
vis trygg anställning till förmån för eget företagande: 
riskerna uppvägs inte av förväntade fördelar, särskilt 
inte i ett läge med betydande osäkerhet om markna-
ders utveckling. Det är anmärkningsvärt att USA präg-
las av den omvända bilden: man har överlägset störst 
andel som anser sig ha kompetensen att driva före-
tag, men betydligt färre säger sig kunna identifiera en 
affärsmöjlighet samtidigt som entreprenörskapet är 
bland det högsta i världen.

EN INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE
Sverige ingår i en grupp länder som brukar definieras 
som välfärdsstater med väl utbyggda socialförsäk-
ringssystem och en liten risk för individen att helt 
hamna utan någon form av försörjning. Som mot-
pol till dessa s k välfärdsstater brukar USA och mer 
generellt de anglosaxiska samhällssystemen ställas 
(Acemouglu m fl 2012). De anses präglade av tydli-
gare ekonomiska drivkrafter för att starta och driva 
företag. Slutligen finns den kontinentala modellen 
som kännetecknas mer av stats- och centralstyrning, 
men också med betydande inslag av välfärdsstat. 
Frankrike anses ofta vara ett typexempel.

I spindeldiagrammet nedan jämförs dessa olika 
grupperingar där Sverige och Norden ingår i grup-
pen välfärdsstater. Den kontinentala modellen repre-
senteras dels av större EU-länder (Frankrike, Italien 
och Tyskland), dels av de mindre (Belgien, Irland och 
Nederländerna). Slutligen består den anglosaxiska 
gruppen av Storbritannien och USA.

Som framgår av Figur 4.1 finns det en del intres-
santa skillnader mellan välfärdsstaterna och 
EU-länderna, men av förhållandevis marginell natur. 
Framförallt förefaller den entreprenöriella ådran 
vara svag i större EU-länder vilket entydigt visar sig 
i ett lägre TEA men också ett avsevärt mycket sva-
gare intraprenörskap (EEA). Det unga företagandet 
avviker likaså negativt från andra ländergruppers. 
Mer förvånansvärt är den relativt höga andel som 
anger att de planerar att starta ett företag inom en 
treårsperiod. Större EU-länder har också en bättre 
könsbalans i entreprenörskapet jämfört med mindre 
EU-länder och välfärdsstater.

De små EU-länderna avviker positivt vad gäller nytt 
företagsägande men i övrigt är skillnaderna inte stora 
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Figur 4.1: Entreprenörskapet i fyra olika samhällstyper, 2014

gentemot välfärdsstaterna eller större EU-länder. Inte 
heller välfärdsstaterna uppvisar några dramatiska 
skillnader jämfört med övriga ländergrupper men är 
något starkare än övriga ländergrupper i intraprenör-
skapet och något svagare när entreprenöriell avsikt 
(avsikt att starta företag) jämförs.

Den stora dramatiken svarar i stället den anglosax-
iska gruppen för. I samtliga dimensioner som mäter 
entreprenöriell aktivitet ligger den anglosaxiska 
gruppen i topp – TEA, nytt företagsägande, kvinnors 
entreprenörskap och framtida potentiella entre-
prenörer. Det är enbart när intraprenörskapet mäts 
som små EU-stater och välfärdsstaterna kan jämföra 
sig med den anglosaxiska gruppen. Likaså är tillväxt-
ambitionerna betydligt större i den senare gruppen 
medan innovationsgraden förefaller vara ungefär 
densamma för samtliga grupper. Rädslan att miss-
lyckas är också påfallande lägre bland de anglosaxiska 
entreprenörerna.

