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ORDLISTA OCH TERMINOLOGI I GEM-UNDERSÖKNINGEN
Anställdas entreprenöriella aktivitet – EEA
Andel i åldersgruppen 18–64 år som inom ramen för sin
anställning varit aktivt involverad i, eller haft en ledande roll i,
idéutveckling eller förberedelse och implementering av en ny
verksamhet under de tre senaste åren.
Entreprenöriell avsikt
Andel i åldersgruppen 18–64 år, exklusive de som
är engagerade i något stadium av entreprenöriell
aktivitet (TEA, se nedan), som planerar att starta
företag inom tre år.
Etablerat företagande
Andel i åldersgruppen 18–64 år som för närvarande
äger/deläger och leder ett etablerat företag, dvs. ett
företag som har betalat löner eller andra ersättningar
till ägaren i mer än 3,5 år.
Företag i vardande
Andel i åldersgruppen 18–64 år som för närvarande
är engagerade i att starta ett företag som de kommer
att äga eller deläga. Företaget har ännu inte betalat ut löner
eller annan ersättning till ägarna i mer än tre månader.
Förbättringsdrivet entreprenörskap
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen
nedan) som (1) anser sig drivna av en identifierad affärsmöjlighet och inte p.g.a. att de inte har något annat arbete; och (2)
som indikerar att den huvudsakliga drivkraften för entreprenörskapet är möjligheten att öka sitt oberoende eller sina inkomster, snarare än att bara upprätthålla sin inkomst.
Förväntningar om tillväxt och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som förväntar sig att
anställa minst 0–5, 6–19 eller 20 personer inom fem år.
Informella investerare
Andel i åldersgruppen 18–64 år som personligen
tillhandahållit medel för ett nytt företag, startat av
någon annan, under de tre senaste åren.
Innovation bland entreprenörer
– Innovativa produkter och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som anser
att deras produkter är nya för alla, några eller inga kunder.
Innovation bland entreprenörer
– Konkurrens och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som menar
att inga, några eller flera företag erbjuder samma produkt.

Internationalisering
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) med 0, 1–25, 26–75
respektive mer än 75 procent av kunderna utomlands.
Möjlighetsdriven entreprenöriell aktivitet/
möjlighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen nedan)
som anser sig drivna av en identifierad affärsmöjlighet och inte
p.g.a. att de inte har något annat arbete.
Nödvändighetsdriven entreprenöriell aktivitet/
nödvändighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen nedan)
som är engagerade i företagande p.g.a. att de saknar annan
sysselsättning.
Rädsla att misslyckas
Andel i åldersgruppen 18–64 år av dem som anser sig
ha definierat en affärsmöjlighet men som avstår att
starta ett företag p.g.a. av rädsla att misslyckas.
Total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier – TEA
Andel i åldersgruppen 18–64 år som antingen driver
ett företag i vardande (enligt definitionen ovan) eller
ett nytt företag (enligt definitionen nedan).
Upphört/avslutat företagande
Andel i åldersgruppen 18–64 år som under de
senaste tolv månaderna upphört med företagande
antingen genom att sälja, stänga eller på annat sätt
upphöra att vara ägare/företagsledare.
Upplevd kompetens/förmåga
Andel i åldersgruppen 18–64 år som bedömer att de
har tillräcklig kompetens och förmåga för att starta
ett företag.
Upplevda möjligheter
Andel i åldersgruppen 18–64 år som ser goda möjligheter
att starta ett företag där de bor.
Ägande av ett nytt företag
Andel i åldersgruppen 18–64 år som för närvarande
äger/deläger och leder ett nytt företag, dvs. ett företag
som har betalat löner eller andra ersättningar till ägaren
under mer än tre månader men inte mer än 3,5 år.
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Förord
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) är ett av de mest
omfattande och världsomspännande forskningsprojekt
som årligen mäter och analyserar entreprenörskapets
aktiviteter och ambitioner samt de attityder som omgärdar entreprenörskap. I år firar GEM sitt 20-årsjubileum.
Årets globala undersökning baseras på enkäter och intervjuer med drygt 164 000 personer i 49 länder. Lanseringen
av den internationella rapporten skedde vid en konferens i Chile i januari och den kan laddas ned från GEMkonsortiets webbplats, www.gemconsortium.org. Genom
en långt driven samordning av metod, frågeformuleringar
och analys möjliggörs internationella jämförelser.
I årets undersökning ägnar vi särskild uppmärksamhet
åt kvinnors entreprenörskap och den framväxande gigoch delningsekonomin. Som vanligt redogörs också för en
rad andra faktorer som t.ex. entreprenörskapets ambitioner vad gäller tillväxt, innovation och internationalisering.
Likaså hur tillgången på informellt kapital, s.k. änglakapital, ser ut och intraprenörskapets utveckling. I analysen
uppmärksammas också ekonomisk-politiska förutsättningar för entreprenörskap. Vi jämför Sverige med ett
flertal andra länder med ungefär samma förutsättningar.

