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ORDLISTA OCH TERMINOLOGI I GEM-UNDERSÖKNINGEN
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 affärsmöjlighet och inte pga att de inte har något annat arbete; och (2)
som indikerar att den huvudsakliga drivkraften för entreprenörskapet 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/möjlighetsbaserat 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/nödvändighetsbaserat 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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FÖRORD

GEM är det mest omfattande forskningsprojekt i världen som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktivititeter, ambitioner och attityder. Projektet
startades med tio länder 1999, 2015 var antalet medverkande länder 62. I årets globala undersökning, den
sjuttonde i raden, har drygt 181 000 personer intervjuats. Undersökningen omfattar 72 procent av världens
befolkning samt 90 procent av global BNP. Lanseringen
av den internationella rapporten skedde vid en konferens i Boston i februari 2016 och kan laddas ned från
GEM-konsortiets webbplats, www.gemconsortium.org.
GEM ger en årlig och omfattande ögonblicksbild av
entreprenörskapet i världen mätt som andel av befolkningen i respektive land. I analysen uppmärksammas
också ekonomisk-politiska förutsättningar för entreprenörskap, tillväxt och innovation. Genom en långt driven
samordning av metod, frågeformuleringar och analys
möjliggörs internationella jämförelser.

För Sveriges del kan bl a konstateras att hälften av
det dramatiska fall i det totala entreprenörskapet
(TEA-indexet) som kunde noteras 2014 återhämtats
2015. Sverige placerar sig därmed återigen ungefär på
samma nivå som andra små EU-länder. Hela ökningen
kan tillskrivas kvinnors entreprenörskap och återfinns
till stora delar i branschen konsumentnära tjänster.
För att bistå läsaren finns en ordlista med de vanligaste GEM-begreppen som används i undersökningen
på omslagets insida. Vidare finns för den intresserade
läsaren fördjupande information om metod och modell
samlat i appendix. Den som vill veta mer är alltid välkommen att kontakta Entreprenörskapsforum med frågor. Pontus Braunerhjelm är redaktör och huvudförfattare, övriga medförfattare är Carin Holmquist, Johan P
Larsson, Ylva Skoogberg och Per Thulin. Som vanligt är
det författarna som svarar för de slutsatser, policyrekommendationer och den analys som presenteras.

Stockholm i maj 2016
Johan Eklund
Vd Entreprenörskapsforum och professor Jönköpings Internationella Handelshögskola
Pontus Braunerhjelm
Professor KTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum

SNABBSAMMANFATTNING
– GEM 2016 PÅ 30 SEKUNDER
• Under 2015 ökade det svenska entreprenörskapet
och ungefär hälften av den kraftiga nedgång som
skedde 2014 har återhämtats.
• Trots ett lägre entreprenörskap jämfört med 2013
är Sverige återigen på samma nivå som andra små
EU-länder. Endast USA uppvisar en högre entreprenöriell aktivitet. Sverige befäster sin ställning som det
främsta entreprenörskapslandet i Norden.
• Kvinnors entreprenörskap har ökat med ca en procentenhet vilket förklarar hela uppgången i det totala
svenska entreprenörskapet. Detta kan tolkas som att
den osäkerhet som fanns 2014 i den tidvis animerade valdebatten har skingrats.
• Den nedåtgående trenden för det riktigt unga företagandet, d v s företag som inte är äldre än tre månader, fortsätter även under 2015. Färre individer har
tagit de första stegen in i ett eget företagande vilket
trots allt kan spegla en fortsatt osäkerhet kring framtida förutsättningar för entreprenörskap i Sverige.
• Uppgången i entreprenöriell aktivitet mellan 2014
och 2015 förklaras följaktligen av de företag som var
mellan 3–12 månader 2014 och som överlevde övergången till 2015 och blev kategoriserade som unga
företag, samt de företag som startades de första tre
månaderna 2015.
• Det informella riskkapitalet, ”affärsänglarna”, har
många gånger en bättre insikt i unga företags framtidspotential. Sverige har en betydligt större andel

affärsänglar jämfört med övriga länder/ländergrupper med undantag för USA.
• Under 2015 har investeringarna ökat och mer än sex
procent av den svenska vuxna befolkningen har investerat i ett ungt eller nystartat företag. En ökad andel
investerare tyder på en ökad framtidsoptimism.
• Det svenska etablerade företagandet (äldre än 3,5
år) faller och Sverige placerar sig sämst i förhållande till övriga redovisade länder/ländergrupper.
Därmed bryts också den uppåtgående trend som
påbörjades 2012.
• Den största andelen av nyföretagandet, 45 procent, skedde under år 2015 i branschen för konsumenttjänster medan affärstjänster stod för 30
procent. Det omvända förhållandet förelåg mellan
2013 och 2014.
• Andelen unga entreprenörer (upp till 35 år) har
ökat i Sverige men vi utmärker oss fortfarande med
en större andel entreprenörer i ålderssegmentet
55–64 år.
• Jämfört med 2014 har andelen entreprenörer som
uppger att de planerar att anställa fler än 20 personer fram till 2020 ökat något (från åtta till nio procent
2015). Sverige klättrar också i rankingen från plats 14
2014 till tiondeplats 2015. Går vi tillbaka några år tillhörde Sverige det absoluta bottenskiktet vad gällde
tillväxtambitioner.

• Denna positiva utveckling kan förmodas vara ett
resultat av att de reformer som skett inom arbetsmarknadspolitiken trängt ned till nya och unga företag samt de förebilder som skapats genom flera
framgångsrika och växande entreprenörsdrivna företag (Klarna, Spotify m fl).

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

• Andelen av den vuxna befolkningen i Sverige som
säger sig ha för avsikt att starta företag inom en treårsperiod har 2015 sjunkit till 2010 års nivå (strax
över åtta procent).

• Avsikt att starta företag förefaller omvandlas i ökat
entreprenörskap några år senare: förändringar i
avsikt kan följaktligen vara en tidig indikation på kommande förändringar.

• Under 2015 upplevde 70 procent av svenskarna att
det fanns goda entreprenöriella affärsmöjligheter i
närmiljön, samtidigt som drygt 37 procent ansåg sig
ha förmågan att starta och driva företag – en svag
ökning jämfört med året innan. Proportionerna är
nästan omvända för USA.

• Ju högre rädsla att misslyckas desto lägre totalt
entreprenörskap. Politiken bör således inriktas på
väl avvägda konsekvenser för seriösa entreprenörer
som av olika skäl tvingas lämna marknaden.

• Sedan den ekonomiska krisen slog till 2008 har rädslan att misslyckas trendmässigt ökat fram till 2013
men förefaller nu ha planat ut på en nivå runt 35
procent av befolkningen.
• 70 procent av svenskarna anser att framgångsrikt
entreprenörskap ger hög status.
• Andel entreprenöriella anställda föll i Sverige från
första platsen 2011 (16 procent) till nionde platsen 2015 (6 procent) bland innovationsdrivna länder. Sverige är dock något mer intraprenöriellt och
mindre entreprenöriellt än förväntat givet Sveriges
utbildnings- och utvecklingsnivå.

• Det föreligger ett positivt samband mellan forskningssatsningar och möjlighetsdrivet entreprenörskap. Kopplingar till akademin och kanaler för att
sprida ny kunskap är således viktigt för det högkvalitativa entreprenörskapet.
• I Sverige finns en pool på drygt 20 procent av befolkningen som ännu inte startat företag, men som säger
sig se möjligheter och ha kunskap om att driva företag. Att dessa väljer att avstå från eget företagande
kan övergripande förklaras med att något i ramvillkoren (regleringar, skatter, socialförsäkringssystem
mm) hindrar dem från att ta detta steg.
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GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
– SAMMANFATTNING INTERNATIONELLA RESULTAT
I år publicerades den 17:e internationella rapporten 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
sjunde nationella GEM-rapporten.2 Sedan den första
undersökningen 1999 som omfattade tio länder har
studien vuxit till att 2015 omfatta 62 länder med drygt
181 000 respondenter. Undersökningen 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 internationella resultaten baserat på data från 2015 avseende entreprenörskapets olika faser och ambitioner
samt attityder till entreprenörskap. I kapitel 2 redovisas resultaten mer ingående för Sverige och ett antal
jämförbara länder. Resultaten av tillfrågade experters
syn på förutsättningar för entreprenörskap i Sverige
presenteras i kapitel 3. Kapitel 4 tittar närmare på

intraprenörskap och rapporten avslutas med slutsatser
och policyrekommendationer i kapitel 5.

1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GLOBAL
ENTREPRENEURSHIP MONITOR
LÄNDERS UTVECKLINGSNIVÅER OCH FÖRETAGANDETS FASER

Modellen som GEM baseras på bygger på den grundläggande idén att ett dynamiskt entreprenörskap
utvecklar ett lands välstånd och att detta förhållande
gäller oavsett fas av ekonomisk utveckling. Nivån och
profilen på företagandet varierar dock avsevärt mellan länder och regioner som befinner sig i olika skeden av utveckling. Företagandets faser enligt GEM
sammanfattas i figur 1.1. Ambitionen är att kartlägga
processen över entreprenörskapets livscykel – från
potentiell entreprenör till eventuell avyttring eller
nedläggning av företaget. Genom att fokusera på individers aktiviteter, ambitioner och attityder skiljer sig
GEM-undersökningen från annan jämförbar statistik
på företagsnivå.3

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.
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Figur 1.1: Den entreprenöriella processen och GEMs centrala definitioner

Nedläggning av
företag

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

Entreprenör i
vardande:

möjligheter, kunskaper
och förmåga

Engagerad i att starta
företag (0-3 månader)

KONCEPTION/SKAPELSE

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

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

FÖDELSE/FÖRETAGSSTART

UTHÅLLIGHET

Entreprenörskap i tidiga stadier – Proﬁl
Individuella attribut:
• Kön
• Ålder
• Motivation (möjlighet,
nödvändighet)

Industri:
• Sektor

Påverkan
• Tillväxt
• Innovation
• Internationalisering

Figur 1.2: Egenskaper och nyckelbegrepp, olika ekonomier
FAKTORDRIVNA EKONOMIER
Från levebrödsjordbruk till utvinning
av naturresurser, skapande av
regionala skalintensiva
agglomerationer

Grundförutsättningar

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

Eﬀektivitetsbefrämjande

Modellen som GEM-undersökningen bygger på tar
således 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
grunden för GEM-undersökningen och utgör tillsammans måttet TEA (total entreprenöriell aktivitet) –
entreprenörskap i tidiga stadier. TEA illustreras i figur
1.1 av det markerade fältet i mitten. I undersökningen
samlas även uppgifter in om företag som är äldre än 3,5
år, vilka definieras av GEM som etablerat företagande.

INNOVATIONSDRIVNA EKONOMIER
FoU, kunskapsintensiva företag och
växande tjänstesektor.
Större potential för innovativ
entreprenöriell aktivitet

Entreprenörskapsförutsättningar

Slutligen inhämtas uppgifter 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 och olika utvecklingsnivåer.
De tre utvecklingsstadierna definieras som faktordrivna, effektivitetsdrivna respektive innovationsdrivna
ekonomier. Figur 1.2 illustrerar detta och beskriver mer
utförligt vad som karaktäriserar respektive kategori.
I flera fall befinner sig länder i förflyttning från en
kategori till en annan. Detta, och hela den geografiska
uppdelningen mellan regioner och ekonomisk utvecklingsnivå visas i tabell 1.1.

Global Entrepreneurship Monitor – Sammanfattning internationella resultat

Tabell 1.1: Länder efter geografisk region och ekonomisk utvecklingsnivå
Faktordrivna
ekonomier

Eﬀektivitetsdrivna
ekonomier

Afrika

Botswana, Burkina Faso,
Egypten, Kamerun, Senegal,
Tunisien

Marocko, Sydafrika

Asien
& Oceanien

Fillippinerna, Indien, Iran,
Vietnam

Indonesien, Kazakstan, Kina,
Libanon, Malaysia, Thailand,
Turkiet

Australien, Israel, Japan,
Sydkorea, Taiwan

Latinamerika
& Västindien

Argentina, Barbados,
Brasilien, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Mexiko,
Panama, Peru, Uruguay

Puerto Rico

Europa

Bulgarien, Kroatien, Lettland,
Makedonien, Polen, Rumänien, Ungern

Belgien, Estland, Finland,
Grekland, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Portugal, Schweiz,
Slovakien, Slovenien,
Spanien, Sverige,
Storbritannien, Tyskland

Nordamerika

1.2 INTERNATIONELLA RESULTAT I GEM 2015
I det här avsnittet presenteras resultaten från de
62 deltagande länderna i årets GEM-undersökning.
Avsnittet inleds med att diskutera attityder gällande
entreprenörskap för att sedan gå in mer på själva
entreprenörskapsprocessen. Avslutningsvis diskuteras
entreprenörernas innovations- och internationaliseringsbenägenhet samt omfattningen av anställdas
entreprenöriella aktivitet (s k intraprenörskap).
ENTREPRENÖRIELLA ATTITYDER, UPPLEVDA FÖRMÅGOR OCH INTENTIONER

Att främja entreprenöriell medvetenhet och positiva
attityder gentemot entreprenörskap är högt prioriterat
på många länders näringspolitiska agenda.
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 igenom – även attityder och ambitioner gällande
entreprenörskap som i sin tur påverkar aktiviteterna.
Vid sidan av attityder till entreprenörskap påverkar
även andra faktorer – t ex upplevd förmåga att starta

Innovationsdrivna
ekonomier

Kanada, USA

företag, upplevda affärsmöjligheter och rädsla för att
misslyckas – benägenheten att starta företag. Rädsla
att misslyckas och konsekvenser av ett misslyckande
kan avhålla en individ från att pröva upplevda entreprenöriella möjligheter.
Utöver faktorer på individnivå påverkar även institutionella förutsättningar (lagar och regelverk) såsom
arbetsmarknadens funktion och tillgång till riskkapital,
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 kontextuella faktorer. GEM försöker fånga denna komplexitet
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 mellan individer från olika världsdelar påtagligt vad gäller
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.
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Figur 1.3: Entreprenöriella attityder i genomsnitt utifrån ekonomisk utvecklingsnivå, andel av den
vuxna befolkningen
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Upplevda möjligheter

Upplevda förmågor

Upplevda affärsmöjligheter och upplevda förmågor är
högst i de faktordrivna länderna (54 respektive 66 procent) och lägst i innovationsdrivna länder (40 respektive 42 procent). Bland de innovationsdrivna länderna
har Sverige högst andel bland befolkningen som anser
sig identifiera goda affärsmöjligheter men placerar sig
strax under genomsnittet för innovationsdrivna länder
vad gäller upplevda kunskaper för att omvandla upplevda möjligheter till företag. Vi återkommer till Sverige
mer i detalj i kapitel 2.
I EU framträder ytterligare ett intressant mönster
– personer från länder som upplevt långvariga ekonomiska problem skiljer sig inte mycket från andra länder
avseende upplevd förmåga att starta och driva företag.
Däremot rapporteras de lägsta nivåerna av upplevda
entreprenöriella möjligheter i problemekonomier som
Grekland och Bulgarien (14 respektive 16 procent)
medan exempelvis Sverige ligger betydligt högre (70
procent). Såväl konjunkturella faktorer som de mer
övergripande ramvillkoren verkar följaktligen påverka
den entreprenöriella aktiviteten.
Baserat på upplevda möjligheter och förmågor planerar ett antal individer att starta ett nytt företag inom
de kommande tre åren, s k potentiella entreprenörer.
Den entreprenöriella intentionen eller avsikten, skiljer
sig mellan länder i olika ekonomiska utvecklingsfaser.