Det är intressanta skillnader som tonar fram mellan 
å ena sidan den anglosaxiska gruppen och samtliga 
övriga ländergrupper, å andra sidan mellan små (EU 
och välfärdsstater) och stora länder. Institutioner 
– lagar och regelverk – liksom tradition och normer 
styr dessa skillnader. De anglosaxiska länderna bru-
kar anses vara mer incitamentsdrivna – belöningen 
kan bli betydande för ett framgångsrikt företagande 
pengamässigt men också i termer av social prestige. 
Spridningen i löneinkomster är större, tillgång till 
kvalificerad utbildning är också mer ojämnt förde-
lad. Det påverkar med stor sannolikhet valet mellan 
lönearbete och eget företagande liksom vilken typ av 
entreprenörskap som etableras (nödvändighets- eller 
möjlighetsdrivet). Stater med väl utbyggda sociala 
skyddsnät och en omfattande offentlig förvaltnings-
apparat måste finansieras med stora skatteintäkter 
vilket leder till skattekilar, marknadsimperfektioner 
och ofta en betydande regelmassa som tenderar att 
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Figur 4.2  Samband mellan länders intra- och entreprenörskap, 2014

hämma entreprenörskap, innovation och marknads-
experiment.19 Istället gynnas större företag som har 
den skala som krävs för att hantera komplexa regel- 
och skattesystem, liksom offentligt drivna verksamhe-
ter. Entreprenörskapet kan då ta form av att anställda 
med en entreprenöriell talang engageras i innovativa 
och nydanande arbetsuppgifter, s k intraprenörskap.

Det skulle i och för sig kunna förväntas att länder 
med en hög andel entreprenörskap också skulle vara 
bra på intraprenörskap, d v s att entreprenörskap till-
lämpas oavsett om man är anställd eller driver eget 
företag. Men som visas i Figur 4.2 för ett större antal 
länder finns inget sådant positivt samband mellan 
länders entreprenörskap och intraprenörskap (sna-
rare svagt negativt). Det tyder på att det är just lan-
dets institutioner – lagar och regelverk – som styr hur 
entreprenörskap kanaliseras till olika aktiviteter. Det 
innebär i sin tur att den ekonomiska politiken spelar 
en avgörande roll för hur entreprenörskapet fördelas 
mellan olika sektorer i en ekonomi (Baumol 1990).

Avslutningsvis vill vi peka på tre policyområden som 
är av särskild vikt för entreprenörskapets tidiga faser 

och vilken typ av entreprenörer som kommer fram. 
Flera studier har lyft fram regleringarnas negativa 
effekt på entreprenörskapet, bland andra van Stel 
m fl (2007) som använder sig av GEM-data på nya och 
unga företag (TEA). Regleringarnas effekt varierar mel-
lan policy-områden och branscher. I Figur 4.3 exempli-
fieras detta samband genom att ställa skattekomplexi-
teten, d v s den tid det tar att hantera skatterna för 
etablerade företag, gentemot nyregistrerade företag. 
Orsakssambanden framgår inte av en enkel analys av 
två variabler men det tydliga negativa sambandet indi-
kerar att en ökad regleringsbörda leder till ett mins-
kat entreprenörskap.20 En ekonomisk-politisk stra-
tegiskt viktig fråga är alltså att minska antalet regler 
som omgärdar företagandet med fokus på dem som 
är särskilt administrativt betungande och kostsamma. 
Regelbördan har inte bara direkta effekter utan slår 
också indirekt mot entreprenörskapet genom att 
påverka incitament, drivkrafter och normer.

Kompetensförsörjning är ett annat nyckelområde 
för att entreprenörerna ska kunna växa och bibehålla 
sin innovativa förmåga (Världsbanken, 2015). Tillgång 
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19.		Som	 påpekas	 av	 t	 ex	 Bosma	 och	 Levie	 (2010),	 som	 finner	 ett	 negativt	 samband	 mellan	 omfattningen	 på	 sociala	 försäkringssystem	 och	
entreprenörskap,	 är	 alternativkostnaden	 helt	 enkelt	 för	 hög	 för	 att	 starta	 företag.	 De	 finner	 likaså	 att	 en	 negativ	 syn	 på	 entreprenörskap	
samvarierar	med	en	hög	andel	anställda	som	är	entreprenöriella.

20.		Se	också	Braunerhjelm	och	Eklund	(2014)	för	en	mer	rigorös	ekonometrisk	analys.
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Figur 4.3: Regleringsbörda och entreprenörskap, 2014

Figur 4.4a: Länders utbildningsutgifter och möjlighetsbaserat entreprenörskap, 2014

Källa:	World	Development	Indicators	(Världsbanken)	och	GEM.
Anm:	Figuren	baseras	på	samtliga	länder	som	ingår	i	GEM-studien	men	mönstret	är	identiskt	för	enbart	gruppen	innovationsdrivna	länder.