Den mest dramatiska förändring för Sveriges räkning
mellan 2017 och 2018 är förändringen i kvinnors entreprenörskap; andelen föll med nästan två procentenheter
eller 30 procent, från knappt sex procent till fyra procent. Samtidigt ökade männens entreprenörskap, men
inte tillräckligt för att motverka en total minskning i det
svenska entreprenörskapet. Denna minskning sammanföll med en uppskruvad politisk diskussion inför valet
2018 om vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor är
överrepresenterade.
För att bistå läsaren finns en ordlista med de vanligaste GEM-begreppen som används i undersökningen på
omslagets insida. Vidare finns för den intresserade läsaren fördjupande information om metod och modell samlat i appendix. Den som vill veta mer är alltid välkommen
att kontakta Entreprenörskapsforum med frågor. Pontus
Braunerhjelm är redaktör och huvudförfattare, övriga
medförfattare är Carin Holmquist, Martin Svensson, Per
Thulin och Marcus Larsson. Som vanligt är det författarna
som svarar för de slutsatser, policyrekommendationer och
den analys som presenteras.

Stockholm i maj 2019
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS
Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum samt professor KTH och BTH
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Fortfarande stor skillnad mellan
könen vad gäller entreprenörskap
TEA är knappt nio procent för männen och drygt fyra procent för kvinnor. Kvinnor driver i högre utsträckning än
män företag i branscher som är lokala, konsumentnära
och arbetsintensiva. Liksom tidigare kan vi konstatera att
de branscher där kvinnor är aktiva sällan är de som har ett
högt förädlingsvärde per anställd.
Upplevelsen av att ha tillräcklig kunskap för att driva företag
skiljer sig mellan könen, totalt anser 48 procent av männen
och 26 procent av kvinnorna ha tillräcklig kunskap.

Nedåtgående trend – uteslutande
kvinnors entreprenörskap som minskar
Under 2018 minskade återigen entreprenörskapet i
Sverige – 6,8 procent av den svenska befolkningen kan
definieras som entreprenörer enligt GEM:s definition
(TEA). Den nedåtriktade trend som påbörjades 2013 förefaller förstärkas.
Sett över hela gruppen höginkomstländer ligger Sverige
markant under genomsnittet för TEA (10,1 procent jämfört med Sveriges 6,8 procent).
Hela minskningen i svenskt entreprenörskap kan uteslutande härröras till en nedgång i kvinnors entreprenörskap.
Minskningen uppgår till 30 procent (från ca sex till fyra
procent), dvs. nästan lika mycket som under katastrofåret
2014. Denna minskning sammanföll med en uppskruvad
politisk diskussion inför valet 2018 om vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor är överrepresenterade.
Samtidigt har männens entreprenörskap ökat.

Många ser möjligheter
men få omsätter det i handling
Häpnadsväckande 80 procent av den svenska befolkningen
anser sig identifiera möjligheter att starta företag. Andelen
svenskar som säger sig planera att starta företag inom tre
år har haft en svagt fallande trend sedan en lång tid tillbaka
även om en försiktig vändning skedde 2018. Svenskar framstår som överlägset bäst på att identifiera affärsmöjligheter,
men verkar sakna självförtroende att starta och driva företag
medan det omvända gäller för t.ex. amerikaner.

19%

4%

100%

€
Fler affärsänglar investerar
i entreprenörskap

Svenskarna ligger i framkant
inom gig- och delningsekonomin

Sverige sticker ut med en särskilt stark tillväxt i informella
investerare mätt som andel av befolkningen. Över nio
procent har personligen tillhandahållit medel för ett nytt
företag.

