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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 de 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, d v s 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 de som är involverade i TEA (enligt definitionen nedan)
som (1) anser sig drivna av en identifierad affärsmöjlighet och
inte p g a 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 och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som menar
att inga, några eller flera företag erbjuder samma produkt.

Internationalisering
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) med 0, 1–25, 26–75
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
p g a 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 p g a 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 p g a 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.

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE
– NATIONELL GEM-RAPPORT 2017
Sveriges GEM-team 2017 utgjordes av Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga Tekniska Högskolan och forskningsledare Entreprenörskapsforum, Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm, Per Thulin,
ekon dr Kungliga Tekniska Högskolan och forskare Entreprenörskapsforum samt Ylva Skoogberg, projektledare
Entreprenörskapsforum.
Teamet önskar tacka GEMs globala koordineringsteam för gott samarbete och stöd. Vi vill särskilt nämna Alicia
Coduras och Francis Carmona för deras envisa och outtröttliga kvalitetsarbete med data och analyser. Stort tack
går även till våra finansiärer VINNOVA och Svenskt Näringsliv samt till Tillväxtverket för tillgängliggörandet av
kompletterande data.

4

© Entreprenörskapsforum, 2017
ISBN: 978-91-89301-91-7
Författare: Pontus Braunerhjelm, Carin Holmquist,
Ylva Skoogberg och Per Thulin.
Foto: Istockphoto
Grafisk form och produktion:
Klas Håkansson, Entreprenörskapsforum
Tryckeri: TMG Tabergs AB
Beställning:
Entreprenörskapsforum
Örebro universitet
701 82 Örebro
info@entreprenorskapsforum.se
Rapporten kan också laddas ned från www.entreprenorskapsforum.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

7

SNABBSAMMANFATTNING – GEM 2017 PÅ 30 SEKUNDER

8

1 – SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2016: ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

11

2 – SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2016: ETT REGIONALT PERSPEKTIV

25

3 – ÄLDRE SOM FÖRETAGARE – FINNS DE?

31

4 – SAMMANFATTNING OCH NÅGRA POLICYREFLEKTIONER

45

REFERENSER

50

APPENDIX 1 – UTGÅNGSPUNKTER FÖR GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

52

APPENDIX 2 – ENTREPRENÖRIELLA AKTIVITETER, AMBITIONER OCH ATTITYDER

55

FÖRORD

GEM är det mest omfattande och världsomspännande
forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar
entreprenöriella aktivititeter, ambitioner och attityder.
Projektet startades med tio länder 1999, 2016 var antalet medverkande länder 66. I årets globala undersökning,
den artonde i raden, har drygt 166 000 personer intervjuats. Undersökningen omfattar 70 procent av världens
befolkning samt 85 procent av global BNP. Lanseringen
av den internationella rapporten skedde vid en konferens
i Kuala Lumpur i februari och kan laddas ned från GEMkonsortiets webbplats, www.gemconsortium.org.
GEM ger en årlig och omfattande ögonblicksbild av
företagande i världen hos befolkningen, d v s inte endast
hos entreprenörerna själva. 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 det dramatiska fall i det totala entreprenörskapet (TEA-indexet)
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som kunde noteras 2014 återhämtats 2016. Ökningen är
uteslutande kopplad till s k möjlighetsmotiverat entreprenörskap, d v s där individen anser sig ha identifierat en
affärsmöjlighet kring vilket ett framgångsrikt företag kan
utvecklas. Det är också intressant att notera att en relativt stor andel av nyföretagandet i Sverige sker i gruppen
55–64 åringar jämfört med andra länder. Än mer intressant är att hela uppgången och lite därtill förklaras av en
ökning i kvinnors entreprenörskap.
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, Ylva Skoogberg och Per
Thulin. Som vanligt är det författarna som svarar för de
slutsatser, policyrekommendationer och den analys som
presenteras.

SNABBSAMMANFATTNING
– GEM 2017 PÅ 60 SEKUNDER
• Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016. 7,6
procent av den svenska befolkningen uppger att de är
involverade i entreprenörskap, d v s håller på att starta
ett företag (0–3 månader) eller driver ett ungt företag
(3–42 månader), vilket dock är under genomsnittet i
innovationsdrivna länder.
• Nästan hela den kraftiga nedgång som skedde 2014 har
därmed återhämtats. Också övriga små EU-länder uppvisar ett kraftigt uppsving i entreprenörskapet under
2016. Hela den svenska uppgången förklaras av en
ökning i det tidiga och mycket unga entreprenörskapet
(0–3 månader).
• Uppgången domineras dessutom av en ökning i
kvinnors entreprenörskap. Det innebär att den osäkerhet som präglade debatten kring välfärdsföretagande, RUT och ROT och som troligen förklarade
den kraftiga minskningen 2014, gradvis har undanröjts. GEM-undersökningen genomfördes våren
2016 innan Reepalu-utredningen lades fram och
eventuella effekter på entreprenörskapet i hägnet
av den följande debatten kommer att visa sig i 2017
års siffror.
• De äldre är mycket aktiva som företagare. En stor del av
de som driver företag är äldre än 50 år, många är över
65 år gamla. De är mer riskvilliga och mer optimistiska
än sina yngre företagarkollegor. Det föreligger tydliga
branschvisa skillnader mellan företagare i olika åldrar.
Bland äldre har jordbruk och professionella tjänster
störst andelar.
• För entreprenörer i åldrarna över 45 år ligger Sverige
över snittet i innovationsdrivna länder – för gruppen
55+ t o m ganska mycket över (6,5 procent jämfört med

4,8 procent). Det huvudsakliga motivet för att starta
företag är större oberoende bland framförallt de som
är 50–64 år.
• Under 2016 ökade andelen informella investerare –
affärsänglar, familj och vänner – och Sverige intog en
topposition bland innovationsdrivna länder.
• Den svenska entreprenörsparadoxen lever kvar – en stigande andel, nästan 80 procent av svenskarna, anser att
det finns goda entreprenöriella affärsmöjligheter i närmiljön. På denna punkt överstiger Sverige de närmast
följande länderna med 20 procentenheter. Samtidigt
anser sig bara 36 procent av svenskarna ha förmågan
att starta och driva företag.
• Sedan den ekonomiska krisen slog till 2008 har rädslan att misslyckas trendmässigt ökat och ligger nu på
en nivå runt 40 procent av befolkningen. Detta hindrar
många från att ta steget till entreprenörskap.
• Svenska entreprenörers tillväxtförväntningar har minskat under 2016 och Sveriges ranking har sjunkit. De
som planerar att anställa fler än 20 personer, s k gaseller, inom den närmaste femårsperioden uppgår till åtta
procent jämfört med tio procent 2015. I de anglosaxiska länderna har dessa ambitioner samtidigt ökat.
Bland de som planerar att öka sysselsättningen med
fler än fem personer har Sverige bara Grekland och
Spanien bakom sig.
• Svenska entreprenörers internationalisering har stadigt ökat under senare år. För ett relativt litet land
som Sverige gäller det att underlätta för företag att
nå ut på den globala marknaden för att kunna utnyttja
potentiella skalfördelar.

• Intraprenörskap, d v s anställda som ägnar sig åt att
få fram innovationer, är en förklaring till svenska storföretags framgångars sedan lång tid tillbaka. I Sverige
uppger sex procent av befolkningen att de definierar
sig som intraprenörer, något lägre än genomsnittet för
de nordiska länderna (åtta procent). Sverige placerar sig
därmed i mittskiktet bland innovationsdrivna länder.
• I en regional analys framgår att entreprenörsviljan är
starkast på Gotland och lägst i Värmland. Om man lägger till intraprenörskap i analysen hamnar Jönköping
i topp följt av Gotland, Kronoberg, Gävleborg och
Stockholm. Flera av dessa regioner är hemorter för
några av Sveriges mest framgångsrika och intraprenöriella företag.
• Sambandet mellan det regionala företagsklimatet och
nivån på entreprenörskapet är svagt negativt. Det finns
skäl till varför en entreprenör stannar på en viss plats
trots att företagsklimatet upplevs som undermåligt,
exempelvis etablerade sociala nätverk, födelseort och
familj.
• Sambandet mellan intraprenörskap och regionalt företagsklimat är starkare. Om det lokala företagsklimatet
inte är långsiktigt konkurrenskraftigt har företaget där
intraprenören är anställd lättare att lämna orten när det
är dags att expandera verksamheten.
• Nytt i årets GEM-undersökning är uppgifter om
entreprenörernas tidigare erfarenheter av eget företagande. Knappt 20 procent av befolkningen 18–64
år har provat att någon gång driva företag. Bland
entreprenörerna har hela 45 procent redan erfarenhet som företagare. Detta indikerar att ett gott entreprenörsklimat och en tillåtande kultur vad gäller både

misslyckande och framgångar kommer att leda till att
ännu fler företag startas.
• Beträffande policyslutsatser föreslås för det första förändringar för att entreprenörer ska få möjlighet till en
andra chans, främst genom att rekonstruktionslagstiftningen förenklas och förbilligas. En mer gäldenärsvänlig
lagstiftning har visat sig bidra till att fler tillväxtorienterade företag etableras. Det signalerar också hur samhället värderar risktagande och entreprenörskap. Likaså
bör den svenska lagstiftningen gällande företrädaransvar avvecklas.
• För det andra bör förutsättningarna gällande personaloptioner förbättras utöver det förslag som nyligen
lagts. Personaloptioner är ett effektivt sätt att till rimliga
kostnader för företagen locka till sig relevant kompetens
för att bygga och utveckla företag. Därför måste skatten
på personaloptioner, precis som bolagsskatten, ses i ett
globalt perspektiv och Sverige bör sträva efter att ha ett
system som mäter sig med våra konkurrentländer.
• För det tredje skulle en mer flexibel arbetsmarknad
gynna såväl innovation som företagstillväxt genom
bättra matchning och starkare kunskapsnätverk.
• Slutligen konstateras att institutioner – lagar, regelverk och normer – styr hur entreprenörskapet kanaliseras. Ett stramare regelverk och ett finmaskigare
socialt skyddsnät för anställda leder till större inslag av
intraprenörskap.

”I 2016 års undersökning deltog över 166 000
personer och cirka 2 900 nationella experter
på entreprenöriella ekosystem”
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SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2016:
ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

I februari 2017 publicerades den 18:e upplagan av den
årliga Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-rapporten
i Kuala Lumpur, Malaysia. Sedan den första undersökningen 1999 som omfattade tio länder har studien vuxit
och i 2016 års undersökning deltog över 166 000 personer och cirka 2 900 nationella experter på entreprenöriella ekosystem. Studien har genomförts i 66 länder och
representerar 70 procent av världens befolkning och 85
procent av världens totala BNP. Rapporten undersöker
årligen individers attityder, aktiviteter och ambitioner
avseende entreprenörskap runtom i världen. GEM är den
globalt största pågående studien av entreprenörskap och
entreprenöriell dynamik. För Sveriges del är detta den
åttonde nationella GEM-rapporten där det svenska entreprenörskapet jämförs med andra länder som befinner sig
på motsvarande utvecklingsnivå, de s k innovationsdrivna
länderna.
Metodiken som GEM bygger på tar sin utgångspunkt i
individens (18–64 år) möjligheter, kunskaper och förmåga
och hur dessa omsätts i entreprenöriella aktiviteter. De
senare är i sin tur indelade i olika faser över entreprenörskapets hela livscykel och fördelas också på länders olika

utvecklingsnivå – faktor-, effektivitets- och innovationsstadierna. De entreprenöriella aktiviteterna kompletteras
med data på dels entreprenörernas ambitioner (sysselsättningstillväxt, innovation och internationalisering), dels
de attityder som omgärdar entreprenörskapet. I appendix
till rapporten presenteras metoden mer ingående.