Källa:	Världsbanken.

N
YR

EG
IS

TR
ER

AD
E 

FÖ
RE

TA
G

 P
ER

 1
00

0 
IN

VÅ
N

AR
E 

15
-6

4 
ÅR

TIMMAR PER ÅR ATT ADMINISTRERA SKATTER

25

20

15

10

5

0
0 50 150100 200 250 300 350 400 450

M
Ö

JL
IG

HE
TS

M
O

TI
VE

RA
T 

EN
TR

EP
RE

N
Ö

RS
KA

P,
 %

 A
V 

TE
A

OFFENTLIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNING, % AV BNP

100

90

80

70

60

50

40
0 1 32 4 5 6 7 8 9 10



ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE – NATIONELL RAPPORT 201564

Figur 4.4b: Länders utbildningsutgifter och nödvändighetsbaserat entreprenörskap, 2014

till kompetens påverkar nivån på entreprenörskapet 
men också vilken typ av entreprenörer som etableras 
i en ekonomi. I Figurerna 4.4a och 4.4b visas hur möj-
lighetsbaserat entreprenörskap samvarierar positivt 
med ett lands utbildningsutgifter medan ett motsva-
rande starkt negativt samband föreligger mellan nöd-
vändighetsbaserat entreprenörskap och aggregerade 
utbildningsutgifter.

En tredje viktig komponent i att främja en entre-
prenörskapsdriven ekonomi är tillgång till kapital. 
Figur 4.5a redovisar sambanden mellan tillgång till 
informella investerare – affärsänglar – och andel 
entreprenörer medan 4.5b begränsas till det mycket 
tidiga entreprenörskapet (0–3 månader). I båda fal-
len visas att affärsänglar och entreprenörskap har en 
tydligt positiv koppling till varandra. Affärsänglar som 
har erfarenheter av att själva starta och driva företag 
anses vara särskilt duktiga på att lotsa fram nya före-
tag. Den anglosaxiska modell som ovan konstaterades 
vara överlägset bäst på att skapa entreprenöriella 
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Källa:	World	Development	Indicators	(Världsbanken)	och	GEM.
Anm:	Figuren	baseras	på	samtliga	länder	som	ingår	i	GEM-studien	men	mönstret	är	identiskt	för	enbart	gruppen	innovationsdrivna	länder.

aktiviteter bygger delvis på en social och ekonomisk 
acceptans av framgångsrika entreprenörer som också 
bygger upp förmögenheter. Om dessa förmögenheter 
återinvesteras i nya företag skapas goda cirklar där 
den tidigare framgångsrike entreprenörens kapital 
och kompetens bistår nya entreprenörer, där åtmins-
tone några lyckas och kan återinvestera sina vinster i 
nya företag etc. Länder som saknar en entreprenöriell 
tradition saknar också den kompetens som är avgö-
rande för att starta och bygga företag. Istället har 
dessa länder tillförskansat sig färdigheter när det gäl-
ler att organisera, rationalisera och effektivisera verk-
samheterna i befintliga större företag.

Sammanfattningsvis pekar resultaten i rapporten 
på att den positiva trend som speglat det svenska 
entreprenörskapet sedan mitten av 00-talet bröts 
under 2014. Skälen till detta är svåra att utröna och 
förklaringen står sannolikt att finna i både en förbätt-
rad arbetsmarknad och osäkerheter kring de framtida 
förutsättningarna för entreprenörskapet i Sverige.



65Sammanfattning och slutsatser

Figur 4.5a: Informellt kapital (affärsänglar) och entreprenörskap (TEA), 2014

Figur 4.5b: Informellt kapital (affärsänglar) och det tidiga entreprenörskapet (0–3 månader), 2014

Anm	Figur	4.5a	och	4.5b:	Figuren	baseras	på	samtliga	länder	som	ingår	i	GEM-studien	men	mönstret	är	identiskt	för	enbart	gruppen	innovationsdrivna	länder.
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APPENDIX 1

Figur  A1.1 Entreprenörskapsprocessen och GEMs operationella definitioner

Potentiell 
entreprenör:
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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

GEM-METOD

ENTREPRENÖRSKAPETS ROLL I DEN GLOBALA 
EKONOMIN

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 jämfö-
relse mellan medverkande länder. Till grund för under-
sökningen ligger en modell över entreprenörskapets 
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, akti-
viteter och ambitioner.