Sverige intar plats sex av 27 länder vad gäller andelen av
befolkningen som är involverad i entreprenörskap i gigoch delningsekonomin. Elva procent av männen och sex
procent av kvinnorna har erfarenheter av detta. Cirka 19
procent av 18–24 årsgruppen har erfarenheter av gig- och
delningsekonomin medan endast fyra procent i åldersgruppen 55–64 år har det. Gigentrepreörer återfinns
främst bland de med lägst och högst utbildning.

Allt fler blickar ut i världen
för att finna nya kunder

Gigekonomin en plattform
för framtida entreprenörer

Svenska entreprenörer har ökat andelen utlandskunder
rejält under senare år. I årets rapport uppger drygt 60 procent att de har kunder utomlands, vilket kan jämföras med
40 procent 2012/13.

Individer som är en del av gigekonomin har ofta en betydligt
högre ambition att starta ett företag inom en treårsperiod
än de individer som inte är det. Gigarbetare utgör således
en intressant pool av potentiella framtida entreprenörer.

Fler entreprenörer siktar
på att anställa kommande år
I Sverige planerar sju procent av entreprenörerna för en
sysselsättningsökning med 20 eller fler personer under
de kommande fem åren. Det innebär att den negativa
utvecklingen vänt och två procentenheter fler vill växa
expansivt jämfört med 2017.

Intraprenörskapet lika
vanligt som entreprenörskapet
I Sverige är det minst lika vanligt med intraprenörskap
som med entreprenörskap. Intraprenörskapet uppgår till
6,8 procent och ökade med en knapp procentenhet 2018.
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Sveriges entreprenörskap 2018:
Ett internationellt perspektiv

Vid GEM:s årsmöte i Chile i januari 2019 presenterades
den 20:e upplagan av den årliga Global Entrepreneurship
Monitor (GEM)-rapporten.1 Sedan den första undersökningen 1999, vilken omfattade 10 länder, har studien
vuxit och i årets rapport deltog över 164 000 slumpmässigt utvalda personer och cirka 1 750 nationella experter
på entreprenörskap från olika delar av samhället (akademiker, myndighetspersoner, intresseorganisationer etc.).
GEM är den internationellt mest genomgripande analysen av entreprenöriella aktiviteter och entreprenöriell
dynamik. Årets rapport baseras på detaljerade data från
49 länder.
För Sveriges del är detta den tionde nationella GEMrapporten där Sveriges entreprenörskap ställs i relation
till entreprenörskapet i andra länder som befinner sig på
motsvarande utvecklingsnivå. Metoden som GEM bygger på tar sin utgångspunkt i individens möjligheter, kunskaper och förmåga och hur dessa omsätts i entreprenöriella 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 företagande
(äldre än 42 månader) och eventuell exit från marknaden. Likaså fördelas dessa aktiviteter på länders olika
utvecklingsnivåer – låg-, medel- och höginkomstländer
där den senaste i huvudsak representerar avancerade

industriländer.3 De entreprenöriella aktiviteterna kompletteras med data om dels entreprenörernas ambitioner (förväntad sysselsättningstillväxt, innovationshöjd
och grad av internationalisering), dels de attityder som
omgärdar entreprenörskapet.

1.1 DISPOSITION
Vi har valt att i kapitlet särskilt belysa de entreprenörsvariabler där Sverige avviker eller där betydande förändringar har skett sedan föregående år.4 Kapitlet inleds
dock med en kort internationell utblick där ett begränsat
antal jämförelser redovisas vad gäller entreprenöriella
aktiviteter. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning
av nivån på Sveriges entreprenöriella aktiviteter 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 ambitionsvariablerna sysselsättningstillväxt, innovation och internationalisering, dvs. entreprenörernas syften och förväntade
utveckling med sina företag. I dessa jämförelser ingår
samtliga höginkomstländer. Avslutningsvis diskuteras de
attitydfaktorer där Sverige skiljer sig tydligast från övriga
länder.
Övriga kapitel är upplagda på följande sätt. I kapitel 2
diskuteras hur ekonomier påverkas av digitaliseringen och