Rädsla att misslyckas

Entreprenöriella intentioner

Generellt uppvisar de faktordrivna ekonomierna betydligt högre nivåer i entreprenöriella intentioner, vilket
åtminstone delvis kan förklaras av att det finns färre
alternativ på arbetsmarknaden och att en högre grad
av entreprenörskapet därför är nödvändighetsmotiverat.4 I effektivitetsdrivna ekonomier och i synnerhet i
innovationsdrivna ekonomier är de entreprenöriella
intentionerna lägre.
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 outnyttjade. Den rädslan är högre i de innovationsdrivna
länderna än i de effektivitets- och faktordrivna länderna. I flera av länderna som under de senaste
åren genomgått en allvarlig ekonomisk kris, t ex
Grekland, Portugal och Italien, ger en hög andel av
de tillfrågade uttryck för rädsla att misslyckas, kombinerat med en låg andel upplevda affärsmöjligheter. Viktigt att notera är att rädslan för att misslyckas
med sitt företagande delvis är beroende av vilken
typ av företag som finns i åtanke att starta. Det tenderar i sin tur att samvariera med landets grad av
ekonomisk utveckling. I faktordrivna länder med
stora ekonomiska klyftor är t ex de entreprenöriella

4. De olika typerna av entreprenörskap såsom GEM definierar dem presenteras utförligare i avsnittet om drivkrafter.
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Figur 1.4: Total entreprenöriell aktivitet (TEA), nivåer fördelat på ekonomisk utvecklingsnivå
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intentionerna ofta inriktade på ett lokalt, nödvändighetsbaserat eget företagande med begränsade
utvecklingsambitioner.

Estland (13 procent), Australien (13 procent), USA (12
procent) och Israel (12 procent). Lägst andel har Italien
och Tyskland med drygt fyra procent.

ENTREPRENÖRIELL AKTIVITET

DRIVKRAFTER

Som nämndes i inledningen av detta avsnitt är begreppet 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 medelvärde på
21 procent medan motsvarande andel är 15 procent i
effektivitetsdrivna ekonomier och drygt åtta procent i
innovationsdrivna länder.
Bland de innovationsdrivna länderna ligger Sverige
strax under genomsnittet med ett TEA på drygt sju procent och ligger på elfte plats bland de 24 innovtionsdrivna länderna. I topp ligger Kanada (15 procent),

Drivkrafterna för att starta ett företag varierar kraftigt globalt. På individnivå fångas detta upp i GEMmodellen genom att skilja på nödvändighets- och
möjlighetsmotiverat entreprenörskap. Bland de som
ser företagande som en möjlighet snarare än en nödvändighet undersöks även om entreprenörskapet kan
bedömas som möjlighetsdrivet 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.
Inte sällan är det nödvändighetsbaserade entreprenörskapet 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
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Tabell 1.2: Entreprenöriell aktivitet och typ av entreprenörskap fördelat på utvecklingsnivå
Faktordrivna
ekonomier

Eﬀektivitetsdrivna
ekonomier

Innovationsdrivna
ekonomier

Total Entreprenöriell
Aktivitet (TEA)

21

15

8

Nödvändighetsdrivet
entreprenörskap (andel av TEA)

30

29

18

Möjlighetsdrivet
entreprenörskap (andel av TEA)

68

69

78

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.

arbetstillfällen, vilket resulterar i att färre tvingas ut i
ett nödvändighetsbaserat entreprenörskap (tabell 1.2).
Faktordrivna ekonomier har högst grad av entreprenöriell aktivitet i GEM-studien (21 procent), men dessa
länder har även högst andel nödvändighetsbaserat
entreprenörskap.
2015 var det genomsnittliga nödvändighetsbaserade entreprenörskapet 30 respektive 29 procent för
faktordrivna och effektivitetsdrivna ekonomier medan
motsvarande tal för innovationsdrivna ekonomier var
18 procent.5
Innovationsdrivna ekonomier uppvisar således i
genomsnitt de lägsta nivåerna av entreprenöriell akti
vitet men har 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
självständighet. I de innovationsdrivna länderna är 78
procent av entreprenörskapet möjlighetsdrivet.
Fördelningen mellan möjlighets- och nödvändighetsdrivet entreprenörskap kan ses som en indikator
på kvalitativt respektive kvantitativt entreprenörskap.
MÄNS OCH KVINNORS ENTREPRENÖRIELLA AKTIVITET

Genom åren har GEM visat att kvinnors entreprenöriella aktivitet i tidiga stadier varierar markant världen
över. Dessa skillnader mellan länder återspeglar skillnader i kultur och tradition avseende kvinnors deltagande
i ekonomin, samhälleliga föreställningar om kvinnors
roll på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Män
dominerar generellt entreprenörskapet i tidiga skeden
över hela världen 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 regioner är kvinnors entreprenörskap oftare motiverat av nödvändighet, i sex länder är
kvinnors entreprenörskap dock lika vanligt eller högre
jämfört med mäns (Filippinerna, Indonesien, Malaysia,
Peru, Thailand och Vietnam). I Vietnam är kvinnors
tidiga entreprenöriella aktivitet en tredjedel högre än
mäns men där är även det nödvändighetsbaserade
entreprenörskapet framträdande bland kvinnor. Det
ger en indikation på ojämlikhet inom andra områden.
I några länder har det möjlighetsbaserade entreprenörskapet ökat för både kvinnor och män (Colombia,
Ecuador, Grekland, Luxemburg och Panama).
ANSTÄLLDAS ENTREPRENÖRSKAP

Sedan 2011 mäter GEM anställdas entreprenöriella
aktivitet (EEA) för att även belysa entreprenörskapet
inom företagen. Tillsammans med TEA bildar dessa två
typer av entreprenörskap ett lands samlade entreprenöriella kapacitet. GEM definierar anställdas 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 innovationsdrivna ekonomier
och lägst i faktordrivna ekonomier. Sverige utmärker
sig med att TEA och EEA är nästintill på samma nivå.
EEA är betydligt mindre vanligt än TEA generellt sett
i världen, och de största skillnaderna mellan TEA och
EEA återfinns i Afrika, Latinamerika och de västindiska
ekonomierna. Nordamerika och EUs ekonomier har den

5. Nödvändighets- och möjlighetsbaserat företagande summerar inte till 100 procent p g a att en del svar inte kan kategoriseras på något av dessa
alternativ.
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Figur 1.5: Förväntad jobbtillväxt fördelad på ekonomisk utvecklingsnivå
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högsta förekomsten av EEA. Mer om anställdas entreprenörskap – intraprenörskap – står att läsa i kapitel 4.
TILLVÄXTAMBITIONER

För att få en uppfattning om entreprenörskapets ekonomiska betydelse mäter GEM också förväntad jobbtillväxt samt innovations- och internationaliseringsambitioner. Dessa typer av entreprenöriella ambitioner
har en positiv koppling till ekonomisk utveckling.6
Tillväxtambitioner hos entreprenörer i tidiga skeden
kan sägas utgöra en manifestation av entreprenörskapet 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 gäller att bidra
till jobbskapande är etablerad på många 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 vad gäller att skapa arbetstillfällen. Förväntan är att de faktordrivna ekonomierna
ska ha många enmansföretag men i själva verket domineras de innovationsdrivna ekonomierna av egenföretagare utan ambitioner att anställa. Detta illustreras i
figur 1.5.
Skälet till den stora andelen enmansföretag i innovationsdrivna ekonomier kan bero på att digitalisering och kommunikationsteknologi gör det möjligt för

6.
7.
8.

6 ELLER FLER JOBB (% TEA)

50

INNOVATIONSDRIVNA

entreprenörer att arbeta i nätverk och klustersammanslutningar. Det kan också vara en följd av arbetsmarknadsregleringar som hämmar viljan att anställa.
Dessa regleringar är inte lika omfattande i faktordrivna
ekonomier.
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 kontextberoende eftersom vissa produkter och tjänster,
trots globaliseringen, kan ses som nya på marknaden
i många ekonomier trots att de redan finns etablerade
på andra marknader. Oavsett detta förväntas en hög
grad av innovationsbenägenhet ha ett positivt genomslag på den ekonomiska utvecklingen i landet i fråga.
De nordamerikanska länderna är mer innovationsinriktade än resten av världen i såväl ett produkt- som
marknadsperspektiv. Asien och Oceanien uppvisar hög

Amoròs m fl (2013).
Birch, D (1979); Haltiwanger m fl (2010); Braunerhjelm m fl (2009), Henrekson och Johansson (2010).
Schumpeter (1942).
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produktinnovation, men mindre orientering mot nya
marknader. Afrika uppvisar låg innovationsbenägenhet i båda avseenden, med undantag av Sydafrika.
EU-länderna ligger i snitt högre i båda innovationsmåtten än de europeiska länderna som står utanför
unionen.
INTERNATIONELLA AMBITIONER

Med ökad globalisering framstår länders internationella handel som allt mer avgörande för ekonomisk
tillväxt. Ny teknologi innebär att små och nya företag
såväl som stora etablerade företag blir bättre rustade
för att bredda marknaderna för deras verksamheter, 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 utanför det
egna landets gränser. Flera små EU-länder leder internationaliseringsligan, exempelvis har en tredjedel av
entreprenörerna i Kroatien, Luxemburg, Schweiz och
Slovenien en stor andel internationella kunder. Det
mest internationaliserade landet är Panama (42 procent) medan ingen av de brasilianska entreprenörerna
anger att de har ett stort internationellt utbyte.

1.3 SAMMANFATTNING AV
SLUTSATSERNA I DEN GLOBALA GEMRAPPORTEN 2015
Resultaten från den globala GEM-rapporten kan sägas
bekräfta mycket av den bild av entreprenörskapet som
framkommit i tidigare års rapporter. Generellt sett
visar de minst ekonomiskt utvecklade delarna av världen högst nivåer av entreprenöriell aktivitet. I dessa

regioner förekommer även högst nivåer av det entreprenörskap 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.
Årets GEM-undersökning visar återigen att färre
kvinnor är entreprenörer än män i de flesta länder. Kvinnors entreprenörskap är dessutom i större
utsträckning nödvändighetsdrivet 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 etablerade verksamheter, bidrar till en ökad förståelse för
ett lands entreprenöriella kapacitet och potential.

Global Entrepreneurship Monitor – Sammanfattning internationella resultat
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Kapitel 2 är fördelat på tre olika avsnitt där det första beskriver omfattningen på det svenska entreprenörskapet i jämförelse med stora EU-länder, små
EU-länder, Norden (exklusive Sverige) samt USA.
Skälet till att inkludera USA är dels att USA brukar
lyftas fram som ett föregångsland vad gäller entreprenörskap, dels mer generellt landets betydelse
för världsekonomin. Stora EU-länder består av
Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien medan
Belgien, Irland och Nederländerna ingår i gruppen små EU-länder. Norden inkluderar Finland och
Norge.
Precis som i tidigare GEM-rapporter redovisas
entreprenörskapets nivå totalt men också fördelat
på olika stadier, typ av entreprenörskap, sektorer och
genus.
Därefter presenteras entreprenörernas ambitioner
vad gäller tillväxt mätt som förväntad sysselsättningsökning, innovation och internationalisering. I dessa jämförelser ingår samtliga innovationsdrivna länder samt
ovan nämnda ländergrupper. Avslutningsvis beskrivs hur
respondenterna bedömer att attityderna till entreprenörskap har utvecklats, deras entreprenöriella förmåga
samt huruvida de planerar att starta företag i framtiden.
De flesta diagram som presenteras i kapitlet baseras
på en tidsserie som sträcker sig tillbaka till 2001 vilket

innebär att jämförelserna fångar in trendmässiga förändringar under det senaste 15 åren.

2.1 ENTREPRENÖRIELL AKTIVITET
ENTREPRENÖRSKAPETS NIVÅ

Det s k TEA-indexet (total entreprenöriell aktivitet)
visar ländernas totala entreprenörskap för ett givet år.
Indexet består dels av den andel av befolkningen som
säger sig vara i färd med att starta ett företag sedan
högst tre månader tillbaka, dels den andel som bedriver ett aktivt företagande som är äldre än tre månader
men yngre än 3,5 år.
I 2015 års rapport visades att den unikt positiva
trend som präglat det svenska entreprenörskapet
sedan mitten på 2000-talet bröts under 2014. Mellan
2013 och 2014 sjönk TEA med knappt två procentenheter, en nedgång som saknade motstycke i andra
innovationsdrivna länder. För 2015 kan noteras att en
stor del av tappet återtagits och entreprenörskapet
ökade med en knapp procentenhet till sju procent
mellan 2014 och 2015 (figur 2.1). Sverige är återigen
på samma nivåer som för gruppen små EU-länder och
endast USA – där entreprenörskapet minskar efter en
markant uppgång sedan krisåren 2008–2010 – uppvisar en högre entreprenöriell aktivitet. För övriga
ländergrupper är variationerna relativt små under de
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Figur 2.1: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA)

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag.
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Anm: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden
består av Finland och Norge.

senaste åren. Sverige befäster sin ställning som det
främsta entreprenörskapslandet i Norden.
Fördelat på de två kategorier som utgör TEA framgår av figur 2.2 att den nedåtgående trenden för det
riktigt unga företagandet, d v s företag i vardande som
inte är äldre än tre månader, fortsätter även under
2015. Det är alltså färre individer som har tagit de första stegen in i ett eget företagande vilket kan vara en
oroväckande utveckling och spegla en osäkerhet kring
framtida förutsättningar för entreprenörskap i Sverige.
Andelen svenskar som påbörjar ett entreprenörskap
är nu i paritet med små EU-länder där utvecklingen
varit positiv ända sedan 2008. Jämfört med USA ligger
övriga länder/ländergrupper på en betydligt lägre nivå,
trots en minskning med närmare två procentenheter i
USA mellan 2014 och 2015.
Figur 2.3 visar utvecklingen av andelen av den vuxna
befolkningen som för närvarande äger och leder ett
nytt företag som är äldre än tre månader men yngre än
3,5 år. Utvecklingen i Sverige har varit positiv jämfört

med 2014 men sett över en längre period kan ingen
tydlig trend urskiljas. Hela uppgången i TEA mellan
2014 och 2015 kan alltså hänföras de företag som var
mellan 3–12 månader 2014 och som överlevde övergången till 2015 och blev kategoriserade som unga
företag, samt de företag som startades de första tre
månaderna 2015.
Sveriges nivå är praktiskt taget identisk med små
EU-länders som dock haft en vikande trend och fallit
med ca 1,5 procentenheter sedan 2012. Överlag ligger
länderna väl samlade runt 2,5–3 procent, med undantag av USA (fyra procent).
FINANSIERING

Att tillgång till riskkapital är en viktig förutsättning för
entreprenörskap råder det ingen tvekan om. Däremot
är det en ständigt pågående debatt huruvida det råder
brist på riskkapital och i vilken mån det behövs offentliga insatser för att öka utbudet.9 Under 2015 har också
en utredning (SOU 2015:64) föreslagit omfattande

9. Nyligen rapporterade Företagarna om finansieringsproblem för de mindre företagen (Finansiering för tillväxt och jobb 2016) medan Världsbanken
kom till det omvända resultatet i sin analys av det svenska företagsklimatet (Världsbanken 2015).
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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.
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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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Figur 2.4: Informella investerare

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som personligen tillhandahållit medel för ett nytt företag, startat av någon annan,
under de tre senaste åren.
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reformer för att öka riskkapitaltillgång i företagens
tidiga skeden. Samtidigt har kapitaltäckningsregler och
finansmarknadsregleringar lett till farhågor om minskade utlåningsvolymer från banker till särskilt mindre
företag.
Den tydliga uppgången i TEA sedan mitten på 2000talet är en indikation på att många företag trots allt
lyckas erhålla finansiering, även om det inte utesluter
att det finns brister som kan motivera ett offentligt åtagande. För de allra minsta och nystartade företagen är
dessutom varken venture capital-marknaden eller lånefinansiering via banker alltid en framkomlig väg. Istället
lyfts det s k informella riskkapitalet fram som en viktig
finansieringskälla: family, friends and fools. Det informella riskkapitalet, ”affärsänglarna”, har många gånger
en bättre insikt i dessa unga företags framtidspotential.
Därför fyller de också en viktig roll i tidiga skeden av
entreprenörskapet för det nyskapande och innovativa
företagandet där riskerna är särskilt svårbedömbara.
I förra årets rapport visades hur det informella
kapitalet kraftigt ökat sedan mitten på 2000-talet.