• Att identifiera faktorer som avgör egenskaper och 
nivå hos den nationella entreprenöriella aktiviteten.

• Att identifiera policyslutsatser för att främja entre-
prenörskap i ekonomin.

GEM-MÅTT
När GEM grundades, i slutet av 1990-talet, hade tra-
ditionella analyser av ekonomisk tillväxt och konkur-
renskraft i stort sett ignorerat den roll som små företag 

spelar i ekonomin. Delvis berodde detta på brist på 
pålitliga data om sektorn. Informationen var, i den mån 
den överhuvudtaget fanns tillgänglig, koncentrerad till 
de mest avancerade länderna. Existerande mått, t ex 
antalet soloföretagare, speglade inte dynamiken och 
omfattningen hos entreprenörskapet. De flesta länder 
har långa tidsserier över formella bolagsregistreringar 
men det var inte förrän GEM startade som en mer 
träffsäker bild av människors nyföretagande skapades.

Den huvudsakliga inriktningen hos GEM är att mäta 
individers aktiviteter när det gäller att skapa företag. Det 
skiljer GEM från annan statistik som främst mäter förete-
elser på företagsnivå. Ett annat syfte med GEMs forskning 
är att föra fram entreprenörskap som en process, där olika 
faser identifieras. I Figur A 1.1 visas denna process och 
GEMs operationella definitioner.

Genom de många mått som GEM spårar kan vi förstå 
vilka slags människor som är engagerade i entreprenör-
skap. 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. Å ena 
sidan  kan de ledas in i företagande av nödvändighet och 
omständigheter: soloföretagande är vanligt när det inte 
finns några andra jobb. Å andra sidan kan inspirationen 
komma från strävanden att förbättra den egna inkomsten, 
eller att bli självständig. GEM bedömer därför också driv-
krafterna bakom entreprenörskapet.

Till detta kommer att GEM mäter ambitioner. Dessa kan 
ta sitt uttryck i innovativa produkter eller tjänster, eller att 
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Figur A 1.2 GEM-modellen

Socialt, 
kulturellt,
politiskt

sammanhang 

Grundförutsättningar 
- Institutioner 
- Infrastruktur
- Makroekonomisk  stabilitet
- Hälsa och grundutbildning 

Attityder:
- Upplevda möjligheter
- Upplevd förmåga

Nationell
ekonomisk
tillväxt
(Sysselsättning
och tekniska
innovationer)

Aktivitet:
- Tidiga stadier
- Uthållighet
- Nedläggning

Ambitioner:
- Tillväxt
- Innovationer
- Socialt värdeskapande

Etablerade företag
(Primär ekonomi)

ENTREPRENÖRSKAP

Effektivitetsförbättrande 
förhållanden 
- Högre utbildning 
- Effektiva varumarknader   
- Effektiv arbetsmarknad 
- Sofistikerad finansmarknad 
- Teknologisk mottagningskapacitet 
- Marknadsstorlek 
 

Innovation och 
entreprenörskap 
- Entreprenörskapsfinansiering 
- Politik 
- Offentliga program för    
  entreprenörskap  
- Entreprenörskapsutbildning  
- FoU-överföring
- Egna marknadens öppenhet 
- Fysisk  infrastruktur för 
  entreprenörskap 
- Kommersiell och legal infrastruktur   
  för entreprenörskap
- Kulturella och sociala normer 

 

Från andra 
tillgängliga källor

Anställdas 
entreprenöriella 
aktivitet (EEA)

Från GEMs nationella 
expertstudier  (NES)

Från GEMs 
urvalsundersökning 

hos den vuxna 
befolkningen  (APS)

Från GEMs 
urvalsundersökning 

hos den vuxna 
befolkningen  (APS)

söka kunder bortom den egna landgränsen. Ambitionerna 
kan också manifesteras i termer av företagets tillväxt, vil-
ket blir ett tydligt bidrag till nya jobb.

