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GEM är det mest omfattande och världsomspännande 
forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar 
entreprenöriella aktivititeter, ambitioner och attityder. 
Projektet startades med tio länder 1999, 2017 var anta-
let medverkande länder 54. I årets globala undersökning, 
den nittonde i raden, har drygt 164 000 personer inter-
vjuats. Undersökningen omfattar 68 procent av världens 
befolkning samt 86 procent av global BNP. Lanseringen av 
den internationella rapporten skedde vid en konferens i 
Seoul i januari och kan laddas ned från GEM-konsortiets 
webbplats, www.gemconsortium.org.

GEM ger en årlig och omfattande ögonblicksbild av 
entreprenörskapet i världen hos befolkningen med fokus 
på entreprenörskapets nivå, dess ambitioner vad gäller 
tillväxt, innovation och internationalisering samt attity-
der till entreprenörskapet. I analysen uppmärksammas 
också ekonomisk-politiska förutsättningar för entrepre-
nörskap. Genom en långt driven samordning av metod, 
frågeformuleringar och analys möjliggörs internationella 
jämförelser.

För Sveriges del kan bl a konstateras att entreprenör-
skapet har minskat under 2017 vilket innebär att den 

återhämtning som skett sedan 2014 är bruten. Nedgången 
i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minsk-
ning i kvinnors entreprenörskap. Detta indikerar att entre-
prenörskapet är känsligt för de signaler den ekonomiska 
politiken sänder ut.

I årets rapport tar vi också upp s k serieentreprenörer, 
dvs individer som tidigare startat företag. Det visar sig att 
serieentreprenörer anser sig ha större kunskap att driva 
företag, är mindre oroade att misslyckas samt har större 
tillväxtambitioner och är mer innovativa än de  som går in 
i entreprenörskap för första gången. 

För att bistå läsaren finns en ordlista med de vanli-
gaste GEM-begreppen som används i undersökningen på 
omslagets insida. Vidare finns för den intresserade läsa-
ren fördjupande information om metod och modell sam-
lat 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.

FÖRORD

Stockholm i maj 2018

Johan Eklund 
Vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS 

Pontus Braunerhjelm
Professor KTH och BTH samt forskningsledare Entreprenörskapsforum



• Under 2017 ökade entreprenörskapet i innovations-
drivna länder. Sverige tillhör dock de europeiska länder 
där entreprenörskapet minskat vilket innebär att den 
återhämtning som skett sedan fallet 2014 är bruten.

• 7,3 procent av den svenska befolkningen kan definieras 
som entreprenörer enligt GEM:s definition (TEA) 2017. 
Sverige har 16 av 23 innovationsdrivna länder framför 
sig. Intraprenörskapet uppgår till drygt sex procent av 
befolkningen och nio länder placerar sig bättre.

• Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande 
på ett minskat entreprenörskap bland kvinnor. Precis 
som 2014 har nedgången föregåtts av en diskussion om 
vinster och företagande i den s.k. välfärdssektorn (vård, 
skola, omsorg) i samband med Reepalu-utredningen.

• Kvinnor driver i högre utsträckning än män företag i 
branscher som är lokala, konsumentnära, arbetsinten-
siva och med lägre förädlingsvärden.

• Sverige ligger i topp 2017 vad gäller andel informella 
investerare, s.k. affärsänglar, ungefär åtta procent av 
den svenska vuxna befolkningen har investerat i ett 
ungt eller nystartat företag.

• Den svenska entreprenörsparadoxen lever kvar – näs-
tan 80 procent av svenskarna upplever att det finns 
goda entreprenöriella affärsmöjligheter i närmiljön, 
betydligt högre än för andra länder. Samtidigt faller 
andelen svenskar som anser sig ha kunskap att starta 
företag och rädslan att misslyckas ökar.

• Den negativa trenden vad gäller svenska entreprenö-
rers tillväxtambitioner har accelererat under 2017. Det 
är endast entreprenörer i EU:s krisländer Grekland, 
Italien och Spanien som uppger lägre förväntad syssel-
sättningstillväxt under de kommande fem åren. Nivån 
2017 är den lägsta sedan 2012.

• Även vad gäller innovation och marknadsposition 
har svenska entreprenörer fallit tillbaka, särskilt 
beträffande innovationer där Sverige endast har 
sex länder bakom sig. Internationaliseringen är 
fortsatt god.

• I en regional analys framgår att entreprenörsviljan är 
starkast i Uppsala och lägst i Dalarna. Uppsala är ett 
av de län som är kunskapsintensivt med en betydande 
andel högteknologisk industri och potential för teknik-
baserat nyföretagande.

SNABBSAMMANFATTNING 
– GEM 2018 PÅ 60 SEKUNDER 



• I årets GEM-undersökning finns data på entreprenö-
rernas tidigare erfarenheter av företagande, s.k. serie-
entreprenörer. Knappt 20 procent av befolkningen 
18–64 år har provat att tidigare driva företag, varav 16 
procent är kvinnor och 22 procent är män.

• Att starta företag förefaller vara en god skola för 
fortsatt företagande! 14 procent av de som startade 
ett företag under 2016–2017 har tidigare erfarenhet 
som företagare. De anser sig i betydligt högre grad 
(50 procentenheter) ha bättre kunskap att driva före-
tag och är mindre oroade för att misslyckas. De har 
dessutom högre tillväxtambitioner och innovations-
höjd, men är något mindre internationaliserade än 
entreprenörer utan erfarenhet.

• Kvinnor anser sig ha sämre kunskaper att starta 
och driva företag och avstår likaså i högre grad från 
entreprenörskap p.g.a. rädsla att misslyckas jämfört 
med männen. Sverige tillhör de länder där skillna-
derna är störst mellan könen. En betydligt lägre 
andel kvinnor planerar också att starta företag i 
framtiden.

• Andelen kvinnor som anger dålig lönsamhet som orsak 
(18 procent) till att avsluta sitt entreprenörskap är tre 
gånger så stor som andelen män. Det speglar att kvin-
nors entreprenörskap ofta återfinns inom branscher 
med låga förädlingsvärden och svag lönsamhet.

• På kort sikt har ett antal variabler utvecklats på ett 
negativt sätt – t.ex. entreprenörskapets nivå, kunskap 
att starta och driva företag, rädsla att misslyckas, till-
växtambitioner och innovationshöjd. Under en tioårs-
period har dock mycket förbättrats när det gäller entre-
prenöriell nivå och ambition.
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SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2017:  
ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

1. Den internationella rapporten återfinns på http://gemconsortium.org.
2. I appendix 1 till rapporten presenteras metoden mer ingående.
3.  För den intresserade finns dock samtliga variabler och figurer redovisade i appendix 2.

Vid GEM:s årsmöte i Sydkorea i februari 2018 pre-
senterades den 19:e upplagan av den årliga Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM)-rapporten.1 Rapporten 
undersöker årligen individers attityder, aktiviteter och 
ambitioner avseende entreprenörskap. GEM är den 
största pågående studien av entreprenörskap och entre-
prenöriell dynamik i världen.

Sedan den första undersökningen 1999 som omfattade 
tio länder har studien vuxit och i 2017 års undersökning 
deltog över 164 000 personer och cirka 2 250 nationella 
experter på entreprenöriella ekosystem. Studien har 
genomförts i 54 länder och representerar 68 procent av 
världens befolkning och 86 procent av världens totala BNP. 

För Sveriges del är detta den nionde nationella GEM-
rapporten där Sveriges entreprenörskap ställs i relation 
till entreprenörskapet i andra länder som befinner sig på 
motsvarande utvecklingsnivå, de s.k. innovationsdrivna 
länderna i GEM:s vokabulär. Metoden som GEM bygger 
på tar sin utgångspunkt i individens (18–64 år) möjlighe-
ter, kunskaper och förmåga och hur dessa omsätts i entre-
prenöriella aktiviteter.2 De senare är i sin tur indelade i 
olika faser över entreprenörskapets hela livscykel – från 
entreprenör i vardande (företagets första tre månader), 
nyföretagande (tre till 42 månader), etablerat företa-
gande (äldre än 42 månader) och eventuell exit från mark-
naden. Likaså fördelas dessa aktiviteter på länders olika 

utvecklingsnivåer – faktor-, effektivitets- och innovations-
stadierna där den senaste i huvudsak representerar avan-
cerade industriländer. De entreprenöriella aktiviteterna 
kompletteras med data om dels entreprenörernas ambi-
tioner (förväntad sysselsättningstillväxt, innovationshöjd 
och grad av internationalisering), dels de attityder som 
omgärdar entreprenörskapet.

1.1 DISPOSITION
Vi har valt att i det följande kapitlet särskilt belysa de 
entreprenörsvariabler där Sverige avviker eller där bety-
dande förändringar har skett sedan föregående år.3 
Kapitlet inleds dock med en kort internationell utblick där 
ett begränsat antal jämförelser redovisas vad gäller entre-
prenöriella aktiviteter. Därefter följer en mer detaljerad 
beskrivning av nivån på Sveriges entreprenöriella aktivi-
teter i förhållande till USA, Irland, Israel, Nederländerna, 
Schweiz och stora EU-länder. Stora EU-länder består av 
Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. 
Dessutom redovisas Sveriges ranking avseende ambi-
tionsvariablerna sysselsättningstillväxt, innovation och 
internationalisering, dvs. entreprenörernas syften och 
förväntade utveckling med sina företag. I dessa jämförel-
ser ingår samtliga innovationsdrivna länder. Avslutningsvis 
diskuteras de attitydfaktorer där Sverige skiljer sig tydli-
gast från övriga länder.
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Figur 1.1a: TEA innovationsdrivna länder

Övriga kapitel är upplagda på följande sätt. I kapitel 2 bryts 
entreprenörskapet ner på länsnivå. Vi använder oss av län 
för att inte antalet observationer ska bli alltför få. Kapitlet 
inleds med en jämförelse av den entreprenöriella aktivite-
ten i länen mellan 2016 och 2017. Därefter visas länsvisa 
skillnader vad gäller entreprenöriella möjligheter, förmåga 
att starta och driva företag samt rädsla att misslyckas. I 
kapitlet redogörs också för det regionala sambandet mellan 
entreprenörskap, kunskap att starta företag och rädsla att 
misslyckas samt om det finns ett ”stigberoende” i entrepre-
nörskapet, dvs. att det regionala entreprenörskapet består 
över tid. I kapitel 3 visas vilken effekt tidigare erfarenheter 
av entreprenörskap har när en individ återigen går in i eget 
företagande medan det i kapitel 4 presenteras en analys av 
kvinnors entreprenörskap. Rapporten avslutas med slutsat-
ser och policyrekommendationer i kapitel 5.

1.2 EN INTERNATIONELL UTBLICK
GEM:s internationella jämförelser av entreprenörskapets 
nivå baseras på s.k. Total Entreprenöriell Aktivitet (TEA), 
dvs. den andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som är 
aktivt involverade i att starta  eller driva ett ungt företag. 
TEA består således av två komponenter. Dels det mycket 
tidiga entreprenörskapet som sträcker sig fram t.o.m. de 
tre första månaderna när olika åtgärder sker för att starta 
företaget, dels perioden från 3–42 månader då företaget 
kommit igång med sin verksamhet. Den första tidiga fasen, 
också kallad företag i vardande, innebär att GEM:s data 

snabbt plockar upp händelser som kan påverka benägen-
heten att vara entreprenör.

Intraprenörskap (EEA i GEM-terminologin) 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 ny verksamhet eller att förbereda och 
genomföra nya verksamheter. Tillsammans utgör TEA och 
EEA ett lands samlade entreprenöriella verksamheter.

Även om TEA jämfört med 2016 i stort sett varit sta-
bilt sett över samtliga länder, sammanfaller detta med en 
minskning av entreprenörskapet i Europa. Där har TEA fallit 
från 8,6 procent till 8,1 procent jämfört med 2016, medan 
andelen för samtliga innovationsdrivna länder uppgår till 
9,2 procent (en svag ökning jämfört med 2016). TEA är 
högst i Latinamerika, Karibien och Afrika och lägst i Europa.

Situationen för intraprenörskap är den omvända. De 
innovationsdrivna länderna har ett större inslag av intra-
prenörskap (5,1 procent) än faktor- och effektivitetsdrivna 
länder (1,4 samt 1,9 procent). I Nordamerika uppgår intra-
prenörskapet till 7,9 procent medan nivåerna i Europa och 
Asien/Oceanien är 4,4 respektive 3,1 procent.

I figur 1.1a framgår att Sverige placerar sig ungefär i 
mittskiktet av europeiska länder vad gäller entreprenör-
skap (TEA) trots att nivån har fallit tillbaka något jämfört 
med 2016. Vidare är den anglosaxiska dominansen tydlig 
när vi studerar entreprenörskapets nivå, men även Estland 
och Korea ligger relativt högt. Bland lågpresterarna åter-
finns flera av de stora europeiska industriländerna.
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Figur 1.1b: EEA innovationsdrivna länder

Av de totalt 23 innovationsdrivna länderna där uppgifter 
finns om entreprenörskapets nivå har Sverige 16 länder 
framför sig. I Europa har Sverige sex länder bakom sig och 
sju som placerar sig högre. Sveriges TEA på drygt sju pro-
cent ligger också under genomsnittet för de innovations-
drivna länderna (9,2 procent). Sett i ett längre perspektiv 
har det svenska entreprenörskapet ökat men trots detta 
intar Sverige fortfarande en relativt blygsam placering i en 
internationell jämförelse.