1.1 DISPOSITION
Jämfört med tidigare år är GEM-rapporten 2017 något
annorlunda disponerad.1 Vi har valt att särskilt belysa
de entreprenörsvariabler där Sverige avviker eller där
betydande förändringar skett sedan föregående år. För
den intresserade finns dock samtliga figurer samlade i
appendix 2.
Mer precist är årets rapport upplagd på följande sätt.
Inledningsvis presenteras i kapitel 1 ett begränsat antal
internationella jämförelser vad gäller entreprenöriella
aktiviteter.2 Därefter följer en mer detaljerad beskrivning
av nivån på Sveriges entreprenöriella aktiviteter i förhållande till USA och tre ländergrupper – stora EU-länder,
små EU-länder och Norden. Stora EU-länder består av
Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland

1. I tidigare rapporter redovisades metod och internationella jämförelser i kapitel 1 medan de mer specifika Sverigejämförelserna återfanns i kapitel 2.
Dessa två kapitel har i årets rapport slagits ihop och bildar tillsammans kapitel 1. Samtidigt har metodbeskrivningen huvudsakligen lagts i appendix
och ett färre antal figurer presenteras i kapitel 1 jämfört med tidigare års GEM-rapporter. Expertundersökningen (National Expert Survey – NES) som
beskriver det entreprenöriella ekosystemet har genomförts även 2016 men innehöll marginella förändringar jämfört med föregående år, därför har
vi utelämnat den delen i årets rapport.
2. För den intresserade hänvisas till den internationella rapporten, http://gemconsortium.org.
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medan Belgien, Irland och Nederländerna ingår i gruppen små EU-länder. Norden inkluderar Finland och
Norge, men inte Sverige.3 Dessutom redovisas också
Sveriges ranking avseende ambitionsvariablerna sysselsättningstillväxt, innovation och internationalisering,
d v s entreprenörernas syften och förväntade utveckling med sina företag. I dessa jämförelser ingår samtliga
innovationsdrivna länder samt de tre ländergrupperna.
Avslutningsvis diskuteras de attitydfaktorer där Sverige
skiljer sig tydligast från övriga länder.
I kapitel 2 bryts entreprenörskapet, inklusive intraprenörskapet, ner på svensk regional nivå och ställs i
relation till det regionala företagsklimatet. Den valda
regionala nivån är länet för att inte antalet observationer på entreprenörskapet ska bli allt för få. Av samma
skäl har vi använt oss av data från både 2015 och 2016.
Det följande kapitel 3 ägnas åt äldres entreprenörskap.
Som visas är entreprenörskapet utbrett och ökande
bland äldre, vilket inte alltid är den bild som tonar
fram massmedialt. I det avslutande kapitel 4 diskuteras
några policyslutsatser.

1.2 EN INTERNATIONELL UTBLICK4
Vi börjar med att definiera entreprenörskap. Enligt
GEMs definition innefattas både de företag som är
precis nystartade (0–3 månader) och företag som

varit verksamma under något längre tid (3–42 månader). Dessa två kategorier utgör grunden för det s k
TEA-måttet, den totala entreprenöriella aktiviteten
mätt som nya och unga företag. Intraprenörskap definieras i sin tur som verksamhet där en anställd under
de senaste tre åren aktivt deltagit och haft en ledande
roll i att antingen utveckla idéer för en ny verksamhet
eller att förbereda och genomföra nya verksamheter.
Tillsammans utgör dessa ett lands samlade entreprenöriella verksamheter.
I två tredjedelar av de medverkande 66 länderna var
den entreprenöriella aktiviteten (TEA) stabil eller ökande
mellan 2015 och 2016. TEA tenderar att vara högre i faktordrivna ekonomier och att avta i innovationsdrivna
ekonomier i takt med ett ökat ekonomiskt välstånd (17
procent i faktordrivna ekonomier och nio procent i innovationsdrivna ekonomier). De högsta nivåerna rapporteras i Latinamerika, Karibien och Afrika medan Europa
är lägst placerat. Graden av innovation5 brukar följa
med ekonomisk utveckling och ha en omvänd ordning:
Nordamerika toppar med 39 procent medan Afrika har
den lägsta nivån (20 procent).
I figurerna 1.1a och 1.1b framgår att Sverige placerar
sig ungefär i mittskiktet av europeiska länder vad gäller
såväl entreprenörskap (TEA) som intraprenörskap (EEA).
Av de totalt 27 innovationsdrivna länder där uppgifter

Figur 1.1a: Europakarta TEA

3. Länderna i respektive landgrupp kan variera något mellan åren vilket innebär att resultaten i respektive årsbok ibland inte är direkt jämförbara. Det
är dock alltid samma länder som ingår i ländergrupperna inom respektive figur. P g a avsaknad av data har 2015 års värden använts också för 2016 för
Belgien och Norge i samband med att ländergrupperna skapats.
4. Samtliga figurer avseende entreprenörskapets aktiviteter, ambitioner och attityder redovisas i appendix 2 i slutet av rapporten. Dessa har tidigare ingått
i kapitlet men eftersom förändringarna har visat sig vara små mellan åren har vi valt att inte tynga texten med detta batteri av deskriptiv statistik.
5. Här mätt som andel av entreprenörerna som anger att deras produkt är helt ny på marknaden och att de saknar konkurrenter.
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Figur 1.1b: Europakarta EEA

finns om entreprenörskapets nivå har Sverige 18 länder
framför sig.6 I Europa har Sverige sex länder bakom sig och
tio som placerar sig högre. Sveriges TEA på 7,6 procent
ligger strax under genomsnittet för de innovationsdrivna
länderna, vilket innebär en viss ökning jämfört med föregående år. Detta tyder på att läget stabiliserats i Sverige,
särskilt i jämförelse mellan åren 2013–2014 då förändringen var oväntat stor.
Trots en betydande ökning i det svenska entreprenörskapet intar Sverige fortfarande en relativt blygsam placering i en internationell jämförelse. Inte desto mindre har
Sveriges ranking stadigt förbättrats över tiden, men också
andra länders entreprenörskap har ökat. Därtill har nya
länder tillkommit som definieras som innovationsdrivna.
Beträffande intraprenörskapet7 har Sverige tolv länder
framför sig och 15 länder som placerar sig sämre, medan
motsvarande siffror för Europa är nio länder på respektive sida. Data för intraprenörskapet har endast samlats
in sedan 2011 och nivåerna varierar en del över åren och
bör tolkas försiktigt.
Som nämnts ovan tenderar entreprenörskapet att
minska (särskilt det nödvändighetsbaserade) och att ta
en annan form över länders utvecklingscykel, d v s när de
går från att vara faktor- till att bli innovationsdrivna ekonomier. I figur 1.2 visas att EEA är betydligt mindre vanligt än
TEA generellt sett i världen och lägst i faktordrivna länder.

De största skillnaderna mellan TEA och EEA återfinns i
Afrika, Latinamerika och de västindiska ekonomierna.
Nordamerika och EUs ekonomier har den högsta förekomsten av EEA. Det är precis som vi kan förvänta oss: i
takt med att företag växer fram i mer avancerade produktionssegment och blir utsatta för internationell konkurrens krävs mer av entrprenöriella och innovativa aktiviteter inom befintliga företag.
En detaljerad beskrivning av entreprenöriella aktiviteter
fördelade på länders utvecklingsnivå återfinns i tabell 1.1.

1.3 SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP I
JÄMFÖRELSE MED LIKNANDE LÄNDERS
ENTREPRENÖRSKAPETS NIVÅ

Under den första hälften av 00-talet kännetecknades
Sverige av en låg entreprenöriell nivå. Andelen entreprenörer i den vuxna befolkningen uppgick till omkring fyra
procent fram t o m 2007 för att därefter trendmässigt öka
till över åtta procent 2013 – en remarkabel ökning som
inte motsvaras av utvecklingen i något annat innovationsdrivet land. Efter denna stadiga uppgång föll entreprenörskapet 2014 med nästan två procentenheter, en minst lika
dramatisk minskning. År 2015 återhämtades detta tapp
med ungefär hälften och 2016 har uppgången fortsatt.
Entreprenörskapet är nu tillbaka på ungefär samma nivå
som 2014 (figur 1.3).

6. I innovationsdrivna länder ingår också utomeuropeiska stater (Australien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Israel, Kanada, Puerto Rico, Qatar,
Sydkorea, Taiwan och USA).
7. Genomsnitt för åren 2014–2016.
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Tabell 1.1: Entreprenöriell aktivitet i GEM-länder 2016 fördelat på ekonomisk utvecklingsfas
Entreprenöriell aktivitet och uppfattning i GEMländerna 2016 fördelat på ekonomisk utvecklingsnivå

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

Nivå 2:
Effektivitetsdrivna
ekonomier
(inkluderar länder
som rör sig mot
nivå 3)

Nivå 3:
Innovationsdrivna
ekonomier

Företag i
vardande

Nya företag

Entreprenöriell
aktivitet i tidigt
stadium (TEA)

Etablerat
företagsägande

Burkina Faso

21,2

Indien

3,9

Avslutat
företagande
(% av TEA)

Nödvändighetsdrivet
(% av TEA)*

Intraprenöriell aktivitet (EEA)

13,5

33,5

28,0

9,4

29,9

0,6

6,8

10,6

4,6

26,4

35,0

2,5

Iran

6,9

6,2

12,8

11,6

13,3

33,9

1,2

Kamerun

17,8

10,9

27,6

15,2

14,9

32,3

1,2

Kazakstan

6,9

3,4

10,2

2,4

3,4

25,4

0,7

Ryssland
Genomsnitt (ovägt)

3,2
10,0

3,0
7,3

6,3
16,8

5,3
11,2

6,7
12,4

30,6
31,2

0,7
1,2

Argentina

8,9

5,6

14,5

7,9

10,0

31,0

3,1

Belize

18,7

10,7

28,8

5,3

18,8

8,3

8,0

Brasilien

6,2

14,0

19,6

16,9

5,6

42,4

1,5

Bulgarien

2,6

2,2

4,8

6,2

7,3

30,9

0,9

Chile

15,6

9,3

24,2

8,0

10,1

22,7

5,4

Colombia

16,3

11,3

27,3

8,9

8,9

13,0

1,2

Ecuador

22,4

11,0

31,8

14,3

11,8

28,0

0,7

Egypten

8,2

6,6

14,3

6,1

17,4

31,3

2,0

El Salvador

8,0

6,7

14,3

11,5

11,3

36,2

1,0

Georgien

4,6

4,3

8,6

8,6

11,1

51,1

0,5

Guatemala

12,2

8,6

20,1

9,1

6,3

38,4

1,7

Indonesien

3,9

10,4

14,1

15,3

2,9

14,5

0,7

Jamaica

4,1

5,8

9,9

8,2

9,0

44,7

0,7

Jordanien

4,1

4,6

8,2

2,7

21,2

26,4

1,5

Kina

4,4

6,1

10,3

7,5

6,4

26,7

1,2

Kroatien

6,0

2,4

8,4

4,2

4,1

30,5

5,3

Lettland

9,7

4,9

14,2

9,5

7,2

13,9

4,5

Libanon

9,5

12,1

21,2

20,1

9,2

39,4

2,6

Makedonien

3,4

3,1

6,5

7,2

6,4

38,9

1,4

Malaysia

2,0

2,8

4,7

4,7

14,6

16,1

0,3

Marocko

1,3

4,3

5,6

7,5

12,0

27,4

0,5

Mexiko

6,1

3,6

9,6

7,5

5,9

18,1

4,8

Panama

8,6

4,7

13,2

4,4

7,1

15,0

0,2

Peru

19,9

5,7

25,1

6,1

8,3

12,8

0,8

Polen

4,6

6,1

10,7

7,1

9,8

26,6

5,2

Saudiarabien

3,7

7,7

11,4

2,3

13,6

7,5

4,7

Slovakien

6,4

3,2

9,5

6,1

12,2

40,2

2,2

Sydafrika

3,9

3,3

6,9

2,5

10,0

23,6

0,7

Thailand

5,2

12,6

17,2

27,5

6,9

19,5

1,0

Turkiet

8,9

7,6

16,1

9,4

9,5

17,6

3,6

Ungern

4,8

3,2

7,9

5,5

3,4

20,1

3,0

Uruguay
Genomsnitt (ovägt)