1. Den internationella rapporten återfinns på http://gemconsortium.org.
2. I appendix 1 till rapporten presenteras metoden mer ingående.
3. Föregående år var länderna uppdelade i faktor-, effektivitets- och innovationsdrivna länder, vilket i all väsentlighet motsvarar den nuvarande med
låg-, medel- och höginkomstländer.
4. För den intresserade finns dock samtliga variabler och figurer redovisade i appendix.
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framväxten av den s.k. gigekonomin. Därefter presenteras i
kapitel 3 en jämförelse av soloentreprenörskap, familjeentreprenörskap och etablerat företagande, inklusive gigentreprenörer, vilket följs av en genomgång av utvecklingen
i kvinnors entreprenörskap i kapitel 4. Rapporten avslutas
med slutsatser och policyreflektioner 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 ett företag 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 benägenheten att vara entreprenör.5
Intraprenörskap (EEA i GEM-terminologin) definieras
som verksamhet där en anställd under de senaste tre
åren aktivt deltagit och haft en ledande roll i att antingen
utveckla idéer för en ny verksamhet eller i att förbereda

och genomföra nya verksamheter. Tillsammans utgör
dessa ett lands samlade entreprenöriella verksamheter.
Den lägsta graden av TEA återfinns i traditionella höginkomstländer inom regionen Europa och Nordamerika.6
Gruppen höginkomstländer inkluderar 31 länder. Högst
TEA har Chile med 25,1 procent medan Sverige hamnar
på plats 22. Generellt är de anglosaxiska länderna mer
entreprenöriella än de europeiska, där de senare i regel
ligger på ett TEA mellan sex till tolv procent. Överlag uppvisar utvecklade ekonomier lägre grad av entreprenörskap, delvis på grund av större möjligheter till alternativa
karriärval men också p.g.a. en högre grad av konkurrens
vilket kan göra det mindre attraktivt att starta företag.
TEA är högst i Latinamerika och Karibien medan regionen
Mellanöstern och Afrika uppvisar ett mer blandat resultat.
I de lägst utvecklade länderna är ofta det nödvändighetsdrivna entreprenörskapet betydande, dvs. det finns inget
annat alternativ för individen att försörja sig på.
Situationen för intraprenörskap är den omvända.
Höginkomstländer har ett större inslag av intraprenörskap än låg- och medelinkomstländer. I t.ex. Sverige och
Tyskland är det minst lika vanligt med intraprenörskap
som med entreprenörskap. Intraprenörskapet uppgår till
6,8 respektive 5,2 procent i dessa länder. Som jämförelse

Figur 1.1a: TEA (entreprenörskap) höginkomstländer

5. Se appendix för en separat redovisning av entreprenörskapets nivå fördelat på olika tidsfaser; företag i vardande, ungt företagande och etablerat
företagande.
6. Föregående år var Europa och Nordamerika separata regioner men har i årets GEM slagits samman till en.
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är mindre än två procent av befolkningen i de flesta länder
i Latinamerika och Karibien involverade i intraprenörskap,
med Chile och Uruguay som noterbara undantag.
I Figur 1.1a framgår att Sverige placerar sig ungefär i
mittskiktet bland höginkomstländer vad gäller entreprenörskap (TEA) trots att nivån har fallit tillbaka de senaste
åren. Ett flertal anglosaxiska länder är högt placerade när
vi studerar entreprenörskapets nivå. Bland lågpresterarna
återfinns flera av de stora europeiska industriländerna.
Intraprenörskapets (EEA) globala fördelning följer
ungefär samma mall som entreprenörskapets utbredning.
De anglosaxiska länderna visar fortsatt höga nivåer. Även
Sverige, Luxemburg och Nederländerna placerar sig väl

samtidigt som Kina visar en betydligt lägre nivå. Sveriges
andel är något högre jämfört med förra året och fem länder placerar sig framför Sverige medan 15 länder har en
lägre ranking i Europa och Nordamerika.
I den internationella GEM-rapporten visas vidare att 46
procent av världens befolkning ser goda möjligheter att
starta företag. Trots att många i Europa och Nordamerika
ser goda möjligheter är det färre människor som upplever
att de har förmågan att starta och driva företag. Det kan
jämföras med Latinamerika och Karibien där det finns en
högre tilltro till den egna förmågan samtidigt som färre
ser goda möjligheter att starta företag. Generellt sett
anser sig befolkningen i länder på lägre utvecklingsstadier