Intraprenörskapets (EEA) globala fördelning (Figur 1.1b) 
följer ungefär samma mall som entreprenörskapets 
utbredning. De anglosaxiska länderna visar fortsatt höga 
nivåer, även om de inte är lika dominerande som för TEA. 
Även Sverige och delar av Baltikum placerar sig väl sam-
tidigt som Korea visar en betydligt lägre nivå. Sveriges 
andel är också stabil jämfört med förra året, nio länder 
ligger före Sverige medan 13 länder har en lägre ranking. 
Motsvarande siffror för 2016 var tolv respektive 15 län-
der. Data för intraprenörskapet har emellertid endast 
samlats in sedan 2011 och nivåerna varierar en del över 
åren och bör tolkas försiktigt.

I den globala rapporten visas vidare att 43 procent 
av världens befolkning ser goda möjligheter att starta 
företag. I Nordamerika är de potentiella entreprenö-
rerna mest optimistiska (62 procent) medan motsva-
rande i Afrika har en mer pessimistisk inställning (37 
procent). För Europa är denna andel 41 procent. Vad 

gäller kompetensen att starta och driva företag anser sig 
befolkningen i länder på lägre utvecklingsstadier (faktor- 
och effektivitetsdrivna länder) vara bättre rustade än 
de i innovationsdrivna länder. Andelarna som säger sig 
ha denna förmåga är 53 respektive 43 procent. Sverige 
drar ner genomsnittet för innovationsdrivna länder med 
sina 34,5 procent. Detta stämmer också med att entre-
prenörer i innovationsdrivna länder har större rädsla att 
misslyckas.

I de faktordrivna ekonomierna har andelen möjlig-
hetsdrivna entreprenörer fördubblats i relation till nöd-
vändighetsdrivet entreprenörskap sedan 2016. Dock 
kan en avvaktande attityd noteras vad gäller viljan att 
anställa hos de nya entreprenörerna. Den förväntade 
viljan att anställa speglar entreprenörens tillväxtambitio-
ner och är en viktig signal till beslutsfattare om framtida 
jobbskapande och ett lands väg ut ur fattigdom. I effek-
tivitetsdrivna och innovationsdrivna ekonomier är viljan 
att anställa ungefär densamma som föregående år men 
i faktordrivna ekonomier har andelen som inte förväntar 
sig att anställa de närmaste fem åren ökat från 47 till 55 
procent. Beslutsfattare i varje land behöver analysera 
orsakerna till de minskade tillväxtambitionerna bland 
entreprenörer. 

En detaljerad sammanfattning av entreprenöriella akti-
viteter fördelade på länders utvecklingsnivå återfinns i 
tabell 1.1.
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Tabell 1.1: Entreprenöriell aktivitet i GEM-länder 2017 fördelat på ekonomisk utvecklingsfas

Entreprenöriell aktivitet och uppfattning i GEM-
länderna 2017 fördelat på ekonomisk utvecklingsnivå 

Företag i 
vardande

Nya företag Entreprenöriell 
aktivitet i tidigt 
stadium (TEA)

Etablerat 
företags-
ägande

Avslutat 
företagande
(% av TEA)

Nödvändighets-
drivet 

(% av TEA)*

Intraprenöriell 
aktivitet (EEA)

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

Indien 4,9 4,6 9,3 6,2 3,2 38,6 0,2

Iran 6,8 6,9 13,3 10,6 6,6 29,9 1,2

Kazachstan 8,0 3,8 11,3 2,4 7,5 17,8 4,1

Madagaskar 10,9 11,2 21,8 29,4 6,7 21,6 0,6

Vietnam 2,5 20,8 23,3 24,7 4,2 15,9 0,6

Genomsnitt (ovägt) 6,6 9,5 15,8 14,7 5,6 24,8 1,3

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

Argentina 3,9 2,1 6,0 6,7 3,0 21,4 0,6

Bosnien & Hercegovina 2,5 1,4 4,0 1,4 1,3 28,3 0,5

Brasilien 4,4 16,3 20,3 16,5 5,3 39,9 0,7

Bulgarien 1,8 2,0 3,7 6,5 1,3 26,9 0,5

Chile 14,7 9,7 23,8 9,9 7,1 25,7 4,5

Colombia 10,8 8,1 18,7 8,7 6,5 20,1 1,8

Egypten 6,5 7,0 13,3 5,7 10,2 42,7 2,2

Ecuador 21,2 9,8 29,6 15,4 8,8 42,3 0,5

Guatemala 13,8 11,7 24,8 12,3 6,0 32,1 1,3

Indonesien 3,6 3,9 7,5 10,4 4,8 24,8 1,8

Kina 3,7 6,4 9,9 6,8 2,8 32,4 1,4

Kroatien 6,1 2,9 8,9 4,4 4,0 34,7 4,8

Lettland 9,4 5,1 14,2 7,7 4,2 22,7 4,4

Libanon 8,6 16,0 24,1 33,2 6,6 38,0 1,4

Malaysia 15,4 6,6 21,6 3,8 8,3 7,0 1,4

Marocko 4,2 4,6 8,8 10,4 4,5 22,3 0,5

Mexiko 10,6 3,6 14,1 1,4 3,5 25,5 1,0

Panama 10,1 6,4 16,2 4,7 2,7 19,8 0,2

Peru 18,7 6,5 24,6 7,4 6,2 16,7 0,9

Polen 6,7 2,2 8,9 9,8 2,8 9,0 3,2

Saudiarabien 4,8 6,9 11,5 3,2 8,8 32,5 2,4

Slovakien 8,2 3,8 11,8 10,0 4,2 34,8 2,6

Sydafrika 7,5 3,8 11,0 2,2 6,0 24,9 0,5

Thailand 10,6 12,1 21,6 15,2 9,2 8,8 4,5

Uruguay 10,7 4,3 14,7 6,4 5,0 21,5 3,5

Genomsnitt (ovägt) 8,7 6,5 14,9 8,8 5,3 26,2 1,9

Nivå 3: 
Innovationsdrivna 
ekonomier

Australien 6,4 5,9 12,2 9,0 3,8 16,8 7,8

Cypern 3,6 3,8 7,3 8,9 4,3 28,9 1,8

Estland 13,4 6,2 19,4 11,4 4,4 18,6 9,1

Frankrike 2,9 1,1 3,9 3,6 3,3 20,6 3,9

För. Arabemiraten 4,0 5,1 9,0 5,6 9,2 16,5 1,7

Grekland 2,3 2,6 4,8 12,4 5,1 20,2 0,9

Irland 5,8 3,3 8,9 4,4 3,3 20,9 5,5

Israel 8,4 5,1 12,8 3,3 4,8 16,4 8,6

Italien 2,7 1,7 4,3 6,0 2,1 14,0 2,4

Japan 3,2 1,6 4,7 6,3 1,5 15,6 2,8

Kanada 11,3 8,1 18,8 6,2 6,9 17,1 8,2

Korea 6,2 6,9 13,0 11,4 2,7 22,0 1,9

Luxemburg 6,7 2,6 9,1 3,3 3,2 13,6 8,0

Nederländerna 4,7 5,4 9,9 8,6 3,1 7,2 7,6

Puerto Rico 9,5 1,4 10,6 1,6 2,7 31,7 2,6

Qatar 4,7 2,8 7,4 1,3 5,8 12,0 2,5

Schweiz 4,7 3,9 8,5 10,5 1,1 13,9 4,8

Slovenien 4,0 3,0 6,9 6,8 2,3 19,6 6,0

Spanien 2,8 3,5 6,2 7,1 1,9 28,3 1,4

Storbritannien 4,4 4,2 8,4 6,7 2,6 13,6 8,0

Sverige 5,3 2,1 7,3 4,2 2,5 7,5 6,2

Taiwan 3,6 5,0 8,6 12,1 4,0 15,4 8,1

Tyskland 3,4 2,0 5,3 6,1 1,6 11,1 5,7

USA 9,4 4,6 13,6 7,8 4,0 10,6 7,6

Genomsnitt (ovägt) 5,6 3,8 9,2 6,9 3,6 17,2 5,1
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1.3 SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP I 
JÄMFÖRELSE MED LIKNANDE LÄNDERS4

ENTREPRENÖRIELL AKTIVITET
Bland innovationsdrivna länder ligger Sverige under 
genomsnittet med ett TEA på drygt sju procent, vilket är 
en minskning jämfört med året innan. Som framgår av 
figur 1.2 är det endast stora EU-länder som har ett lägre 
utfall än Sverige. Sedan 2013 har trenden varit negativ 
och Sveriges TEA har fallit tillbaka. Andra mindre länder 
som Schweiz, Nederländerna, Irland och särskilt Israel 
uppvisar ett betydligt högre entreprenörskap än Sverige. 
Tillsammans med USA har Israel haft den mest posi-
tiva utvecklingen sedan krisåren 2008–2009. För övriga 
länder har utvecklingen under samma period visserli-
gen varit positiv men förhållandevis volatil, inbegripet 
Sverige.

Sett ur ett lite längre perspektiv framgår att andelen 
entreprenörer i Sverige fördubblats sedan 2006. Den 
observerade ökningen drivs helt och hållet av det mycket 
tidiga entreprenörskapet (0–3 månader) medan nytt före-
tagsägande (3-42 månader) stannat på en låg och i princip 
oförändrad nivå sedan början av 2000-talet. Det indikerar 

antingen att flertalet av de nystartade företagen slås ut 
relativt snabbt eller så motsvaras inflödet till gruppen nytt 
företagsägande ungefär av utflödet från den kategorin. 
Utflödet kan i sin tur antingen bero på att företag går i kon-
kurs, blir uppköpta eller avslutas av andra skäl. Alternativt 
att det unga entreprenörskapet övergår till kategorin eta-
blerat företagsägande (äldre än 42 månader).5

Utvecklingen mellan 2016 och 2017 innebär att 
den återhämtning i entreprenörskapet som präglat de 
senaste två åren är bruten. Minskningen beror uteslu-
tande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap (Figur 
1.3). Nedgången 2017 är inte lika stor som 2014 då 
kvinnors entreprenörskap rasade med drygt två pro-
centenheter; nu uppgår minskningen till knappt en pro-
centenhet. En förklaring som lanserades av det svenska 
GEM-teamet till nedgången 2014 var den osäkerhet som 
valretoriken innebar för branscher där kvinnors före-
tagande är särskilt stort (företagande inom de s.k. väl-
färds- och RUT-branscherna, se kapitel 4). I ett svenskt 
perspektiv var minskningen 2014 exceptionell och står i 
stark kontrast till den annars relativt starka utveckling av 
kvinnors företagande vi observerat i Sverige sedan bör-
jan av 2000-talet.

Figur 1.2: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag
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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar en linjär approximation.

4. Samtliga figurer avseende entreprenörskapets aktiviteter, ambitioner och attityder redovisas i appendix 2 till detta kapitel. 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. Se appendix 2 för en separat redovisning av entreprenörskapets nivå fördelat på olika tidsfaser; företag i vardande, ungt företagande och etablerat 
företagande.
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Den här gången kan vi konstatera att det under 2017 återi-
gen varit en intensiv diskussion kring framförallt de grund-
läggande förutsättningarna för entreprenörskap i välfärds-
sektorerna (skola, omsorg och vård). Och återigen förefaller 
det resultera i ett kraftigt fall i framför allt det mycket tidiga 
entreprenörskapet. Det är också just inom branschen kon-
sumenttjänster som entreprenörskapet minskat mest.

Det indikerar att planer inte fullföljs och att man istäl-
let skjuter en eventuell företagsstart på framtiden. Det var 
vad som sannolikt hände efter 2014, där vi kunde notera 
en återhämtning i kvinnors entreprenörskap under 2015 
och i ännu högre grad 2016. Då hade tappet 2014 i princip 
återtagits.

Detta kan tolkas som att när den politiskt betingade 
osäkerhet som fanns 2014 avklingade och förutsättning-
arna blev tydligare ökade också kvinnors entreprenörskap. 
Att fallet inte var  större 2017 kan delvis bero på att möjlig-
heterna till RUT-tjänster utökades. Samtidigt kan konsta-
teras att även andra länder uppvisar betydande sväng-
ningar i kvinnors entreprenörskap, många gånger lika 
stora eller större än i Sverige och dessutom större än 

männens som varit mer stabilt.6 Detta är särskilt påtag-
ligt i Nederländerna och Schweiz medan utvecklingen 
för kvinnors och mäns entreprenörskap är mer likartad 
i Irland, Israel och USA. Huruvida de två förstnämnda 
ländernas politik särskilt påverkat förutsättningarna 
för kvinnors entreprenörskap ligger utanför ramen för 
denna studie men båda har påverkats av såväl institu-
tionella förändringar som internationell oro.7 

Samtidigt framgår att kvinnors företagande ökat i 
samtliga länder sedan 2006/07, dvs. när det svenska 
entreprenörskapet också sköt fart, även om utveck-
lingen varit svagare i Irland, Schweiz och stora EU-länder. 
Notera särskilt den mycket starka ökningen för kvinnors 
entreprenörskap i Israel och Nederländerna 2016 och 
2017 medan Schweiz redovisar en mer måttlig uppgång 
och Irland faller tillbaka. I stora EU-länder är det i prin-
cip oförändrat.