10,1
6,5

4,2
5,7

14,1
12,0

7,4
9,7

14,6
9,8

28,2
24,9

2,6
2,3

Australien

8,8

6,2

14,6

11,3

4,4

16,5

9,0

Cypern

7,6

4,5

12,0

8,2

4,7

24,2

5,6

Estland

11,6

4,8

16,2

7,8

8,8

17,7

6,3

Finland

4,3

2,7

6,7

7,3

2,9

7,1

5,6
3,6

Frankrike

3,1

2,3

5,3

4,3

8,5

11,1

Förenade Arabemiraten

1,3

4,4

5,7

1,9

20,7

29,2

2,2

Grekland

3,2

2,6

5,7

14,1

2,8

34,0

1,4

Hongkong

5,0

4,7

9,4

6,1

5,0

17,0

4,1

Irland

7,0

4,4

10,9

4,4

10,1

15,6

6,2

Israel

7,0

4,4

11,3

4,0

11,9

15,2

7,3

Italien

2,2

2,2

4,4

5,2

4,4

10,9

2,1

Kanada

10,0

6,9

16,7

6,8

16,3

14,3

5,9

Korea

3,7

3,0

6,7

6,6

8,2

23,9

2,3

Luxemburg

6,4

2,9

9,2

3,2

12,3

11,2

7,2

Nederländerna

5,7

5,4

11,0

10,2

7,5

21,1

7,6

Portugal

4,7

3,7

8,2

7,1

4,0

20,8

2,4

Puerto Rico

8,5

2,0

10,3

1,6

7,4

30,8

1,8

Qatar

4,3

3,6

7,8

3,0

14,0

10,5

6,4

Schweiz

5,1

3,2

8,2

11,1

4,4

14,1

6,1

Slovenien

5,1

3,1

8,0

6,7

5,0

21,8

4,7

Spanien

2,3

2,9

5,2

6,2

4,4

26,0

2,7

Storbritannien

5,2

3,7

8,8

6,1

6,3

13,5

7,0

Sverige

5,8

1,8

7,6

4,5

10,2

4,5

6,1

Taiwan

3,6

4,6

8,2

7,7

10,9

22,3

5,7

Tyskland

2,9

1,7

4,6

7,0

4,7

21,8

5,1

USA

8,9

4,0

12,6

9,2

7,7

11,4

7,0

Österrike
Genomsnitt (ovägt)

6,0
5,4

3,7
3,3

9,6
8,6

8,8
7,2

11,3
8,1

15,6
14,8

7,3
5,1

* Notera att det företagande som inte utgör nödvändighetsbaserat till överväldigande del motiveras av upplevda affärsmöjligheter, s k möjlighetsbaserat företagande.
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Figur 1.2: Fördelning av entreprenörskapet över länders utvecklingsfaser
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Figur 1.3: 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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består av Finland och Norge. P g a avsaknad av data har 2015 års värden använts också för 2016 för Belgien och Norge i samband med att ländergrupperna skapats.
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Notera att även andra länder under senare år uppvisar
stora svängningar i entreprenörskapet. I USA skedde ett
kraftigt uppsving 2011 och en relativt djup nedgång 2015.
För mindre EU-länder kan en stark utveckling noteras
2016. Det är följaktligen viktigare att studera trenden än
att övertolka utfallet för enstaka år. I regel är förändringarna relativt små mellan år.
Den svenska uppgången förklaras helt av en ökning i
det tidiga och mycket unga entreprenörskapet (företag i
vardande) medan nya företag (3–42 månader gamla) har
varit praktiskt taget oförändrat sedan mätperiodens början
2001. Ökningen är uteslutande kopplad till s k möjlighetsmotiverat entreprenörskap, d v s där individen anser sig ha
identifierat en affärsmöjlighet kring vilket ett framgångsrikt
företag kan utvecklas. Det är också intressant att notera
att en relativt stor andel av nyföretagandet i Sverige sker i
gruppen 55–64-åringar jämfört med andra länder.
Beträffande det etablerade företagsägandet, d v s företag
som är äldre än 42 månader, är det på den lägsta nivån sedan
mätningarna började. Utflödet är alltså större än inflödet.8
Än mer intressant är att hela uppgången och lite därtill
förklaras av en ökning i kvinnors entreprenörskap (figur
1.4). Samtidigt som kvinnors entreprenörskap ökat med

en knapp procentenhet mellan 2015 och 2016 har männens minskat något men ligger trots detta ungefär 2,5
procentenheter högre än kvinnornas. Förhållandet antal
entreprenöriella kvinnor och män är nu högre än någonsin tidigare i Sverige och i nivå med USAs.
Skälen till ökningen i kvinnors företagande under 2016
är sannolikt inte kopplade till någon enstaka faktor. En
möjlig förklaring är helt enkelt att efter det dramatiska fallet mellan 2013 och 2014, som sammanföll med en intensiv diskussion om RUT-avdrag och framtida möjligheter för
privat företagande i välfärdssektorerna, har den politiska
osäkerheten minskat 2015 och 2016. Om den politiska
osäkerheten är en förklaring borde vi också under 2017
kunna förvänta oss en minskning i kvinnors företagande
eftersom diskussionen om vinstbegränsningar och/eller
förbud i välfärdssektorerna återigen dominerade den politiska debatten under hösten 2016 (d v s efter mätningen
av entreprenörskapet som genomfördes våren 2016) i
samband med att Reepaluutredningen lades fram.
FINANSIERING

Tillgång till riskkapital står som vanligt högt på den politiska
dagordningen. Huruvida det är brist på riskkapital eller om

Figur 1.4: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) kvinnor

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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8. Se appendix Figurerna A2.1, A2.2, A4, A2.7 och A2.9.
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Figur 1.5: Informella investerare

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som personligen tillhandahållit medel för ett nytt företag, startat av någon
annan, under de tre senaste åren
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Anm: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden
består av Finland och Norge. P g a avsaknad av data har 2015 års värden använts också för 2016 för Belgien och Norge i samband med att ländergrupperna skapats.

det snarare är sunda affärsidéer som sinat är en omtvistad
fråga. Vissa studier pekar på ett efterfrågeproblem (få bra
affärsidéer), andra hävdar att utbudet (tillgången på riskkapital) har minskat (Söderblom 2012). Förekomsten av
ett förhållandevis stort antal s k ”unicorns” (enhörningar) i
Sverige, samtidigt som entreprenörskapet generellt ligger
något under genomsnittet för innovationsdrivna länder,
skulle kunna tolkas som att ett utbudsproblem föreligger
på den svenska riskkapitalmarknaden. Med andra ord,
potentiellt goda idéer realiseras inte p g a brist på kapital
och tillväxtmöjligheter. Att nästan hälften av det offentliga
riskkapitalet, ofta öronmärkt för tidiga skeden i företagens
utveckling, inte är investerat tyder å andra sidan på att
bristerna finns på efterfrågesidan (Svensson 2017).
För merparten av de nystartade företagen är ofta den
informella riskkapitalmarknaden en viktig aktör och den
fyller en särskilt viktig roll i tidiga skeden av det nyskapande och innovativa företagandet där riskerna är mycket
svårbedömbara. Figur 1.5 visar utvecklingen t o m 2016.
Från mitten av 2000-talet ökade andelen informella

investerare markant, vilket sammanföll med den starka
uppgången i entreprenörskap under perioden. Därefter
skedde ett brant fall vilket kan ha berott på den fortsatta
globala finanskrisen, men också att ett investeraravdrag
aviserats med start 2013 och gynnsamma skattevillkor.
Sedan dess har dock en betydande återhämtning skett
även om det är en bit kvar till toppnivån 2011. Under 2016
låg Sverige i topp vad gäller andel informella investerare.
Sverige förefaller således ha gått från en situation med en
relativt medioker informell riskkapitalmarknad i början av
seklet till en topposition ett drygt decennium senare.9
INTRAPRENÖRER – ENTREPRENÖRIELLA ANSTÄLLDA

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

9. Notera att mätningen avser andel individer som varit investerare och inte investeringsvolymer.
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intraprenörskap bildar tillsammans med TEA en ekonomis
samlade entreprenöriella aktivitet.
I figur 1.6 visas andelen anställda i existerande företag
som själva definierar sig som entreprenöriellt anställda.
De kan sägas tillhöra gruppen intraprenörer. Vi konstaterar
att Norge ligger i topp med närmare tio procent, medan
Sverige och Finland ligger i mitten med ungefär sex procent. Förändringarna är relativt små jämfört med 2015.
Flera anglosaxiska länder, liksom Israel, når höga placeringar även 2016.
I genomsnitt uppger knappt åtta procent av befolkningen
i de nordiska länderna att de ägnar sig åt intraprenörskap,
vilket kan jämföras med att drygt sex procent är involverade
i entreprenörskap i tidiga skeden (se figurerna 1.1a och b).
Avståndet har krympt mellan 2015 och 2016. För Sveriges
vidkommande är den entreprenöriella aktiviteten ungefär
1,5 procentenheter högre än den intraprenöriella.
Det förefaller följaktligen som att institutioner – lagar,
regelverk och normer – styr hur entreprenörskapet kanaliseras där traditionella välfärdsstater (främst Norden och
Nederländerna) med ett stramare regelverk och ofta ett
finmaskigare socialt skyddsnät för anställda, har större
inslag av intraprenörskap.

1.4 AMBITION – SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT, MARKNAD, INNOVATION OCH
INTERNATIONALISERING
I avsnitt 1.3 presenterades några nyckeltal för den entreprenöriella aktiviteten i Sverige och andra innovationsdrivna länder. Nu riktas blicken istället mot entreprenörernas ambitioner och förväntningar med sitt företagande,
med fokus på förväntad sysselsättningstillväxt, marknadsposition/innovation och internationalisering (export).
Eftersom statistiken här enbart baseras på individer som
de facto är involverade i tidiga entreprenöriella verksamheter – de som håller på att starta ett företag eller driver
ett ungt företag – och inte en andel av hela befolkningen,
har vi valt att presentera ett genomsnitt över tre år för att
öka antalet observationer och därmed också den statistiska robustheten i det redovisade materialet.
Sysselsättningen är i regel en av de mest centrala
ekonomisk-politiska frågeställningarna och det är också
väl belagt att små och medelstora företag tillsammans
med unga företag står för merparten av sysselsättningstillväxten (SOU 2016:72). Följaktligen är det viktigt att få ett grepp om entreprenörernas förväntade

Figur 1.6: Total intraprenöriell aktivitet

Andel av befolkningen 18–64 år som de senaste tre åren aktivt leder och utvecklar nya aktiviteter för sin arbetsgivare
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sysselsättningstillväxt, förändringar över tid och i vilken
mån och varför den svenska utvecklingen eventuellt avviker från andra länders.
Ett sätt att göra detta är att kartlägga deras anställningsplaner för de närmaste fem åren. Vi har valt ett
förhållandevis expansivt sysselsättningsmål, d v s de
företag som planerar att anställa minst 20 personer
fram till 2021. Dessa företag kallas ofta gaseller vilka
visat sig vara särskilt viktiga för privat sysselsättningsutveckling. I figur 1.7 framgår att svenska entreprenörers
ambitioner har fallit påtagligt jämfört med förra årets
mätning. Från en position som ungefär motsvarade
genomsnittet i 2016 års GEM-rapport har Sverige halkat ner ordentligt i rankingen och har endast sju länder
bakom sig.
Cirka åtta procent av svenska entreprenörer säger sig
komma att öka antalet anställda med 20 personer eller
fler den närmaste femårsperioden, i 2016 års GEMrapport var andelen knappt tio procent. Det kontrasterar
mot ökningar i särskilt USA, Irland och Storbritannien
(trots Brexit) och stora EU-länder, medan det också i små

EU-länder är en lägre andel som säger sig växa sysselsättningsmässigt. Även när det gäller företag som förväntar
sig att anställa fler än fem hamnar Sverige långt ner i
rankingen, plats 50 av de totalt 65 länder som det finns
data för. Bland europeiska länder finns bara Grekland
och Spanien bakom oss.
Entreprenörens tillväxtförväntningar bör vara förknippade med hur stark deras marknadsposition upplevs
vara, vilket i sin tur är betingat av bl a antalet konkurrerande företag med liknande eller identiska produkter på
marknaden. Sverige befäster sin position som ett av de
länder där entreprenörer erbjuder flest unika produkter
och tjänster (figur 1.8). Denna position föregås av en stadig förbättring som ägt rum under en längre tid. Det gäller såväl entreprenörer som är ensamma på marknaden
med sin produkt/tjänst, som de som uppskattar att det
finns konkurrens men endast från ett fåtal företag. Den
trendmässiga förbättring som skett i det lite längre perspektivet tyder på att den ökade entreprenörsaktiviteten
i Sverige framför allt ägt rum inom mer avancerade och
innovativa verksamheter.

Figur 1.7: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2014–2016
Andel av TEA som förväntar sig att anställa 20 eller fler personer inom fem år
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Figur 1.8: Konkurrens 2014–2016
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Anm: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden
består av Finland och Norge. P g a avsaknad av data har 2015 års värden använts också för 2016 för Belgien och Norge i samband med att ländergrupperna skapats..