Företagare drivs inte endast av sina egna uppfatt-
ningar kring nyföretagande, utan också av omgivning-
ens attityder. Av det skälet bedömer GEM också de 
attityder som påverkar företagsklimatet i ett samhälle. 
Entreprenörer måste vara villiga att ta risker, ha en 
optimistisk uppfattning om möjligheter och sin egen 
förmåga och värdet av att starta företag. Därtill behö-
ver de kunder som efterfrågar deras varor och tjänster, 
underleverantörer, liksom familj och investerare som är 
beredda att stödja deras ansträngningar. Positiva sam-
hälleliga uppfattningar om entreprenörskap kan också 
påverka aktiviteten.

EKONOMISK UTVECKLING OCH 
ENTREPRENÖRSKAP
GEMs harmoniserade data möjliggör jämförelser mel-
lan länder och regioner. Analysen i den globala rap-
porten studerar entreprenörskapet uppdelat i de tre 
utvecklingsstadier som presenteras i Tabell 1.1. I Figur 
1.2 (s 10) illustreras nyckelbegrepp och egenskaper 
hänförliga till de tre utvecklingsfaserna.

När en ekonomi utvecklas ökar produktiviteten och 
följaktligen också inkomst per capita. Ofta innebär det 
att arbetskraft byter sysselsättning och t ex går från 
jordbrukssektorn till utvinningsindustrier och däref-
ter till tillverkningsindustrin. I dessa tidiga stadier av 
utveckling har andelen nödvändighetsbaserat företa-
gande typiskt sett varit högre. Många människor måste 
söka sin utkomst i ett eget företag då jobben i de hög-
produktiva sektorerna 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 företa-
gande ökar; karaktären hos entreprenörskapet ändras. 
Möjlighetsbaserade företag är i regel förknippat med 
högre tillväxtambitioner och bättre innovations- och 
internationaliseringsmöjligheter. Fortfarande är dock 
företagen beroende av finansiella institutioner och 
en infrastruktur som formades i den tidigare fasen. I 
den mån dessa klarar av att främja möjlighetsbaserat 
företagande kan innovativa företag utvecklas till bety-
delsefulla drivkrafter för ekonomisk tillväxt och väl-
ståndsskapande. Det ställer krav på politiken.
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METOD NATIONELLA 
EXPERTUNDERSÖKNINGEN (NES) 
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 urvalsundersökningen av 
den vuxna befolkningen (APS) i GEM.

Det är ett bekvämlighetsurval och kan inte betrak-
tas som slumpmässigt till skillnad från urvalet som 
görs i APS-undersökningen där hela den vuxna befolk-
ningen ingår i populationen.

EXPERTERNAS FRÅGOR
GEM har utvecklat ett standardiserat frågebatteri 
ämnat för expertintervjuerna. Det är utvecklat och 

prövat i olika kulturella kontexter över en period av 
fjorton år. Bara mindre förändringar tillåts varje år vil-
ket gör att det går att jämföra resultaten över tid och 
mellan länder. 

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 öppna frågor som täcker in 
stöd, hinder, och rekommendationer för entreprenör-
skap och som följs av personlig information om kön, 
ålder osv. Intresserade läsare kan ta del av hela enkäten 
genom att kontakta Entreprenörskapsforum, (info@
entreprenorskapsforum.se). Respondenterna garante-
ras anonymitet.

URVALET
Varje lands experturval består av minst 36 personer 
med jämn könsfördelning. Minst fyra experter från 
vardera av de nio områden som studeras, liksom viss 
geografisk spridning eftersträvas i urvalet. Sålunda 
finns bland respondenterna personer med expertis 
inom finansiering, offentliga (myndighets-)program 
för företagande, politik, utbildning, FoU-spridning, 

APPENDIX 2

I Figur A 1.2 illustreras GEM-modellen, som visar rela-
tionen mellan socialt, kulturellt och politiskt samman-
hang med de områden som utgör företagsklimatet. 
I modellen förutsätts de påverka attityder till entre-
prenörskap hos befolkningen, liksom aktiviteten och 
ambitionerna hos företagare. Nyföretagandet liksom 
tillväxt hos existerande företag påverkar den ekono-
miska tillväxten.