Möjligen avspeglar den större volatiliteten i kvinnors 
företagande helt enkelt en större riskaversion hos kvinnor 
vilket leder till att entreprenörskap i den tidigaste fasen 

Figur 1.3: 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

6. Se appendix 2, figur A5.
7.  Det har inte varit möjligt att fördjupa analysen kring orsakerna till skillnader i kvinnors och mäns entreprenörskap i dessa länder. Det förefaller dock 

vara en angelägen uppgift för framtida forskning.  
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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar en linjär approximation.
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Figur 1.4: Informella investerare 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som personligen tillhandahållit medel för ett nytt företag, startat av någon 
annan, under de tre senaste åren

Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar en linjär approximation.

(entreprenörskap i vardande) avbryts oftare. Det är just 
denna fas som står för merparten av förändringarna.

Sammantaget indikerar resultaten på en känslighet i 
entreprenörskapet för de signaler som den ekonomiska 
politiken skickar ut rörande entreprenörskapets framtida 
förutsättningar. Detta gäller generellt, men branschspeci-
fika åtgärder förefaller slå särskilt hårt.

Entreprenörskap styrs inte bara av idéflöden och ambi-
tiösa individer utan måste också finansieras. Under lång 
tid har det också pågått en diskussion om det föreligger 
brist på kapital i tidiga skeden eller om det snarare är brist 
på goda uppslag till nya företag. Ett antal reformer har sjö-
satts för att öka utbudet av riskkapital, senast är det den 
statliga aktören Saminvest som ska bidra till att eventuella 
brister i kapitalförsörjningen avhjälps för entreprenörer i 
tidiga skeden.

För de allra minsta och nystartade företagen är ofta 
venture capital eller lånefinansiering via banker inte en 
framkomlig väg. Den luckan fylls i stället av det infor-
mella riskkapitalet, dvs. ”family, friends and fools”. 
Dessa s.k. affärsänglar är i regel bättre införstådda med 

de utmaningar som entreprenörer möter i tidiga skeden 
liksom deras marknadspotential. De spelar ofta en avgö-
rande roll för det nyskapande och innovativa företagandet 
där riskerna är särskilt svårbedömbara.

Efter nedgången i änglakapital 2012 och i viss mån 
2014, har antalet ängelfinansieringar konstant ökat. Både 
2016 och 2017 är ökningen ungefär en procentenhet och 
under det senaste året investerade knappt åtta procent 
av den svenska vuxna befolkningen i ett ungt eller nystar-
tat företag (Figur 1.4). Det är den näst högsta nivå som 
uppmätts. Även om kurvan är hackig kan det förväntas att 
olika policyförändringar ligger bakom den positiva tren-
den, exempelvis investeraravdrag och en relativt god skat-
temiljö generellt för investerare.

Nedgången 2012 är svårförklarad men kan möjligen 
kopplas till det aviserade investeringsavdraget som trädde 
ikraft 2013. Tillsammans med Israel placerar sig Sverige 
framför övriga länder, inklusive USA. De flesta länderna 
har haft en positiv utveckling sedan krisåren 2008–2009 
och fram t.o.m. 2016 var utvecklingen likartad i Israel, 
Nederländerna, Schweiz och Sverige.
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INTRAPRENÖRER – ENTREPRENÖRIELLT ANSTÄLLDA
Med intraprenörskapet avses det entreprenörskap som 
sker inom befintliga, och ofta stora, bolag. De är alltså 
anställda som själva definierar sig som verksamma i entre-
prenöriella funktioner. Denna aspekt av entreprenörska-
pet har således en speciell relevans för Sverige, där domi-
nansen av storföretag är påtaglig. Intraprenörskapet har 
varit en nyckelfaktor för att uppgradera och förstärka de 
svenska, ofta sekelgamla, storföretagens konkurrenskraft.

I figur 1.5 visas andelen intraprenörer i existerande 
företag. Svaren bygger på de individer som uppger att de 
under de senaste tre åren varit engagerade i att leda och 
utveckla nya verksamheter i existerande företag. Sverige 
tillhör den tredjedel länder som rapporterar det högsta 
intraprenörskapet och nivån är identisk med föregående 
år (se förra årets nationella GEM-rapport). Även jämfört 
med tidigare år ligger nivån stabilt på omkring sex pro-
cent, dvs. en dryg procentenhet lägre än entreprenörska-
pet.8 Bland övriga mindre länder kan noteras att Estland, 
Israel och Taiwan rankas högst, tillsammans med anglo-
saxiska länder och Nederländerna.

Jämfört med USA uppvisar särskilt stora EU-länder 
ett blygsamt intraprenörskap. Bland de lägst rankade 
länderna återfinns sedan flera år bland andra Grekland, 
Italien och Spanien. Nivåerna ligger mellan knappt en pro-
cent och drygt två procent.

Rankingen av intraprenörskap indikerar att länder med 
anglosaxiska traditioner och institutioner har ett mer 
omfattande intraprenörskap, liksom ett högre entrepre-
nörskap. Men också välfärdsstater som Nederländerna 
och Sverige placerar sig högt. Till viss del kan dessa skill-
nader vara kulturella där det finns en större vilja att iden-
tifiera sig som intraprenör i vissa länder.

AMBITION – SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT, MARK-
NAD, INNOVATION OCH INTERNATIONALISERING

Av större vikt än antalet nya företag – kvantiteten – är de 
ambitioner som finns med ett entreprenörskap och som 
kan sägas fånga kvaliteten i den entreprenöriella hand-
lingen. Bland ambitionerna märks särskilt förväntad sys-
selsättningsökning, marknadsposition/innovation och 
internationell orientering. När vi studerar dessa fenomen 

Figur 1.5: 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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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.

8. Sedan 2011 har det svenska entreprenörskapet legat högre än sex procent.
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minskar således urvalet av respondenter i undersök-
ningen eftersom det enbart berör de som uppgivit att de 
håller på att starta ett företag eller driver ett ungt företag. 
Av den anledningen har vi valt att redovisa ambitionsmått 
baserat på genomsnittliga data från 2015, 2016 och 2017 
för att öka antalet observationer och därigenom reducera 
osäkerheten i måtten.9 

En viktig och policyrelevant faktor är den förvän-
tade sysselsättningstillväxten inom de närmaste fem 
åren. Enligt tidigare studier (Audretsch m.fl. 2006, 
Henrekson och Johansson 2010, OECD 2010) är unga 
och snabbväxande företag, s.k. gaseller, viktiga för ett 
lands totala privata sysselsättningstillväxt. Därför är 
entreprenörernas ambitioner att öka antalet anställda 
sannolikt en viktig indikator på den framtida totala 
sysselsättningstillväxten.

I figur 1.6 visas andelen entreprenörer i innovations-
drivna länder som förväntar sig att anställa 20 eller fler 
under de närmaste fem åren. Under det senaste decen-
niet har svenska entreprenörer redovisat allt högre 

tillväxtambitioner. Sedan ett antal år tillbaka har andelen 
entreprenörer som uppger att de planerar att anställa fler 
än 20 de närmaste fem åren ökat och Sverige har också 
klättrat i rankingen. Men under 2016 bröts den positiva 
trenden och Sverige halkade ner rejält med endast sju län-
der bakom sig. Andelen som uppskattar att de kommer att 
anställa minst 20 personer minskade också till ca åtta från 
knappt tio procent.

Under 2017 har den negativa utvecklingen accelere-
rat markant. Andelen som säger sig anställa 20 eller fler 
har nästan halverats under 2017 och Sverige har bara 
Grekland, Italien och Spanien bakom sig, EU:s verkliga 
krisländer. Sverige är alltså tillbaka i det absoluta bot-
tenskiktet vad gäller entreprenörskapets sysselsätt-
ningsambitioner. Det är den lägsta nivån sedan år 2012.

En grupp anglosaxiska länder tillsammans med ett 
par arabiska och Taiwan toppar listan. Irland, Israel och 
Schweiz ligger långt över Sverige (dubbelt så stor andel 
eller mer) och även i Nederländerna är andelen betyd-
ligt större.

Figur 1.6: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2015–2017 
Andel av TEA som förväntar sig att anställa 20 eller fler personer inom fem år

Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.
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9. Detta genomsnittliga treåriga mått gäller givetvis även tidigare års undersökningar. Det innebär att variationerna kan vara betydligt större för enskilda år. 
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En förutsättning som kan förväntas påverka entreprenö-
rernas tillväxt- och internationaliseringsambitioner har 
att göra med den konkurrens de möter. Konkurrens mäts 
med antalet företag på marknaden som tillhandahåller 
samma eller snarlika produkter och tjänster.

Figur 1.7 illustrerar att få entreprenörer i Sverige anser sig 
vara ensamma med sin vara eller tjänst, endast ca tio procent 
av företagen. Den andelen har stadigt minskat sedan några 
år tillbaka. Samtidigt kan noteras att Sverige i jämförelse 
med andra innovationsdrivna länder har en förhållande-
vis stor andel entreprenörer som anger att konkurrensen 
begränsas till ”några företag”. Detta kan vara en indikation 
på en god innovationshöjd och tolkas som något positivt 
och behöver därmed inte ses som ett utslag av mindre 
väl fungerande marknader. Övergripande förefaller kon-
kurrenssituationen sund på den svenska marknaden och 
över tid är det också en större andel entreprenörer som 
hävdar att de möts av konkurrens. Förändringarna är dock 
relativt små.

Måttet innovativa produkter (Figur 1.8) är viktigt 
eftersom innovation anses driva tillväxt och vara nyckeln 
till högre förädlingsvärden, löneutbetalningsförmåga 

Figur 1.7: Konkurrens 2015–2017 
Hur många företag erbjuder samma produkt, andel av TEA

och i förlängningen ett ökat välstånd. Som visades ovan 
är det få entreprenörer som uppgav att de var ensamma 
med en produkt på marknaden. På motsvarande vis är 
det en relativt begränsad andel – ca sju procent – som 
uppger att deras produkt bygger på en innovation som 
är ny för alla kunder. 

Återigen ser vi dock en ganska markant försämring 
jämfört med utvecklingen under de senaste 10–15 
åren. Året före angav knappt tio procent att deras pro-
dukt eller tjänst var unik. Andelen som anser att deras 
produkt är ny för åtminstone delar av marknaden lig-
ger kvar på samma nivå (ca 35 procent). Totalt faller 
Sverige tillbaka i jämförelsen med andra innovations-
drivna länder med endast sex länder bakom sig. Övriga 
mindre länder med undantag av Nederländerna uppvi-
sar en starkare innovationskraft.

Samtidigt bör man komma ihåg att innovationer är 
svåra att mäta och att uppgifterna baseras på subjektiva 
värderingar av respondenterna. Bilden av Sverige som här 
tonar fram överensstämmer dock inte med den som ofta 
målas upp i andra sammanhang där Sverige beskrivs som 
en långt framskriden innovations- och entreprenörsdriven 
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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Genomsnitt för Cypern, Frankrike, Qatar och Förenade Arabemiraten 
beräknad på data från 2016 och 2017.
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Figur 1.8: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2015–2017 
Andel av TEA vars produkter är nya för …

Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Genomsnitt för Cypern, Frankrike, Qatar och Förenade Arabemiraten 
beräknad på data från 2016 och 2017.

ekonomi. Snarare växer bilden fram av ett tudelat inno-
vationslandskap där jämförelsevis få entreprenörer lyckas 
leverera genuint unika produkter och tjänster. Det före-
faller finnas skäl till att inte utgå från att Sveriges innova-
tionskapacitet är högre eller mer radikal än i andra innova-
tionsdrivna länder. Allting rör på sig i vår omvärld och idag 
krävs det att man ”springer för att stå still”.

Det svenska välståndet som byggts upp under det 
senaste dryga seklet vilar till stora delar på ett framgångs-
rikt företagande där internationalisering var avgörande 
för att uppnå stordriftsfördelar och konkurrenskraft. De 
företag som växte fram runt förra sekelskiftet och decen-
nierna därefter dominerar fortfarande svensk industri. De 
skulle kunna karaktäriseras som ”born globals”, dvs. tidigt 
i deras existens uppvisade de betydande exportandelar 
(Braunerhjelm och Halldin, 2018). 

Frågan är hur internationaliserade dagens nya och 
unga företag är? Samtidigt som globaliseringen blivit allt 
mer påtaglig har svenska mindre och medelstora företag 
ofta gagnats av storföretagens internationalisering och 
själva inte behövt etablera sig på utländska marknader i 
samma omfattning.

Figur 1.9 visar att knappt 60 procent av svenska entre-
prenörer har någon kund utomlands, medan ungefär 20 
procent är höginternationaliserade (en kundandel i utlan-
det större än 25 procent). Det är en marginell nedgång 
jämfört med förra året och Sverige positionerar sig återi-
gen någonstans i mittfältet jämfört med andra innovations-
drivna länder. Samtidigt är det en avsevärd förbättring jäm-
fört med hur det såg ut för några år sedan (2012/13) då 
endast 40 procent angav att de hade någon export.