En stark marknadsposition med få konkurrenter kan dock
bero på ett flertal faktorer, t ex regleringar eller import av
en vara eller tjänst som inte funnits på den svenska marknaden. I det svenska fallet är förklaringen sannolikt att
produkten/tjänsten bygger på en innovation jämfört med
det existerande utbudet av varor och tjänster. I figur 1.9
presenteras ett snitt för entreprenörernas egna uppskattningar om grad av innovation under perioden 2014–2016.
Sverige placerar sig i mittskiktet precis som förra året,
över lag har inga stora förändringar skett.
När den något mer kvalificerade definitionen av innovation (produkten ny för alla kunder) används, är det
endast två länder som uppger en lägre andel än Sverige,
vilket är exakt samma antal som förra året. Det är något
överraskande givet rapporter om den stora andelen
av ”unicorns” i Sverige vilka antas bygga på en genomgripande innovation. Den låga andelen kan emellertid
spegla olika värderingsnormer hos de deltagande länderna. Likaså kan det vara svårt att definiera en innovation inom särskilt tjänstesektorerna, d v s länder med
mer omfattande tjänstenäringar kan av det skälet rapportera ett lägre antal innovationer.

Sverige har en tradition av höginternationaliserade storföretag och en öppen ekonomi där storleken på vår sammanlagda handel (export och import) ungefär motsvarar
BNP. Samtidigt har internationaliseringen främst varit förknippad med just dessa storföretag. Enligt de årliga GEMmätningarna blir dock även de nya och unga företagen
allt mer internationaliserade och i allt tidigare skeden. I
2014 års undersökning hade åtminstone 55 procent av
entreprenörerna någon kund utomlands vilket 2015 hade
ökat till drygt 60 procent för att i årets studie ytterligare
öka någon procentenhet (figur 1.10). Även när det gäller
internationaliseringsambitionerna har svenska entreprenörer kontinuerligt stärkt sina positioner jämfört med tidigare år. Andelen nya företag som har mer än 25 procent
av kunderna i utlandet ligger runt 21–22 procent vilket
motsvarar genomsnittet för andra små EU-länder men är
betydligt högre än i övriga nordiska länder.

1.5 ATTITYDER
Såväl entreprenörskapets nivå som dess ambition styrs
av de värderingar och attityder som omgärdar entreprenöriella aktiviteter. Dessa attityder är i regel stabila
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Figur 1.9: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2014–2016
Andel av TEA vars produkter är nya för …
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Figur 1.10: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2014–2016
TEA fördelat på andel kunder/intäkter utomlands…
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Anm Figur 1.9 och 1.10: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och
Storbritannien; Norden består av Finland och Norge. P g a avsaknad av data har 2015 års värden använts också för 2016 för Belgien och Norge i samband med att
ländergrupperna skapats.
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över tid vilket förklaras av dels historiska och kulturellt
betingade faktorer, dels den institutionella ram (lagar och
regelverk) som entreprenörerna verkar inom. De senare
är relativt likartat utformade i innovationsdrivna länder.
Entreprenöriella attityder är viktiga eftersom de kan förväntas påverka och forma individers motivation att engagera sig i entreprenöriell aktivitet och därigenom bidra till
att förklara omfattning och inriktning på ett lands entreprenörskap. Dessutom bär entreprenöriella attityder på
ett signalvärde och bidrar till att skapa förebilder som kan
påverka karriärval liksom samhällets värderingar rörande
entreprenörskap.
Vi kommer enbart att redovisa ett resultat avseende
attityder där Sverige sticker ut (för övriga resultat hänvisas
till appendix). Det har att göra med hur individer i Sverige
upplever möjligheterna att starta och utveckla företag
i sitt närområde (figur 1.11). Kurvan för Sverige följer i
stort sett hur entreprenörskapet utvecklats (figur 1.3),
med en betydande ökning sedan mitten av 2000-talet.
Anmärkningsvärt är den mycket höga andel – nästan 80

procent – i Sverige som anser att det finns goda möjligheter till entreprenörskap. Den svenska andelen överstiger med råge – 20 procentenheter – de närmast liggande
länderna USA och övriga Norden. Notera också att för
samtliga länder/ländergrupper har andelen varit stigande
sedan början av 2000-talet, och tydligast så i Sverige.
Samtidigt kan konstateras att andelen individer som
planerar att starta ett företag inom tre år minskar i Sverige,
med undantag av perioden 2010–2012, liksom att den
andel som anser sig ha kunskap och förmåga att starta
och driva företag trendmässigt svagt minskat. I Sverige
anser endast 36 procent att de har kunskap att starta och
driva ett företag jämfört med snittet på 44 procent i gruppen innovationsdrivna länder. Detta är något paradoxalt
mot bakgrund av att andelen entreprenörer faktiskt ökat.
Det indikerar att de svenska ramvillkoren inte är särskilt
uppmuntrande för entreprenörskap. Annorlunda uttryckt
förefaller risken med att starta ett företag inte att uppvägas av eventuella fördelar (ekonomiska och andra), kanske
särskilt i jämförelse med att vara anställd.

Figur 1.11: 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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Anm: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden
består av Finland och Norge. P g a avsaknad av data har 2015 års värden använts också för 2016 för Belgien och Norge i samband med att ländergrupperna skapats

KAPITEL 1 – SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2016: ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Allt fler svenskar (40 procent) hävdar också att rädslan för
att misslyckas hindrar dem från att ta steget till entreprenörskap. Konkurs- och rekonstruktionsinstituten tillsammans med företrädaransvaret är exempel på ramvillkor
som kan behöva stärkas (SOU 2016:72). Men också utbildningsinsatser kan behövas för att öka individers tillit och
tilltro till den egna förmågan att driva företag.10
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. Utifrån GEMs kategorisering av entreprenörskapets aktiviteter, ambitioner och
attityder kan avslutningsvis konstateras att Sverige starkt

förbättrade sin position vad gäller entreprenöriell aktivitet fram t o m 2013 för att falla tillbaka kraftigt 2014, ett
tapp som till stora delar återhämtats 2016. Samtidigt har
de svenska entreprenörernas ambitioner rörande sysselsättningstillväxt fallit medan de flyttat fram sina positioner
vad gäller innovation och internationalisering. Emellertid
har en motsvarande ökning skett också i andra länder och
Sveriges position har därför inte alltid förstärkts i jämförelse med andra länder/ländergrupper. Slutligen kan
noteras att beträffande attityder avviker inte Sverige dramatiskt från övriga länder och ländergrupper med undantag av identifiering av affärsmöjligheter: där ligger Sverige
fortfarande överlägset i topp.

10. Se appendix 2 för data om avsikt, upplevd förmåga och rädsla att misslyckas.
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”Det regionala företagsklimatet förefaller vara
en faktor som påverkar särskilt intraprenörskapet
men också entreprenörskapets nivå”

2

SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2016:
ETT REGIONALT PERSPEKTIV
Efter de internationella jämförelser som presenterades
i kapitel 1 ägnar vi kapitel 2 åt hur entreprenörskap och
intraprenörskap fördelar sig regionalt samt i vilken mån
det samvarierar med det regionala företagsklimatet.
Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning riktad till landets företagare vilka ombeds besvara
frågor om hur de upplever företagsklimatet i sina respektive kommuner. Svaren kompletteras med officiell
registerstatistik och sammanställs till totalt 18 olika faktorer. Faktorerna vägs därefter ihop till ett sammanfattande mått avsett att fånga upp det lokala företagsklimatet och den kommun som har det bästa klimatet ges
rank 1 ner till kommunen med det sämsta klimatet som
får rank 290. Genom att populationsvikta den kommunranking som Svenskt Näringsliv årligen genomför
har företagsklimatet i det här kapitlet aggregerats till
länsnivå och därefter relaterats till länens entreprenöriella aktivitet.
I figur 2.1 har regionerna rangordnats på basis av deras
entreprenöriella aktivitet (TEA). Som framgår är den högst
på Gotland och lägst i Värmland. Flera faktorer spelar in
som regionala företagskulturer och normer men också t ex
stödvolymer till entreprenöriella aktiviteter. Exempelvis
är det troligt att Smålands starka entreprenörs- och småföretagskultur ligger bakom Jönköpings och Kronobergs
framskjutna placeringar medan Gotlands topplacering

också förklaras av ett betydande stöd per capita till länet.
Norrlandslänen, som placerar sig ungefär i mitten, samt
Jämtland har också betydande stödnivåer medan storstadsregionerna erhåller lägst stöd per capita.11
Lägger man till intraprenörskapet (EEA) – samt de som
uppgivit att de både är entre- och intraprenörer – förändras
rankingen något. Jönköping hamnar i topp följt av Gotland,
Kronoberg, Gävleborg och Stockholm. Flera av dessa regioner är hemlän för några av Sveriges mest framgångsrika
och intraprenöriella storföretag. Andra troliga förklaringsfaktorer är starka kluster i vissa regioner (t ex bioteknik
och läkemedel i Uppsala och Skåne) medan diversifierade
näringslivsstrukturer gör att andra regioner hamnar lägre
än väntat (t ex Västra Götaland).
En ytterligare förklaringsfaktor som regionala beslutsfattare har möjlighet att påverka handlar om företagsklimatet. Baserat på den sammanvägning som nämndes ovan har län med den bästa rankingen fått siffran 1
och det som kommit ut sämst 21. Vid aggregeringen av
kommun- till länsranking framkom att Gävleborgs och
Gotlands län kraftigt avvek från övriga län. Vi har ändå valt
att inkludera dessa län i figurerna som visas nedan. Skulle
dessa exkluderas blir sambanden något starkare.12
I figurerna nedan visas samvariationen mellan TEA,
EEA, den totala entreprenöriella aktiviteten (TEA plus
EEA) och företagsklimatet på länsnivå. Som framgår av

11. Vi vill tacka Tillväxtverket för preliminära uppgifter avseende stödvolymer 2016. Dessa omfattar alla beviljade stödärenden som registrerats i Nyps
och Nyps 2020 som är stödärendehanteringssystemen för Tillväxtverket, Regionerna och Länsstyrelserna inklusive Regionala tillväxtåtgärder (anslag
1.1), Transportbidrag (anslag 1.2), Näringslivsanslaget (anslag 1.5), och Eruf (nationella regionalfondsprogrammet och de 8 regionala programmen
som handläggs inom Tillväxtverket).
12. Då kommunernas respektive rangnummer vägts samman till länsnivå skiljer det sig i genomsnitt 7 enheter mellan de rangordnade länen förutom just
Gotland och Gävleborg som ligger mellan 50 och 60 enheter över länet som ligger närmast före.
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Figur 2.1: Total entreprenöriell och intraprenöriell aktivitet 2015–2016, fördelat på län
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Figur 2.2: Total entreprenöriell aktivitet (TEA) och företagsklimat 2015–2016, fördelat på län
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figur 2.2 föreligger ett svagt negativt samband mellan det
regionala företagsklimatet och nivån på entreprenörskapet. Med andra ord är det troligt att andra faktorer än ett
fallerande företagsklimat, delvis kopplade till den regionala eller lokala entreprenörskulturen, men också bevekelsegrunder som entreprenörens hemvist och benägenhet att förbli sin födelseregion trogen, existerande sociala
nätverk m m, påverkar entreprenörskapets regionala nivå
(Dahl och Sorenson, 2009).
Nytt i årets GEM-undersökning är data på entreprenörernas tidigare erfarenhet av eget företagande och entreprenörskap. Det är knappt 20 procent av den svenska
befolkningen i åldern 18-64 år som tidigare har prövat
på att driva företag, varav ca 40 procent är kvinnor. Det
visar sig också vara vanligt förekommande bland de som
idag startat och driver ett företag: hela 45 procent av de
svenska entreprenörerna har tidigare erfarenhet av att
driva företag. Det indikerar i sin tur att en företagskultur
som är tillåtande vad gäller såväl misslyckande som framgångar också kan förväntas ha en stor andel entreprenörer som startar sitt andra eller ännu fler företag.