Som Figur A 1.2 visar (övre vänstra delen) är grund-
förutsättningarna som institutioner, infrastruktur, hälsa 
och grundutbildning samt ekonomisk stabilitet avgö-
rande. I detta skede har, i faktordrivna länder, faktorer 
som finansiering och offentliga program för att upp-
muntra företagande sannolikt inte någon större effekt, 
företagen måste ha tillräckligt bra vägar att transpor-
tera sina varor på eller tillräckligt utbildad arbetskraft.

I modellen förutsätts länder med stabil ekonomi och 
utvecklade institutioner erbjuda bättre förutsättningar 

för företag med tillväxtambitioner. Samtidigt ger eko-
nomisk utveckling upphov till skalfördelar. Större före-
tag kan vara mer effektiva i ett nationellt perspektiv 
och för många individer utgör de också anställnings-
möjligheter som är mer attraktiva än vad nödvändig-
hetsföretagande är.

I effektivitetsdrivna länder är grundförutsättning-
arna på plats och fokus flyttas istället till faktorer som 
högre utbildning, effektiva marknader och teknolo-
gisk 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 entrepre-
nörskap. Drivkrafterna för möjlighetsbaserat företa-
gande kan dock behöva stärkas för att driva fram dyna-
miska innovationsorienterade aktiviteter.
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rådgivning och annan kommersiell service till före-
tagare, marknadstillträde och öppenhet, fysisk infra-
struktur 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, affärsänglar, personer vid 
Almi, Innovationsbron, lokala kreditgivarorganisationer.

POLICY
Tjänstemän, politiker, entreprenörer som hanterar 
policybeslut och konsekvenserna av dessa.

PROGRAM
Tjänstemän, politiker och entreprenörer som hanterar 
program för entreprenörskap och de som får ta kon-
sekvenserna av dessa beslut som t ex entreprenörer.

UTBILDNING
Lärare, professorer, anställda vid Skolverket, studen-
ter, entreprenörer.

FOU-SPRIDNING
Professorer, kommersialiseringskontor, inkubatorer,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, sociolo-
ger, entreprenörer.

UNDERSÖKNINGSPROCESS

MARS–APRIL
Experter kontaktas via e-post och telefon och ombeds 
delta i en online-undersökning, alternativt 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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APPENDIX 3: 
FRÅGOR TILL EXPERTER

ÄMNE	A:	FINANSIERING
-Det	finns	tillräckligt	med	privat	riskkapital	/equity	funding/	för	nya	och	växande	företag.
-Det	finns	tillräckligt	med	krediter/lånemöjligheter	tillgängliga	för	nya	och	växande	företag.
-Det	finns	tillräckligt	med	offentligt	finansiellt	stöd	för	nya	och	växande	företag.
-Det	finns	tillräckligt	med	tillgänglig	finansiering	för	nya	och	växande	företag	från	informella	investerare	(t	ex	familj,	vänner	
och	kollegor)	som	är	privatpersoner	(utöver	grundarna).
-Det	finns	tillräckligt	med	tillgänglig	finansiering	från	professionella	affärsänglar	för	nya	och	växande	företag.
-Det	finns	tillräckligt	med	riskvilligt	kapital	/venture	capital/		tillgängligt	för	nya	och	växande	företag.
-Det	finns	tillräckligt	med	riskvilligt	kapital	för	att	kunna	genomföra	en	börsintroduktion	/(IPOs)/	för	nya	och	växande	företag.
-Det	finns	tillräckligt	med	tillgänglig	privat	gräsrotsfinansiering	(crowdfunding)	för	nya	och	växande	företag.