Nio procent av den vuxna befolkningen angav att de
investerat i ett ungt företag 2011, men därefter sjönk
andelen ca fem procentenheter 2012–2014. Under
2012 och 2013 är en möjlig förklaring till nedgången
att det aviserade investeringsavdraget inväntades
medan minskningen 2014 kan kopplas till osäkerhet
om framtida förutsättningar och en generell nedgång i
det svenska entreprenörskapet. Under 2015 har emellertid investeringarna ökat och mer än sex procent av
den svenska vuxna befolkningen har investerat i ett
ungt eller nystartat företag (figur 2.4). Det innebär att
nivåerna är ungefär i paritet med nivån 2010 (även om
det är en bit kvar till 2011 års nivå) och högre än 2012–
2014. En ökad andel investerare tyder på en ökad
framtidsoptimism. Tillsammans med USA, som också
noterat en ökning, är andelen investerare i Sverige
betydligt högre än för de andra ländergrupperna.
MOTIV FÖR NYFÖRETAGANDE

Inte endast den totala nivån på entreprenörskapet
är intressant ur ett forsknings- och policyperspektiv,
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minst lika viktigt är motiven till entreprenörskap och
nyföretagande. Insikter i vad som driver entreprenörskap är också en förutsättning för att bättre förstå
kopplingen mellan entreprenörskap och makroekonomisk tillväxt (Braunerhjelm 2012). I GEM-studien skiljs
mellan nödvändighets- och möjlighetsbaserat entreprenörskap där den förra syftar på att nyföretagande
kan vara en sista utväg till försörjning medan den
senare avser nyföretagande som är kopplat till upplevda affärsmöjligheter.10
Båda typerna av entreprenörskap är betydelsefulla
för den ekonomiska utvecklingen även om deras relativa vikt för den makroekonomiska tillväxten kan skilja
sig åt. Det nödvändighetsbaserade entreprenörskapet
fungerar huvudsakligen som en väg in i arbete för de
som saknar andra möjligheter att försörja sig och tenderar därmed att öka i lågkonjunkturer då arbetslösheten stiger. Det möjlighetsbaserade entreprenörskapet,
å andra sidan, kännetecknas av att vara mer kreativt
och innehålla en högre grad av ”nyhet” än det nödvändighetsbaserade entreprenörskapet.

I figurerna 2.5a och 2.5b visas hur det nödvändighets- och möjlighetsbaserade entreprenörskapet
utvecklats under 2000-talet. Den förstnämnda typen
av entreprenörskap har under hela mätperioden legat
mycket lågt i Sverige – lägst bland de länder/ländergrupper som redovisas i figurerna. Notera också att
nödvändighetsbaserat entreprenörskap förefaller samvariera med arbetslösheten för USA – under krisåren
2009/10 ökade arbetslösheten och nödvändighetsbaserat entreprenörskap i USA medan det sjönk under
återhämtningen 2011 och framåt. Nivåerna är också
höga i EU-länderna, sannolikt ett resultat av den fortsatta ekonomiska krisen och höga arbetslösheten i länder som Irland, Italien, Spanien, m fl.
Av figur 2.5b framgår att det svenska entreprenörskapet domineras av möjligheten att exploatera
en affärsidé (drygt 75 procent av nyföretagande)
även om det skett en oroväckande nedgång mellan
2014 och 2015. Exakt vad den nedgången beror på
är oklart och tidsspannet är för begränsat. Men från
att ha legat högst 2014 får Sverige se sig passerat av

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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10. Nödvändighets- och möjlighetsbaserat företagande summerar inte till 100 procent p g a att en del svar inte kan kategoriseras på något av dessa
alternativ. Den andelen har i Sverige ökat under senare år.
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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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Norden och USA medan nivån för stora EU-länder är
på ungefär motsvarande nivå. Små EU-länder ligger
något under Sverige.
SKILLNADER I KVINNORS OCH MÄNS
ENTREPRENÖRSKAP

Skillnaden mellan mäns och kvinnors entreprenörskap har
tilldragit sig allt större intresse, inte minst mot bakgrund
av den mycket kraftiga nedgången för kvinnors entreprenörskap mellan 2013 och 2014 (drygt två procentenheter). En tänkbar förklaring var den osäkerhet som valrörelsen 2014 medförde vad gäller branscher där kvinnors
företagande är särskilt stort (RUT-företagande och företagande inom de s k välfärdsbranscherna). Minskningen var
exceptionell och någon motsvarighet kan inte hittas för
Sverige tidigare år eller i andra länder. Snarare har kvinnors entreprenörskap i Sverige historiskt haft en något
starkare utveckling än i andra länder.
Fördelningen mellan kön visas i figurerna 2.6 a–b
och 2.7. För det första kan noteras att männens entreprenörskap har fortsatt att minska i ungefär samma

takt även under 2015, dock från betydligt högre nivåer
än kvinnors entreprenörskap (drygt nio procent).
Överlag är förändringarna i männens entreprenöriella
aktivitet under senare år små för samtliga länder och
ländergrupper.
För det andra har kvinnors entreprenörskap repat sig
efter fallet 2014 och ökar med ca en procentenhet till
en andel runt fem procent 2015. Detta kan tolkas som
att en hel del av den osäkerhet som fanns 2014 i den
tidvis animerade valdebatten har skingrats och att förutsättningarna blivit lättare att identifiera under 2015.
Fortfarande är det dock bara hälften av det tapp som
skedde 2014 som återtagits 2015. Det pekar på vikten
av de signaler som den ekonomiska politiken skickar ut
kring entreprenörskapet generellt men också särskilt för
vissa branscher. Notera också att kvinnors entreprenörskap minskar markant i såväl små EU-länder som USA.
Sammantaget innebär förändringarna i kvinnors
och mäns entreprenörskap att kvoten ökat i Sverige
och återigen överstiger små EU-länders samt övriga
Norden (figur 2.7).
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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.
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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.
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Anm Figur 2.6a och 2.6b: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och
Storbritannien; Norden består av 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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ETABLERADE FÖRETAG

Precis som företagande i vardande (0–3 månader)
visade sig minska (figur 2.2) faller också det mer etablerade företagandet (äldre än 3,5 år) tillbaka (figur
2.8). Nedgången är förhållandevis stor, drygt en procentenhet, och Sverige placerar sig sämst i förhållande
till övriga redovisade länder/ländergrupper. Därmed
bryts också den uppåtgående trend som påbörjades
2012, men sett över hela perioden är förändringen
inte så dramatisk och liknande nivåer har också tidigare förekommit (2007 och 2012). Bland övriga förändringar är framför allt den starka uppgången för Norden
anmärkningsvärd.
Bilden av det svenska entreprenörskapet 2015 är
således splittrad. Medan det riktigt tidiga entreprenörskapet fortsätter vika nedåt är utvecklingen i det unga
företagandet mer positivt. Det etablerade företagandet utvecklades å andra sidan negativt. Det indikerar en
dynamik där inflödet av företag i vardande (0–3 månader) till gruppen unga företag varit större än utflödet
(p g a konkurs eller att man passerat åldersgränsen 42

månader). Detta är i sig positivt samtidigt som nedgången för särskilt de riktigt unga företagen är en signal som är mer oroväckande.
TEA FÖRDELAT PÅ BRANSCHER OCH
ÅLDERSGRUPPER

Innan vi går in på ambitionerna i de nya och unga företagen ska vi också redovisa branschtillhörighet och
åldersfördelning på entreprenörerna som driver dessa
företag.
Fördelat på branscher kan konstateras att för flertalet länder/ländergrupper har inga märkbara förändringar skett med undantag av Sverige. Av figur 2.9
framgår tydligt att det i första hand är konsumenttjänster som har ökat 2015 medan andelen affärstjänster
har minskat. Det omvända förhållandet förelåg mellan
2013 och 2014. Utvecklingen rimmar väl med förändringen i kvinnors entreprenörskap: mellan 2013 och
2014 sjönk kvinnors entreprenörskap och då minskade också segmentet konsumenttjänster. På motsvarande sätt sker en parallell ökning i såväl kvinnors
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Figur 2.8: Etablerat företagsägande

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande äger och leder ett etablerat företag, 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.
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Figur 2.9: TEA fördelat på sektorer 2013–2015

Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika sektorer.
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Figur 2.10: TEA fördelat på åldersgrupper 2013–2015

Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika åldersgrupper.
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entreprenörskap som konsumenttjänster mellan 2014
och 2015. Samtidigt bör framhållas att detta inte är
den enda förklaringen till att konsumenttjänster ökar,
sannolikt fångar detta delvis upp andra tjänster som
inte kan kopplas till kön och som sker över internet och
riktas direkt mot konsument.
Affärstjänster utgörs av förhållandevis kvalificerade tjänster och en strukturomvandling mot den
branschen bör vara positivt för svensk ekonomi. Nu
återgår Sverige till ett tidigare mönster där dessa
avancerade tjänsters andel minskar men fortfarande
är ungefär lika stor som i USA (och Norden) och större
än i övriga ländergrupper. Det är inte omöjligt att
andelen konsumenttjänster växer under kommande
år mot bakgrund av de förändringar som regeringen
föreslår i RUT samt att också reparation av vissa varor
kommer att omfattas (REP). I Sverige är entreprenörskapet 2015 koncentrerat till konsumenttjänster (ca
45 procent) medan affärstjänsternas andel uppgår till
drygt 30 procent.

Fördelat på ålderskategorier (figur 2.10) är den största
förändringen att entreprenörskapet har ökat bland
18–34-åringarna medan övriga ålderskohorter fått se
en nedgång. Variationerna mellan länder och ländergrupperna är relativt små och inga tydliga trender kan
observeras vad gäller entreprenörskapets åldersfördelning. Sverige och i viss mån Norden har dock ett förhållandevis stort entreprenörskap i den äldsta ålderskohorten (55–64-åringar).

2.2 ENTREPRENÖRIELL AMBITION
Minst lika viktigt som entreprenörskapets nivå är de
ambitioner mätt som tillväxt (förväntad sysselsättningsökning), marknadsposition och innovation och
internationell orientering som de individer som startat eller leder ett ungt företag anger att de har. Basen
är således ett mindre urval av respondenter i undersökningen – de som faktiskt uppgivit att de håller på
att starta ett företag eller driver ett ungt företag – och
inte en andel av hela befolkningen. Medan nivån som
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Figur 2.11: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2013-2015
Andel av TEA som förväntar sig att anställa 20 eller fler personer inom fem år.
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rapporterades i avsnitt 2.1 fångar den entreprenöriella kvantiteten i en ekonomi kan ambitionsvariablerna sägas vara mer kopplade till kvalitetsaspekter i
entreprenörskapet.
Nedan redovisas ett genomsnitt för de senaste tre
åren vad gäller entreprenörskapets ambition samt i
några fall också den procentuella fördelningen på en
mer finfördelad nivå för 2015. En viktig och policyrelevant indikator är den förväntade sysselsättningstillväxten inom de närmaste fem åren. Enligt tidigare studier
(Audretsch m fl 2006, Henrekson och Johansson 2010,
OECD 2010) är unga och snabbväxande företag, s k
gaseller, viktiga för ett lands privata sysselsättningstillväxt. Därför har entreprenörernas ambitioner att öka
anställningarna sannolikt bäring på den framtida totala
sysselsättningstillväxten.
I figur 2.11 visas andelen entreprenörer i innovationsdrivna länder som förväntar sig att anställa fler
än 20 personer under de närmaste fem åren. Under
det senaste decenniet har svenska entreprenörer

redovisat allt högre tillväxtambitioner. Jämfört med
2014 har andelen entreprenörer som uppger att de
planerar att anställa fler än 20 personer fram till 2020
ökat något (från åtta till nio procent 2015). Sverige
klättrar också i rankingen från plats 14 2014 till tiondeplats 2015. Denna positiva utveckling kan förmodas vara ett resultat av att de reformer som skett
inom arbetsmarknadspolitiken trängt ned till nya och
unga företag samt de förebilder som skapats genom
flera framgångsrika och växande entreprenörsdrivna företag (Klarna, Spotify m fl). Sverige placerar
sig över snittet för Norden (även om Finland är det
högst placerade nordiska landet) liksom för snittet av
små och stora EU-länder. Går vi tillbaka några år tillhörde Sverige det absoluta bottenskiktet vad gällde
tillväxtambitioner.
EUs problemländer (Grekland, Italien och Spanien)
har de lägsta tillväxtambitionerna medan en grupp
anglosaxiska länder tillsammans med Taiwan, några
östeuropeiska länder samt Tyskland ligger i topp.
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Figur 2.12a: Konkurrens 2015

Hur många företag erbjuder samma produkt? Andel av TEA.
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Den makroekonomiska situationen förefaller således
påverka förväntningarna på mikroplanet.
En viktig förutsättning för hur entreprenörer agerar
har att göra med den konkurrens de möter. Hur många
företag finns det på marknaden som har samma eller
snarlika produkter och tjänster? I figur 2.12a illustreras att få entreprenörer i Sverige anser sig vara
ensamma med sin vara eller tjänst, endast sju länder uppger en lägre andel. Under 2015 uppgick den
svenska andelen till ca åtta procent. Det är något
lägre än för genomsnittet för de senaste tre åren (12
procent) enligt figur 2.12b och jämför vi med förra
året (då var motsvarande andel 13 procent) är minskningen än större.
Majoriteten av svenska entreprenörer anser sig
således verka på en marknad där åtminstone några
företag har ett liknande utbud och knappt 50 procent
ansåg 2015 att de konkurrerade med ett stort antal
andra företag.