I figur 2.3 visas hur intraprenörskapet påverkas av det
regionala företagsklimatet. Här ser vi ett tydligare negativt samband – desto mindre fördelaktigt företagsklimat,
ju lägre andel intraprenörer. Till skillnad från det mer individuella entreprenörskapet kan företag välja var de vill
förlägga eller expandera sin verksamhet. De kan förväntas
göra det utifrån var förutsättningarna är mest lämpliga
även om naturligtvis en organisk tillväxt kan ske där slumpen många gånger bestämt lokaliseringsort. Men uppfyller inte det regionala företagsklimatet de villkor som
är nödvändiga för företagets långsiktiga konkurrenskraft – t ex tillgång till humankapital och entreprenöriella
anställda – är det rimligt att förvänta sig att företaget inte
blir kvar eller väljer att växa någon annanstans. Det mer
etablerade företaget har också i regel större möjlighet att
påverka inriktningen på det regionala företagsklimatet.13
Slutligen visas i figur 2.4 hur det totala entreprenörskapet – TEA plus EEA – samvarierar med företagsklimatet.
Precis som väntat är sambandet klart negativt och någonstans mitt i mellan den bild som ovan framträdde för
entreprenörskapet respektive intraprenörskapet.

Figur 2.3: Total intraprenöriell aktivitet (EEA) och företagsklimat 2015–2016, fördelat på län
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13. Det illustrerar tydligt att det inte nödvändigtvis är något kausalt samband som går från företagsklimat till intraprenörskap.

25

27

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE – NATIONELL RAPPORT 2017

Figur 2.4: TEA plus EEA och företagsklimat 2015–2016, fördelat på län
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det regionala
företagsklimatet förefaller vara en faktor som påverkar
särskilt intraprenörskapet men också entreprenörskapets
nivå. Det senare är dock ofta regionalt lokaliserat av andra
orsaker än enbart företagsklimatet – t ex familj och etablerade sociala nätverk – vilket också visats i andra studier. Även om det regionala entreprenörskapet är trögrörligt kommer ett bestående svagt företagsklimat att över
tid leda till en minskad entreprenöriell aktivitet (Fritsch
2014). Under begränsade perioder kan olika former av
stöd och subventioner för att främja entreprenörskapet,
som satts in p g a exempelvis ett svagt företagsklimat,
bidra till att nivån på entreprenörskapet upprätthålls.
Med stor sannolikhet föreligger också betydande
branschvisa skillnader – nystartade kunskapsintensiva

företag (t ex inom biotech- och IKT-branscherna) kan
förväntas vara mer benägna att lokalisera sig till klustermiljöer för att kunna ta till sig kunskap och rekrytera
rätt expertis. Mer kunskapsintensiva företag har i sin tur
väsentligt större sysselsättnings- och spridningseffekter.
Ett flertal studier tyder på att dessa effekter är tre till
fem gånger så stora för mer kunskapsintensiva företag
(Moretti och Thulin 2013). Likaså har tidigare studier
visat på ett symbiotiskt förhållande mellan nystartade,
små och stora företag vilket innebär att regioner med ett
starkt entreprenörsklimat också blir attraktiva för intraprenörsdrivna företag (Baumol 2002). För att klargöra
orsakssambanden krävs dock en betydligt mer djuplodande analys än den som presenterats ovan.
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”Ett ökat nyföretagande bland äldre har hög
sannolikhet att bidra till samhälle och ekonomi - det är
kompetenta och erfarna människor vi talar om”

3

ÄLDRE SOM FÖRETAGARE – FINNS DE?
I medierna och i politiken hör vi mycket om företagare och
om entreprenörer. Det är företagandet och entreprenörskapet som möjliggör att ekonomier utvecklas genom att
skapa jobb, öka konkurrensen och introducera innovationer på marknaden. Det är entreprenörerna – oavsett om
de är verksamma inom befintliga företag (intraprenörer)
eller startar nya företag – som är drivande och som har
energin att utveckla verksamheter. De är nutidens hjältar,
de starka männen och kvinnorna som driver vårt samhälle framåt. Men vilka är dessa hjältar? Om man ska tro
medierna är det unga kraftfulla människor – de har blivit
sinnebilden för företagandet. Speglar detta verkligheten?
Varken forskning eller statistikproducenter har varit speciellt intresserade av ålder på företagare – men det börjar
ändras och då framkommer en annorlunda bild än medierna visat.
Om vi inleder med operativa företagsledare15 kan
konstateras att nästan hälften (44 procent) är äldre än
55 år – d v s mer än 230 000 personer! Andelen operativa företagsledare som är 20–29 år är fem procent.
Den åldersgrupp som har högst andelar företagare är
66–70-åringar – 13 procent har ett företag16. Att jämföra med mindre än fyra procent av åldersgruppen
26–30-åringar. Även om operativa företagsledare inte är
synonymt med entreprenörskap är det rimligt att en hel
del av dessa återfinns bland nya och unga företag.

14

VAD VET VI OM ÄLDRE SOM FÖRETAGARE
OCH PÅ ARBETSMARKNADEN?
De flesta länder i västvärlden har en åldrande befolkning,
med allt högre andelar äldre. Enligt Schött m fl (2017)
är 16 procent av världens befolkning, motsvarande mer
än 1,2 miljarder människor, äldre än 55 år. Detta upplevs
oftast som ett problem (Fineman 2014; SOU 2012:28).
De ekonomiska problem som lyfts fram handlar om ökat
behov av åldringsvård och omsorg och att de äldre inte
deltar i arbetslivet.
En av anledningarna till att äldre inte är aktiva i arbetslivet är åldersdiskriminering – även kallad ålderism/
ageism (Butler 1969, Andersson 2008) – d v s att äldre
bemöts sämre just p g a sin ålder. Det bör påpekas att
ålder är ett relativt begrepp (Krekula 2009) – en fotbollsspelare kan vara äldre vid 30 års ålder, medan en läkare
som är 30 år är ung. Paradoxen är att samtidigt som samhället betonar behovet av att äldre fortsätter arbeta så
är det dessa äldre som drabbas mest vid nedskärningar
och omorganisationer (Buyens m fl 2009).
Det är vanligt med förutfattade meningar om äldre
individer, som att de är mindre flexibla, mindre produktiva och ovilliga att lära och lära om. Dessa bilder leder
till stereotypiseringar och diskriminering av äldre, framförallt i arbetsliv och i det offentliga rummet (Bytheway

14. Detta kapitel är skrivet av Carin Holmquist i samarbete med Elisabeth Sundin och Martin Klinthäll.
15. Enligt SCBs definition är detta personen som sköter företagets löpande förvaltning utan att invänta en eventuell styrelses beslut, han/hon behöver
inte vara förvärvsarbetande i företaget men det måste finnas minst en förvärvsarbetande i företaget (enligt RAMS). Ett företag/organisationsnummer
kan bara ha en operativ företagsledare.
16. Beräkningar gjorda av Martin Klinthäll baserat på data från SCB.
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2005; Brough m fl 2011; Hennekam och Herrbach 2015).
Även äldre påverkas själva av dessa stereotypa bilder
och forskningen visar att omgivningens (kollegors och
andras) förhållningssätt och attityder till ålder är centrala
för om man som äldre väljer att stanna eller avsluta sitt
aktiva yrkesliv (Nilsson 2013).
Kadefors och Johansson (2012) visar att negativa attityder mot äldre gör det svårare för dem att komma ur
arbetslöshet och få ett nytt jobb. Dessa problem har nu
även uppmärksammats av EU som tagit fram statistik
och ”best practices” för att utveckla positiva attityder till
äldre (Eurofund 2012).
Äldre som företagare och entreprenörer är inte ett
nytt fenomen men det är först på senare tid som det
uppmärksammats bland forskare och politiker – tidigare
kom äldre företagare främst upp på agendan vid diskussioner om generationsskiften i företag.17 Den internationella forskning som finns lyfter fram sambandet mellan
företagande och diskriminering av äldre, bl a diskuteras
företagande som en brygga mellan att vara anställd och
att vara pensionär (Singh och DeNoble 2003). Man talar
om tre typer av företagande som uppstår bland dessa
”bridge entrepreneurs”. Den första gruppen är företagande som i i realiteten är en fortsättning på den anställning man haft, t ex att man gör samma uppgifter som

konsult istället för som anställd. Den andra gruppen är
företagandet som innebär en helt ny inriktning, t ex att
realisera en dröm man haft om att öppna en verksamhet helt skild från det tidigare arbetet. Den tredje gruppen utgörs av företagande som grundar sig i ett behov av
pengar, t ex att man har för låg pension och inte får jobb.
Singh och DeNoble menar att den grupp som mest stämmer in på bilden av entreprenörer är de som valde att
driva företag i en helt ny bransch som ett led i en gammal dröm. Singh och DeNobles indelning har fått stort
genomslag. Ändå vill vi hävda att det finns skillnader i
faktorer mellan länder, företagandet är en avspegling
av samhället – för alla åldersgrupper. Sundin m fl (2014)
visar i sina studier att Sverige skiljer sig i viss mån från
andra länder, något som bl a kan förklaras med nationella regelsystem och sociala system – ett välkänt exempel är det sociala trygghetssystemet som är uppbyggt för
anställda, inte för företagare.
Kautonen m fl (2014) visar (figur 3.1) att bland dem som
säger sig kunna tänka sig en entreprenöriell karriär varierar
sannolikheten för företagande med ålder - soloföretagande
ökar med åldern, mest över 40-årsåldern, företagande
med anställda visar en omvänd U-kurva med en topp kring
45-årsåldern och nödvändighetsföretagande ökar svagt
med ökande ålder men planar ut vid 50-årsåldern.

Figur 3.1: Sannolikhet för företagande i olika åldrar
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Forskningen visar också att det finns skillnader mellan
de äldre företagare som startar företag som äldre och
de som även tidigare verkat som företagare (Weber och
Schaper 2004).
När Kautonen m fl (2012) jämförde två grupper av
äldre högutbildade individer – företagare och anställda
– fann de att båda grupperna var nöjda med sitt arbete
och sitt liv men att företagarna var de som var allra mest
nöjda. Andra studier framhåller också att äldre som är
aktiva är friskare och att äldres företagande är ett klart
bidrag till ekonomin genom att skapa jobb och ekonomisk aktivitet (Schött m fl 2017).

INTERNATIONELL DATA OCH STATISTIK
KRING ÄLDRES FÖRETAGANDE
Internationell statistik visar att osynliggörandet av äldres företagande i medierna och samhällsdebatt står i
skarp kontrast till deras andel av företagandet i praktiken.
Företagandet fördelar sig över åldersgrupper så att närmare 60 procent är 25–49 år men att drygt 40 procent
faktiskt är över 50 år gamla. Endast enstaka procent av
företagarna är yngre än 25 år – gruppen 65+ är faktiskt
mer än dubbelt så stor som denna grupp. Ett exempel på
hur omfattande äldres företagande är ges av Schött m fl
(2017) som visar att andelen som driver företag är högst
bland äldre och att mer än hälften av alla småföretag i USA
2012 ägdes av individer som var äldre än 50 år. Dessutom

finns det studier som visar att äldre företagare startar
företag som överlever längre – 70 procent av deras företag överlever mer än tre år jämfört med 28 procent för
yngres företag (Loga m fl 2008).
Av GEM Global Report 2016/2017 framgår att Sverige,
precis som i tidigare års undersökningar ligger under
snittet för EU i total entreprenöriell aktivitet. Vi ser
dock att det finns intressanta skillnader mellan de olika
åldersgrupperna. För den yngsta kategorin, 18–24 år, ligger Sverige på hälften av EU-genomsnittet, (4,4 procent
jämfört med 8,2 procent), men för åldrarna över 45 år
ligger Sverige över snittet – för gruppen 55+ t o m ganska mycket över (6,5 procent jämfört med 4,8 procent).
Givet att äldres entreprenörskap enligt forskningen är
minst lika framgångsrikt som yngres, skulle det kunna
innebära en högre sannolikhet för ett lyckosamt nyföretagande i Sverige.
Baserat på GEM-data visar Schött m fl (2017) att äldre
är en aktiv grupp bland företagare, att bilden av de äldres företagande är positiv samt befäster Kautonen m fl
resultat att äldre företagares välmående är högre än för
jämförbara anställda.