Av 23 innovationsdrivna länder är det tolv som rap-
porterar en större andel entreprenörer som har 25 pro-
cent eller mer av sina kunder i andra länder, även i länder 
med större hemmamarknader. Irland, Israel och Schweiz 
har dock alla en betydligt större andel höginternationa-
liserade entreprenörer. Det samlade intrycket blir att det 
finns en klar potential för en ökad internationalisering 
bland svenska entreprenörer.

Sverige har sedan flera år tillbaka utmärkt sig genom 
att vara det land där störst andel av befolkningen anger att 
närmiljön erbjuder goda entreprenöriella möjligheter. Ett 
visst tapp skedde mellan 2011–2013 men sedan dess har 
andelen återigen ökat och uppgår såväl 2014 som 2015 
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till häpnadsväckande 70 procent (Figur 1.10). Efter att 
ha planat ut under dessa två år skedde en tydlig ökning 
2016, vilken har hållit i sig om än i beskedligare takt 2017. 
Sverige ligger ungefär 15 procentenheter över närmaste 
länder. Det är intressant att notera att en motsvarande 
ökning förefaller ha skett i både Nederländerna och Israel, 
som ligger på ungefär samma nivå som USA. Även Irland 
och Schweiz har haft en positiv utveckling sen 2010, för-
ändringarna är dock mer ryckiga och andelarna ligger på 
en lägre nivå. Stora EU-länder placerar sig sämst i denna 
liksom i flera tidigare mätningar.

Uppenbarligen anser sig svenskar uppleva goda möj-
ligheter att identifiera affärsmöjligheter i högre utsträck-
ning än vad befolkningen i andra länder gör samtidigt 
som detta inte avspeglas i en motsvarande högre entre-
prenöriell aktivitet. Snarare har andelen entreprenörer 
varit ungefär som genomsnittet för innovationsdrivna 
länder och dessutom fallit tillbaka under senare år. Detta 
är i sig paradoxalt och tyder på att övergripande ram-
villkor för entreprenörskap kan behöva stärkas. Andel 
svenskar som säger sig planera att starta företag har 

  

Figur 1.9: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2015–2017 
TEA fördelat på andel kunder/intäkter utomlands
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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Genomsnitt för Cypern, Frankrike, Qatar och Förenade Arabemiraten 
beräknad på data från 2016 och 2017.

också minskat trendmässigt sedan 2012 (se appendix 2 
figur A13).

Delvis skulle en förklaring kunna vara en sämre till-
tro när det gäller förmågan att starta och driva företag. 
Trenden har också varit negativ under hela mätperioden 
och Sverige ligger betydligt under övriga länder. USA är 
det land där i särklass flest tror sig ha den kompeten-
sen, ca 55 procent av befolkningen. Följaktligen anser sig 
svenskar vara bra på att identifiera affärsmöjligheter, men 
sakna entreprenöriell kompetens medan det omvända 
förhållandet präglar USA.

En ytterligare orsak till att identifierade affärsmöjlig-
heter inte omsätts i nytt företagande är rädslan att miss-
lyckas. Stigmatisering av att misslyckas har ofta påtalats 
som ett speciellt europeiskt fenomen som skulle hämma 
entreprenörskapet. Bilden är dock långt ifrån entydig. 
I USA anger ca 35 procent att rädsla att misslyckas hin-
drar dem från att starta företag, en svag uppgång kan 
noteras under praktiskt taget hela mätperioden. Det är 
endast ca fem procentenheter lägre än i stora EU-länder. 
I Nederländerna och Schweiz är andelen (30 procent) 
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Figur 1.10: Upplevda affärsmöjligheter 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som upplever att det finns goda möjligheter att starta ett företag i området där de bor

Anm.:Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar en linjär approximation.
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lägre än i USA medan den är betydligt högre i ett av de 
mest entreprenöriella länderna, Israel (knappt 50 pro-
cent). Sverige placerar sig i mittskiktet med en andel på 
36 procent som anser att konsekvenserna av ett miss-
lyckande är för stora för att man ska ge sig in i ett eget 
företagande.10 

Bakgrunden till denna hämsko för entreprenörskap 
kan sökas i flera faktorer: det sociala skyddsnätet, per-
sonliga ekonomiska konsekvenser eller mer kulturellt 
betingade faktorer som socialt degraderar individer som 
misslyckats med sitt entreprenörskap. Både formella 
och informella institutioner och normer påverkar dessa 
värderingar och det är svårt att dra några slutsatser på 
grundval av enbart GEM-data.

Sammantaget framkommer en komplex bild av vad som 
ligger bakom en individs beslut när det gäller att starta en 
verksamhet.  En mix av individuella, sociala och kontextu-
ella faktorer kommer att påverka huruvida individen går in 
i ett entreprenörskap. Det innebär att entreprenörskaps-
politiken omfattar ett betydande antal områden.

Utifrån GEM:s kategorisering av entreprenörskapets akti-
viteter, ambitioner och attityder kan avslutningsvis kon-
stateras att Sverige påtagligt fallit tillbaka mellan 2016 och 
2017 vad gäller entreprenöriell aktivitet. Samtidigt har de 
svenska entreprenörernas ambitioner minskat vad gäller 
sysselsättningstillväxt och likaså förefaller innovations-
satsningar inte ha renderat unika produkter och tjänster 
i samma omfattning som tidigare. Beträffande internatio-
nalisering är Sveriges position ungefär densamma som 
föregående år. Slutligen kan noteras att i fråga om attity-
der avviker inte Sverige dramatiskt från övriga länder och 
ländergrupper med undantag av identifiering av affärs-
möjligheter; där ligger Sverige fortfarande överlägset i 
topp även om andra mindre länder närmar sig allt mer.

10. Se appendix 2, figur A16.



ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE – NATIONELL RAPPORT 201824



25KAPITEL 2 – SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2017: ETT REGIONALT PERSPEKTIV

SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2017: 
ETT REGIONALT PERSPEKTIV
Även i år ägnar vi det regionala perspektivet uppmärk-
samhet och i det följande kapitlet redovisas en delmängd 
av GEM-variablerna fördelade på län. Inledningsvis pre-
senteras i figur 2.1 hur länen rangordnats på basis av 

deras entreprenöriella aktivitet (TEA). Vi använder oss 
av ett genomsnitt för två år för att undvika att tillfälliga 
fluktuationer i entreprenörskapet får ett alltför stort 
genomslag i mätningarna.

2
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Figur 2.1: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag
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En första observation är att relativt stora förändringar har 
skett mellan åren med ett ökande entreprenörskap i tolv 
län och en negativ utveckling i de övriga nio. Skillnaderna 
mellan den mest entreprenöriella regionen (Uppsala) och 
den minst entreprenöriella (Dalarna) har dock minskat 
och överlag har de entreprenöriella aktiviteterna jämnats 
ut mellan regionerna.

Uppsala län har lyft sig från en fjärdeplats 2015–2016 
till en toppnotering 2016–2017, följt av Gotland som pla-
cerade sig som nummer ett föregående år. Västernorrland 
och Gävleborg har fallit markant medan Östergötland, 
Norrbotten, Västra Götaland, Örebro och Halland samtliga 
klart förbättrat sina positioner.

Förklaringarna till dessa förändringar är svåra att 
härleda ur enbart GEM-data. Särskilt som vi endast 
redovisat resultaten nedbrutna på länsnivå under 
de senaste två åren. Ett antal faktorer spelar in som 
regionala företagskulturer och normer men också t.ex. 
stödvolymer till entreprenöriella aktiviteter. Precis som 
förra året är det troligt att Smålands starka entrepre-
nörs- och småföretagskultur ligger bakom Jönköpings 
framskjutna placering, samtidigt som det är svårt att 
hitta något skäl till att Kronoberg försämrats så pass 
kraftigt. Gotlands topplacering förklaras sannolikt till 
viss del av ett betydande stöd per capita till länet. 
Norrlandslänen, som placerar sig på den övre halvan, 
tillsammans med Jämtland (plats fyra), har också bety-
dande stödnivåer medan storstadsregionerna erhåller 
lägst stöd per capita.11 Både Uppsala och Östergötlands 
län är kunskapsintensiva med en betydande andel hög-
teknologisk industri och med potential för ett omfat-
tande teknikbaserat nyföretagande.

Notera att förändringar i de entreprenöriella aktivite-
terna som de mäts i TEA framförallt drivs av det mycket 
tidiga faserna, dvs. entreprenörskap i vardande. Som 
nämnts i kapitel 1 definieras detta som verksamheten 
under företagets första tre månader. Det är en tidig indika-
tor på benägenheten för individer att engagera sig i olika 
entreprenöriella satsningar och kan påverkas av såväl den 
nationella som den lokala politiken.12 

I övriga figurer som presenteras i detta kapitel kommer 
i huvudsak enbart data från 2017 att användas. Vi inle-
der med att visa den entreprenöriella länsvisa aktiviteten 
i figur 2.2. När vi enbart använder 2017 års data framgår 
att skillnaderna mellan länen är betydligt större och också 
förändringarna jämfört med 2016. Östergötlands starka 
framryckning kan särskilt noteras med ett TEA som visar 
att strax under tio procent av befolkningen är involve-
rad i ett tidigt entreprenörskap. Likaså är Kronoberg läns 

svaga utveckling tydlig, enbart Dalarna ligger bakom länet. 
i rankningen. Bortsett från Dalarna utmärker sig särskilt 
Uppsala, Gotland och Östergötland som samtliga haft en 
mycket stark utveckling.

Tidigare forskning har visat på ett betydande ”stig-
beroende” vad gäller entreprenörskap. Det innebär 
att regioner med ett högt entreprenörskap under en 
period tenderar att ha en framskjuten position även 
under kommande perioder. I en uppmärksammad arti-
kel visade Fritsch och Wyrwich (2017) att de regioner 
som varit mest entreprenöriella i forna Östtyskland vid 
1900-talets början också var det ett knappt sekel senare, 
trots 50 år av kommunistiskt styre. Det förefaller såle-
des finnas en generisk funktion, eller starka normer, för 
hur entreprenörskap och småföretagande formas över 
tid. I Sverige är Gnosjöregionen ett klassiskt exempel. 
På länsnivå framtonar likaså ett relativt starkt samband 
över tid (Figur 2.3)

I figur 2.4 visas hur befolkningen i respektive län 
bedömer möjligheterna att starta ett företag för att 
utveckla en affärsidé i sitt närområde. Variationerna är 
förhållandevis små mellan länen och nivån är hög: från 

11. Vi antar att stödvolymerna 2017 inte skiljer sig dramatiskt från motsvarande nivåer 2016 (stöd i Nyps och Nyps 2020 som är stöd är 
endehanteringssystemen 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 åtta regionala programmen som handläggs 
inom Tillväxtverket)).

12. Detta diskuterades mer ingående i förra årets GEM-rapport (Braunerhjelm m.fl. 2017).

Figur 2.2: TEA 2017 fördelat på län
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Figur 2.3: Samband mellan TEA och TEA ett år tidigare, 2015–2017
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86 procent i de län (Jönköping, Stockholm och Halland) 
där möjligheterna bedöms störst till ca 20 procentenhe-
ter lägre i Blekinge som placerar sig sist i denna ranking. 
Även om TEA-nivåerna är förhållandevis låga bedöms 
affärsmöjligheterna i flera län fortfarande vara goda 
(t.ex. i Kronobergs och Dalarnas län). Det indikerar att 
det kan vara tillfälliga händelser som gjort att vissa län 
erfarit betydande förändringar i TEA-rankingen under en 
relativt kort tid.

Två viktiga aspekter som påverkar entreprenörska-
pets nivå har att göra med den självupplevda förmågan 
att starta företag samt rädsla för att misslyckas. Den 
upplevda förmågan är relativt ojämnt fördelad mellan 
länen. Den är ungefär dubbelt så hög i Jämtland som 
Dalarna (42 respektive 22 procent av befolkningarna). 
I övrigt är det Stockholm och kringliggande län samt 
Västra Götalands län som ligger högt, liksom Hallands 
län (Figur 2.5). För resten av landet är skillnaderna 
relativt små. Som visas i figur 2.6 föreligger ett positivt 
samband mellan den upplevda förmågan att driva före-
tag och TEA.

Beträffande rädsla att misslyckas är den störst i Dalarnas 
län och även i Värmland och Gävleborg är andelen hög 
(Figur 2.7). Just dessa län ligger också lågt i rangordningen 
av entreprenörskapet. Eftersom regelverket avseende 
olika insolvensförfaranden är identiskt över hela landet är 
det troligt att denna rädsla att misslyckas speglar lokala 
normer och värderingar.

Samtidigt är sambandet mellan rädsla att misslyckas 
och entreprenöriell aktivitet obefintligt, åtminstone för 
ett givet år (Figur 2.8). Detta är oväntat och kan tolkas 
som att enbart rädsla att misslyckas inte förefaller påverka 
entreprenörskapet negativt utan sannolikt är det i kombi-
nation med andra faktorer som farhågor om en konkurs 
har en effekt på det regionala företagandet.

Sammantaget kan konstateras att vissa regionala för-
skjutningar i entreprenörskapet har skett mellan 2016 
och 2017, en del av rätt betydande magnitud. Endast 
två års observationer är en alltför kort period för att 
försöka hitta några orsakssamband eller se om för-
ändringar speglar trendförskjutningar i det regionala 
entreprenörskapet.