Figur 1.1b: EEA (intraprenörskap) höginkomstländer

(låg- och medelinkomstländer) vara bättre rustade att
starta företag än de i höginkomstländer, särskilt i de traditionella industriländerna. Sverige drar ner genomsnittet
med sina drygt 38 procent. Det överensstämmer också
med att entreprenörer i höginkomstländer har större
rädsla att misslyckas.
I de mindre utvecklade ekonomierna fördubblades
andelen möjlighetsdrivna entreprenörer mellan 2016
och 2017 och utgör nu 65 procent av entreprenörerna.
Siffran ökar till 72 procent i medelinkomstländer och till

82 procent i höginkomstländer. En avvaktande attityd
vad gäller viljan att anställa kan dock noteras hos de nya
entreprenörerna. Den förväntade viljan att anställa speglar entreprenörens tillväxtambitioner och är en viktig signal till beslutsfattare om framtida jobbskapande och även
ett lands väg ut ur fattigdom. Andelen entreprenörer med
höga tillväxtförväntningar är relativt liten i Sydostasien,
utom i Taiwan. I motsats kombinerar Guatemala, Chile
och Colombia hög TEA med höga tillväxtförväntningar
när det gäller antalet entreprenörer som förväntar sig att
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anställa sex eller fler personer under de kommande fem
åren. Även länder som Nederländerna uppvisar låga tillväxtambitioner där 75 procent av entreprenörerna uppger att de inte planerar några anställningar framöver. Det
kan t.ex. bero på brist på kompetent personal eller hindrande regelverk. Incitamentsstrukturen kan också göra
att arbetsgivare väljer flexibla avtal istället för att anställa.
T.ex. är detta en trolig drivkraft i Nederländerna, där TEA
vuxit över tiden, främst p.g.a. gigarbetare och andra egenföretagare utan avsikt att anställa. Beslutsfattare i varje
land behöver analysera orsaken till tillväxtambitionerna
bland entreprenörer då dessa skiftar från land till land.
En detaljerad beskrivning av entreprenöriella aktiviteter
återfinns i Tabell 1.1.

1.3 SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP
2018 I JÄMFÖRELSE MED ANDRA
HÖGINKOMSTLÄNDER
ENTREPRENÖRIELL AKTIVITET

I följande avsnitt jämförs Sverige med fyra andra mindre
länder (Irland, Israel, Nederländerna och Schweiz), USA
och ett aggregat för de större EU-länderna (Frankrike,
Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland). Enligt
GEM:s definitioner ägnar sig 6,8 procent av befolkningen antingen åt det mycket tidiga entreprenörskapet
(0–3 månader, entreprenörskap i vardande) eller nytt
företagsägande (företag som funnits i 3–42 månader).
Tillsammans mäter dessa två kategorier entreprenörskapet i ett land, vad som i GEM-terminologin benämns TEA
(Total Entreprenöriell Aktivitet).
Som visas i figur 1.2 har det svenska entreprenörskapet
fallit tillbaka mellan 2017 och 2018, dvs. den nedåtriktade
trend som påbörjades 2013 förefaller förstärkas. Endast stora
EU-länder placerar sig sämre än Sverige. Sett över hela gruppen höginkomstländer ligger Sverige markant under genomsnittet (10,1 procent jämfört med Sveriges 6,8 procent).
Fördelningen är dock skev och i jämförelse med Nordamerika
och Europa har Sverige ungefär lika många länder bakom sig
som framför sig. Särskilt USA, Israel och Nederländerna har
betydligt högre entreprenöriell aktivitet än Sverige och har
också haft en tydlig positiv utveckling efter krisen 2008/09.
Schweiz ligger på ungefär samma nivå som Sverige. Sveriges
positiva utveckling mellan 2006–2013 har således planat ut
och vänts till en svagt nedåtgående trend.
För samtliga länder sker ganska stora förändringar
mellan åren. I Sveriges fall är förändringarna i entreprenörskapet framför allt drivet av den mycket tidiga fasen,