ÄLDRES FÖRETAGANDE I SVERIGE – DATA
OCH STATISTIK
Det är svårt att hitta statistik om ålder och företagande
(Sundin m fl 2014). Från SCBs officiella statistik kan vi få

Figur 3.2: Operativa företagsledare efter ålder och kön, antal 2012
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fram vissa data (figur 3.2), t ex andelar operativa företagsledare efter ålder och kön. Det finns branschskillnader
både över olika åldersgrupper och mellan könen. Jordbruk
etc utmärker sig genom att den branschen ökar över åldrarna, i gruppen 65+ är nästan en tredjedel verksamma
inom denna bransch. Vi ser också att kvinnor totalt sett
är mer aktiva i personliga och kulturella tjänster, speciellt
gäller detta de yngsta kvinnorna där nästan hälften av
kvinnorna 20–29 år är verksamma med sådana tjänster.
Män är betydligt mer verksamma i byggbranschen. Bryter
vi ner denna tabell ser vi att fördelningen över åldersgrupper är ganska lika för män och kvinnor.
Sundin m fl (2014) studie om äldres företagande presenterar data om företagare som har aktiebolag och
enskild firma. Vi ser att andelen som är företagare ökar
med åldern ända fram till åldersgruppen 66–70 år, där 13
procent är företagare. Det är värt att notera att statistiken
är spretig – enligt t ex ekonomifakta.se är andelen företagare inklusive medhjälpare bland sysselsatta i åldersgruppen 65–74 år hela 42 procent. Under alla omständigheter
kan vi konstatera att det i Sverige är en stor andel äldre – i
pensionsåldern – som är verksamma som företagare.
Sundin m fl (2014) har också funnit att företagare i
olika åldrar är verksamma i olika branscher – till viss del
kan detta förklaras med att vissa branscher är fysiskt

krävande, som byggverksamhet, varför äldre torde vara
mindre verksamma i just dessa branscher.
Detta ser vi också när vi jämför fyra branscher med
olika mönster (se figur 3.3). I byggindustrin ökar andelen företagare fram till 50–55-årsåldern varefter den
minskar. Vad gäller handel och kommunikation ser vi en
jämn minskning med ökande ålder och de största andelarna finns hos de yngsta åldersgrupperna. Inom andra
branscher ser vi andra mönster. För finansiell verksamhet och företagstjänster är de högsta andelarna företagare bland 66–70-åringar och många är aktiva upp
till 80-årsåldern.18 Vårt sista exempel på mönster är helt
annorlunda, inom jordbruk ser vi att andelarna ökar med
stigande ålder. Även om mekanisering har underlättat
arbetet torde förklaringen till mönstret vara den starka
kopplingen till jorden och familjen som finns inom jordbruksnäringen, vilket gör att engagemanget är större än
för många andra typer av företagande.
Det föreligger alltså tydliga skillnader mellan företagare i olika åldrar, framför allt branschvisa. Likaså
påverkar regelverk och institutioner företagandet, t ex
kan en basförsörjning som ålderspension påverka företagandet. En god pension kan leda till ett annat riskbeteende, medan en dålig pension innebär mer av
nödvändighetsföretagande.

Figur 3.3: Andel företagare bland sysselsatta (AB och EF) i olika åldrar, fyra branscher
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18. Även inträdeskostnader och kapitalintensitet påverkar sannolikt olika ålderskohorters branschval.
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Efter dessa korta nedslag i offentlig statistik från Sverige är
det dags att beskriva vad den svenska GEM-studien visar
om äldres företagande.

SVENSKA GEM – OM ÄLDRES
FÖRETAGANDE
GEM är, i motsats till de SCB-studier som föregående
avsnitt bygger på, inte en totalundersökning utan bygger
på ett urval som är representativt.
Vi börjar med att se på de vars företag är yngre än 42
månader och deras åldrar (figur 3.4). Snittåldern för alla
som är i uppstartsfasen är 42 ½ år, äldst är en individ som
är 73 år. De allra flesta i uppstartsfasen är 30 år.
När vi delar upp i åldersgrupper (5-årsintervaller) ser
vi samma mönster, d v s det är de kring 30 som startar
mest men spridningen är stor – vi ser också att andelen
företagsstartare är ganska jämnt fördelad över åldrarna
men att huvudelen av företagsstartarna finns i spannet
25 till 55 år. Därefter avtar nyföretagandet.
Värt att notera är att mer än en tredjedel av de som
leder och äger ett nystartat företag är över 50 år (figur
3.5). De branscher som företagsstartare väljer visas i
figur 3.6. Som framgår dominerar tjänstesektorer.

De som är i uppstartsfasen är relativt unga – vilket man
kan se som naturligt. Lika naturligt är det att de som drivit
företag mer än 42 månader (det s k etablerade företagandet) är äldre. Snittåldern på alla etablerade företagare är
52 ¼ år, d v s de är i snitt tio år äldre än de i uppstartsfasen.
Den största andelen etablerade företagare finns bland de
som är 54 år gamla (figur 3.7).
Av de som leder och äger ett etablerat företag är mer
än två tredjedelar över 50 år, vilket överensstämmer med
den statistik vi tidigare presenterade kring operativa företagsledare (figur 3.8). Det är också högre andelar i de
äldre åldersgrupperna som leder och äger företag.
Branschfördelningen för företagarna visar, precis
som statistiken i föregående avsnitt, att jordbruk är en
större bransch bland äldre, liksom professionella tjänster. Detaljhandel är vanligast bland den yngsta gruppen,
d v s de under 50 år (figur 3.9).
Det är troligt att det är just det faktum att de nya företagarna är yngre som gjort att medier och politik fokuserat så starkt på just de yngre. Vi kan bara spekulera över
vilken effekt ålderismen har/har haft på äldres benägenhet att starta nya företag.

Figur 3.4: Fördelning företagsstartare (<42 mån) över åldersgrupper samt andel företagsstartare per
åldersgrupp (femårsintervaller)
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Figur 3.5: Andel som leder och äger ett företag <42 månader, tre åldersgrupper
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Figur 3.6: Andel som leder och äger ett företag <42 månader, tre åldersgrupper fördelat på branscher
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Figur 3.7: Fördelning företagare (>42 mån) över åldersgrupper samt andel företagsstartare per
åldersgrupp (femårsintervaller)
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Figur 3.8: Andel som leder och äger ett företag >42 månader, tre åldersgrupper
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Figur 3.9: Branschfördelning inom respektive åldersklass, företagare (>42 mån)
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Figur 3.10: Möjlighets- eller nödvändighetsmotiv för att starta företag, andelar för tre åldersgrupper
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Om vi ser på den svenska GEM-studien och vad de intervjuade anger som motiv för att starta företag framgår
också skillnader mellan åldersgrupperna (figur 3.10).
Precis som i alla tidigare GEM-studier drivs de flesta
att starta företag för att de ser en affärsmöjlighet – s k
möjlighetsdrivet företagande. Andelen som anger att det
är en kombination mellan möjlighet och nödvändighet
ökar något med åldern, medan jobbrelaterade anledningar minskar med åldern.
På frågan vad som var det huvudsakliga motivet att
starta anger de flesta större oberoende, framförallt de
som är 50–64 år – och de som är 65 eller äldre anger
detta motiv oftare än de som är under 50 år (figur 3.11).
Att öka eller behålla inkomsten är ett motiv som minskar med ökande ålder, troligen på grund av pension och/
eller uppbyggda reserver.
Alla företagare fortsätter inte med sitt företagande,
en del avslutar sitt engagemang och gör exit. I vår GEMundersökning är det nästan tre procent av företagarna
som har gjort exit under senaste året – de yngre än 50 år
i något lägre utsträckning (2,4 procent), de äldre än 65 år
i något högre utsträckning (3,2 procent). Det är vanligare
att företaget inte lever vidare än att det gör det – bara en
fjärdedel av den yngsta och den äldsta gruppen uppger
att deras företag levt vidare (22,4 resp 25 procent) efter

företagarens exit, medan gruppen 50–64 år uppger att en
tredjedel av företagen (32,4 procent) har levt vidare.
Som motiv för att avbryta företagandet anges allt
från dålig lönsamhet till personliga skäl (figur 3.12). Den
äldsta gruppen, d v s de över 65 år, anger till mycket
stor del just pensionering som skäl. För alla tre åldersgrupperna är familje-/personliga skäl och planerad exit
vanliga motiv för att avsluta ett företagande. Dålig lönsamhet är ett vanligt skäl för grupperna som är yngre än
65 år, speciellt för dem under 50 år. Dessa två grupper
slutar också ibland för att de får annat jobb. Gruppen
50–64 år anger ofta att de fått möjlighet att sälja företaget som motiv.
Vi har också i GEM möjlighet att mäta om det finns
skillnader mellan hur företagsstartare och etablerade
företagare upplever sin verksamhet och sitt företag, de
som i kapitel 1 benämnts ambitioner hos nya och unga
företag. En aspekt handlar om företagaren bedömer att
kunderna upplever företagets erbjudande som nytt på
marknaden. Bland företagsstartarna ser vi att en något
högre andel bland de äldsta (elva procent jämfört med
åtta procent i de andra grupperna) menar att alla deras
kunder upplever produkten som ny. För etablerade
företagare föreligger den omvända relationen; en lägre
andel äldre företagare bedömer att kunderna upplever

Figur 3.11: Huvudsakligt motiv att starta, andelar för tre åldersgrupper
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Figur 3.12: Viktigaste orsak till att sluta med företagande, tre åldersgrupper
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Figur 3.13: Anställda nu och om fem år, medelvärden för tre åldersgrupper
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produkten som ny. Med andra ord är äldre företagsstartare minst lika optimistiska som yngre om nyhetsvärdet i
sitt produktutbud medan äldre etablerade företagare är
mindre benägna att se sina varor och tjänster som nya,
jämfört med sina yngre kollegor.
En annan fråga är hur många anställda företaget har
och vilken utveckling de planerar. I GEM ställs frågan
om hur många anställda (utom företagaren själv) företaget har just nu och hur många man förväntar sig ha
om fem år (figur 3.13). Vi har delat upp svaren på företagsstartare och etablerade företagare och finner för
företagsstartare att medelvärdet på antal anställda är
högre för de yngsta startarna, d v s för de yngre än 49
år. De har dock lägre förväntningar än de allra äldsta
(65+) på antal anställda om fem år. Generellt sett är
de äldre företagsstartarna mer optimistiska om framtiden än de yngre.
De äldre etablerade företagarna har i medeltal färre
anställda än sina yngre kollegor. Vi ser också att den äldsta
åldersgruppen är mindre optimistisk om framtiden, för de
etablerade företagarna är det istället de i gruppen 50–64
år som är mest optimistiska för framtiden. Den tidigare

nämnda studien av Schött m fl (2017) visar ungefär
samma mönster.
Vi avslutar genomgången med att gå tillbaka till de
enskilda individerna, deras inkomster och entreprenöriella kompetenser. I GEM finns inga uppgifter om de
enskilda företagarnas inkomster, frågan som ställs gäller
familjeinkomsten. Inga frågor ställs heller om företagens
ekonomi. I genomsnitt tjänar hushållet där etablerade
företagare ingår mer än snittet i hela undersökningen. För
de yngre än 50 år, ligger skillnaden på drygt tio procent
(560 000 kr jämfört med 630 000 kr), för den äldsta gruppen, >65 år, ligger skillnaden på 25 procent (480 000 kr
jämfört med 600 000 kr). Genomsnittet för företagare i
mellangruppen, 50–64 år, är bara marginellt högre än för
hela snittet (640 000 kr jämfört med 650 000 kr).
I undersökningen ingår frågor om entreprenöriella
kompetenser (figur 3.14). Det är frågor som rör företagarens tilltro till sin egen förmåga att starta och driva
företag, företagarens uppfattning om goda affärsmöjligheter, företagarens benägenhet att ta risker samt företagarens kontakter med start-up-företagare. Som vi ser
har samtliga åldersgrupper en mycket hög tro på goda

Figur 3.14: Entreprenöriella kompetenser i olika åldersgrupper
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affärsmöjligheter. Däremot är tilltron till den egna företagarförmågan mindre, speciellt hos den yngsta och den
äldsta gruppen. Detta mönster med stort förtroende
vad gäller att identifiera affärsmöjligheter men låg tilltro till den egna förmågan att driva företag har vi sett i
den svenska GEM-studien i flera år nu. Denna paradox är
något som utmärker Sverige.
Riskvilligheten ökar med åldern, de äldsta företagarna
har nästan dubbelt så hög andel riskvilliga som de yngsta
företagarna. Ganska få känner andra start-up-företagare,
ju äldre företagarna är desto lägre andel är det som har
sådana kontakter. Det är överraskande att äldre är mer
riskvilliga trots att man inte har ett nätverk med andra
start-up-företagare. I övrigt ser mönstren över åldrarna
ut på samma sätt, t ex att riskbenägenheten ökar med
åldern och att andelen som känner en annan start-upföretagare minskar med åldern.
Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska
GEM-undersökningen – precis som de studier Sundin
m fl genomfört med annan data från SCB – visar att de
äldre verkar vara mycket aktiva som företagare. En stor
del av de som driver företag är äldre än 50 år, många är
över 65 år gamla. De äldre startar också nya företag, om
än inte i samma utsträckning som de yngre. En anledning
kan vara de attityder som finns kring ålder – ålderismen
är som vi påtalade i inledningen utbredd. Men samtidigt
har vi här visat att de äldre lever och frodas som företagare, att det faktiskt är den gruppen som till stor del bär
upp Sveriges företagssektor.