Anm.:  Sambandet är signifikant på 10-procentsnivån.
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Figur 2.4: TEA plus EEA och företagsklimat 2015–2016, fördelat på län

Figur 2.5: Upplevd förmåga fördelat på län, 
2017

Figur 2.4: Upplevda affärsmöjligheter fördelat 
på län, 2017

Figur 2.6: Samband mellan upplevd förmåga att driva företag och TEA fördelad på län, 2015–2017
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Anm.: Sambandet är statistiskt signifikant på 3-procents nivå.
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Figur 2.4: TEA plus EEA och företagsklimat 2015–2016, fördelat på län

Figur 2.7: Upplevd rädsla att misslyckas 
fördelat på län, 2017

Figur 2.8: Samband mellan rädsla att misslyckas och TEA fördelad på län, 2015–2017
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ENTREPRENÖRSKAP SOM SKOLA  
– VAD BETYDER TIDIGARE ERFARENHETER?

Forskningen har betonat att kontakter med entreprenörer 
och företagare tenderar att ha en positiv effekt på såväl 
viljan att starta företag som det faktiska utfallet (De Clercq 
och Arenius, 2006). Mindre väl belyst är hur tidigare erfa-
renheter av företagande påverkar individers egna bedöm-
ningar av deras kompetens att starta och driva företag. 
Rimligtvis borde ett tidigare entreprenörskap vara förenat 
med inlärningseffekter och därmed bättre förutsättningar 
om en individ återgår till ett eget företagande. Under 
2016 och 2017 inkluderades en fråga i den svenska GEM-
studien rörande just tidigare erfarenheter av entreprenör-
skap. Antalet respondenter varierar mellan knappt 7 500 
(samtliga svaranden) till drygt 1 400 (de som någon gång 
har startat företag). 

Det finns också en del forskningsresultat som visar att 
erfarenheter av tidigare entreprenörskap påverkar olika 
utfalls- och attitydvariabler hos potentiella entreprenö-
rer. Som Politis (2008) påpekar har dock tidigare studier 
framför allt använt sig av företagsdata medan få har stu-
derat effekterna på individnivå. I Politis studie, där hon 
skiljer mellan serieentreprenörer och individer som för 
första gången startar ett företag, konstaterar hon att den 
förstnämnda gruppen är generellt bättre på att behandla 
osäkerhet och anser sig ha förmåga att använda osäker-
het för framtida affärsmöjligheter. Likaså är serieentre-
prenörer mindre oroade för att misslyckas och ser ofta 

motgångar som en möjlighet att lära sig. Toft-Kehler 
m.fl. (2014) kommer till liknande slutsatser men ägnar 
också uppmärksamhet åt det entreprenöriella lärandets 
begränsningar.13 

I det följande kapitlet kommer vi att jämföra hur indi-
viden anser att tidigare entreprenörskap har påverkat 
deras förutsättningar och förmågor att starta och driva 
nya företag jämfört med dem som saknar sådana erfa-
renheter. Vi tar upp flera dimensioner, inledningsvis visar 
vi på omfattningen av tidigare entreprenörskap för hela 
befolkningen men också bland de som startade företag 
under 2016–2017. Därefter redogörs för hur detta har 
påverkat deras bedömning av möjligheter och risker. 
Avslutningsvis diskuterar vi sambandet mellan hur ett 
tidigare entreprenörskap relaterar till nuvarande ambi-
tioner med att starta ett företag.

3.1 HUR VANLIGT ÄR TIDIGARE 
ERFARENHET AV ENTREPRENÖRSKAP?
I figur 3.1 visas andelen av populationen 18–64 år som har 
tidigare erfarenhet av entreprenörskap. Totalt har knappt 
20 procent, alltså var femte svensk, tidigare erfarenhet av 
att driva företag. Andelen kvinnor som tidigare ägnat sig 
åt entreprenörskap är ungefär sju procentenheter lägre 
än för männen, 16 respektive 22 procent. Det motsvarar 
en drygt 30-procentig mindre andel.

3

13. Se också Ucbasaran m.fl. (2010).
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Figur 3.1: Tidigare erfarenhet av entreprenörskap, procentuell andel, 2016–2017 

Figur 3.2: Andel entreprenörer (TEA) med respektive utan tidigare erfarenhet av företagsstart, 2016–2017 
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Figur 3.3: Tillräckliga kunskaper att starta företag bland de som varken är entreprenörer eller etablerade 
företagare, fördelat på individer med respektive utan tidigare erfarenhet av företagsstart, 2016–2017

Benägenheten att starta företag är betydligt högre för 
gruppen med tidigare erfarenhet av företagande jämfört 
med de som aldrig drivit ett företag. I denna grupp har 
knappt 14 procent återigen gått in i företagande under 
åren 2016 och 2017 (Figur 3.2) medan nyföretagandet 
bland de utan tidigare erfarenhet är knappt sex pro-
cent. Andelen är betydligt högre för män (drygt 15 pro-
cent), som överstiger kvinnornas andel med ungefär 4,5 
procentenheter. Som framgår är andelen entreprenörer 
bland de utan tidigare erfarenhet avsevärt lägre och skill-
naderna mellan män och kvinnor också betydligt mindre. 
Sammantaget förefaller erfarenheter av tidigare entrepre-
nörskap uppmuntra till att starta nya företag och denna 
effekt är särskilt stor för männen.

3.2 BEDÖMNING AV MÖJLIGHETER OCH 
RISKER
Det här stycket ägnas åt den grupp av individer som för 
närvarande varken är entreprenörer eller driver etable-
rade företag. Den första frågan vi ställer oss är i vilken 
utsträckning tidigare erfarenhet av entreprenörskap 
påverkar kunskapen att starta och driva företag (Figur 3.3). 
Att döma av de svarandes självupplevda bedömningar är 

andelen som anser sig ha tillräckliga kunskaper för att 
starta och driva företag hela 50 procentenheter högre för 
de som har erfarenhet av företagande jämfört med grup-
pen som saknar sådan erfarenhet. När vi fördelar indivi-
derna på kvinnor respektive män kvarstår skillnaderna 
men nivåerna är något lägre för kvinnor. Ett tidigare entre-
prenörskap förefaller följaktligen vara en utmärkt skola för 
fortsatta entreprenöriella satsningar.

Går vi därefter vidare till hur individerna säger sig 
kunna identifiera affärsmöjligheter och hur detta påver-
kas av tidigare entreprenörskap kan återigen en positiv 
effekt noteras (Figur 3.4). Skillnaderna är inte lika påtag-
liga men en klart högre andel säger sig kunna identifiera 
en affärsmöjlighet bland de som tidigare startat företag. 
Skulle urvalet individer ytterligare begränsas till dem som 
anser sig ha kunskapen att starta och driva företag ökar 
andelen som säger sig kunna identifiera en affärsmöjlig-
het för både de som har erfarenhet av entreprenörskap 
och de som saknar sådan erfarenhet.14 Återigen förfaller 
tidigare entreprenörskapsverksamheter vara förknippade 
med positiva effekter.

Slutligen är vi intresserade av hur rädslan att misslyckas 
påverkas av tidigare entreprenörskap. Man skulle kunna 
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14. Denna statistik visas inte här men är tillgänglig på begäran.
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Figur 3.4: Observerade affärsmöjligheter bland de som varken är entreprenörer eller etablerade 
företagare, fördelat på individer med respektive utan tidigare erfarenhet av företagsstart, 2016–2017

Figur 3.5: Rädsla att misslyckas bland de som varken är entreprenörer eller etablerade företagare, 
fördelat på individer med respektive utan tidigare erfarenhet av företagsstart, 2016–2017
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tänka sig att skälet till ett tidigare avslutat entreprenörskap 
var att det inte bar sig ekonomiskt, dvs. att individen mer 
eller mindre tvingades avveckla sitt företag. Detta skulle i 
sådana fall ha inneburit personliga ekonomiska påfrest-
ningar och en ökad rädsla att misslyckas. Å andra sidan kan 
ett avslutat företagande bero på t.ex. en lyckosam försälj-
ning som kan förväntas påverka individen åt motsatt håll.

Av figur 3.5 kan utläsas att tidigare entreprenörskaps-
erfarenheter radikalt minskar rädslan att misslyckas. 
Förändringarna är dock inte lika markanta som i fallet med 
förmåga att starta och driva företag (se figur 3.3 ovan). 
Totalt är det ungefär 15 procentenheters lägre andel för 
de som har varit entreprenörer.

Väljer vi att enbart studera den andel som säger sig 
både ha tillräckliga kunskaper och ha identifierat affärs-
möjligheter sjunker andelarna ytterligare (Figur 3.6). 
Endast 36 procent (jämfört med knappt 50 procent i figur 
3.5) säger sig avstå från att starta företag p.g.a. rädsla 
att misslyckas bland de som inte varit entreprenörer 
någon gång tidigare, medan andelen är ca 23 procent 
(32 procent) i den grupp som provat på entreprenörskap. 
Skillnaderna är mindre för kvinnor än för män.

3.3 HUR PÅVERKAS AMBITIONERNA 
ATT VÄXA, INTERNATIONALISERA 
VERKSAMHETEN OCH VARA INNOVATIVA?

Slutligen redogör vi för hur entreprenörers ambitioner 
avseende förväntad sysselsättningstillväxt, internationali-
sering och innovationshöjd påverkas av tidigare entrepre-
nörskap. Vi inleder med sysselsättningsambitionerna.

Figur 3.7 visar den förväntade sysselsättningsföränd-
ringen fördelad på fem olika storlekskategorier: ingen 
ökning alls, 1–5, 6–10, 11–15 samt 16 eller fler sysselsatta 
inom fem år. Vi kan konstatera att för samtliga sysselsätt-
ningsgrupper innebär ett tidigare entreprenörskap högre 
ambitioner, dvs. en större andel uppger att de kommer 
att öka sysselsättningen inom samtliga storlekskategorier. 
Likaså är det en lägre andel bland de som har tidigare 
erfarenhet (ca 15 procentenheter) som inte planerar att 
anställa någon ytterligare arbetskraft.

Av Figur 3.8 framgår att entreprenörer utan tidigare 
erfarenhet av företagande är något mer internationa-
liserade – mätt som andel entreprenörer med minst 25 
procent av intäkterna genererade utomlands – än de 

Figur 3.6: Rädsla att misslyckas bland de som varken är entreprenörer eller etablerade företagare 
men som har tillräckliga kunskaper och observerade affärsmöjligheter
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Figur 3.7: Entreprenörers tillväxtambitioner

Figur 3.8: Entreprenörers grad av internationalisering, marknadspostion och innovationshöjd
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som provat företagande tidigare. Varför vi observerar det 
mönstret är svårt att förklara, men kan eventuellt bero på 
att de som tidigare varit företagare insett vilka svårigheter 
som är förknippade med en internationell expansion och 
därför i en större utsträckning förlitar sig på en nationell 
kundkrets. Dessvärre saknas data i GEM för att undersöka 
saken närmare. Att utröna detta får bli en uppgift för fram-
tida forskning.

Vidare framgår av figuren att innovationshöjden är 
något högre hos entreprenörer med tidigare erfarenhet 
av företagande. T.ex. säger 57 procent av entreprenörerna 

med erfarenhet att inga eller enbart några få företag 
erbjuder samma produkt medan motsvarande andel för 
de utan tidigare erfarenhet är 53 procent. Andelen som 
anser att deras produkt är ny för alla eller vissa kunder är 
50 procent för de med erfarenhet och 38 procent för de 
utan tidigare erfarenhet av företagande.

Sammanfattningsvis förefaller tidigare erfarenhet av 
företagande vara förknippat med ett mer innovativt entre-
prenörskap, något som manifesteras i starkare tillväxtam-
bitioner på en i huvudsak nationell marknad.
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KVINNORS FÖRETAGANDE  
– VARFÖR ÖKAR DET SÅ SAKTA?

4
I årets rapport gör vi även en fördjupning om kvinnors 
företagande där vi studerarom det kan finnas ett sam-
band mellan kvinnors självupplevda kunskap om entre-
prenörskap och rädsla att misslyckas. Vi undersöker 
mäns och kvinnors skäl till att bli företagare och tittar 
även på varför några väljer att avsluta sitt företagande. 
Vidare berör vi tillväxtambitioner, ägande och finansie-
ring. Slutligen ser vi på olikheter i branschfördelning och 
förädlingsvärden.

Det är nu ett antal decennier sedan kvinnors före-
tagande först uppmärksammades i Sverige av andra 
än historiker. Bland företagsfrämjare väcktes intresset 
under 1980-talet. En gräsrotsrörelse med företagar-
event och föreningar för kvinnliga företagare växte fram 
– bland annat manifesterat i stora ”Kvinnor Kan-mässor” 
(1984–2002). En tidig och omfattande studie visade 
att andelen kvinnor bland företagare var 25 procent år 
1980 – en andel som var häpnadsväckande stor givet det 
låga intresset och osynligheten för kvinnors företagande 
bland politiker, media och allmänhet. Under 1990-talet 
och 2000-talet har flera stora politiska initiativ riktats in 
på att främja kvinnors företagande med åtgärder som 
affärsrådgivare för kvinnor, speciella stöd, ambassadörs-
nätverk etc.