dvs. företag som är mellan 0–3 månader gamla. Det
förefaller följaktligen antingen vara begränsningar eller
upplevda möjligheter som tidigt yppar sig och som avgör
ifall entreprenören väljer att avsluta eller fortsätta med
sitt företagande. Dessa förändrade förutsättningar som
entreprenören upplever kan antingen ha att göra med en
lärandeprocess där det t.ex. blir uppenbart att kompetens
för att driva företag saknas, eller helt andra skäl som brist
på finansiering, omläggningar i politiken och bedömda
möjligheter att konkurrera.
Fördelat på män och kvinnor kan konstateras att den
negativa utvecklingen i Sverige uteslutande kan kopplas
till en markant nedgång i kvinnors entreprenörskap (Figur
1.3). Minskningen uppgår till knappt två procentenheter (från ca sex till fyra procent), dvs. en nästan lika stor
minskning som under katastrofåret 2014. Även andra länder har erfarit en minskning i kvinnors entreprenörskap,
t.ex. Israel, Nederländerna och Schweiz, men inte tillnärmelsevis lika stor som i Sverige. Den negativa utvecklingen
som efter två års återhämtning noterades 2017 har följaktligen ytterligare accentuerats 2018. De mycket tidiga
faserna av entreprenörskapet som GEM-data fångar upp
ger en ”early warning” om hur entreprenörer reagerar på
förändrade förutsättningar att starta och driva företag.
Såväl 2014 som 2018 är sannolikt den politiska osäkerheten rörande förutsättningarna för entreprenörskap
i branscher som är kvinnodominerande (de s.k. välfärdsoch RUT-branscherna) förklaringen till den dramatiskt
negativa utvecklingen. Under den period data samlades
in (maj t.o.m. juli 2018) var den politiska debatten bitvis mycket hård rörande vinster och vinstbegränsningar
i dessa branscher, flera partier ville förbjuda vinster helt
och hållet. Det kan naturligtvis finnas andra förklaringar,
t.ex. en starkare arbetsmarknad, men vi ser att männens
entreprenörskap ökade under samma period (Figur A2.5 i
appendix), vilket talar för att andra orsaker än arbetsmarknaden styrt utvecklingen av kvinnors entreprenörskap. Att
det generellt skulle förklaras av en större riskaversion hos
kvinnor förefaller också orimligt.
Sverige är tillbaka på ungefär samma nivå vad gäller kvinnors entreprenörskap som för knappt ett decennium
(2010) sedan vilket innebär att vi ligger sämst till i jämförelse med övriga länder. Bland mindre länder är det
endast Schweiz som haft en motsvarande svag utveckling
sett i ett lite längre tidsperspektiv medan Irland, Israel,
Nederländerna och USA alla haft en bättre men ojämn
resa. I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen.
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Tabell 1.1: Entreprenöriell aktivitet i GEM-länder 2018 fördelad på ekonomisk utvecklingsfas
Inkomstnivå

Region

Land

Företag i
vardande

Nya
företag

Entreprenöriell
aktivitet i tidigt
stadium (TEA)

Etablerat
företagsägande

Avslutat
företagande
(% av TEA)

Nödvändighets-drivet
(% av TEA)*

Intraprenöriell
aktivitet (EEA)