Samtidigt kan noteras att Sverige i jämförelse med
andra innovationsdrivna länder har en förhållandevis
stor andel entreprenörer som anger att konkurrensen
begränsas till ”några företag”. Detta kan vara en indikation på innovationshöjd och tolkas som något positivt och behöver inte ses som ett utslag av mindre väl
fungerande marknader. Övergripande förefaller konkurrenssituationen sund på den svenska marknaden
och över tid är det en större andel entreprenörer som
hävdar att de möts av konkurrens.
Måttet innovativa produkter är viktigt eftersom innovation anses driva tillväxt och vara nyckeln till högre
förädlingsvärden, löneutbetalningsförmåga och i förlängningen ett ökat välstånd. I Sverige är det få entreprenörer som ovan uppgav att de var ensamma på
marknaden och på motsvarande sätt är andelen som
hävdar att produkten är ny för alla kunder blygsam
(knappt tio procent 2015 enligt figur 2.13a). I det avseendet har Sverige endast Portugal och Norge bakom sig
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Figur 2.12b: Konkurrens 2013–2015

Hur många företag erbjuder samma produkt? Andel av TEA.
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Anm: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden
består av Finland och Norge.

bland de innovationsdrivna länderna. Sverige placerar
sig långt efter andra jämförbara länder vilket motsäger den bild som annars målas upp av Sverige som en
långt framskriden innovations- och entreprenörsdriven
ekonomi med ett stort antal ”enhörningar”. Bilden av
ett tudelat innovationslandskap tonar fram där jämförelsevis få entreprenörer lyckas leverera genuint unika
produkter och tjänster.
Bedömningarna varierar en del mellan åren och
därför presenteras också ett genomsnitt för de senaste
tre åren (figur 2.13b). Sverige placerar sig då bättre – i
mittfältet – men framstår inte på något sätt som ett
ledande land vad gäller innovation utan kan jämföras
med andra små EU-länder. Det är ungefär samma placering som 2014. Går vi tillbaka ytterligare några år har
Sveriges position dock stärkts och det är framför allt
segmentet ny för ”några kunder” som vuxit.
Det förefaller finnas skäl till att inte utgå från att
Sveriges innovationskapacitet är högre eller mer radikal

än i andra innovationsdrivna länder. Allting rör på sig i
vår omvärld och idag krävs det att man ”springer för
att stå still”. Det bör dock påpekas att innovation är
något mer än nya varor och tjänster (organisation, processer, nya marknader, etc) och att detta inte inkluderas i GEMs innovationsbegrepp. Likaså kan nationella
normer och kulturer påverka svaren, det finns landsspecifika faktorer som vi inte kan kontrollera för i en
deskriptiv studie.
Det svenska välståndet som byggts upp under det
senaste dryga seklet vilar till stora delar på ett framgångsrikt företagande där internationalisering varit
avgörande för att uppnå stordriftsfördelar och konkurrenskraft. De företag som växte fram runt förra sekelskiftet och decennierna därefter dominerar fortfarande
svensk industri. Frågan är hur internationaliserade
dagens nya och unga företag är? Samtidigt som globaliseringen blivit allt mer påtaglig har svenska mindre
och medelstora företag ofta gagnats av storföretagens
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Figur 2.13a: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2015
Andel av TEA vars produkter är nya för …
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Figur 2.13b: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2013–2015
Andel av TEA vars produkter är nya för …
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Anm Figur 2.13a och b: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och
Storbritannien; Norden består av Finland och Norge.
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internationalisering och själva inte behövt etablera sig
på utländska marknader i samma omfattning.
Figur 2.14a visar att knappt 40 procent av svenska
entreprenörer saknade kunder utomlands, medan
ungefär åtta procent var höginternationaliserade.
Sverige positionerar sig återigen någonstans i mittfältet
jämfört med andra innovationsdrivna länder. Detta är
dock en markant förbättring jämfört med hur det såg
ut för några år sedan (2012) då 60 procent angav att
de saknade kunder utomlands. Jämfört med 2014 är
det en försämring även om förändringarna är relativt
små. Av de 24 innovationsdrivna länderna är det hela
15 som rapporterar en större andel entreprenörer som
har 25 procent eller mer av sina kunder i andra länder.
För att undvika stora årsvisa svängningar redovisas återigen ett genomsnitt för de tre senaste åren i
figur 2.14b. Entreprenörer som har åtminstone en
procent av sina kunder utanför Sverige uppgick 2015
till 62 procent, varav höginternationaliserade utgjorde
22 procentenheter. Mätt över en treårsperiod ökar

internationaliseringsgraden något jämfört med motsvarande genomsnitt för 2014. Går vi ytterligare några
år tillbaka är nivåerna ungefär desamma, gruppen
höginternationaliserade har dock ökat. Det samlade
intrycket blir att det finns tydlig potential för ökad
internationalisering bland svenska entreprenörer.

2.3 ENTREPRENÖRIELLA ATTITYDER OCH
FÖRVÄNTNINGAR
Vi har hittills presenterat resultaten avseende entreprenöriell aktivitet och ambition och jämfört resultaten
för Sverige med ett urval av andra innovationsdrivna
länder. Omfattningen på entreprenörskap inom en
ekonomi styrs av en rad olika faktorer, bl a regelbörda
och lagstiftning men också det omgivande samhällets
attityder och normer. De senare är delvis historiskt
betingade och påverkas också av den institutionella
ram (lagar och regelverk) som entreprenörerna verkar inom, men också av andra kulturella faktorer.
Detta kan i sin tur påverka karriärval liksom individers

Figur 2.14a: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2015
TEA fördelat på andel intäkter utomlands.
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består av Finland och Norge.
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Figur 2.14b: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2013–2015
TEA fördelat på andel kunder/intäkter utomlands.
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Anm: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden
består av Finland och Norge.

motivation att utveckla sitt entreprenörskap och därmed både den samlade aktiviteten och ambitionerna
med entreprenörskap. I det följande redogörs för ett
antal variabler som kan förväntas spegla attityderna till
entreprenörskap.
Vi inleder med individers avsikt att inom tre år starta
ett företag. Det fall i andel vuxna svenskar som planerar
att starta ett företag, som pågått sedan 2012, fortsatte
under 2015 men i väsentligt lägre takt (figur 2.15). Det
innebär att färre svenskar sedan tre år tillbaka säger sig
ha planer på att starta företag och den negativa trenden skiljer Sverige från andra små EU-länder och Norden
(men sammanfaller med utvecklingen i stora EU-länder).
Nedgången sedan 2012 är ungefär två procentenheter,
vilket är den största förändringen som kan noteras för de
ingående länderna/ländergrupperna under dessa år och
andelen svenskar som planerar att starta företag ligger
nu på ungefär på samma nivå som i Norden och stora
EU-länder, åtta procent. Skälet till nedgången är inte
uppenbar eftersom Sverige haft en förhållandevis positiv ekonomisk utveckling, flera svenska entreprenörer

har rönt betydande framgångar och tillgången till tidigt
riskkapital förefaller ha utvecklats väl.
En lång rad studier har tidigare konstaterat att
entreprenöriell aktivitet samvarierar med personliga
kontakter med entreprenörer (Braunerhjelm, 2011).
För svenskt vidkommande återspeglas inte detta i figur
2.16 eftersom den entreprenöriella aktiviteten steg
oavbrutet mellan 2007 och 2013 för att därefter sjunka
2014 och öka något 2015. Det är dock en förhållandevis stor andel svenskar som säger sig personligen känna
en entreprenör, omkring 40 procent av den vuxna
befolkningen. Samma andel gäller för Norden medan
övriga länder/ländergrupper ligger på en nivå som är
ca 10 procentenheter lägre.
Vad som ligger bakom den trendvisa negativa utvecklingen har vi ingen förklaring till. Samtidigt med denna
förhållandevis dramatiska nedgång har det svenska
entreprenörskapet vuxit markant vilket borde borga för
ökade och inte minskade kontakter med entreprenörer.
Sverige har sedan flera år tillbaka utmärkt sig genom
att vara det land där störst andel av befolkningen anger
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Figur 2.15: 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.
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Figur 2.16: Kännedom om företagare

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som personligen känner någon som startat ett företag under de två senaste åren.
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Anm Figur 2.15 och 2.16: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och
Storbritannien; Norden består av Finland och Norge.
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att närmiljön erbjuder goda entreprenöriella möjligheter. Ett visst tapp skedde mellan 2011–2013 men sedan
dess har andelen återigen ökat och uppgår såväl 2014
som 2015 till häpnadsväckande 70 procent (figur 2.17).
Det är tio procentenheter högre än i Norden som i sin
tur ligger ca tio procentenheter högre än USA och små
EU-länder. Stora EU-länder placerar sig sämst i denna
mätning.
Uppenbarligen anser sig svenskar uppleva goda
möjligheter att identifiera affärsmöjligheter i högre
utsträckning än vad befolkningen i andra länder gör
samtidigt som detta inte avspeglas i en motsvarande
högre entreprenöriell aktivitet. Detta är i sig paradoxalt
och tyder på att övergripande ramvillkor för entreprenörskap kan behöva stärkas.
Delvis skulle en förklaring kunna vara en sämre tilltro när det gäller förmågan att starta och driva företag (figur 2.18). Trenden har också varit negativ under
praktiskt taget hela mätperioden och ligger strax
under 40 procent 2015, ungefär i paritet med Norden
och EU-länderna. Undantaget är USA där ca 55 procent av befolkningen anser sig ha den kompetensen.
Följaktligen anser sig svenskar vara bra på att identifiera affärsmöjligheter men sakna entreprenöriell

kompetens medan det omvända förhållandet präglar
USA.
En ytterligare orsak till att identifierade affärsmöjligheter inte omsätts i nytt företagande är rädslan att
misslyckas. Stigmatisering av att misslyckas har ofta
påtalats som ett speciellt europeiskt fenomen som
skulle hämma entreprenörskapet. Delvis befästs den
bilden i figur 2.19. Amerikaner förefaller vara minst
oroliga för att misslyckas där knappt 30 procent anger
att detta hindrar dem från att starta företag. Det är
ca 15 procentenheter lägre än i stora EU-länder där
den största andelen som uppger att misslyckanderisken stoppar deras eventuella entreprenörskap finns.
Sverige befinner sig mitt emellan dessa ytterligheter,
en andel på 36 procent anser att konsekvenserna av
ett misslyckande är för stora för att man ska ge sig in
i ett eget företagande. Bakgrunden till denna hämsko
för entreprenörskap kan sökas i flera faktorer: det sociala skyddsnätet, personliga ekonomiska konsekvenser
eller mer kulturellt betingade faktorer som stigmatiserar dem som misslyckats.
Avslutningsvis presenteras synen på entreprenörskap som karriärval, vilken bild av entreprenörskapet
som medierna förmedlar samt entreprenörskapets

Figur 2.17: Upplevda affärsmöjligheter
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som upplever att det finns goda möjligheter att starta ett företag i området där de bor.
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består av Finland och Norge.
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Figur 2.18: Upplevd förmåga

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta ett företag.
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Figur 2.19: Rädsla att misslyckas

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år med upplevda affärsmöjligheter som anger att rädsla att misslyckas skulle hindra
dem från att starta ett företag.
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Anm Figur 2.18 och 2.19: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och
Storbritannien; Norden består av Finland och Norge.
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Figur 2.20: Entreprenörskap – ett bra karriärval

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att merparten av invånarna i landet anser det vara ett
bra karriärval att starta ett företag.
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Figur 2.21: Entreprenörskap i medierna

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att man ofta hör om framgångsrikt entreprenörskap i
landets medier.
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Anm Figur 2.20 och 2.21: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och
Storbritannien; Norden består av Finland och Norge.
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Figur 2.22: Framgångsrikt entreprenörskap ger hög status och uppskattning
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att framgångsrikt entreprenörskap ger hög status i landet.
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Anm: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden
består av Finland och Norge.

samhälleliga status och prestige (figurerna 2.20, 2.21
och 2.22). En första observation är att attityderna kring
dessa variabler är mycket stabila, särskilt efter 2008.
Den enda märkbara förändringen efter 2008 utgörs
av att en större andel amerikaner anser att entreprenörskapet lyfts fram på ett positivt sätt i massmedia. I
samtliga länder/ländergrupper anser 50 procent eller
fler att entreprenörskap är ett bra karriärval och att
massmediebevakning generellt tecknar en positiv bild
av entreprenörskap. Mellan 60–80 procent hävdar att
entreprenörskap är förenat med hög status.
Sammantaget framträder en bild där det svenska
entreprenörskapet ökar efter en tillbakagång 2014,

likaså ökar aktiviteten bland investerare i tidiga skeden.
Även ambitionerna med entreprenörskapet ökar, dock
blygsamt vad gäller innovation. Sysselsättningstillväxt,
marknadsposition, innovation och internationalisering
hänger alla ihop: innovation bidrar till att företaget kan
leverera en unik produkt eller tjänst vilket också är en
viktig förutsättning för export. Ökade marknadsandelar utomlands leder till ökad efterfrågan på arbetskraft
hemma och kan därmed påverka den ekonomiska
utvecklingen på hemmarknaden. Beträffande attityder
till entreprenörskap förefaller dessa vara trögrörliga
och inga egentliga förändringar kan noteras.
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3

EXPERTERNAS SYN PÅ FÖRETAGANDETS
FÖRUTSÄTTNINGAR I SVERIGE
Tanken bakom den modell som utgör basen i GEM är
att entreprenörskap och företagande är starkt beroende av kontexten (se kapitel 1).11 Som komplement
till den stora studien av ”allmänhetens” engagemang
i och syn på entreprenörskap och företagande, den så
kallade APS-undersökningen (se kapitel 2), görs också
varje år en mindre undersökning där ett urval experter intervjuas. Denna studie, national expert study
(NES) innehåller enbart frågor kring förutsättningarna
för entreprenörskap och företagande och urvalet
består av ett antal ledande nationella experter inom
området entreprenörskap. De två undersökningarna
(APS och NES) utgår alltså inte från exakt samma
frågeställningar utan kompletterar varandra – i NES
är det framförallt experternas syn på vilka förutsättningar som finns nationellt när det gäller företagande.
I båda undersökningarna ställs – med vissa modifieringar – samma frågor varje år för att möjliggöra jämförelser över tid.
I detta kapitel ges en sammanfattning av NESundersökningen i Sverige för år 2015. Likaså sammanfattas huvudpunkterna när de svenska resultaten jämförs med NES-undersökningar i andra
länder. För den som vill veta mer om hur nationella experter i andra länder ser på förutsättningar
för företagande i sina länder hänvisar vi till de

11. Modellen finns utförligt beskriven och diskuterad i Kelley m fl (2016).

ländersammanfattningar som finns i Kelley m fl
(2016).
Uppläggningen av NES är att samtliga länders undersökningar bygger på intervjuer med minst 36 experter,
via webb eller telefon. I den svenska studien sker urvalet
av experter så att en bred representation finns – olika
sorters experter av båda könen samt med regional
spridning. Experterna kommer från olika områden som
finans, utbildning, policymaking, rådgivning eller aktivt
entreprenörskap. Varje år byts ca en tredjedel av experterna ut så att expertpanelen kontinuerligt förnyas.
Det frågebatteri som används bygger på den
modell som beskrivs i figur 3.1 där ett antal ramvillkor fördelats på nio större områden. Experterna ger
också skriftliga utlåtanden om vad de anser vara de
viktigaste hämmande respektive främjande faktorerna för företagande i landet. De bidrar också med
rekommendationer till vad som borde göras för att
förbättra företagandet i landet.
De frågor som konkret ställs är påståenden om
ramvillkor i landet. Experterna svarar på dessa
påståenden i en femgradig skala (Helt fel, Ganska
fel, Varken rätt eller fel, Ganska rätt, Helt rätt).
Frågorna börja med ”i mitt land gäller att”. Samtliga
frågor redovisas i Appendix 3. Dessa svar vägs sedan
ihop efter de huvudgrupper som anges i figur 3.1.
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Figur 3.1: Modell över olika typer av ramvillkor för företagande

Finansiering

Politik och oﬀenliga åtgärder

Myndigheters program

kapital och krediter – för små och

regler neutrala eller till gagn
för små- och medelstora företag

små- och medelstora företag

ner och stöd)

Utbildning i entreprenörskap

Spridning av FoU

retag del av utbildningssystemet på

genom att göras tillgänglig för små
och medelstora företag

I vilken utsträckning är utbildning

I vilken utsträckning bidrar forskning

I vilken utsträckning är program

Aﬀärsstöd och infrastruktur
rådgivning, aﬀärsstöd och liknande

utbildning

Fysisk infrastruktur
namik; grad av förändring mellan
år och (2) öppenhet och marknads-

Tillgänglighet till resurser inom
kommunikation, transporter, lokaler
och andra fysiska behov samt till
priser som inte diskriminerar små
och medelstora företag

marknader

GENERELLA SKILLNADER MELLAN
GRUPPER AV LÄNDER
I den globala GEM-rapporten framkommer att det
finns skillnader i hur experter från olika typer av ekonomier ser på betingelser för entreprenörskap och
företagande. De tre typer som GEM delar in länderna
i är faktordrivna, effektivitetsdrivna och innovationsdrivna ekonomier, enkelt uttryckt representerar dessa
typer olika grader av ekonomisk utveckling. En jämförelse av hur olika experter värderar ramvillkoren i
olika typer av ekonomier visas i figur 3.2.
Entreprenörskapsutbildning på grundskole-/gymnasienivå ges lägst värdering i alla typer av ekonomier. Detta är problematiskt eftersom forskning
visar att tidig bekantskap med entreprenörskap och
företagande är en viktig förutsättning.12 Allra högst
värdering ges den fysiska infrastrukturen, även om
det – av förståeliga skäl – finns skillnader mellan
länder där denna infrastruktur är uppbyggd och länder där infrastruktur saknas. Experterna är överlag
relativt kritiska till ramvillkoren även om det är tydligt att de från innovationsdrivna ekonomier är mer
positiva överlag.