Medvetenheten om kvinnors företagande är idag 
mycket god. Trots detta och trots riktade åtgärder har 

kvinnors andel av företagandet inte ökat nämnvärt sedan 
1980 – från 25 procent till drygt 30 procent år 2017. 
Kvinnors andel ökar alltså långsamt, även om förutsätt-
ningarna förbättrats betydligt sedan 1980 – kvinnor har 
högre utbildning, familjepolitiken har lett till förskola 
och fritidshemsmöjligheter, medvetenheten om kvin-
nors företagande är högre och policystöd har satts in. En 
mycket diskuterad politisk åtgärd är privatiseringen av 
kvinnligt dominerade offentliga sektorer som vård, skola 
och omsorg. En annan är det s.k. RUT-avdraget som i 
mångt och mycket rör traditionellt kvinnliga sysslor som 
städning och barnpassning.

VAD HINDRAR MÄN OCH KVINNOR ATT 
BLI FÖRETAGARE – TVÅ EXEMPEL
Skillnaderna mellan könen avseende företagande är följ-
aktligen stora. I tidigare kapitel har vi berört upplevd kun-
skap om företagande samt rädslan för att misslyckas med 
sitt företagande. Här bryter vi ned den statistiken på kön 
och visar inledningsvis i figur 4.1 hur den självupplevda 
kunskapen att starta och driva företag ser ut för män res-
pektive kvinnor i Sverige sedan 2006.

Figuren visar hur andelen av populationen som anser 
sig ha tillräckliga kunskaper om företagande trendmässigt 
minskat för såväl kvinnor som män. Fallet är dock något 
större för kvinnor som sett sin andel minska med närmare 
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Figur 4.2: Skillnad mellan mäns och kvinnors tilltro till sin förmåga att starta och driva företag, 2017
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Figur 4.1: Upplevd förmåga fördelat på män och kvinnor, Sverige 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta ett företag
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tio procentenheter, medan motsvarande minskning för 
männen uppgår till fem procentenheter.

Hur ser då skillnader mellan mäns och kvinnors upp-
levda förmåga ut i andra länder? I ett försök att illus-
trera detta för innovationsdrivna länder visas i figur 4.2 
skillnaden mellan andel av männen som upplever sig ha 
förmåga att starta och driva företag och andelen kvinnor 
som säger sig ha den kunskapen. I Sverige anger nästa 44 
procent av männen och ca 26 procent av kvinnorna att 
de har tillräckliga kunskaper, en differens på 18 procent-
enheter. Sverige placerar sig därmed bland de sex länder 
där differensen mellan mäns och kvinnors tilltro till den 
egna kunskapen om företagande är som störst. Allra störst 
skillnad har Schweiz med knappt 22 procentenheter och i 
botten återfinns Israel där andelen män och kvinnor som 
anser sig ha tillräckliga kunskaper för att starta och driva 
företag är lika stora.

Medan vi såg i figur 4.1 hur den upplevda förmågan att 
starta och driva företag trendmässigt minskat sedan 2006 
ser vi den omvända utvecklingen för rädslan att misslyckas 
med ett eventuellt företagande. Figur 4.3 visar hur ande-
len av den vuxna befolkningen som anser att rädslan att 
misslyckas skulle hindra dem från att starta ett företag ökat 

kraftigt för både kvinnor och män. Ökningen är ungefär lika 
stor för män och kvinnor, men andelen kvinnor som kän-
ner en rädsla att misslyckas överstiger männens under hela 
perioden med mellan fem och tio procentenheter. Enda 
undantaget är 2011 då andelarna var ungefär lika stora.

På motsvarande sätt som för upplevd förmåga gör vi en 
internationell jämförelse av hur mäns och kvinnors attity-
der skiljer sig åt avseende rädsla att misslyckas. Resultatet 
framgår av figur 4.4, som visar skillnaden mellan ande-
len av männen som anger att rädsla att misslyckas skulle 
hindra dem från att starta ett företag och motsvarande 
andel för kvinnor. I Sverige säger sig 40 procent av män-
nen och omkring 47 procent av kvinnorna vara rädda att 
misslyckas, vilket gör att Sverige placerar sig i mitten av de 
innovationsdrivna länderna med en skillnad på drygt sju 
procentenheter.

Figuren visar vidare att skillnaden är störst i Estland och 
minst i Japan, där ungefär lika stora andelar av männen 
och kvinnorna säger att deras rädsla att misslyckas skulle 
hindra en eventuell företagsstart. Intressant att notera är 
att i tre asiatiska länder – Förenade Arabemiraten, Israel 
och Korea – är männens andel högre än kvinnornas, vilket 
framgår av staplarnas positiva värden för dessa länder.
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Figur 4.3: Rädsla att misslyckas15 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som anger att rädsla att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett företag

15.  Notera att rädsla att misslyckas här avser andel av hela befolkningen i åldrarna 18–64 år och inte enbart bland de med observerade affärsmöjligheter 
såsom i kapitel 1.
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Tittar vi på nivåer och inte differenser16 ser vi att när det gäl-
ler andelen av befolkningen som hindras i sitt entreprenör-
skap p.g.a. rädsla att misslyckas sticker Grekland ut med ca 
67 procent för män och nära 74 procent för kvinnor – mellan 
10 och 20 procentenheter högre än för nästföljande land.

Bilden som tonar fram visar således hur kvinnor i 
genomsnitt har en lägre tilltro till sin egna förmåga att 
starta och driva företag än män, samtidigt som rädsla att 
misslyckas i högre utsträckning hindrar kvinnor än män 
från ett eventuellt företagande. Mönstret är vad man kan 
förvänta sig. Anser man sig sakna kunskap att driva före-
tag är det troligt att det också påverkar hur man ser på 
riskerna för ett misslyckande. Detta skulle med andra ord 
åtminstone delvis kunna förklara varför kvinnor också 
upplever en större rädsla att misslyckas relativt männen.

VEM ÄR FÖRETAGARE OCH VARFÖR?
Svaret på frågan som ställs i rubriken är att det dels beror 
på hur stora andelar av männen respektive kvinnorna som 
väljer att bli och vara företagare, dels på vilka branscher 
man är verksam inom. Motivet bakom valet att bli företa-
gare skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Bland männen 
som startar företag (<42 månader) är det nästan hälften 
(48 procent) som på frågan om ”orsak att gå in i företaget” 

Figur 4.4: Skillnad mellan mäns och kvinnors rädsla att misslyckas med företagande, 2017
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anger en upplevd affärsmöjlighet. Bland kvinnorna är 
motsvarande andel 36 procent. Vidare motiverar kvinnor 
i betydligt högre grad än män sitt nyföretagande med en 
önskan om att byta arbete (”har jobb men söker bättre 
möjlighet”); alternativet anges bland 30 procent av kvin-
norna men bara 12 procent av männen. Tittar vi på de s.k. 
etablerade företagarna, dvs. de som haft sitt företag i mer 
än 42 månader, ser vi dock mindre skillnader – i denna 
grupp anges upplevd affärsmöjlighet som det vanligaste 
motivet av båda könen (46 procent av männen och 41 
procent av kvinnorna).

Skälen till att driva företag skiljer sig för nyföretagare och 
erfarna företagare när vi i GEM:s undersökning ställer frågan 
om vad som är/var viktigaste orsaken till att gå in i företagan-
det. Bland de kvinnor som startar företag är oberoendet som 
ett eget företagande medför viktigast medan kvinnor som 
är erfarna företagare (>42 månader som företagare) i högre 
utsträckning – mer än 40 procent av de tillfrågade kvinnorna 
– anger ökad inkomst som den viktigaste orsaken.

Som framgår av figur 4.5 är det i Sverige färre kvinnor som 
startar företag än män. Vi frågade hur många som kunde 
tänka sig att starta inom några år och hur många som har 
startat de senaste åren. En mindre andel kvinnor än män har 
för avsikt att starta företag de närmaste åren. Det indikerar att 

16.  Visas inte i rapporten men finns tillgängligt hos författarna.



43KAPITEL 4 – KVINNORS FÖRETAGANDE – VARFÖR ÖKAR DET SÅ SAKTA?

Figur 4.5: Kvinnors och mäns (16–64 år) företagarbenägenhet i Sverige 2017

fördelningen av män och kvinnor som startar och driver före-
tag kommer att fortsätta, mer eller mindre, se ut som den gör.

Det är dock lika stora andelar kvinnor som män 
som avbrutit sitt företagande under det senaste året. 
Exitorsakerna är ganska likartade, med ett undantag. 
Andelen kvinnor som anger dålig lönsamhet som orsak 
(18 procent) är tre gånger så stor som andelen män som 
anger detsamma. Män anger oftare pension som orsak. 
Det innebär att kvinnorna som avbrutit sitt företagande är 
yngre – 26 procent av dem är i åldrarna 35–44 år. Rädslan 
att misslyckas kan finnas som en av förklaringarna till exit 
– denna rädsla kan medföra att företaget läggs ned t.o.m 
innan en risk för konkurs uppstår.

Det är värt att påpeka att bilden av kvinnors och mäns 
företagarbenägenhet som visas i figuren ovan avser 2017 
och utgör därmed en statisk beskrivning av entreprenör-
skapet i Sverige. Som framgick i kapitel 1 har dock både 
kvinnors och mäns entreprenörskap fluktuerat kraftigt 
över tid, såväl i Sverige som i andra länder.

SKILLNADER I TILLVÄXTAMBITIONER OCH 
ÄGANDE
Bland de som varit etablerade företagare ett tag (>42 
månader) skiljer sig kvinnor respektive män åt i hur 

många anställda de har respektive förväntar sig ha om 
fem år. Medelvärdet för antal anställda är för män knappt 
fem anställda, för kvinnor två anställda. Förväntat antal 
anställda om fem år är nio respektive knappt två perso-
ner fördelat på män och kvinnor. Bland företagen som är 
i uppstart är det sex procent av kvinnorna som betalat ut 
löner och 16 procent av männen. Det är också fler män 
som personligen har satsat pengar i andras företag (7,4 
procent jämfört med 3,6 procent för kvinnor).

Det finns även skillnader i andra faktorer – som t.ex. 
ägande. Mer än 60 procent av kvinnorna som planerar 
starta företag kommer att vara enda ägare/ledare jäm-
fört med knappt 50 procent av männen. Dock ser det lite 
annorlunda ut för de existerande företagen – där är det 
50 procent av kvinnorna som är enda ägare/ledare medan 
motsvarande tal för männen är 65 procent.

För att kunna skala upp verksamheten behövs ofta 
externt kapital. Tidigare studier visar att bakgrund och 
kön inte är en oviktig faktor när affärsidéer och verksam-
heter bedöms. Även hos de statliga riskkapitalbolagen 
bedöms mäns och kvinnors företag olika när de söker 
medel.17  Saker som bör vara relevanta i sammanhanget 
är försäljningsvolym, investeringsvilja och tillväxtvilja. En 
nyligen publicerad studie visar att många investeringar 
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fortfarande beror av stereotypa värderingar om bakgrund 
och kön.18 Under senare tid har privata investerare, ofta 
tidigare entreprenörer, som sett dessa strukturer startat 
ett flertal initiativ för att backa upp entreprenörer med 
goda affärsidéer oavsett kön eller skillnader i bakgrund.

I regionalt utsatta områden finns möjlighet att söka 
företagsstöd. De har varit utformade så att medel skall 
fördelas på ett konkurrensneutralt sätt och inte gynna ett 
företag framför ett annat. Många kvinnor verkar i bran-
scher med konsument- och platsnära marknader. Ett före-
tag som drivs lokalt är sällan berättigade till stöd av kon-
kurrensskäl. Skillnader mellan vad som utgör en ”lokal” 
respektive ”regional” marknad har därför betydelse för 
andelen stödberättigade företag som leds av kvinnor.19 

BRANSCHFÖRDELNING
Att Sverige är ett land där tjänsteföretag dominerar är 
tydligt från SCB:s siffror för 2016 (Tabell 4.1). Störst 
andelar företag återfinns visserligen inom skogsbruk (16 
procent av företagen), jordbruk, bygg- och handelsföre-
tag men tjänsteföretag (ex. konsultföretag) ligger högt. 
Utbildning och vård/omsorg står tillsammans för sex 
procent av alla svenska företag. Det innebär att sektorn 
inte är oviktig vad gäller dess storlek i svenskt näringsliv 
men ändå behandlas den betydligt mer styvmoderligt än 
andra branscher.

Tre branscher som i Sverige räknas som kvinnodomi-
nerade både vad gäller ägande och anställda är handel, 
besöksnäring samt utbildning, vård och omsorg. Handelns 

företag har flest anställda (mer än en tredjedel av alla 
företagsanställda) och klart högst omsättning (Tabell 4.2). 
Utbildning och vård/omsorg står tillsammans för fem pro-
cent av alla anställda och två procent av omsättningen i 
svenska företag. De här branscherna är konsumentnära, 
platsbetingade, arbetsintensiva med låga marginaler och 
drivs ofta av företagare som har sociala och professionella 
målsättningar förutom målet att nå ekonomisk balans 
eller vinst.