Låg

Mellanöstern och Afrika

Angola

22,8

19,5

40,8

15,2

25,5

38,8

3,2

Låg

Mellanöstern och Afrika

Egypten

4,0

5,9

9,8

4,5

7,6

47,6

2,1

Låg

Öst- och Sydasien

Indien

8,8

2,7

11,4

7,0

4,9

46,3

0,8

Låg

Öst- och Sydasien

Indonesien

3,1

11,1

14,1

11,8

1,4

25,2

1,3

Låg

Mellanöstern och Afrika

Madagaskar

10,3

10,9

20,7

22,4

4,3

31,3

0,6

Låg

Mellanöstern och Afrika

Marocko

3,3

3,5

6,7

4,2

10,4

31,2

4,8

Låg

Mellanöstern och Afrika

Sudan

10,3

12,6

22,2

10,2

17,3

27,9

4,3

Medel

Latinamerika och Karibien

Brasilien

1,7

16,4

17,9

20,3

4,3

37,5

0,7

Medel

Europa och Nordamerika

Bulgarien

2,4

3,7

6,0

8,4

1,8

28,6

0,4

Medel

Latinamerika och Karibien

Colombia

15,7

5,8

21,2

6,5

4,7

12,2

2,0

Medel

Latinamerika och Karibien

Guatemala

13,7

15,0

27,5

11,2

7,4

37,7

2,0

Medel

Mellanöstern och Afrika

Iran

4,1

5,7

9,7

12,3

6,1

36,4

0,9

Medel

Öst- och Sydasien

Kina

4,7

5,9

10,4

3,2

2,5

27,8

1,0

Medel

Mellanöstern och Afrika

Libanon

6,9

17,6

24,1

21,6

8,0

36,1

1,7

Medel

Latinamerika och Karibien

Peru

17,5

5,8

22,4

8,4

7,6

23,1

1,5

Medel

Europa och Nordamerika

Ryssland

2,7

2,9

5,6

4,9

1,6

39,8

0,7

Medel

Öst- och Sydasien

Thailand

7,3

13,2

19,7

19,6

8,1

17,9

2,4

Medel

Europa och Nordamerika

Turkiet

7,4

7,1

14,2

8,7

5,2

16,3

3,2

Hög

Latinamerika och Karibien

Argentina

4,9

4,3

9,1

9,1

3,9

27,9

1,5

Hög

Latinamerika och Karibien

Chile

16,0

10,1

25,1

8,5

7,1

23,6

4,2

Hög

Europa och Nordamerika

Cypern

1,2

2,7

3,9

6,1

2,3

11,5

5,4

Hög

Europa och Nordamerika

Frankrike

4,0

2,3

6,1

2,5

2,9

22,3

4,3

Hög

Mellanöstern och Afrika

Förenade
Arabemiraten

7,1

3,9

10,7

2,6

5,1

20,9

6,3

Hög

Europa och Nordamerika

Grekland

4,2

2,3

6,4

10,8

3,4

15,6

1,8

Hög

Europa och Nordamerika

Irland

6,5

3,2

9,6

6,8

3,8

19,5

8,6

Hög

Mellanöstern och Afrika

Israel

7,9

4,8

12,7

4,2

5,0

16,4

7,2

Hög

Europa och Nordamerika

Italien

2,7

1,6

4,2

6,4

1,6

11,4

3,2

Hög

Öst- och Sydasien

Japan

3,3

2,2

5,3

6,2

1,8

20,2

2,2

Hög

Europa och Nordamerika

Kanada

11,2

8,9

18,7

7,5

8,6

13,7

8,6

Hög

Öst- och Sydasien

Korea

6,8

7,9

14,7

12,5

2,5

21,0

3,6

Hög

Europa och Nordamerika

Kroatien

5,8

3,9

9,6

4,2

3,4

32,3

5,3

Hög

Europa och Nordamerika

Luxemburg

7,1

3,7

10,7

3,4

3,7

12,0

7,1

Hög

Europa och Nordamerika

Nederländerna

6,0

6,5

12,3

12,0

2,5

8,9

7,9

Hög

Latinamerika och Karibien

Panama

7,4

6,6

13,8

6,4

3,4

13,0

0,0

Hög

Europa och Nordamerika

Polen

4,1

1,1

5,2

13,0

2,4

8,4

1,9

Hög

Latinamerika och Karibien

Puerto Rico

9,1

2,6

11,6

1,9

3,1

22,9

1,9
6,3

Hög

Mellanöstern och Afrika

Qatar

5,0

3,6

8,5

4,2

3,0

16,5

Hög

Mellanöstern och Afrika

Saudiarabien

5,3

6,9

12,1

3,1

8,5

29,9

2,8

Hög

Europa och Nordamerika

Schweiz

4,1

3,4

7,4

11,5

2,0

7,4

6,3

Hög

Europa och Nordamerika

Slovakien

9,2

3,1

12,1

4,6

3,6

27,0

4,4

Hög

Europa och Nordamerika

Slovenien

2,8

3,6

6,4

6,8

2,4

24,2

5,9

Hög

Europa och Nordamerika

Spanien

2,7

3,8

6,4

6,1

1,7

22,6

1,7

Hög

Europa och Nordamerika

Storbritannien

4,2

4,2

8,2

6,4

2,7

12,9

7,3

Hög

Europa och Nordamerika

Sverige

4,6

2,5

6,8

5,3

3,7

9,3

6,8

Hög

Öst- och Sydasien

Taiwan

3,2

6,5

9,5

13,9

5,4

24,5

4,2

Hög

Europa och Nordamerika

Tyskland

2,7

2,4

5,0

7,5

1,6

16,7

5,2

Hög

Latinamerika och Karibien

Uruguay

11,1

4,9

15,7

5,6

6,6

29,4

3,5

Hög

Europa och Nordamerika

USA

10,5

5,3

15,6

7,9

4,7

8,1

8,0

Hög

Europa och Nordamerika

Österrike

6,8

4,4

10,9

6,5

5,0

15,9