12. Eilert m fl (2015).

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

välstånd

Även om vi ser skillnader mellan olika typer av ekonomier generellt sett är det viktigt att komma ihåg att det
inom varje typ (faktordrivna, effektivitetsdrivna och
innovationsdrivna) också finns skillnader mellan de
länder som ingår. I den globala rapporten lyfts några
sådana skillnader fram mellan de 62 länder som ingår
i årets NES-undersökning. Ett land som sticker ut är
Schweiz där experternas värdering av sitt lands ramvillkor är mycket hög – på 11 av 12 ramvillkor ligger
Schweiz bland de 10 länder som rankas högst. Även i
Nederländerna, Malaysia, Kanada och Luxemburg är
experterna överlag mest nöjda med landets ramvillkor.

SVERIGES EXPERTERS VÄRDERING AV
RAMVILLKOR I JÄMFÖRELSE
Överlag gör de svenska experterna ganska likartade
bedömningar som experter i andra länder i samma typ
av ekonomi. I jämförelse med samtliga länder rankas
de svenska ramvillkoren på plats 17 till 36 (tabell 3.1).
Några ramvillkor sticker dock ut – de svenska experterna är jämförelsevis nöjda med fysisk infrastruktur
och jämförelsevis missnöjda med utbildningen på högskola/universitet. Att de svenska experterna är nöjda
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Figur 3.2: Jämförelse av experters värderingar av ramförhållanden, uppdelat på typ av ekonomi
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INNOVATIONSDRIVEN

Utbildning i entreprenörskap
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Källa: Kelley m fl 2016, s 31.

med infrastrukturen är inte så underligt men det är
värt att uppmärksamma missnöjet med hur den högre
utbildningen förbereder för företagande och entreprenörskap – speciellt eftersom Sverige har så stora andelar av ungdomskullarna som faktiskt genomgår utbildning på universitet och högskolor.
I den globala GEM-rapporten visas också hur olika
länders experters värderingar av ramvillkor förhåller sig
till genomsnittet för samtliga 62 länder. För Sverige ser
bilden ut som i figur 3.3 nedan.
Samma mönster framkommer, vi ser att de svenska
experterna ligger relativt nära genomsnittet utom för
enstaka ramvillkor, som det ovan nämnda fallet med
infrastruktur. Om vi ser på våra grannländer, Norge
och Finland, så finner vi att dessa länders experter
naturligtvis delar mycket men att Finland sticker ut
genom att ha en högre värdering av myndigheternas
program och även av infrastrukturen.
Två viktiga länder i världsekonomin är USA och
Kina. USA tillhör de innovationsdrivna ekonomierna medan Kina tillhör de effektivitetsdrivna.

Hur experterna i dessa länder värderar ramvillkoren
framgår av figur 3.5.
Experterna i USA och Kina är i stort mer nöjda med
ramvillkoren än snittet för de 62 länderna – framförallt
värderar experterna i USA kulturen och normerna högt,
i Kina är det marknadsdynamiken och myndighetspolicy som värderas högt. Båda dessa länders experter
värderar generellt sett ramvillkoren något högre än de
svenska experterna gör – även om variationen är hög
mellan de olika typerna av ramvillkor.
Även om det inte är exakt samma länder som deltar varje år i GEM- och i NES-undersökningen kan det
konstateras att det finns en stabilitet i mönstret över
tiden – det finns skillnader framförallt beroende på vilken utvecklingsnivå som länderna klassificerats inom
och i viss mån finns skillnader mellan länder inom de
olika utvecklingskategorierna (faktor-, effektivitetseller innovationsdrivna länder). Återigen är det därför
viktigt att påtala att förändringar verkar ta tid, det gäller såväl realekonomiska förändringar (t ex ändra infrastruktur) som förändringar i attityder och normer.
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Tabell 3.1: Svenska experters värdering av ramvillkor samt ranking bland 62 länder
(skala 1-9, där 9 är högsta värdet)

Medelvärde
(skala 1-9)

Ranking
(av 62 länder)

Fysisk infrastruktur

7,45

6

Marknadsdynamik

5,71

17

Utbildning i entreprenörskap – grund-/gymnasieskola

3,78

17

Myndigheters program

5,00

18

Marknadstillträde

4,50

18

Finansiering

4,65

19

Spridning av FoU

4,01

25

Kulturella och sociala normer

4,95

26

Aﬀärsstöd och infrastruktur

5,05

27

Politik och oﬀentliga åtgärder – byråkrati och skatter

3,91

30

Politik och oﬀentliga åtgärder – entreprenörskap

3,95

36

Utbildning i entreprenörskap – högskola/universitet

3,93

52

Faktor

Figur 3.3: Svenska experters värderingar i jämförelse med samtliga 62 länder (genomsnitt)
1 = mycket otillträcklig, 9 = mycket eﬀektiv

SVERIGE

GEM

Finansiering

Kulturella och sociala normer

4,65 (19/62)
9

4,95 (26/62)

Myndigheters program

3,95 (36/62)
7

Fysisk infrastruktur

7,45 (6/62)

5

Politik och oﬀentliga åtgärder
– byråkrati och skatter

3,91 (30/62)

3
Marknadstillträde

1

4,50 (18/62)

5,71 (17/62)

3,78 (17/62)

Aﬀärsstöd och infrastruktur
Spridning av FoU

4,01 (25/62)

Källa: Kelley m fl 2016, s 106.

5,00 (18/62)

Utbildning i entreprenörskap
grund-/gymnasieskola

Marknadsdynamik

5,05 (27/62)

Politik och oﬀentliga åtgärder
– entreprenörskap

Utbildning i entreprenörskap
högskola/universitet

3,93 (52/62)
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Figur 3.4: Norska och finska experters värderingar i jämförelse med samtliga 62 länder (genomsnitt)
GEM

1 = mycket otillträcklig, 9 = mycket eﬀektiv
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7
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FINLAND

GEM
Finansiering

Marknadstillträde

Politik och oﬀentliga åtgärder
– entreprenörskap

1

4,58 (14/62)

5,00 (20/62)

Utbildning i entreprenörskap
grund-/gymnasieskola

Marknadsdynamik

3,87 (16/62)

5,35 (24/62)

Aﬀärsstöd och infrastruktur

Utbildning i entreprenörskap
högskola/universitet

5,68 (11/62)

4,12 (50/62)

Spridning av FoU

4,23 (14/62)

4,22 (39/62)

3,89 (31/62)

Källa: Kelley m fl 2016, s 93 och s 72.p

Figur 3.5: Amerikanska och kinesiska experters värderingar i jämförelse med samtliga 62 länder
(genomsnitt)
GEM

1 = mycket otillträcklig, 9 = mycket eﬀektiv
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1
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7,24 (2/62)
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Källa: Kelley m fl 2016, s 112 och s 66.

DEN SVENSKA NES-UNDERSÖKNINGEN –
JÄMFÖRELSE ÖVER TIDEN
Sedan 2010 har Sverige deltagit varje år i GEM, såväl
i APS-undersökningen som i NES-undersökningen.
Tabell 3.2 visar en jämförelse av experternas bedömningar av ramvillkoren, nu på en femgradig skala, över
åren 2010–2015.
Tabellen visar att mönstren är ganska stabila över
åren. Trots att experterna inte är samma individer
utan successivt byts ut varje år ser bedömningarna likartade ut och är relativt nära mitten av den

femgradiga skalan. Jämfört med 2010 ser vi att experterna 2015 har en högre värdering av den nationella
politiken (även om den för just 2015 är lägre än de
mellanliggande åren). Så är även fallet för marknadsdynamik och för kulturella och sociala normer. Fysisk
infrastruktur är den faktor som ständigt hamnar i
topp. Andra faktorer som värderas högt är affärsstöd
och infrastruktur, marknadsdynamik samt kulturella
och sociala normer. Lägst värderas ramvillkoren kring
grundutbildning samt politik.
Talen i tabell 3.2 är sammanvägda index beräknade från det frågebatteri som ovan diskuterades
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Tabell 3.2: Sveriges nationella experters ranking av ramvillkor, utveckling 2010–2015
(medelvärde på en femgradig skala, där fem är högst värdering).

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Finansiering

2,6

2,7

2,5

2,3

2,6

2,8

Politik och oﬀentliga åtgärder – byråkrati och skatter

1,9

2,6

2,5

2,7

2,7

2,4

Politik och oﬀentliga åtgärder – entreprenörskap

2,5

2,6

2,6

2,5

2,5

2,4

Myndigheters program

2,6

2,8

3,0

2,7

3,0

2,8

2,1

2,3

2,4

2,3

2,5

2,3

2,3

2,8

2,5

2,4

2,7

2,4

Spridning av FoU

2,2

2,6

2,5

2,4

2,6

2,4

Aﬀärsstöd och infrastruktur

2,9

3,1

2,8

3,0

3,3

3,1

Marknadsdynamik

2,9

3,2

3,5

3,4

3,1

3,5

Fysisk infrastruktur

4,2

4,4

4,2

4,2

4,2

4,4

Kulturella och sociala normer

2,4

2,9

2,7

3,2

3,1

3,1

Utbildning i entreprenörskap
– grund-/gymnasieskola
Utbildning i entreprenörskap
– högskola/universitet

(se appendix 3). Det finns dock större skillnader mellan
enskilda frågor än vad som framkommer av de sammanvägda indexen. För att belysa detta har vi valt ut de
frågor som fått de lägsta och högsta värderingarna år
2015 (och som sedan ingår i de sammanvägda indexen
för år 2015). De frågor där svaren är tydligast negativa
eller positiva visas i tabell 3.3 och 3.4 nedan.
Det kan noteras att GEM sedan förra året gått över
från en femgradig till en niogradig skala vilket gör det
svårare att jämföra över åren, men i stort är det samma
påståenden som ger mest ”fel” respektive ”rätt” av
experterna. Det vi vill framhålla här genom att ta med
tabellerna 3.3 och 3.4 är den stora variation som döljer
sig bakom de sammansatta genomsnitten av de elva
ramvillkoren.

DEN SVENSKA NES-UNDERSÖKNINGEN
– SKILLNADER MELLAN OLIKA
EXPERTGRUPPERS BEDÖMNINGAR
Experterna väljs ut från en stor databas, skapad av
Entreprenörskapsforum. De som ingår representerar
som sagt olika professioner eller yrkesroller – de kan
vara entreprenörer, finansiärer, policymakers, företagsrådgivare eller utbildare/forskare. De representerar

olika åldrar och kön och kommer från olika delar av
Sverige. Precis som tidigare år har vi analyserat om det
finns några skillnader mellan grupper av experter. Figur
3.6 visar hur de olika expertgrupperna har värderat de
olika ramvillkoren.
Det är som synes extremt små skillnader mellan
grupperna i hur de värderar ramvillkoren. Förra året
värderade investerare byråkrati och regler något högre
och marknadsöppenhet något lägre men dessa skillnader ser vi inte i år. Utbildare är den grupp som värderar utbildning något högre och policymakers anger att
finansiering är högre värderat än vad övriga grupper
gör. Men likheterna mellan expertgrupperna är större
än olikheterna, värt att notera är att de som är entreprenörer inte skiljer sig ut sig från grupperna i övrigt.
Om vi istället ser på hur kvinnor och män bland
experterna värderar de olika ramvillkoren får vi den
bild som visas i figur 3.7.
Liksom föregående år ser vi att det inte finns några
större skillnader mellan könen. I årets undersökning värderar kvinnor finansiering samt spridning av FoU högre
än männen, medan nationell politik värderas lägre.
Jämfört med föregående år finns inga likheter utom för
ramvillkoret spridning av FoU där kvinnor även 2014
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Tabell 3.3: Frågor kring ramvillkor, de fem lägst värderade av experterna år 2015
I viss
mån fel

Varken
rätt eller
I viss
Ganska
fel
mån rätt
rätt

Helt fel

Fel

Ganska
fel

Myndigheternas policy är alltid till
fördel för nya företag

31,7

26,8

24,4

4,9

7,3

Människor som lever i fattigdom
kan inte förlita sig på myndigheter
eller civilsamhällets organisationer

21,1

31,6

31,6

5,3

10,5

Nya och växande företag har råd
med senaste tekniken

22,2

19,4

33,3

5,6

11,1

Undervisning i grundskola och
gymnasium ger tillräcklig inblick i
marknadsekonomi

19,4

19,4

25,0

8,3

16,7

8,3

2,8

Undervisning i grundskola och
gymnasium ger tillräcklig uppmärksamhet till entreprenörskap och
skapande av nya företag

16,7

22,2

22,2

11,1

16,7

5,6

5,6

I mitt land gäller:

2,4

Rätt

Helt rätt

Rätt

Helt rätt

2,4

8,3

Tabell 3.4: Frågor kring ramvillkor, de fem högst värderade av experterna år 2015

I mitt land gäller:

Helt fel

Fel

Nya och växande företag kan få
god tillgång till infrastruktur (gas,
vatten, el, avlopp) inom ca en
månad

3,0

Nya och växande företag kan få
god tillgång till kommunikationer
(tel, internet etc) inom ca en vecka

2,9

Nya och växande företag har råd
med grundläggande infrastruktur
(gas, vatten, el, avlopp)

2,9

Det är inte för dyrt för ett nytt eller
växande företag att få god tillgång
till kommunikationer (tel, internet
etc)
Det ﬁnns tillräckligt med underleverantörer, leverantörer och konsulter
för att stödja nya och växande
företag

Ganska
fel

2,6

2,6

5,3

värderade faktorn något högre. Slutsatsen är att precis
som för de olika expertrollerna verkar kön inte vara en
avgörande faktor för hur experter värderar ramvillkoren.
Experternas ålder är också en faktor som kan tänkas
avgöra hur ramvillkoren värderas. Förra året såg vi att
de allra äldsta experterna generellt sett hade en högre
värdering av många faktorer men det sambandet ser vi
inte tydligt i år. Det som sticker ut i årets undersökning

I viss
mån fel

Varken
rätt eller
I viss
Ganska
fel
mån rätt
rätt
6,1

9,1

15,2

18,2

48,5

2,9

2,9

11,4

17,1

17,1

45,7

2,9

11,4

20,0

14,3

17,1

31,4

7,7

7,7

12,8

23,1

20,5

25,6

5,3

7,9

21,1

18,4

21,1

18,4

är att den allra yngsta gruppen värderar finansiering
högst och att den allra äldsta gruppen värderar nationell politik högst. Överlag ser vi inte något tydligt samband mellan ålder och värdering av faktorer.
Som också konstaterats i föregående års rapporter skiljer sig de svenska experterna relativt lite i sina
bedömningar, oavsett typ av expert, om de är kvinnor
eller män eller vilken ålder de har. Inte heller skiljer de
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Figur 3.6: Olika expertgruppers ranking av områden
ENTREPRENÖR