Ett sätt att se på möjlig lönsamhet inom delbranscher 
är att titta på förädlingsvärde/anställd. I tabell 4.3 lis-
tas de delbranscher som har högst förädlingsvärde per 
anställd samt några av de branscher där kvinnor vanli-
gen är verksamma som företagare. Det framgår tydligt 
att typiskt kvinnodominerade branscher hamnar långt 
ner i tabellen, medan exportberoende företag återfinns 
i toppen med klart högre förädlingsvärden per anställd 
än företag inom de mer plats- och konsumentnära 
branscherna.

Utbildning samt vård och omsorg är ofta beroende av 
en stor köpare. I dagsläget pågår diskussionen om vinstin-
tressen för välfärdsföretag med hinder att skapa en buffert 
för sämre tider. Ett konkret exempel är den privat drivna 
förskolan som planerat sin verksamhet för 20 barn och 
har kostnader för det. Med minskade barnkullar minskar 
antalet barn och därmed ersättningen. Den kommunala 
förskolans underskott täcks av den kommunala budgeten 
medan den privata förskolan har inte samma möjligheter 
utan kan tvingas lägga ner helt.

Tabell 4.1: Delbranscher med flest företag, antal och andel av totalen

Källa: RAMS 2016.

Antal företag % av företagen

Skogsbruksföretag 137 559 15,7

Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk 106 378 12,2

Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 76 146 8,7

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 64 229 7,3

Huvudkontor; konsultbyråer inom pr och kommunikation samt företags organisation 62 741 7,2

Detaljhandel, ej motorfordon och motorcyklar 60 339 6,9

Andra konsumenttjänstföretag 46 504 5,3

Parti- och provisionshandel, ej motorfordon 45 578 5,2

Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 43 015 4,9

Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 37 889 4,3

Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 36 105 4,1

18.  Harvard Business Review 2018-03-15.
19. Tillväxtanalys 2010:02.
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Tabell 4.2: Delbranscher med flest anställda, antal och andel av totalen

Källa tabell 4.2 och 4.3: RAMS 2016.

Antal företag % av företagen

Detaljhandel, ej motorfordon och motorcyklar 223 975 8,1

Parti- och provisionshandel, ej motorfordon 205 192 7,4

Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 201 786 7,3

Landtransportföretag; rörtransportföretag 122 486 4,4

Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 113 438 4,1

Restauranger, cateringföretag, barer och pubar 107 911 3,9

Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 90 798 3,3

Byggentreprenörer 83 895 3,0

Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d. 81 025 2,9

Utbildningsväsendet 75 963 2,7

Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 73 998 2,7

Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 70 741 2,6

Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 69 774 2,5

Övrig maskinindustri 63 861 2,3

Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 63 852 2,3

Enheter för hälso- och sjukvård 61 769 2,2

Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 61 485 2,2

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 60 501 2,2

Huvudkontor; konsultbyråer inom pr och kommunikation samt företags organisation 55 324 2,0

Vårdhem och bostäder med omsorg 54 323 2,0

Totalt 2 774 072

Tabell 4.3: Delbranscher med högst förädlingsvärde per anställd samt några typiska kvinnobranscher

Förädlingsvärde 
(mnkr/anställd)

Serviceföretag till utvinning 6,3

Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 3,5

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffi nerade petroleumprodukter 3,4

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 3,0

El-, gas- och värmeverk 3,7

Metallmalmsgruvor 2,3

Spel- och vadhållningsföretag 2,2

Enheter för hälso- och sjukvård 0,8

Vårdhem och bostäder med omsorg 0,5

Utbildningsväsendet 0,5

Restauranger, catering, barer och pubar 0,4

Totalt 0,9
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Statistiken kring företagande i allmänhet och kvinnors före-
tagande i synnerhet är inte perfekt. Ett alternativt begrepp 
som allt oftare används för att beskriva det aktiva företagan-
det är ”operativ företagsledare”. Totalt var 29 procent av de 
operativa företagsledarna kvinnor men skillnaderna mellan 
branscher är stora – i byggverksamhet är kvinnor mycket 
underrepresenterade medan de är överrepresenterade i 
vård, utbildning och annan serviceverksamhet. Data från 
RAMS visar i figur 4.6 operativa företagsledare i olika bran-
scher för 2014 samt skillnader mellan kvinnor och män.

I GEM:s undersökning är många etablerade företagare 
(30 procent för båda könen) över 65 år (Figur 4.7). I åld-
rarna under 65 år skiljer sig mönstren mellan könen något. 
Männen är oftare lite äldre – 35 procent är i 55–64-årsåldern 
medan kvinnorna är mer jämnt fördelade med cirka 20 pro-
cent vardera i ålderskategorierna 35–44, 45–54 respektive 
55–64. Kvinnor som är företagare är alltså oftare i yngre 
medelålder/medelålder, dvs. i de barnafödande och vår-
dande åldrarna.

SLUTSATSER/SAMMANFATTNING
Den bild som framkommer stämmer väl med tidigare forsk-
ning. Företagande är fortfarande mindre vanligt bland 
kvinnor än bland män. Kvinnor upplever okunskap om 

företagande och rädsla att misslyckas som ett större hin-
der än män. Så är det i nästan alla innovationsdrivna länder. 
Kvinnor är också verksamma i andra branscher än män, har 
lägre tillväxtambitioner och mindre företag – dessa faktorer 
hänger ihop på så sätt att företagsstorleken och möjlighe-
ten till tillväxt är olika i olika branscher. Kvinnor och män 
har delvis olika motiv för att gå in i företagandet men vi ser 
också att kvinnor och män som är erfarna företagare upp-
ger mer likartade anledningar till sitt företagande.

Branschvalet är också betydelsefullt eftersom möj-
ligheterna till utveckling skiljer sig åt mellan branscher. 
Som vi visat har många delbranscher lågt förädlingsvärde 
per anställd. Det gäller till exempel branscher inom vård, 
omsorg och utbildning, där kvinnors andelar av operativa 
företagsledare är höga. Många av dessa delbranscher är 
också beroende av enstaka stora kunder från offentliga sek-
torn vilket gör företagandet beroende av politiska beslut 
kring dimensionering och ersättningsnivåer – det är en 
”indirekt” marknad där brukaren (eleven, vårdtagaren) inte 
är direkt kund (det är en offentlig aktör som är kunden).

Hur kan det komma sig att kvinnor fortfarande, efter 
så lång tid av uppmärksamhet om kvinnors företagande 
och efter de stora program som tidigare riktats till just 
denna grupp, ligger avsevärt lägre än mäns företagande? 

Figur 4.6: Operativa företagsledare, procentuell fördelning över branscher för kvinnor respektive 
män (kvinnor: n=157412; män: n=382750)
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Förklaringarna till de lägre andelarna företagare bland 
kvinnor är många och delvis outforskade. Även om attity-
derna till stor del ändrats finns det fortfarande en bild av 
företagaren som man, inte som kvinna. Som visas i SCB:s 
statistik har Sverige ett mycket tydligt könsuppdelat skol-
val – pojkar väljer naturvetenskap och teknik, flickor väljer 
humaniora och samhällsvetenskap. En tydlig uppdelning 
syns redan på gymnasiet. Utbildningsvalet påverkar yrkes-
valet och därmed var ett möjligt företagande blir synligt 
för unga kvinnor och män. Följden blir att kvinnor startar 
företag i branscher som handel, personlig service, vård/
omsorg och utbildning där det ofta (men absolut inte all-
tid) är svårt att skapa tillväxt och hög lönsamhet.

Den könsuppdelade utbildningen leder till könsuppde-
lat företagande. Inte nog med det, försäkringssystemen 
missgynnar dem som väljer företagande framför anställ-
ning. Företagandets villkor är annorlunda än anställning-
ens – det är till exempel svårt för en stor andel av företa-
garna att ta föräldraledigt en lång tid eftersom det innebär 
ett avbräck i kundrelationer och affärer. Denna skevhet 
drabbar både kvinnor och män men torde fortfarande 
vara en faktor som avskräcker fler kvinnor än män från 
företagande under barnafödande och vårdande åldrar.

Bilden av företagaren som man, könsuppdelat skol-
val och försäkringssystemets uppläggning är några av de 
faktorer som ligger bakom kvinnors lägre andelar som 

företagare. Vad kan då göras för att få ett jämställt före-
tagande? Några vägar kan skissas. För det första är det 
viktigt att vi, även i företagandet, upphör med att se bran-
scher som ”kvinnliga” och ”manliga”. Företagandet har 
inget kön. Kvinnor och män bedriver företagande i alla 
branscher om än i olika utsträckning.

För det andra är det viktigt med förebilder av alla slag. 
Kvinnors företagande porträtteras ofta som ”mjukt” och 
med sociala förtecken. Det behövs förebilder även av 
annan art – kvinnor som lyckas nå hög lönsamhet och 
tillväxt i branscher som är traditionellt manliga. Sådana 
förebilder finns och bör ges större plats.

För det tredje är det viktigt att introducera företagande 
som ett livsstilsval tidigt – studier visar att flickor som del-
tagit i Ung Företagsamhet (UF) har mycket högre sannolik-
het att senare bli företagare själva och att andelen kvin-
nor i UF-programmen är betydligt högre än antalet män. 
Sedan händer något och bland exempelvis studenter är 
det betydligt färre kvinnor som driver företag.

För det fjärde är det viktigt att anpassa försäkrings-
systemet till företagande – frågan har varit uppe under 
mycket lång tid men hittills har nackdelarna med att vara 
företagare inte åtgärdats. Slutligen är det viktigt att flick-
ors och pojkars val av utbildningsinriktning och effekterna 
av detta på senare yrkesliv (som företagare eller anställd) 
uppmärksammas och att systemet blir mer jämställt.

Figur 4.7: Kvinnor och män som företagare, procent av företagare i olika åldersgrupper
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SAMMANFATTNING  
OCH POLICYREFLEKTIONER

5
Fyra specifika resultat förtjänas att särskilt lyftas fram i 
årets svenska GEM-rapport: entreprenörskap som skola, 
den länsvisa utvecklingen och ”stigberoendet” samt den 
svaga utvecklingen under 2017, särskilt för kvinnor men 
också generellt.

För det första kan konstateras att erfarenhet av entre-
prenörskap är något som förädlar framtida entreprenö-
riella satsningar. Individer som tidigare ägnat sig åt före-
tagande har förutsättningar att prestera bättre om de 
återgår i ett eget företagande. I Sverige har ca 20 procent 
av befolkningen erfarenhet av att starta företag, ungefär 
15 procent är kvinnor och omkring 22 procent är män. 
Och bland de som startat ett nytt eller driver ett ungt 
företag är andelen som tidigare varit företagare ungefär 
dubbelt så stor jämfört med de som startar ett företag 
första gången (13 respektive sex procent).

De som har drivit företag tidigare upplever i betydligt 
högre utsträckning att de besitter erforderlig kompetens, 
kan identifiera fler affärsmöjligheter och känner mindre 
rädsla att misslyckas. Likaså har de större tillväxtambitio-
ner och är mer innovativa vilket visar sig i att deras pro-
dukter i högre rad är unika på marknaden. Den enda 
dimensionen där entreprenörer med tidigare erfarenhet 
visar en negativ avvikelse handlar om internationalise-
ring. Det kan tolkas som att dyrköpta läxor av svårigheter 
att komma in på nya marknader lett till en mer försik-
tig hållning till att expandera på utlandsmarknader. Det 

relaterar i sin tur till det uppskalningsproblem som dis-
kuterades i förra årets GEM-rapport (Braunerhjelm m.fl., 
2017). Där konstaterades det att Sverige har utvecklats 
till en start-up nation men att det är en bit kvar innan vi 
kan kalla oss en scale-up nation.

Slutsatsen av ovanstående är att den bästa skolan för 
entreprenörskap är just entreprenörskap – dvs. att prova 
på att starta och driva företag. Det har tidigare framkom-
mit av utvärderingar av t.ex. Ung Företagsamhets verk-
samhet. Ur ett ekonomiskt-politiskt perspektiv pekar det 
på vikten av att uppmuntra och skapa goda förutsätt-
ningar för nyföretagande samt att undvika utdragna och 
orimligt ekonomiskt kännbara konsekvenser för ett miss-
lyckande. I Sverige har andelen individer som hävdar att 
rädslan att misslyckas hindrar dem från att starta företag 
ökat under det senaste decenniet (se nedan), vilket san-
nolikt är kopplat till få möjligheter till rekonstruktion, 
kännbara personliga effekter av konkurs, skatterättsligt 
företrädaransvar etc. Ett kvalitativt regelverk vad gäller 
insolvensförfarande påverkar också kvaliteten på nyföre-
tagandet (Eberhardt m.fl. 2017).

Den andra observationen värd att påtalas rör regio-
nernas entreprenörskap. Dels förefaller en generisk kom-
ponent finnas, dvs. att regioner med ett tidigare omfat-
tande entreprenörskap också tenderar att ha det senare 
perioder. Det tyder på att normer kring entreprenörskap 
och företagande ”ärvs” mellan olika generationer. Vidare 



ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE – NATIONELL RAPPORT 201850

konstaterades att det föreligger ett positivt samband 
mellan entreprenörskapets nivå och ökad kunskap vad 
gäller att starta och driva företag. Sådan kunskap för-
värvas bl.a. genom att individer själva prövar på entre-
prenörskap (jämför ovan). Att normer är viktiga för-
stärks av att inget samband kunde spåras mellan rädsla 
att misslyckas och regionernas entreprenörsnivå.