ÄMNE	B:	POLITIK
-Offentliga	åtgärder	(t	ex	procedurer	för	offentlig	upphandling)	gynnar	konsekvent	nya	företag.
-Stöd	till	nya	och	växande	företag	är	högt	prioriterat	på	regeringsnivå.
-Stöd	till	nya	och	växande	företag	är	högt	prioriterat	på	lokal	(regional/kommunal)	nivå.
-Nya	företag	kan	få	huvuddelen	av	nödvändiga	tillstånd	och	licenser	på	mindre	än	en	vecka.
-Skatterna	är	INTE	en	börda	för	nya	och	växande	företag.
-Skatter	och	annan	offentlig	reglering	för	nya	och	växande	företag	tillämpas	på	ett	förutsägbart	och	konsekvent	sätt.
-Att	hantera	byråkrati,	regler	och	tillståndskrav	är	inte	särskilt	svårt	för	nya	och	växande	företag.

ÄMNE	C:	MYNDIGHETERS	PROGRAM
-Ett	brett	spektrum	av	myndigheters	stöd	till	nya	och	växande	företag	kan	nås	genom	kontakt	med	en	enda	myndighet.
-Forskarbyar	(Science	parks)	och	inkubatorer	tillhandahåller	effektivt	stöd	för	nya	och	växande	företag.
-Det	finns	tillräckligt	många	offentliga	stödåtgärder	för	nya	och	växande	företag.
-De	som	arbetar	hos	myndigheterna	är	kompetenta	och	effektiva	i	sitt	stöd	till	nya	och	växande	företag.
-Nästan	vem	som	helst	som	behöver	hjälp	från	en	myndighet	till	ett	nytt	eller	växande	företag	kan	få	vad	han/hon	behöver	för	
att	starta	och	utveckla	företaget.
-Myndighetsprogram	som	syftar	till	att	stöda	nya	och	växande	företag	är	effektiva.

ÄMNE	D:	UTBILDNING	&	KOMPETENSUTVECKLING
-Undervisningen	i	grund-	och	gymnasieskolan	uppmuntrar	kreativitet,	självständighet	och	egna	initiativ.
-Utbildningen	i	grund-	och	gymnasieskolan	tillhandahåller	tillräcklig	undervisning	om	marknadsekonomins	principer.
-Undervisningen	i	grund-	och	gymnasieskolan	uppmärksammar	i	tillräcklig	utsträckning	entreprenörskap	och	att	starta	företag.
-Högskolor	och	universitet	tillhandahåller	en	bra	och	tillräcklig	grund	för	att	starta	och	driva	växande	företag.
-Företagsekonomiska	utbildningar	och	management-utbildningar	tillhandahåller	en	bra	och	tillräcklig	grund	för	att	starta	och	
driva	växande	företag.
-Yrkesutbildningar	och	vuxenutbildningar	tillhandahåller	en	bra	och	tillräcklig	grund	för	att	starta	och	driva	växande	företag.

ÄMNE	E:	SPRIDNING	AV	FOU
-Ny	teknologi,	vetenskap	och	annan	kunskap	sprids	effektivt	från	universitet	och	offentligt	finansierad	forskning	till	nya	och	
växande	företag.
-Nya	och	växande	företag	har	samma	tillgång	till	ny	forskning	och	teknologi	som	stora	etablerade	företag.
-Nya	och	växande	företag	har	råd	med	den	senaste	teknologin.-Det	finns	tillräckligt	offentligt	stöd	för	nya	och	växande	företag	
att	kunna	skaffa	ny	teknologi.
-Den	 vetenskapliga	 och	 teknologiska	 kunskapsbasen	 stöder	 skapandet	 av	 nya	 högteknologiska	 företag	 i	 världsklass	 inom	
åtminstone	ett	område.
-Ingenjörer	och	forskare	som	vill	kommersialisera	sina	idéer	i	ett	nytt	eller	växande	företag	får	bra	stöd.
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ÄMNE	F:	AFFÄRSSTÖD	OCH	INFRASTRUKTUR
-Det	finns	tillräckligt	med	underleverantörer,	leverantörer	och	rådgivare/konsulter	för	att	stöda	nya	och	växande	företag.
-Nya	och	växande	företag	har	råd	att	anlita	underleverantörer,	leverantörer	och	rådgivare/konsulter.
-Det	är	lätt	för	nya	och	växande	företag	att	få	bra	underleverantörer,	leverantörer	och	rådgivare/konsulter.
-Det	är	lätt	för	nya	och	växande	företag	att	få	bra	professionella,	juridiska	tjänster	och	redovisningstjänster.			
-Det	är	lätt	för	nya	och	växande	företag	att	få	bra	banktjänster	(checkkrediter,	utlandstransaktioner,	kreditiv	och	liknande)