POLICYMAKER

INVESTERARE, FINANSIÄR
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Finansiering

8

Kulturella och sociala normer

Politik och oﬀentliga åtgärder – entreprenörskap

7
6
5

Fysisk infrastruktur

Politik och oﬀentliga åtgärder
– byråkrati och skatter

4
3
2

Marknadstillträde

1
0

Myndigheters program

Marknadsdynamik

Utbildning i entreprenörskap
grund-/gymnasieskola

Aﬀärsstöd och infrastruktur

Utbildning i entreprenörskap
högskola/universitet
Spridning av FoU

sig avsevärt från sina internationella expertkollegor.
Det är dock viktigt att påpeka att antalet experter är
lågt och att det inte är fråga om säkerställda statistiska
samband, snarare om indikationer på hur en viktig
grupp experter uppfattar – subjektivt – hur för entreprenörskapet viktiga ramvillkor spelar in och vilken
betydelse de har. Eftersom vi nu har jämfört dessa olika
grupper under en rad av år är det dags att konstatera
att åtminstone expertområde, kön och ålder inte verkar
medföra några tydliga skillnader i värderingar av ramvillkor – att verka som expert inom entreprenörskap/
företagande tycks ge en ”profession” där denna professions värderingar slår igenom oavsett kön, ålder och
specifikt arbete. Vi kommer därför inte framöver årligen redovisa jämförelser för dessa bakgrundsvariabler.
I förra årets rapport diskuterade vi det faktum att
experterna i de olika länderna verkar ha mer likartade
värderingar än urvalen av befolkningarna (se kapitel
2). Spridningen i attityder (och i entreprenöriella och
företagandeaktiviteter) bland befolkningen är större
än bland experterna. Så även för Sverige där, liksom
förra året, så många som 70 procent av de intervjuade

i befolkningen instämmer med påståendet att ”i ditt
land har de som lyckas med att starta företag hög status och respekt”.
Experterna fick svara på påståendet ”Nationella
kulturen stöttar starkt individuell framgång uppnådd
genom egna personliga ansträngningar”. Som visas i
tabell 3.5 är experterna mindre övertygade än befolkningen i allmänhet om att egna ansträngningar, t ex
genom företagande, är kulturellt av godo. De grupper
som mest tycker att kulturen stöttar detta är utbildare
och entreprenörer. Frågorna är inte identiska 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.
Experterna fick även svara på påståendet ”Nationella
kulturen uppmuntrar entreprenöriellt risktagande”, vilket liknar den fråga som ställdes till svenska folket: ”I
ditt land, anser de flesta att företagsstart är ett bra
karriärval”. Resultatet var jämnt, 53 procent svarade
ja och 46 procent svarade nej till detta. Även här
ser vi att experterna är mer skeptiska än ”folket”.
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Figur 3.7: Kvinnor och mäns ranking av områden
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Figur 3.8: Åldersgruppers ranking av områden
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Vi gjorde samma analys förra året och resultaten är
desamma – om något har ”folket” blivit en smula
mer positiva.

DEN SVENSKA NES-UNDERSÖKNINGEN –
EXPERTERNAS FRIA SVAR
Experterna svarar inte bara på de ovan beskrivna fasta
frågorna utan också ett antal frågor 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 svaren och kategoriserat in dem i de
grupper som angavs i figur 3.1. Experternas svar på vad
som är hämmande för entreprenörskap i Sverige fördelar sig enligt tabell 3.7 där de fick tre, på varandra
följande, alternativ. Många av experterna har angett

liknande alternativ (som exempel ”storföretagshegemoni, beskattning, jantelagen”). Precis som i tidigare
undersökningar är det politik och offentliga åtgärder
som anses mest hämmande – nästan en tredjedel
av svaren avser detta. Det är skatteregler, arbetsrätt
och byråkrati som kommer upp i svaren. Även kulturella och sociala normer tas upp som hämmande.
Däremot har andelen som nämner finansiering som
hämmande minskat från förra året (från 22 till 14 procent). Precis som förra året ökar andelen som nämner
marknadstillträde som en hämmande faktor.
De främsta främjande faktorerna är enligt experterna (tabell 3.8) utbildning samt kulturella och sociala
normer. Jämfört med förra årets undersökning betonar experterna utbildning dubbelt så ofta medan de
tonar ned vikten av affärsstöd och politik och offentliga
åtgärder.
Den sista frågan handlar om vad experterna själva
rekommenderar för åtgärder där vi har valt samma
indelning av de angivna rekommendationerna som för
de tidigare frågorna (tabell 3.9).

Tabell 3.5: Svenska experters syn på nationell kulturs stöd för individuell framgång
Helt eller delvis fel

Varken rätt eller fel

Helt eller delvis rätt

Entreprenörer

41%

12%

47%

Finansiärer

46%

18%

36%

Policymakers

71%

Aﬀärsrådgivare

44%

19%

37%

Utbildare/forskare

25%

25%

50%

29%

Tabell 3.6: Svenska experters syn på nationell kulturs uppmuntran av entreprenöriellt risktagande
Helt eller delvis fel

Varken rätt eller fel

Helt eller delvis rätt

Entreprenörer

59%

6%

35%

Finansiärer

64%

36%

Policymakers

71%

29%

Aﬀärsrådgivare

63%

7%

30%

Utbildare/forskare

50%

17%

33%
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Experternas rekommendationer rör framförallt politiken, myndigheternas program och finansieringen.
Jämfört med förra årets undersökning är andelen
rekommendationer gällande affärsstöd och infrastruktur mycket färre (tre jämfört med 14 procent av
rekommendationerna). Även rekommendationer kring
finansiering har minskat medan de har ökat kring myndigheternas program.
Sammantaget finner vi att experternas kommentarer
om hämmande och främjande faktorer samt om rekommendationer fördelar sig enligt följande figur 3.9.
Jämfört med tidigare har experterna i årets undersökning tonat ned den främjande aspekten av politik och
offentliga åtgärder och har nu en mer negativ syn på
sådana åtgärder. De ger också många rekommendationer kopplade till politiken. Utbildningen ses alltmer
som central för att forma ett bra sammanhang där
entreprenörskap och företagande utvecklas väl.
Sammanfattningsvis är de svenska experterna
ganska eniga i sin värdering av entreprenörskapets
och företagandets ramvillkor i Sverige. De är också
i stor utsträckning eniga med sina kollegor i innovationsdrivna länder. Vi ser också indikationer på att

experterna är något mer negativa i vissa frågor, ”folket” är mer optimistiskt om förutsättningarna för
företagande och entreprenörskap än vad experterna
är. Delvis är detta en följd av att experterna är de som
hanterar ramvillkoren (utbildarna är med och formar
utbildningen, investerarna är med och formar finansieringen etc) och därför lever oavbrutet med just dessa,
det är deras arena. De som är i färd att starta företag
eller tänker göra det har mindre insyn i ramvillkoren,
dessa villkor kommer de att lära sig efterhand. Synen
på ramvillkoren är inte alltid helt objektivt formad, värderingen av dessa villkor är till stor del en attitydfråga.
Hur positiv man anser kulturen är till entreprenörskap
är delvis format av de förväntningar man har på vad
som är positivt.
Vi ser som sagt att resultaten är stabila över tiden
även om experter byts ut mellan åren. Det är därför
rimligt att anta att de rankingar som undersökningen
visar är ett uttryck för de föreställningar och värderingar som svenska experter på entreprenörskap och
företagande har. Dessa attityder är i sin tur påverkande
av hur ramvillkoren skapas och upprätthålls – det
experter för fram är det som kommer i fokus och som

Tabell 3.7: Andelar expertomdömen om vad som är hämmande för entreprenörskap (n=112)
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28%
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Tabell 3.8: Andelar expertomdömen om vad som är främjande för entreprenörskap (n=114)
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5%
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12%
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20%
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Tabell 3.9: Andelar expertrekommendationer (n=109)
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Figur 3.9: Andelar expertrekommendationer (n=109)
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det blir debatt om. Experternas roll i denna utveckling
till ändrade system är central, det är de som verkar i
och driver de system som utgör ramvillkoren. Det är
också de som har översikten och det är experternas
röster som kan leda till förändringar. Som påtalades i
början av detta kapitel är förändringar i samhälleliga
processer och attityder oftast långsamma. Det som
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kan påskynda sådana processer är att aktörer med
möjlighet att driva opinion lyfter frågor och skapar
momentum i processerna. Här har experter på entreprenörskap och företagande sin kanske viktigaste roll
att spela för att långsiktigt påverka Sverige till att bli
en ledande nation där entreprenörskapets ramvillkor
är så bra som möjligt.
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4

INTRAPRENÖRER
- ENTREPRENÖRIELLA ANSTÄLLDA
Avslutningsvis ska vi redogöra för det s k intraprenörskapet – d v s entreprenörskap som sker inom
befintliga, och ofta stora, bolag. Denna fråga har
således en speciell relevans för Sverige där dominansen av storföretag är påtaglig. Intraprenörskapet
har varit en nyckelfaktor för att uppgradera och förstärka de svenska, ofta sekelgamla, storföretagens
konkurrenskraft.
I figur 4.1 visas andelen anställda i existerande
företag som definierar sig själva som entreprenöriellt
anställda, vilket här utgör vår definition av intraprenörer. Uppenbarligen placerar sig de nordiska länderna
väl – Norge toppar, Norden återfinns på en tredje plats,
Sverige är nia medan Finland placerar sig något lägre
(13) av de 24 innovationsdrivna länderna. Flera anglosaxiska länder och också Israel placerar sig högt.
I genomsnitt uppger knappt åtta procent av befolkningen i de nordiska länderna att de ägnar sig åt intraprenörskap, vilket är motsvarande nivå som 2014.
Denna uppgift kan jämföras med att ca sex procent
är involverade i entreprenörskap i tidiga skeden (TEA,
se figur 2.1). För Sveriges del är motsvarande andelar
drygt sex procent (intraprenörskap) respektive drygt
sju procent (TEA). I USA utgör intraprenörerna sju procent, och är således betydligt färre än entreprenörerna
(ca tolv procent). Särskilt stora EU-länder uppvisar ett

blygsamt intraprenörskap. Spanien och Italien men
också Grekland tillhör det absoluta bottenskiktet. För
ett betydande antal länder ligger dock intraprenörskapet runt sex procent.
Rankingen av intraprenörskap indikerar att länder med anglosaxiska traditioner och institutioner
har ett mer omfattande intraprenörskap, men också
ett högre entreprenörskap (åtminstone USA). Men
också välfärdsstater placerar sig högt, samtidigt som
deras entreprenörskap är mer blygsamt. Delvis kan
dessa skillnader vara kulturella där det finns en större
vilja att identifiera sig som entreprenör i vissa länder.
Efterföljande avsnitt beskriver ett ramverk för att förstå
intraprenörskapet, dess drivkrafter, samt dess förhållande till entreprenörskapet.

ENTREPRENÖR ELLER INTRAPRENÖR
– KOMMUNICERANDE KÄRL ELLER
KOMPLEMENTARITET?
Kreativitet i yrkeslivet kan ta sig uttryck på flera olika
sätt varav entreprenörskap och intraprenörskap utgör
två exempel. Skillnaden mellan dem är alltså att entreprenörer i huvudsak kommersialiserar sina idéer via
egna nystartade företag medan intraprenörer tar fram
ny kunskap i egenskap av anställda i befintliga företag. Både entreprenörer och intraprenörer är således
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Figur 4.1: Total intraprenöriell aktivitet 2015

Andel av befolkningen 18–64 år som de senaste tre åren aktivt leder och utvecklar nya aktiviteter för sin arbetsgivare.

12

10

8
PROCENT

6

4

Norge

Australien

Kanada

Norden

USA

Irland

Israel

Schweiz

Luxemburg

Sverige

Estland

Nederländerna

Små EU-länder

Belgien

Finland

Slovenien

Tyskland

Storbritannien

Taiwan

Portugal

Slovakien

Korea

Stora EU-länder

Italien

Spanien

0

Grekland

2

Puerto Rico

58

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

nyckelfaktorer för kunskapsutveckling och i slutändan
också för den ekonomiska tillväxten. Hur relationen
mellan andelen entreprenörer och intraprenörer ser
ut i ett land styrs av två huvudsakliga mekanismer.
För det första kan regleringar, lagar, tillgång till kapital etc fungera som en hämsko för individer som önskar
bli entreprenörer. Istället kan de då bli intraprenörer
och få utlopp för sin kreativitet inom befintliga organisationer. Principiellt kan riskaversion spela en liknande
roll, där intraprenörer med goda idéer är verksamma
inom befintliga företag, då de kanske saknar vilja eller
möjlighet att uppbära betydande risk. Entreprenörskap
och intraprenörskap skulle alltså kunna fungera som
kommunicerande kärl, d v s ökar entreprenörskapet
minskar intraprenörskapet och vice versa.
För det andra kan entreprenörer och intraprenörer
komplettera och dra nytta av varandra. Entreprenörer
kan stimuleras av idéer skapade inom befintliga företag
och intraprenörer kan i sin tur lära sig av framgångsrika entreprenörer. Kunskapsspridning mellan nya och

befintliga företag genom t ex sociala nätverk skulle
enligt detta synsätt leda till positiv samvariation mellan
entreprenörskap och intraprenörskap, d v s ökar den
ena ökar också den andra. Intraprenörskap kan också
fungera som en introduktion till framtida entreprenörskap, vilket har studerats i en stor och växande litteratur om s k spinoff-företag (Andersson och Klepper
2013).
Vilken av dessa två effekter som dominerar är ytterst
en empirisk fråga. När vi plottar andelen intraprenörer mot andelen entreprenörer för samtliga 50 länder som deltog i Global Entrepreneurship Monitors
(GEMs) studie över entreprenöriell aktivitet både 2014
och 2015 framkommer en negativ samvariation (se
figur 4.2).13 Ett lågt entreprenörskap verkar med andra
ord gå hand-i-hand med ett högt intraprenörskap och
tvärtom. De svenska observationerna, markerade i
rött, följer dock inte detta mönster, utan visar på ett
nästan jämnt förhållande mellan antalet entreprenörer
och intraprenörer.

13. Figuren visar möjlighetsbaserat entreprenörskap, d v s entreprenörskap som drivs av upplevda affärsmöjligheter.

Intraprenörer - entreprenöriella anställda

Figur 4.2: Samband mellan entreprenörskap och intraprenörskap, 2014 och 2015 för samtliga 50 länder
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Figur 4.3: Samband mellan entreprenörskap och intraprenörskap, 2014 och 2015 för innovationsdrivna länder
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Anm: Figur 4.2 och 4.3: De röda punkterna visar Sverige.
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Figur 4.4: Samband mellan entreprenörskap och intraprenörskap, 2014 och 2015 för innovationsdrivna
länder
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Anm: Figur 4.4 De röda punkterna visar Sverige. Notera att både entreprenörskaps- och intraprenörskapsvariabeln är centrerade runt noll.