För det tredje framgår av rapporten att entreprenör-
skapets utveckling i Sverige varit svag under 2017, trots 
en generellt god ekonomisk utveckling. Sverige tillhörde 
de länder där entreprenörskapet minskade 2017, samti-
digt som det ökade i gruppen innovationsdrivna länder. 
Fallet är uteslutande kopplat till kvinnors entreprenör-
skap och det är svårt att frigöra sig från tanken att detta 
inte skulle vara kopplat till den rätt uppslitande diskus-
sionen kring välfärdsföretagande och privata skolor 
som uppstått i hägnet av Reepalu-utredningen. Samma 
utveckling fast mer dramatisk kunde noteras under 
valåret 2014, som också präglades av en infekterad 
debatt och ett kraftigt fall i kvinnors entreprenörskap 
med drygt två procentenheter.

Slutligen kan konstateras att kvinnors företagande har 
åtminstone sedan 1980 utvecklats svagt. Förklaringarna 
står sannolikt att finna i såväl institutionella faktorer 
(tillgång till riskkapital, utbildnings-/branschval, social-
försäkringar, m.m.) som andra könsrelaterade skillnader. 
Således förefaller kvinnor inte ha samma tilltro till sin 
förmåga att kunna starta och driva företag och avstår 
också i högre grad från att starta företag p.g.a. rädsla att 
misslyckas. Dessa skillnader finns enligt GEM-data i prak-
tiskt taget samtliga innovationsdrivna länder och Sverige 
tillhör de länder där skillnaderna är som störst. För att 
bryta den utvecklingen är förebilder viktiga liksom att 
flickor tidigt introduceras till entreprenörskap som ett 
möjligt karriärval.

Men det är inte enbart på detta område som utveck-
lingen varit negativ. Från att ha ökat under ett antal år 
är det särskilt oroande att svenska entreprenörers ambi-
tioner att anställa fler kraftigt har sjunkit tillbaka. Enbart 
Italien, Spanien och Grekland intog en sämre position 
bland innovationsdrivna länder under 2017. Detta kan 
indikera svårigheter framöver vad gäller sysselsättnings-
tillväxten. Skälen till den minskade ambitionen att växa 
står troligen att finna i ett antal orsaker. Bland dessa kan 
nämnas en trög bostadsmarknad, en otillräcklig skatte-
reform för att förenkla personaloptioner som möjliggör 
för anställda att ta del i ett företags värdeökning, s.k. 
kompetensutvisningar och kompetensbrist samt olyck-
liga signaler från politiskt håll rörande ett flertal skatter 

(försämring av entreprenörsskatter eller 3:12-regelver-
ket, bankskatt, exitskatt, etc.). Flera av dessa skatter blev 
aldrig verklighet p.g.a. ett parlamentariskt underläge 
men signaleffekterna fanns där likväl.

Än mer oroande är att Sverige faller tillbaka vad gäl-
ler innovationshöjd enligt vad företagen uppger. Under 
2017 uppgav sju procent att företaget sålde en unik 
produkt eller tjänst, motsvarande andel var tio procent 
föregående år. Sett i ett lite längre perspektiv har utveck-
lingen varit negativ eller stagnerat.

Det finns emellertid också glädjeämnen. Andelen av 
befolkningen som är affärsänglar växer vilket underlättar 
för finansiering i de tidigaste faserna. Likaså finns ingen 
annan nation där en lika stor andel av befolkningen säger 
att de har eller kan identifiera en affärsmöjlighet. Båda 
dessa faktorer är naturligtvis centrala för det framtida 
entreprenörskapet.

Om man istället tar ett lite vidare grepp och jämför 
med situationen för drygt ett decennium sedan fram-
träder en annan bild. Som visas i figur 5.1 är det inom 
tre områden som den starka utvecklingen är särskilt 
framträdande. För det första har entreprenörskapets 
nivå – trots tillbakagången 2017 – ökat markant jäm-
fört med 2006 då Sverige tillhörde bottenskiktet bland 
innovationsdrivna länder. Dessutom har affärsänglarna 
ökat starkt vilket åtminstone delvis torde vara en effekt 
av mer gynnsamma skatteregler. Denna finansiering till 
företag i tidiga faser motsvaras också av en mycket kraf-
tig ökning av entreprenörskap i de allra tidigaste faserna 
(entreprenörskap i vardande).

Å andra sidan går det att se mycket små förändringar i 
det unga entreprenörskapet (3–42 månader) och t.o.m. 
en minskning i det etablerade (>42 månader). Detta är 
något överraskande och innebär att inflödet av nya före-
tag motsvaras av en utslagning någonstans i de senare 
skedena. Exakt hur den ser ut kan inte klarläggas av mate-
rialet. Vi vet inte om det är lika många företag i vardande 
som slås ut kort efter att de bildats eller om det är företag 
i slutet av kedjan som läggs ner och ersätts av nya.

Det är också mindre smickrande att kvinnors entre-
prenörskap i förhållande till mäns varit i princip konstant 
under perioden. Vi har tidigare i rapporten konstaterat 
att volatiliteten i kvinnors entreprenörskap är betydligt 
högre jämfört med männens. Det nödvändighetsba-
serade entreprenörskapet ligger också kvar på ungefär 
samma nivå som 2017.

I figur 5.2 redogör vi för hur kunskap, möjlighe-
ter och attityder utvecklats under en tioårsperiod. 
Övergripande är förändringarna mer beskedliga. Den 
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Figur 5.1: Utvecklingen av det svenska entreprenörskapet mellan 2006–2017

Figur 5.2: Kunskap, möjligheter samt attityder rörande entreprenörskap i Sverige
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stora avvikelsen gäller andelen individer som säger sig 
ha identifierat en affärsmöjlighet där det skett en ökning 
med nästan 30 procentenheter. Det kan tolkas som en 
latent pool av entreprenörer där endast en bråkdel fak-
tiskt tagit steget och blivit entreprenörer. För övriga vari-
abler har det antingen inte skett någon förändring (sta-
tus, media, karriärval samt avsikt att starta företag) eller 
så har utvecklingen gått åt fel håll. Fler ansåg sig ha kun-
skap att starta och driva företag 2006 jämfört med 2017 
och fler kände också någon som var företagare. Än mer 
negativt är att fler under 2017 säger sig avstå från att 
starta företag av rädsla att misslyckas jämfört med 2006.

Sammanfattningsvis konstateras att den positiva 
utveckling som kunnat noteras vad gäller nivån på entre-
prenörskapet mätt som nyföretagande, inte avspeglas i 
fler unga eller etablerade företag. Inte heller uppger fler 
individer att de planerar att starta ett företag. Detta sam-
tidigt som kunskap kring att starta och driva företag fal-
ler, medan rädslan att misslyckas ökar. Det innebär att det 
finns skäl att ifrågasätta hur robust den svenska entrepre-
nörsvågen som vi sett under senare år verkligen är. Det är 
viktigt att den inte tas för given i en global miljö där kon-
kurrensen om talanger och teknik kan förväntas fortsätta 
att öka även framledes. 

Det kan också vara värt att påminna om att mycket av 
nyföretagandet under det senaste decenniet kan hänföras 

olika skattesubventioner (ROT, RUT och i viss mån det 
nyligen införda reparationsavdraget), dels avregleringar 
av sektorer som tidigare varit reserverade för offentliga 
aktörer. Företagandet som vuxit fram tack vare dessa för-
ändrade förutsättningar är viktigt i sig och kan förväntas 
ha positiva effekter i termer av en minskad svart ekonomi, 
förnyelse, tillgänglighet och konkurrens. Dessa ekono-
misk-politiska åtgärder för att öka entreprenörskap och 
främja produktivitet och innovation har dock ifrågasatts. 
Och uppenbarligen finns det en betydande entreprenö-
riell potential som inte realiserats i svensk ekonomi och 
som speglas i den stora andel som säger sig ha identifierat 
affärsmöjligheter men ändå inte omsatt dessa i ett nytt 
företag.

Tillsammans med de positiva erfarenheter som ett 
tidigare entreprenörskap visat sig ha när en individ väl-
jer att återigen starta ett företag, pekar dessa resultat 
på betydande möjligheter att ytterligare öka det högkva-
litativa entreprenörskapet i Sverige. Men det kräver en 
generell och långsiktig politik som främjar företagande 
och entreprenörskap och som omfattar flera olika policy-
områden: boende, insolvens, kompetensförsörjning, 
rörlighet mellan regioner och sektorer samt skatter. Ett 
ramverk som främjar detta är nyckeln till ett fortsatt högt 
välstånd och en av politikens absolut viktigaste uppgifter.
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APPENDIX 1: UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Figur  A1.1 GEM-modellen
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utveckling. Undersökningen baseras på ett konceptu-
ellt ramverk (figur A1.1) som visar komplexiteten hos 
drivkrafterna för entreprenörskap. Det är inte bara 
ramvillkoren som är betydelsefulla utan även nor-
mer, personliga förutsättningar och möjligheterna att 
skapa tillväxt och jobb. 
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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 

företagsstart, över etablerat företagande till en even-
tuell 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

Figur A1.3 Egenskaper och nyckelbegrepp, olika ekonomier
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Modellen som GEM-undersökningen bygger på tar sin 
utgångspunkt i individens potential (längst till vänster 
i figur A1.2), dvs. möjligheter, kunskaper och förmåga. 
När potentialen omsätts i aktivitet övergår processen 
till nästa fas – en entreprenör i vardande – dvs. 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 tillsam-
mans måttet TEA (Total Entreprenöriell Aktivitet) – 
entreprenörskap i tidiga stadier. TEA illustreras i figur 

A1.2 av det markerade fältet i mitten. I undersök-
ningen samlas även in uppgifter om företag som är 
äldre än 3,5 år, vilka definieras av GEM som etablerat 
företagande. Slutligen samlar undersökningen in upp-
gifter om nedläggningar av företag. 

De deltagande länderna i undersökningen delas in efter 
geografiska områden och olika utvecklingsnivåer. De tre 
utvecklingsstadierna definieras som faktordrivna, effek-
tivitetsdrivna 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. 
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När en ekonomi utvecklas ökar produktiviteten och följ-
aktligen också inkomst per capita. Ofta innebär det att 
arbetskraft byter sysselsättning och t.ex. går från jord-
brukssektorn till utvinningsindustrier och därefter till till-
verkningsindustrin. 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 mins-
kar. Samtidigt växer välstånd, infrastrukturen byggs ut 

och förutsättningarna för möjlighetsbaserat företa-
gande ökar; karaktären hos entreprenörskapet ändras. 
Möjlighetsbaserade företag är i regel förknippat med 
högre tillväxtambitioner och bättre innovations- och 
internationaliseringsmöjligheter. Fortfarande är dock 
företagen beroende av finansiella institutioner och en 
infrastruktur som formades i den tidigare fasen. I den mån 
dessa klarar av att främja möjlighetsbaserat företagande 
kan innovativa företag utvecklas till betydelsefulla driv-
krafter för ekonomisk tillväxt och välståndsskapande. Det 
ställer krav på politiken.
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APPENDIX 2: ENTREPRENÖRIELLA 
AKTIVITETER, AMBITIONER OCH ATTITYDER

Figur A2.1: Företag i vardande 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande håller på att starta ett företag, dvs. 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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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar en linjär approximation.
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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, dvs. 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

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

Anm. figur A2.2 och A2.3: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar 
en linjär approximation.
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Figur A2.4: Möjlighetsmotiverad entreprenöriell aktivitet: Relativ förekomst 
Andel av de involverade i TEA som motiveras av en upplevd affärsmöjlighet

Figur A2.5: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), män 
Andel av den manliga befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag

Anm. figur A2.2 och A2.3: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar 
en linjär approximation.
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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

Figur A2.7: Etablerat företagsägande 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande äger och leder ett etablerat företag, dvs. äger och leder ett aktivt företag som har betalt 
ut lön eller annan ersättning till ägarna under mer än 3,5 år

Anm. figur A2.6 och A2.7: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar 
en linjär approximation.
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Figur A2.8: TEA fördelat på sektorer 2015–2017 
Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika sektorer

Figur A2.9: TEA fördelat på åldersgrupper 2015–2017 
Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika åldersgrupper

Anm. figur A2.8 och A2.9: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.
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Figur A2.10: Konkurrens 2017 
Hur många företag erbjuder samma produkt? Andel av TEA

Figur A2.11: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2017 
Andel av TEA vars produkter är nya för …

Anm. figur A2.10 och A2.11: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.
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Figur A2.12: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2017 
TEA fördelat på andel intäkter från utomlands

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

Anm. figur A2.12: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.
Anm. figur A2.13: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar en 
linjär approximation.
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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

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

Anm. figur A2.14 och A2.15: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar 
en linjär approximation.
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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

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

Anm. figur A2.16 och A2.17: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar 
en linjär approximation.
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Figur A2.18: Entreprenörskap i media 
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att man ofta hör om framgångsrikt entreprenörskap i landets media

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

Anm. figur A2.14 och A2.15: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Avsaknad av markör för enskilda länder och år indikerar 
en linjär approximation.
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Rapporten kan också laddas ned från www.entreprenorskapsforum.se
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