Vi har inte sett något som talar mot att gruppen äldre
inte skulle kunna vara ännu mer aktiv, framförallt som
företagsstartare – och är minst lika kapabla och duktiga
(för att inte tala om att de är mer riskvilliga och att de
som faktiskt startar företag som äldre är mer optimistiska) som sina yngre företagarkollegor. Det framgår tydligt av den forskning och den statistik vi diskuterat i detta
kapitel. Vi har också sett i tidigare GEM-undersökningar
att äldre företagare har högre välmående än yngre.
Kanske är företagandet ett sätt att undvika ålderismens
negativa attityder som äldre möts av som anställda eller
som pensionärer?
Vi slutar detta kapitel som vi började – med att konstatera att äldre som företagare lever och mår väl, att
de är många och att de hittills hamnat under radarn
för uppmärksamhet i samhällsdebatt, i politik och
forskning. Vi ser att detta är under förändring men vill
avslutningsvis påtala två troliga positiva effekter med
att lyfta fram och främja äldres företagande. Den första är att ett ökat nyföretagande bland äldre har hög
sannolikhet att bidra till samhälle och ekonomi. Det är
kompetenta och erfarna människor vi talar om, människor som är mer riskbenägna, mer optimistiska och
dessutom ofta har en ekonomiskt tryggare situation
än yngre. Den andra är att företagande bland äldre kan
motverka ålderismen. De äldre utsätts inte här för kollegors och överordnades negativa attityder – marknadens villkor är det som gäller.
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”Sammantaget kan konstateras att Sverige
har haft en positiv entreprenöriell utveckling
under det senaste decenniet”

4

SAMMANFATTNING
OCH NÅGRA POLICYREFLEKTIONER
Som en utgångspunkt kan konstateras att Sverige
i huvudsak har goda förutsättningar för att få fram
ett innovativt och framgångsrikt entreprenörskap.
Kompetensförsörjningen är god även om den inte är
unikt bra, regleringstrycket är acceptabelt men kunde
förenklas, tillgång på riskkapital – särskilt änglakapital –
förefaller vara relativt gott i en internationell jämförelse,
närvaron av avancerade storföretag är en uppenbar
fördel19 liksom en del starka kluster. Sverige präglas av
öppenhet. Jämfört med andra länder är det en exceptionellt stor andel av befolkningen som säger sig identifiera
goda affärsmöjligheter.
Samtidigt finns en del orosmoln vad gäller det framtida svenska entreprenörskapet. Dit hör just delar av
kompetensförsörjningen (bl a programmerare och annan
IT-relaterad kompetens), särskilt oroande är de fortfarande svaga Pisaresultaten även om en viss förbättring
kunde noteras i den senaste undersökningen 2016. I
entreprenörskapets tidiga tillväxtfaser förefaller det likaså
vara svårt med riskvilligt kapital, Sverige har få bolag
som vuxit till riktigt stora globala aktörer och flera av
de svenska enhörningarna har sålts till utländska ägare.
Bristen på bostäder hämmar tillväxten av globalt riktigt
starka kluster.
Ramvillkoren i svensk ekonomi verkar inte vara optimalt
utformade för att individen ska våga pröva de idéer som
de säger sig ha för att starta och utveckla ett framgångsrikt

19. Se t ex Andersson (2017).

företag. Andelen nya och unga företag ligger fortfarande
under snittet i innovationsdrivna länder, medan intraprenörskapet ligget något över. Den underliggande potential
som antyds av den stora andel svenskar som säger sig
identifiera en affärsmöjlighet riskerar att inte realiseras.
I detta avslutande kapitel kommer vi att ta upp några
policyfaktorer som vi anser särskilt viktiga för det framtida
entreprenörskapet: vikten av förebilder och företagserfarenhet, tillåtelse att misslyckas utan att långsiktigt stigmatiseras samt en förståelse för den globala skattemiljö som
entreprenörskapet verkar inom.

FÖREBILDER OCH ERFARENHETER
Som framgår av analysen i kapitel 2 är det regionala företagsklimatet en faktor som påverkar entreprenörskapet,
men det förefaller även finnas andra ”mjuka” faktorer
som är minst lika viktiga när det gäller etablerandet av nya
företag. Samtidigt finns det nationella policyområden där
de regionala beslutsfattarnas inflytande är begränsat eller
obefintligt. Vi återkommer till några av dessa längre ner.
Normer kring företagande och risktagande är en faktor som påverkar det regionala entreprenörskapet. Även
om normer tenderar att utvecklas under lång tid och vara
ganska trögrörliga finns det möjlighet att på regional nivå
verka för en mer entreprenöriell miljö. Exempelvis genom
att upphandla tjänster och produkter av lokala företagare,
bidra till att regionens entreprenörskap synliggörs, stärka
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den regionala kompetensen och bidra till att entreprenörskapet tidigt kommer in i utbildning genom t ex organisationer som Ung Företagsamhet, attrahera lokalisering av
företag och verka för att relevant högre utbildning bedrivs
som motsvarar näringslivets behov.
De etablerade företagen i en region bidrar med kompetens på olika sätt. Det har också visats att entreprenörskap som föregåtts av en anställning i ett större och etablerat företag har de största förutsättningarna att lyckas
(Andersson och Klepper 2013). Likaså förefaller entreprenörskapet hos äldre vara mer framgångsrikt, det är viktigt att utnyttja den erfarenhetsbas som finns i gruppen
befintliga företagare liksom hos äldre entreprenörer. Den
entreprenöriella kraften stärks följaktligen av en miljö som
karaktäriseras av att såväl nya som unga och sedan tidigare etablerade företag finns representerade.
Av de som driver nya och unga svenska företag i 2016
års undersökning har hela 43 procent tidigare erfarenhet av företagande. Det antyder att den bästa skolan för
entreprenörskap är att prova eget företagande. Men för
att göra det måste också risktagande och misslyckande
vara något som accepteras.

DEN VIKTIGA EXITFUNKTIONEN – VIKTEN
AV EN ANDRA CHANS
Andelen svenskar som hävdar att de inte startar företag
p g a rädsla att misslyckas har stadigt ökat under den
senaste tioårsperioden. Sverige utmärks av att det är ett
litet antal företag som genomgår rekonstruktion jämfört
med antalet konkurser, endast 2–3 procent vilket motsvarar ca 200 företag (SOU 2016:72). Lagstiftarens mål när
nuvarande lag om företagsrekonstruktion trädde i kraft
1996 var 500 företag. Samtidigt visar forskning (Eberhardt
m fl 2013) att utformningen av rekonstruktions- och konkurslagstiftning påverkar vilken typ av entreprenörskap
som kommer fram. Mer tillväxtorienterade entreprenörer
väger in konsekvenserna av ett misslyckande när det överväger att starta ett företag. Utformningen av insolvensrätten påverkar därför vilken typ av entreprenörskap som
etableras. Dessa resultat har också konfirmerats i senare
studier som baseras på ett större antal länder. Bl a har de
tidigare resultaten visat att en mer gäldenärsinriktad lagstiftning främjar ett innovativt och tillväxtorienterat entreprenörskap fått ökat stöd.20
Här bör regeringen verka för att möjligheterna till
rekonstruktion förenklas, förbilligas och i högre grad samordnas med reglerna för konkurs. Utöver hur insolvensrätten påverkar inriktningen på entreprenörskapet skickar den
också signaler om hur samhället värderar risktagande och

20. Se Tillväxtanalys (2015) och SOU 2016:72.

entreprenöriella initiativ. En exit som inte föregåtts av rent
kriminella handlingar bör i minsta möjligaste mån leda till
utdragna ekonomiska konsekvenser för entreprenören.
Som visats ovan är erfarenhet av företagande en viktig
faktor bakom nyföretagandet – ett misslyckande kan bana
väg för ett framtida framgångsrikt företagande. Hur exitfunktionen fungerar när ett företag av olika skäl hamnar
i betalningsproblem är lika viktigt som förutsättningarna
för inträde av nya företag på marknaden.
En ytterligare hämsko för nyföretagande och kompetensrekrytering är det s k företrädaransvaret. Det innebär att företrädare för aktiebolag i vissa fall kan göras
ansvariga för bolagets skatteskulder. Bland företrädare
finns styrelseledamöter, verkställande direktör liksom
andra befattningsinnehavare. Tillämpningen av företrädaransvaret har varit sträng och i princip inneburit att
bolaget senast på förfallodagen för en skatteinbetalning
måste ha ansökt om konkurs eller företagsrekonstruktion. Detta trots att lagstiftningen kräver uppsåt eller
grov oaktsamhet, d v s försumlighet i en stressad situation (som av naturliga skäl uppstår vid betalningssvårigheter) p g a t ex betalningsinställelse hos en viktig kund,
sjukdom eller bedrägligt beteende hos anställda beaktas
inte av domstolen. Ansvaret för dessa skatteskulder är
dessutom solidariskt bland företrädarna, d v s Skatteverket
kan välja någon av företrädarna och har därmed en särställning bland borgenärerna.
Lagstiftning kring företrädaransvar är unik för Sverige
och medför åtminstone två allvarligt negativa konsekvenser för entreprenörskapet. För det första kan det medföra
att entreprenören på grund av skatteskulder (oavsett
hur dessa uppstått) aldrig får en praktisk möjlighet till en
andra chans. För det andra kan det försvåra rekrytering
till styrelserna i mindre företag. I företag med tillväxtambitioner kan denna externa kompetens vara särskilt viktig.
Den svenska lagstiftningen bör anpassas till andra länders, goda exempel finns bl a i våra nordiska grannländer
(Persson Österman 2016).

DE SVENSKA RAMVERKEN – SKATTER,
REGLERINGAR OCH ENTREPRENÖRSKAP
En svaghet i svenskt entreprenörskap är de relativt
begränsade ambitionerna att växa. Som diskuterats ovan
är insolvensrätt och rädsla att misslyckas en faktor som
spelar in. En annan är skatternas utformning men också
det samlade skattetrycket (figur 4.1). Det totala skattetrycket fångar inte enbart upp skatternas effekt utan också
regleringstryck, konkurrens och tänkbara ineffektiviteter
som en omfattande offentlig sektor kan innebära för en
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ekonomi. En minskning av ”skattekrånglet” med tio procent har visat sig kunna leda till en treprocentig ökning
av nyföretagande (Braunerhjelm och Eklund 2014). Det
har också visats i forskning där GEM-data använts att
känsligheten för skatter skiljer sig i entreprenörskapets
olika faser – från att en individ har för avsikt att starta ett
företag tills det att företaget är etablerat.21

Skatternas nivå ska givetvis vägas mot kvalitet på de
offentligt förmedlade tjänsterna som kan bidra till ett
ökat entreprenörskap. Dit hör i regel ett pålitligt rättsväsende, en fungerande infrastruktur, en högkvalitativ
och tillgänglig vård, övriga omsorgssektorer samt utbildning. Det är dock inte givet att alla dessa tjänster bedrivs
bättre av icke konkurrensutsatta offentliga aktörer.

Figur 4.1: Skattetryck och entreprenörskap
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Källa: SOU 2016:72, baserat på data från OECD och GEM.