Länderna som figur 4.2 baseras på återfinns i alla delar
av världen och skiljer sig mycket åt när det gäller bland
annat utvecklingsnivå, kultur och institutionellt ramverk, vilket innebär att vi riskerar jämföra äpplen med
päron då vi studerar samtliga länder tillsammans i en
figur på detta vis. Fokuserar vi däremot enbart på de
mest utvecklade länderna, det som GEM kallar för innovationsdrivna länder, framträder ett motsatt mönster,
d v s entreprenörskap och intraprenörskap förefaller
samvariera positivt (se figur 4.3).
Av figur 4.2 och 4.3 kan vi dra slutsatsen att länderna
är så pass olika att det inte är meningsfullt att analysera
sambandet mellan entreprenörskap och intraprenörskap utan att också ta hänsyn till deras olikheter. Ett
försök att göra just det visas i figur 4.4, där både entreprenörskapsvariabeln och intraprenörskapsvariabeln
justerats för ländernas olikheter avseende utbildningsoch utvecklingsnivå innan de båda variablerna plottats
mot varandra.14

Resultatet visar ett svagt positivt samband mellan
entreprenörskap och intraprenörskap, något som
också står sig då analysen utökas till att inkludera mer
nyanserad utbildningsdata och tillgång till tidigt riskkapital.15 Ett korrelationstest visar dessutom att sambandet är statistiskt signifikant på en relativt stark nivå.
Sverige befinner sig ganska nära medelvärdet noll
i båda dimensionerna, vilket innebär att svenska svarande på enkäten i ett internationellt perspektiv är
ungefär så entre- och intraprenöriella som vi skulle förvänta oss, givet Sveriges utbildnings- och utvecklingsnivå. En svag tendens att ligga över den internationella
trenden i intraprenörskap, men under den i entreprenörskap, kan dock skönjas.
Det är förstås riskfyllt att dra långtgående slutsatser
utifrån den här förenklade analysen, men ett alltför
ensidigt fokus på att stimulera entreprenörskap riskerar att leda fel. Istället bör fokus ligga på att skapa
ett näringslivsklimat som stimulerar kreativitet och

14. Ett värde under noll innebär att landet har en lägre andel entreprenörer/intraprenörer än vad genomsnittet av samtliga länder i figuren har då man
kontrollerar för ländernas olikheter avseende utbildning och utvecklingsnivå.
15. Utbildningsdata från Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, ”A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of
Development Economics, vol 104, pp.184-198. Variabel över tillgång till tidigt riskkapital kommer från Global Entrepreneurship Monitor.

Intraprenörer - entreprenöriella anställda

kunskapsspridning, oavsett om denna tar sig uttryck
i entreprenörskap eller intraprenörskap. Häri ingår
komponenter som till exempel att underlätta för
individer att gå mellan anställning och att vara egenföretagare, ett minskat regelkrångel samt ett ökat
fokus på att höja kunskapsnivån hos våra studenter.
Ytterst är intraprenörskap en fråga om näringslivets
kompetensförsörjning.
Det är viktigt att påpeka att den här typen av analyser kan ge en delförklaring till varför näringslivet
i välfärdsstater av nordiskt snitt kan klara av att hålla

sig internationellt konkurrenskraftiga, trots de tidigare påpekade lägre entreprenörskapsnivåerna.
Internationell forskning ser entreprenörskap, och till
viss del småföretagande, som en mekanism för att
tillgängliggöra kunskap till näringslivet, och att sprida
denna i ekonomin genom kommersialisering. Ett aktivt
intraprenörskap kan i principiell mening tillgängliggöra innovativ kunskap på motsvarande sätt. De exakta
mekanismerna i en sådan process måste vi dock lämna
som ett spännande ämne för framtida forskning.
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SAMMANFATTNING
OCH NÅGRA POLICYREFLEKTIONER
GEM-undersökningen har genomförts sedan 1999.
Årets undersökning som bygger på data för 2015
omfattar 62 länder och resultaten baseras på drygt
181 000 intervjuer. Sammantaget motsvarar de deltagande länderna ca 90 procent av världens BNP
och 72 procent av befolkningen. GEM är således den
överlägset största internationella studien av entreprenörskapets aktivitet, dess ambition och vilka attityder som möter entreprenörer. Precis som i andra
studier av entreprenörskap kan det delvis ifrågasättas
hur väl det nyskapande som karaktäriserar genuina
entreprenöriella handlingar, och inte imitativt egenföretagande, fångas. En styrka med GEM jämfört med
andra studier är dock att entreprenörskapet fördelas
på två huvudtyper där det möjlighetsbaserade kan
sägas utgöra det genuina entreprenörskapet baserat
på en affärsidé som i någon mening är unik (enligt
entreprenörernas bedömning). Dessutom kategoriseras länderna konsekvent på deras respektive
utvecklingsnivå.
Den internationella studien som omfattar samtliga länder presenterades kortfattat i kapitel 1. Precis
som i föregående års rapporter ligger det totala
entreprenörskapet (TEA) högst i de länder som definieras som faktor- och effektivitetsdrivna. Det gäller för såväl mäns som kvinnors entreprenörskap,
men skillnaderna är marginella vad gäller kvinnors

entreprenörskap. Inom respektive utvecklingskategori kan det dock finnas stora ländervisa variationer.
Entreprenörskapet i gruppen innovationsdrivna
länder, till vilken Sverige hör, är således lägre men har
en betydligt större procentuell andel av entreprenörskapet som kan definieras som möjlighetsbaserat – d v s
kan antas vara mer genuint entreprenöriellt och sker i
syfte att realisera en affärsidé som förväntas generera
goda inkomster. Det nödvändighetsbaserade entreprenörskapet som kan kopplas samman med brist på
andra sysselsättningsmöjligheter ligger på betydligt
lägre nivåer och överskuggas av det möjlighetsdrivna.
Vi kommer fortsättningsvis ägna avslutningskapitlet åt i första hand innovationsdrivna länder men med
fokus på Sverige. En del av de deskriptiva figurerna
omfattar dock samtliga GEM-länder men en avgränsning till enbart innovationsdrivna skulle inte förändra
de mönster som tonar fram i någon större utsträckning. Avslutningsvis diskuteras några tänkbara policyimplikationer baserat på förutsättningar och möjligheter för entreprenörskap.

5.1 SAMMANFATTNING
Övergripande kan konstateras att Sverige 2015
har återtagit ungefär hälften av det tapp som
skedde i entreprenöriell aktivitet mellan 2013
och 2014. Ökningen kan helt hänföras kvinnors
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entreprenörskap medan männens fortfarande minskar. Det är framför allt branschen konsumenttjänster som har ökat. Även andelen investerare i tidigare
faser har ökat och uppgår till den tredje högsta nivån
under mätperioden.
På den negativa sidan märks att det riktigt unga företagandet fortfarande faller tillbaka. Likaså minskar det
s k möjlighetsbaserade entreprenörskapet förhållandevis kraftigt, en utveckling som också präglar etablerat företagande om än inte i lika hög grad.
Beträffande de mer kvalitativa delarna framgår att
svenska entreprenörers tillväxtambitioner, som tidigare varit en särskilt svag punkt, fortsätter att försiktigt öka. Även internationaliseringsgraden har ökat
vilket i en globaliserad marknad är ett nödvändigt villkor för att nå kostnadseffektiva produktionsvolymer.
Samtidigt är innovationsnivåerna mer blygsamma,
Sverige befinner sig i mittfåran tillsammans med en
rad andra länder. Slutsatsen är att det finns möjligheter för den ekonomiska politiken att stärka det
svenska entreprenörskapets position i samtliga kvalitetsdimensioner: sysselsättningstillväxt, innovationshöjd och internationalisering. Sverige har förbättrat
sin ranking i flera avseenden men andra länder flyttar
också fram sina positioner.
Slutligen framgår att attityder kring entreprenörskap präglas av en påtaglig stabilitet. Länderna ligger
relativt tätt klustrade och Sverige avviker inte dramatiskt från övriga länder och ländergrupper med ett
stort undantag: identifiering av affärsmöjligheter. Där
ligger Sverige överlägset i topp och har så gjort under
hela mätperioden. Något paradoxalt omvandlas inte
dessa idéer i lika hög utsträckning till nya företag.
Sammantaget är bilden av det svenska entreprenörskapets utveckling 2015 splittrad: återhämtning
och förstärkning på vissa områden varvas med försämringar på andra.

5.2 NÅGRA EKONOMISK-POLITISKA
REFLEKTIONER
I rapporterna 2014 och 2015 pekade vi bl a på den
ekonomiska politikens begränsningar och vikten av att
en entreprenöriell kultur skapas genom att lyfta fram
goda exempel och från högsta politiska håll betona
betydelsen av entreprenörskap och marknadsexperiment. Vi visade också att det förelåg ett tydligt positivt samband mellan särskilt attitydvariablerna medial
spegling, karriärval och entreprenörskap, och ett något
svagare beträffande prestige och entreprenörskap.

I årets rapport framgår att avsikten att starta företag
– vilket kan antas spegla en entreprenöriell kultur
– är relativt oförändrad i ett längre perspektiv men
har efter en uppgång 2010–2012 fallit tillbaka under
de senaste tre åren. Vad gäller attitydvariabler som
karriärval, medier och prestige är förändringarna
mycket små.
Att förändra attityder och normer är ett långsiktigt
arbete. Följaktligen är det viktigt med fortsatta signaler om att entreprenörskap är en avgörande faktor
för kontinuerlig tillväxt och välstånd. Samtidigt måste
dessa signaler kombineras med konkreta ekonomiskpolitiska insatser, i första hand för att öka tillväxtambitionerna hos svenska entreprenörer. En förhållandevis bred reformagenda med i huvudsak generella
åtgärder är en förutsättning för att stärka det svenska
entreprenörskapsklimatet.
I 2014 års rapport jämfördes Sverige mer detaljerat med Finland, Nederländerna och Schweiz – länder
som till stora delar liknar Sverige vad gäller branschstruktur och företagens storleksfördelning och dessutom har utvecklade välfärdssystem. Normer och
attityder kring entreprenörskap antogs därför vara
relativt jämförbara. Sverige utmärkte sig varken positivt eller negativt medan Nederländerna och Schweiz
visade sig ha starkast entreprenörskap. Likaså har
det entreprenöriella utfallet för olika ländergrupper – anglosaxiska, välfärdsstater (Norden inklusive
Sverige), små och stora EU-länder – jämförts (2015 års
rapport). Den stora skillnaden konstaterades föreligga
mellan den anglosaxiska gruppen och övriga ländergrupper. Anglosaxiska länder ligger klart i topp i praktiskt taget samtliga dimensioner som mäter entreprenöriell aktivitet med undantag av intraprenörskapet.
Förra årets rapport visade också, precis som förväntat, att det finns tydliga positiva samband mellan
utbildningssatsningar respektive tillgång till informellt
riskkapital och entreprenörskap. Tidigare studier har
också visat att omfattande regleringar hämmar entreprenörskap och riskerar kanalisera sådana aktiviteter till mindre produktiva verksamheter som s k rent
seeking och regulatory capture – att man försöker
tillskansa sig fördelar genom att bl a påverka regelverket. En ekonomisk-politisk strategiskt viktig fråga är
alltså att minska de regleringar som omgärdar entreprenörskapet med fokus på områden där regleringar
är särskilt administrativt betungande och kostsamma.
I årets rapport har vi valt att återigen jämföra olika
ländergrupper samtidigt som vi uppmärksammar
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några ytterligare samband som bedöms vara relevanta för den ekonomiska politiken.

EN INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE
Precis som 2015 har vi fördelat länderna på olika grupper mot bakgrund av deras politiska historia och ekonomiska system. Sverige tillhör gruppen välfärdsstater
med väl utbyggda socialförsäkringssystem, något svagare ekonomiska drivkrafter för entreprenörskap men
med en begränsad risk för att ett misslyckat entreprenörskap skulle leda till att individen helt hamnar utan
någon form av försörjning. I gruppen välfärdsstater
ingår också Finland och Norge.
En mer omfattande offentligt förmedlad välfärd
måste dock finansieras med höga skatter vilket leder
till skattekilar, marknadsimperfektioner och ofta
en betydande regelmassa som tenderar att hämma
entreprenörskap, innovation och marknadsexperiment. Istället gynnas större företag som har den storskalighet som krävs för att hantera komplexa regeloch skattesystem, liksom offentliga aktörer.
Som motpol till dessa s k välfärdsstater brukar USA
och mer generellt de anglosaxiska samhällssystemen

ställas. De anses präglade av tydligare ekonomiska drivkrafter för att starta och driva företag.
Inkomstspridningen är större och mer accepterad,
skatterna mindre omfördelande och möjligheterna till
kvalificerad utbildning mer ojämnt fördelad. I många
anglosaxiska länder finns en tradition av en hög prestige som är kopplat till ett framgångsrikt företagande,
liksom ekonomiska drivkrafter. Dessa faktorer kan
förväntas påverka valet mellan lönearbete och eget
företagande liksom typ av entreprenörskap (nödvändighets- eller möjlighetsdrivet). I den gruppen ingår
Irland, Storbritannien och USA.
Slutligen finns den kontinentala modellen som kan
beskrivas som mer av stats- och centralstyrning men
också med betydande inslag av välfärdsstat. I denna
grupp återfinns ett flertal EU-länder och vi har behållit fördelningen på små (Belgien och Nederländerna)
och stora länder (Italien, Spanien och Tyskland).
Precis som förra året är skillnaderna mest markanta mellan den anglosaxiska gruppen och samtliga
övriga ländergrupper. Den anglosaxiska gruppen presterar bättre i alla de dimensioner av entreprenörskap
som mäts i figuren, utom vad gäller intraprenörskapet

Figur 5.1: Entreprenörskapet i fyra olika samhällstyper, 201516
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16. Länderna skiljer sig något från de som ingick i 2015 års rapport.
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och innovation. Det antyder att institutionernas
utformning styr hur entreprenöriell talang fördelas.
Skillnaderna mellan den anglosaxiska gruppen och
övriga är mest påtaglig vad gäller entreprenörskapets
nivå (TEA), tillväxtambition och rädsla att misslyckas.
Kvinnors entreprenörskap ligger också på en betydligt
högre nivå, främst i jämförelse med små EU-länder
och välfärdsstater.
Beträffande välfärdsstaterna avviker dessa genom
att en lägre andel av befolkningen uppger att de har
för avsikt att starta företag inom en treårsperiod samt
av en lägre innovationsförmåga. Likaså är tillväxtambitionerna beskedliga även om de står i paritet med
andra små EU-länder. Den enda positiva skillnaden
gentemot de andra grupperna återfinns för variabeln
intraprenörskap – välfärdsstater har fler entreprenöriellt anställda i etablerade företag.
Stora EU-länder förefaller vara minst entreprenöriella – såväl TEA som entreprenöriell avsikt ligger
på betydligt lägre nivåer än för övriga grupper. Även
intraprenörskap och tillväxtambitioner är påfallande
låga i gruppen stora EU-länder samtidigt som rädslan
att misslyckas ligger högst. Den enda positiva avvikelsen gäller innovation där de större EU-länderna ligger
i topp samt för kvinnors entreprenörskap i förhållande
till mäns, där kvoten är ungefär i paritet med de anglosaxiska ländernas (eftersom TEA-nivåerna är betydligt
lägre handlar det dock om ett färre antal individer).
Sammanfattningsvis är det uppenbart att länder som faller inom den anglosaxiska traditionen
tenderar att vara betydligt mer entreprenöriella.
För Sveriges vidkommande finns det anledning att
ta fasta på dessa skillnader och närmare skärskåda
vilka lärdomar som kan dras och hur de institutioner som präglar dessa länder eventuellt skulle kunna
läggas till arsenalen av ekonomisk-politiska åtgärder
för att främja ett tillväxtorienterat entreprenörskap
i Sverige.