ÄMNE	G:	MARKNADSTILLTRÄDE
-Marknaderna	för	konsumentvaror	och	tjänster	förändras	dramatiskt	från	år	till	år.
-Marknaderna	för	företagsprodukter	och	tjänster	förändras	dramatiskt	från	år	till	år.
-Nya	och	växande	företag	kan	lätt	komma	in	på	nya	marknader
-Nya	och	växande	företag	har	råd	att	etablera	sig	på	en	ny	marknad.
-Nya	och	växande	företag	kan	komma	in	på	marknader	utan	att	orättvist	blockeras	av	etablerade	företag.
-Konkurrenslagstiftningen	är	effektiv	och	upprätthålls	väl.

ÄMNE	H:	FYSISK	INFRASTRUKTUR
-Den	fysiska	infrastrukturen	(vägar,	vatten,	el,	kommunikationer,	avfallshantering)	utgör	ett	bra	stöd	för	nya	och	växande	
företag.
-Det	är	inte	för	dyrt	för	nya	eller	växande	företag	att	få	god	tillgång	till	kommunikationslösningar	som	telefon	och	internet.
-Ett	nytt	eller	växande	företag	kan	få	god	tillgång	till	kommunikationer	som	telefon	och	internet	på	en	vecka.
-Nya	och	växande	företag	har	råd	med	kostnaden	för	grundläggande	funktioner	som	gas,	el,	vatten	och	avlopp.
-Nya	och	växande	företag	kan	få	god	tillgång	till	grundläggande	funktioner	som	gas,	el,	vatten	och	avlopp	på	en	månad.

ÄMNE	I:	KULTURELLA	OCH	SOCIALA	NORMER	I	SVERIGE
-Landets	värderingar/kultur	stöder	individuell	framgång	som	nås	genom	egna	ansträngningar.
-Landets	värderingar/kultur	betonar	självständighet,	autonomi	och	egna	initiativ.
-Landets	värderingar/kultur	uppmuntrar	entreprenöriellt	risktagande.
-Landets	värderingar/kultur	uppmuntrar	kreativitet	och	innovationsrikedom.
-Landets	värderingar/kultur	betonar	individens	snarare	än	kollektivets	ansvar	för	sitt	eget	liv.

ÄMNE	S:	SOCIALT	ENTREPRENÖRSKAP	
-Människor	som	lever	i	fattigdom	kan	inte	förlita	sig	på	stöd	från	staten	eller	civilsamhället.
-Det	finns	många	företag	som	tillgodoser	människors	grundläggande	behov	som	i	andra	länder	bekostas	av	staten	eller	
civilsamhället.
-Generellt	löses	sociala-,	miljömässiga-	och	samhällsproblem	mer	effektivt	av	företag,	än	av	staten	och	civilsamhället.
-Sammanslutningar/grupper	av	entreprenörer	verkar	för	att	förändra	regleringar	som	negativt	påverkar	miljöfrågor	eller	
särskilda	grupper	i	samhället.
-Staten	förmår	att	föra	samman	potentiella	entreprenörer,	företag	och	civilsamhället	kring	särskilda	projekt	för	att	tackla	
sociala-,	miljömässiga	eller	samhällsutmaningar.
-Konsumenter	sätter	press	på	företag	att	hantera	sociala	och	miljömässiga	behov.
-Det	finns	tillräcklig	privat	och	offentlig	finansiering	för	nya	och	växande	företag	som	verkar	för	att	lösa	sociala	och	miljö-
mässiga	problem.	
-Det	finns	en	stor	medial	uppmärksamhet	kring	nya	och	växande	företag	som	kombinerar	vinstdrivande	verksamhet	med	en	
social	och	miljömässigt	positiv	påverkan.
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