Än viktigare är skatternas struktur och det faktum att ett
stort antal skatter måste ses i ett globalt perspektiv samtidigt som produktionsfaktorernas – investeringar, teknik,
humankapital och entreprenörskap – rörlighet har ökat.
Även om entreprenörskapets geografiska lokalisering
styrs av en rad faktorer som inte kan kopplas till ”hårda”
ekonomiska faktorer (se kapitel 2), kommer framgångsrika
företag förr eller senare in i ett skede då även skatter ingår
i överväganden avseende företagets framtida utveckling
och expansion.
Ur det enskilda landets perspektiv är det viktigt att
tillväxtfaktorer inte beskattas hårdare än i andra jämförbara länder eftersom det på sikt kommer att påverka
välstånd och fortsatta utvecklingsmöjligheter. Enligt

21. Se Braunerhjelm m fl (2016).

modern forskning drivs tillväxt av kunskap och kunskapens omvandling till samhällsnytta. Till den förra gruppen
hör bl a högutbildade medan entreprenörskap är en central mekanism i att omvandla kunskap till samhällsnytta.
Marginalskatter som negativt påverkar viljan att utbilda
sig, liksom skatter som minskar viljan att ta risk och få
fram nya och växande innovationsföretag, bör därför inte
avvika i någon större utsträckning från omvärldens.
Även om det svenska entreprenörskapet utvecklats
positivt sedan ett decennium tillbaka har tillväxtambitionerna varit låga. Strukturen på delar av det nya och
internetbaserade företagandet ser delvis annorlunda
ut och därför kan tillväxt mätt i termer av sysselsättning
vara missvisande. Istället kan det handla om användare av
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en tjänst, som t ex Spotify eller Klarna. Detta gäller dock
i första hand en mindre del av nyföretagandet och även
internetbaserade och nätverksinriktade företag kan ha en
imponerande sysselsättningsväxt som visas av t ex en rad
amerikanska företag (Google, Amazon m fl).
I figur 4.2 visas att Sverige har färre tillväxtbolag i förhållande till sin befolkningsmängd än ett flertal andra
länder. Vi ligger efter Nederländerna, Irland och Schweiz
men före t ex Belgien och Portugal. Bilden överensstämmer väl med de relativt låga tillväxtambitioner som nya
och unga företag har enligt de GEM-data som redovisades
i kapitel 1. Om Sverige hade placerat sig på den 45-gradiga linjen hade antalet tillväxtföretag varit 45 procent
högre. En ytterligare observation är att marknadsstorlek förefaller spela en betydande roll för snabbväxande
företag. Europas stora länder – Tyskland, Storbritannien,
Italien, Frankrike och Spanien – har samtliga fler tillväxtföretag i förhållande till sin populationsstorlek än flertalet
övriga länder. För ett relativt litet land som Sverige gäller
det därför att underlätta för företag att nå ut på den globala marknaden för att därigenom bättre kunna utnyttja
potentiella skalfördelar.

Personaloptioner har visat sig vara ett effektivt sätt att
till rimliga kostnader för företagen locka till sig relevant
kompetens för att bygga och utveckla företag. I Sverige
har emellertid personaloptioner varit svårt att använda
utan att eventuella vinster klassas som inkomst av tjänst
för innehavaren medan företagen påläggs sociala avgifter
(Braunerhjelm m fl 2017). Detta har gjort personaloptioner mindre attraktiva för den anställde samtidigt som
det funnits en risk att företagens svaga kassaflöden skulle
urgröpas ytterligare om sociala avgifter måste betalas av
företagen. Regeringen har nu lagt ett förslag om en ny
personaloptionsbeskattning som är ett steg i rätt riktning.
Det är dock fortfarande försiktigt hållet och beräknas
endast innebära minskade skatteintäkter med drygt 200
miljoner kronor. Då har inte hänsyn tagits till eventuella
dynamiska effekter som fler växande företag och därmed
större skatteintäkter. Åtminstone elva länder i Europa
har ett mer förmånligt personaloptionssystem än Sverige
(SOU 2016:72) med Storbritannien i topp. Skatten på personaloptioner måste precis som bolagsskatten ses i ett
globalt perspektiv och Sverige bör sträva efter att ha ett
system som mäter sig med våra konkurrentländer.

Figur 4.2: Andel tillväxtföretag i förhållande till befolkningsmängd
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Källa: Snabbväxare har hämtats från Financial Times (24 april 2017) och definieras som de 1 000 europeiska företag som hade störst procentuell tillväxt i intäkter mellan åren
2012 och 2015.22

22. Ytterligare kriterier inkluderar bl a att tillväxten huvudsakligen varit organisk, d v s ej skett via uppköp av andra företag, och att intäkterna överstiger
en viss nivå. För en komplett redogörelse av kriterier och beräkningar hänvisas till Financial Times, 24 april 2017.

KAPITEL 4 – SAMMANFATTNING OCH NÅGRA POLICYREFLEKTIONER

Ett ytterligare ramvillkor som påverkar innovations- och
tillväxtbenägenhet i företagen har att göra med rörlighet
på arbetsmarknaden. Som visats i nyare forskning har en
ökad rörlighet av vissa yrkeskategorier en starkt positiv
effekt på företagens innovationer samtidigt som innovationer bidrar till företagens sysselsättningsmässiga tillväxt.23 Dessa effekter kan framför allt tillskrivas en bättre
matchning och bredare kunskapsnätverk. En mindre reglerad och mer rörlig arbetsmarknad skulle därför kunna
bidra till att fler tillväxtorienterade företag kommer fram.
Sammantaget kan konstateras att Sverige har haft
en positiv entreprenöriell utveckling under det senaste

23. Se Kaiser m fl (2015) samt Braunerhjelm m fl (2016a,b).

decenniet. Politikens utformning kommer att styra den
fortsatta utvecklingen i en allt mer globaliserad ekonomi, avvikelser från förutsättningar i andra länder kan
på sikt förväntas påverka entreprenörskapet i Sverige.
Förutsägbarhet och stabila spelregler är en viktig faktor
som påverkas av såväl transparens i skatteregler, liksom
hur ett misslyckat företagande hanteras och vilka konsekvenser det för med sig för entreprenören. Under det
senaste året har politiken präglats av frågor som bidragit
till oklarheter om de framtida förutsättningarna för ett
växande entreprenörskap i Sverige.
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APPENDIX 1: UTGÅNGSPUNKTER FÖR
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
LÄNDERS UTVECKLINGSNIVÅER OCH
FÖRETAGANDETS FASER
Modellen som GEM baseras på bygger på idén att ett
dynamiskt entreprenörskap utvecklar ett lands välstånd och att detta gäller oavsett fas av ekonomisk

utveckling. Undersökningen baseras på ett konceptuellt ramverk (figur A1.1) som visar komplexiteten hos
drivkrafterna för entreprenörskap. Det är inte bara
ramvillkoren som är betydelsefulla utan även normer, personliga förutsättningar och möjligheterna att
skapa tillväxt och jobb.

Figur A1.1 GEM-modellen
Grundförutsättningar
- Institutioner
- Infrastruktur
- Makroekonomisk stabilitet
- Hälsa och grundutbildning

Etablerade företag
(Primär ekonomi)

Från andra
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Socialt,
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politiskt
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entreprenörskap
- Entreprenörskapsﬁnansiering

Från GEMs nationella
expertstudier (NES)

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

Nivån och profilen på företagandet varierar avsevärt
mellan länder och regioner som befinner sig i olika
skeden av sin utveckling. Företagandets faser enligt
GEM sammanfattas i figur A1.2 nedan. Det finns
en ambition att kartlägga processen som utvecklar
entreprenörskapet från potentiell entreprenör, via

Anställdas
entreprenöriella
aktivitet (EEA)
Från GEMs
urvalsundersökning
hos den vuxna
befolkningen (APS)

ENTREPRENÖRSKAP
Attityder:

Nationell
ekonomisk
tillväxt
(Sysselsättning
och tekniska
innovationer)

- Upplevda möjligheter
- Upplevd förmåga

Aktivitet:
- Tidiga stadier
- Uthållighet
- Nedläggning

Ambitioner:
- Tillväxt
- Innovationer
- Socialt värdeskapande

Från GEMs
urvalsundersökning
hos den vuxna
befolkningen (APS)

företagsstart, över etablerat företagande till en 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.
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Figur A1.2 Entreprenörskapsprocessen och GEMs operationella definitioner
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• Motivation (möjlighet,
nödvändighet)

Industri:
• Sektor

Modellen som GEM-undersökningen bygger på tar sin
utgångspunkt i individens potential (längst till vänster
i figur A1.2), d v s möjligheter, kunskaper och förmåga.
När potentialen omsätts i aktivitet övergår processen
till nästa fas – en entreprenör i vardande – d v s någon
som är engagerad i att starta ett företag under dess
tre första månader. Därefter inträder nästa skede –
ägande och drift av ett nytt företag – som sträcker sig
mellan tre och 42 månader. 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

Påverkan
• Tillväxt
• Innovation
• Internationalisering

A1.2 av det markerade fältet i mitten. I undersökningen samlas även in uppgifter om företag som är
äldre än 3,5 år, vilka definieras av GEM som etablerat
företagande. Slutligen samlar undersökningen in uppgifter om nedläggningar av företag.
De deltagande länderna i undersökningen delas in efter
geografiska områden och olika utvecklingsnivåer. De tre
utvecklingsstadierna definieras som faktordrivna, effektivitetsdrivna respektive innovationsdrivna ekonomier.
Figur A1.3 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.

Figur A1.3 Egenskaper och nyckelbegrepp, olika ekonomier
FAKTORDRIVNA EKONOMIER
Från levebrödsjordbruk till utvinning
av naturresurser, skapande av
regionala skalintensiva
agglomerationer

Grundförutsättningar

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

Eﬀektivitetsbefrämjande

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

Entreprenörskapsförutsättningar
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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 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.
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APPENDIX 2: ENTREPRENÖRIELLA
AKTIVITETER, AMBITIONER OCH ATTITYDER
Anm gällande samtliga figurer i Appendix 2: Små EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna; Stora EU-länder
består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien; Norden består av Finland och Norge. P g a avsaknad
av data har 2015 års värden använts också för 2016 för Belgien och Norge i samband med att ländergrupperna skapats.

Figur A2.1: 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 A2.2: 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 A2.3: Nödvändighetsmotiverad entreprenöriell aktivitet: Relativ förekomst
Andel av de involverade i TEA som motiveras av avsaknad av annat alternativ till arbete

40

SVERIGE

USA

STORA EU-LÄNDER

SMÅ EU-LÄNDER

NORDEN

35
30
25

PROCENT

56

20
15
10
5
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

APPENDIX 2: ENTREPRENÖRIELLA AKTIVITETER, AMBITIONER OCH ATTITYDER

Figur A2.4: Möjlighetsmotiverad entreprenöriell aktivitet: Relativ förekomst
Andel av de involverade i TEA som motiveras av en upplevd affärsmöjlighet
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Figur A2.5: 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 A2.6: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), antal kvinnor per man

Antal kvinnor i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag per man i motsvarande situation
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Figur A2.7: 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 A2.8: TEA fördelat på sektorer 2014–2016

Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika sektorer
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Figur A2.9: TEA fördelat på åldersgrupper 2014–2016

Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika åldersgrupper
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Figur A2.11: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2016
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Figur A2.10: Konkurrens 2016

Hur många företag erbjuder samma produkt? Andel av TEA
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Figur A2.12: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2016
TEA fördelat på andel intäkter från utlandet

0 PROCENT

1-25 PROCENT

25-75 PROCENT

75-100 PROCENT

100
90
80

PROCENT

70
60
50
40
30
20

Norge

Korea

Spanien

Finland

Norden

Qatar

Nederländerna

Israel

Taiwan

Italien

Cypern

Slovenien

Puerto Rico

Sverige

Stora EU-länder

Estland

Frankrike

Små EU-länder

Australien

Tyskland

Storbritannien

Grekland

Hongkong

Portugal

Luxemburg

Österrike

Irland

Kanada

Belgien

USA

För Arabemiraten

0

Schweiz

10

Figur A2.13: 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 A2.14: 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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Figur A2.15: Upplevd förmåga

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta ett företag

70

SVERIGE

USA

STORA EU-LÄNDER

SMÅ EU-LÄNDER

NORDEN

60

50

PROCENT

62

40

30

20

10

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

APPENDIX 2: ENTREPRENÖRIELLA AKTIVITETER, AMBITIONER OCH ATTITYDER

Figur A2.16: Rädsla att misslyckas

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år med upplevda affärsmöjligheter som anger att rädsla att misslyckas skulle hindra de från att starta ett företag
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Figur A2.17: Entreprenörskap – ett bra karriärval

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att merparten av invånarna i landet anser det vara ett bra karriärval att
starta ett företag
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Figur A2.18: Entreprenörskap i medier

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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Figur A2.19: Framgångsrikt entreprenörskap ger hög status och uppskattning

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att framgångsrikt entreprenörskap ger hög status i landet
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APPENDIX 2: ENTREPRENÖRIELLA AKTIVITETER, AMBITIONER OCH ATTITYDER
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