ENTREPRENÖRIELL AVSIKT,
RÄDSLA ATT MISSLYCKAS OCH
FORSKNINGSSATSNINGAR – HUR
PÅVERKAS ENTREPRENÖRSKAPET?
Vi avslutar med tre observationer som vi bedömer
relevanta för den ekonomiska politikens utformning:
huruvida entreprenöriell avsikt faktiskt omvandlas
i entreprenörskap och nya företag, hur rädsla för att
misslyckas och satsningar på forskning och utveckling
(FoU) påverkar entreprenörskap.17

Ovan visades hur särskilt gruppen anglosaxiska länder
har en större andel av befolkningen som säger sig ha för
avsikt att starta företag inom en treårsperiod. Att säga
sig vara beredd att starta företag och att steget fullt ut
är dock två vitt skilda saker. Det är långt ifrån givet att en
uttryckt ambition också omvandlas i faktiskt handling.
Vi har därför i figur 5.2 ställt avsikten att starta företag
(tre års fördröjning) mot det faktiska utfallet.
Som visas i figur 5.2 föreligger ett tydligt positivt
samband mellan dessa variabler. Följaktligen bör
positiva attityder till entreprenörskapet, d v s individer
som uppger att de planerar att starta ett företag inom
en snar framtid, ses som en pool av potentiellt kommande och framgångsrika entreprenörer. Förändring
i denna andel kan få återverkningar – positivt eller
negativt – längre fram. Det innebär i sin tur att det
är viktigt att genom lagar och regelverk – d v s ekonomisk politik – bygga och förstärka en ekonomis förutsättningar för entreprenörskap. Som visades i förra
årets rapport, och som förstärks i årets, är oklarheter
om förutsättningar för det framtida entreprenörskapet något som snabbt kan påverka den entreprenöriella aktiviteten.
Både inom forskning och mer tillämpad ekonomisk
politik har intresset främst riktats mot etablering av
nya företag; vad betyder det för industriell dynamik
och konkurrens? Hur påverkas innovation, produktivitet och tillväxt? Ofta glöms den andra sidan av myntet,
nämligen utträde ur marknaden och konsekvenserna
av att misslyckas. Detta är dock ett minst lika viktigt
område dels för att bygga en entreprenöriell kultur,
dels för nivån och kvaliteten på entreprenörskapet.
Innebär en konkurs en prestigeförlust för entreprenören eller långt utdragna ekonomiska konsekvenser
och obefintliga möjligheter för en andra chans, kommer det att hålla tillbaka det potentiella entreprenörskap som diskuterades i avsnittet ovan.
I figur 5.3 kan ett tydligt negativt samband konstateras mellan rädsla att misslyckas och entreprenörskapets nivå. Det innebär att en stigmatisering av ett
entreprenöriellt misslyckande som leder till att färre
försöker sig på ett starta företag på sikt också kan
undergräva innovationskapacitet och långsiktig tillväxt. Ett misslyckande kan också vara en källa till nya
insikter och i längden en högre kvalitet på entreprenörskapet. Som den svenska entreprenören Mikael
Ahlerup uttryckte sig i en intervju: ”En hel del har
gått fel men jag har alltid sett det som en av de bästa
utbildningsformerna …”.18 Den ekonomiska politiken

17. Även om de resultat som presenteras visar på ett positivt samband ska det ska inte tolkas som att ett orsakssamband föreligger.
18. SVD, 2011-12-29.
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Figur 5.2: Entreprenöriell avsikt (tre års fördröjning) och TEA, samtliga länder 2001–2015
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Figur 5.3: Rädsla att misslyckas och TEA, samtliga länder 2001–2015
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bör således inriktas på rimliga konsekvenser för ett
misslyckande och med fokus på särskilt graverande
och olagliga fall.
Kompetensförsörjning är likaså ett nyckelområde
för att ett kvalitativt entreprenörskap ska kunna växa
fram och för en bibehållen hög innovationsförmåga
(Världsbanken 2015). I 2015 års rapport visade vi också
hur länders utgifter för utbildning och möjlighetsbaserat entreprenörskap positivt samvarierade. Tillgång på
kompetens påverkar nivån på entreprenörskapet men
framför allt kvalitet och vilken typ av entreprenörer
som etableras i en ekonomi.
I årets rapport utsträcker vi analysen till forskningssatsningar och möjlighetsbaserat entreprenörskap.
Mer exakt har vi studerat hur antalet verksamma
forskare i ett land samvarierar med möjlighetsbaserat
entreprenörskap. Som illustreras av figur 5.4 är sambandet positivt även om det inte är lika starkt som i
fallet utbildningsutgifter och entreprenörskap. Antalet
forskare återfinns också i offentliga verksamheter vilket kan vara en anledning till det svagare sambandet.

Tidigare rapporter har betonat vikten av att satsningar på kunskap – utbildning och FoU – kompletteras med åtgärder inom andra policyområden som
påverkar entreprenörskapet: regleringar, skatter och
kapitalförsörjning för att nämna några.19 Det positiva samband som åskådliggörs i figur 5.4 stämmer
med dessa tidigare resultat och pekar på vikten av
forskningsbaserad kunskap för att främja högkvalitativt entreprenörskap (se 2015 års GEM-rapport).
Samtidigt bör understrykas att entreprenörskap
och innovation återfinns inom alla branscher och
att forskningssatsningar bara är en ingrediens i
att skapa en entreprenöriell, kunskapsbaserad
tillväxtekonomi.
Entreprenörskapets nivå och inriktning styrs av de
förutsättningar som den ekonomiska politiken ger
samt de attityder och normer som kringgärdar möjligheterna att starta och expandera nya verksamheter. Att entreprenörskapet är viktigt för innovation,
produktivitet och tillväxt råder idag praktiskt taget
konsensus om. Det är således viktigt att potentiella

Figur 5.4: Antal forskare inom privat och offentlig FoU och möjlighetsbaserat entreprenörskap,
samtliga länder 2001–2015
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entreprenörer tar steget och försöker omfatta sina
idéer i nytt företagande.
Baserat på GEM-data uppgår den pool av entreprenörer som ännu inte påbörjat någon verksamhet till
23 procent av den svenska befolkningen (figur 5.5).
Ytterst skulle den kunna sägas bestå av samtliga vuxna
invånare i en ekonomi. Av det totala urvalet som inte
redan är engagerade i entreprenörskap säger sig
69 procentenheter se möjligheter att starta företag
men bara knappt hälften (31 procentenheter) tror
sig ha kunskap att göra detta. Av dessa är det i sin
tur åtta procentenheter som hävdar att de avstår p
g a rädsla att misslyckas. Kvar blir 23 procentenheter
som av något skäl, som inte kan kopplas till brist på
idéer till möjlighetsbaserat entreprenörskap, kunskap
eller rädsla för att misslyckas, avstår från att starta

företag. De kan därför definieras som den entreprenörskapspool som på kort sikt finns tillgänglig.
För stora växlar ska givetvis inte dras på räkneexempel av den här typen. I 2014 års rapport gjordes en
liknande uppskattning. Jämfört med i år kan konstateras att möjligheterna ökat liksom kunskapen medan
rädsla att misslyckas minskat, poolen har ökat från 20
till 23 procent.
Detta kan tolkas som en positiv utveckling – det
finns en större pool av tänkbara entreprenörer att ösa
ur – men samtidigt har den totala entreprenörskapsnivån minskat jämfört med nivån i 2014 års rapport
(från drygt åtta till sju procent). Det är dock dessa
potentiella entreprenörer som behöver mobiliseras
om Sverige ska kunna sluta gapet till USA som har en
TEA-nivå på 12 procent.

Figur 5.5: Pool av potentiella entreprenörer, 2015
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APPENDIX 1
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 jämförelse mellan medverkande länder. Till grund för undersökningen ligger en modell över entreprenörskapets betydelse
i ekonomin, vilken nedan beskrivs i korthet. De svenska
GEM-resultaten baseras således på denna modell.
Global Entrepreneurship Monitor, GEM, har tre
syften:
• Att mäta skillnader i entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner.
• Att identifiera faktorer som avgör egenskaper och
nivå hos den nationella entreprenöriella aktiviteten.
• Att identifiera policyslutsatser för att främja entreprenörskap i ekonomin.

GEM-MÅTT
När GEM grundades, i slutet av 1990-talet, hade traditionella analyser av ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i stort sett ignorerat den roll som små företag
spelar i ekonomin. Delvis berodde detta på brist på
pålitliga data om sektorn. Informationen var, i den mån
den överhuvudtaget fanns tillgänglig, koncentrerad till
de mest avancerade 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 företeelser på
företagsnivå. Ett annat syfte med GEMs forskning är att
föra fram entreprenörskap som en process, där olika faser
identifieras. I Figur A 1.1 visas denna process och GEMs
operationella definitioner.
Genom de många mått som GEM spårar kan vi förstå
vilka slags människor som är engagerade i entreprenörskap. Metoden fångar både dem som formellt registrerat
företag och de som finns i den informella sektorn. Dessa

Figur A1.1 Entreprenörskapsprocessen och GEMs operationella definitioner
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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 drivkrafterna bakom entreprenörskapet.
Till detta kommer att GEM mäter ambitioner. Dessa kan
ta sitt uttryck i innovativa produkter eller tjänster, eller att
söka kunder bortom den egna landgränsen. Ambitionerna
kan också manifesteras i termer av företagets tillväxt, vilket
blir ett tydligt bidrag till nya jobb.
Företagare drivs inte endast av sina egna uppfattningar kring nyföretagande, utan också av omgivningens attityder. Av det skälet bedömer GEM också de
attityder som påverkar företagsklimatet i ett samhälle.
Entreprenörer måste vara villiga att ta risker, ha en
optimistisk uppfattning om möjligheter och sin egen
förmåga och värdet av att starta företag. Därtill behöver de kunder som efterfrågar deras varor och tjänster,
underleverantörer, liksom familj och investerare som är

beredda att stödja deras ansträngningar. Positiva samhälleliga uppfattningar om entreprenörskap kan också
påverka aktiviteten.

EKONOMISK UTVECKLING OCH
ENTREPRENÖRSKAP
GEMs harmoniserade data möjliggör jämförelser mellan länder och regioner. Analysen i den globala rapporten studerar entreprenörskapet uppdelat i de tre
utvecklingsstadier som presenteras i tabell 1.1. I figur
1.2 (s 12) 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 därefter till
tillverkningsindustrin. I dessa tidiga stadier av utveckling
har andelen nödvändighetsbaserat företagande typiskt sett varit högre. Många människor måste söka sin
utkomst i ett eget företag då jobben i de högproduktiva
sektorerna inte räcker till.
I nästa utvecklingssteg växer de produktiva sektorerna
vilket ökar möjligheterna att få anställning. Andelen

Figur A 1.2 GEM-modellen
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nödvändighetsbaserade företag minskar. Samtidigt växer
välstånd, infrastrukturen byggs ut och förutsättningarna
för möjlighetsbaserat företagande ökar; karaktären hos
entreprenörskapet ändras. Möjlighetsbaserade företag
är i regel förknippat med högre tillväxtambitioner och
bättre innovations- och internationaliseringsmöjligheter. Fortfarande är dock företagen beroende av finansiella institutioner och en infrastruktur som formades i
den tidigare fasen. I den mån dessa klarar av att främja
möjlighetsbaserat företagande kan innovativa företag
utvecklas till betydelsefulla drivkrafter för ekonomisk
tillväxt och välståndsskapande. Det ställer krav på
politiken.
I figur A 1.2 illustreras GEM-modellen, som visar relationen mellan socialt, kulturellt och politiskt sammanhang med de områden som utgör företagsklimatet. I
modellen förutsätts de påverka attityder till entreprenörskap hos befolkningen, liksom aktiviteten och ambitionerna hos företagare. Nyföretagandet liksom tillväxt
hos existerande företag påverkar den ekonomiska
tillväxten.

Som Figur A 1.2 visar (övre vänstra delen) är grundförutsättningarna som institutioner, infrastruktur, hälsa
och grundutbildning samt ekonomisk stabilitet avgörande. I detta skede har, i faktordrivna länder, faktorer
som finansiering och offentliga program för att uppmuntra företagande sannolikt inte någon större effekt,
företagen måste ha tillräckligt bra vägar att transportera sina varor på eller tillräckligt utbildad arbetskraft.
I modellen förutsätts länder med stabil ekonomi och
utvecklade institutioner erbjuda bättre förutsättningar
för företag med tillväxtambitioner. Samtidigt ger ekonomisk utveckling upphov till skalfördelar. Större företag kan vara mer effektiva i ett nationellt perspektiv
och för många individer utgör de också anställningsmöjligheter som är mer attraktiva än vad nödvändighetsföretagande är.
I effektivitetsdrivna länder är grundförutsättningarna på plats och fokus flyttas istället till faktorer som
högre utbildning, effektiva marknader och teknologisk mottagningskapacitet, i figuren samlade i rutan
Effektivitetsförbättrande förhållanden.

APPENDIX 2
METOD NATIONELLA
EXPERTUNDERSÖKNINGEN (NES)
Expertundersökningens målsättning är att öka kunskapen om varje lands ramverksfaktorer och vilken betydelse dessa har för den entreprenöriella aktiviteten.
Expertintervjuerna samlar också information om:
• Vilka affärsmöjligheter som finns i ett land.
• Befolkningens färdigheter och kunskaper i att starta
nya företag.
• Stöd till kvinnor som startar företag.
• Stöd till tillväxtföretag och andra intressanta områden.
Expertundersökningen genomförs årligen och är ett
komplement till den årliga urvalsundersökningen av
den vuxna befolkningen (APS) i GEM.
Det är ett bekvämlighetsurval och kan inte betraktas
som slumpmässigt till skillnad från urvalet som görs i
APS-undersökningen där hela den vuxna befolkningen
ingår i populationen.

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 vilket 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 entreprenörskap 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 garanteras anonymitet.
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URVALET
Varje lands experturval består av minst 36 personer
med jämn könsfördelning. Minst fyra experter från
vardera av de nio områden som studeras, liksom viss
geografisk spridning eftersträvas i urvalet. Sålunda
finns bland respondenterna personer med expertis
inom finansiering, offentliga (myndighets-)program för
företagande, politik, utbildning, FoU-spridning, rådgivning och annan kommersiell service till företagare,
marknadstillträde och öppenhet, fysisk infrastruktur
samt sociala och kulturella normer. Inom vart och ett
av områdena ska minst en av experterna vara en aktiv
företagare. Experterna är inte medvetna om inom vilket område som just de betraktas vara expert. De får
göra en egen bedömning i slutet av enkäten.
Exempel på vilka som kvalificerat sig som experter:
FINANSIERING

Banktjänstemän, riskkapitalister, affärsänglar, personer vid
Almi, Innovationsbron, lokala kreditgivarorganisationer.
POLICY

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

FOU-SPRIDNING

Professorer, kommersialiseringskontor, inkubatorer etc.
KOMMERSIELL SERVICE

Jurister, revisorer etc.
MARKNADSETABLERING

Marknadsanalytiker, konkurrensmyndigheter, forskare,
entreprenörer.
FYSISK INFRASTRUKTUR

Tjänsteleverantörer inom telefoni, data etc.
KULTURELLA OCH SOCIALA NORMER

Affärsorganisationer, Connect, Företagarna, sociologer,
entreprenörer.

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

PROGRAM

Tjänstemän, politiker och entreprenörer som hanterar
program för entreprenörskap och de som får ta konsekvenserna av dessa beslut som t ex entreprenörer.
UTBILDNING

Lärare, professorer, anställda vid Skolverket, studenter,
entreprenörer.

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 stödja 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 stödja 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
miljömässiga 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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Rapporten kan också laddas ned från www.entreprenorskapsforum.se
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