6,4
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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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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
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Anm. figur 1.2 och 1.3: 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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Affärsidéer måste kompletteras med finansieringsmöjligheter för att nya företag ska uppstå. För merparten av
de nystartade företagen är ofta den informella riskkapitalmarknaden en viktig aktör, den fyller en särskilt viktig roll i tidiga skeden av det nyskapande och innovativa
företagandet där riskerna och möjligheterna att lyckas är
mycket svårbedömda. För små och nystartade företag är
venture capital eller lånefinansiering via banker ofta inte
en framkomlig väg, därför är tillgång till informellt kapital
särskilt viktigt.
I figur 1.4 visas att utvecklingen sedan början av
2000-talet har varit starkt positiv vad gäller andelen informella investerare, undantaget 2011–2012.
Nedgången under dessa två år kan bero på att investerare ville vänta in det investeraravdrag som diskuterades och också infördes 2013. Sedan dess har återigen
andelen informella investerare – ”family, friends and
fools” – skjutit fart och nådde sin högsta nivå någonsin
2018. Inget av jämförelseländerna, inte ens USA, når
Sveriges nivåer. De flesta länderna har visserligen haft
en positiv utveckling sedan krisåren 2008–2009, men
tillsammans med Schweiz och i viss mån Israel sticker
Sverige ut med en särskilt stark tillväxt av informella
riskinvesterare, mätt som andel av befolkningen. Sedan

investeraravdraget infördes har också andra reformer
genomförts för att öka tillgången på riskkapital, bl.a.
ska den statliga aktören Saminvest bidra till att eventuella brister i kapitalförsörjningen för entreprenörer i
tidiga skeden avhjälps. Detta kan underlätta möjligheter för syndikering mellan affärsängelnätverk och andra
aktörer, vilket i sin tur kan uppmuntra fler individer att
investera i nya företag.

INTRAPRENÖRER – ENTREPRENÖRIELLT
ANSTÄLLDA
Med entreprenöriella aktiviteter menar vi i regel att
nya idéer testas i nya företag. En alternativ form av
entreprenörskap sker inom redan befintliga företag,
det s.k. intraprenörskapet. I GEM:s studie fångas detta
upp genom att anställda själva får definiera om de har
varit verksamma i entreprenöriella funktioner, dvs.
att leda och utveckla nya verksamheter i existerande
företag. Tillsammans med TEA utgör intraprenörskapet en ekonomis samlade entreprenöriella aktivitet.
Intraprenörskapet är en nyckel för att redan befintliga
företag ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och en
hög innovativ förmåga.

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
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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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I figur 1.5 redovisas andelen entreprenöriellt anställda i
hela gruppen höginkomstländer. Denna ranking toppas
av en trio anglosaxiska länder följt av Nederländerna,
Storbritannien och Israel. Intraprenörskapets nivå varierar
från knappt nio procent till en andel på 1,5–2 procent för
de länder som uppvisar lägst andelar. Stora EU-länders
intraprenörskap är ungefär hälften så stort jämfört med
de länder som ligger högst. Bland de lågpresterande återfinns några sydeuropeiska länder men också Japan och
Sydkorea hamnar långt ner i rankingen. Det indikerar att
kulturella faktorer kan påverka svaren, normalt förknippar
vi t.ex. Japan och Sydkoreas större företag med ett betydande intraprenörskap och en hög innovativitet.
Totalt är rankstabiliteten förhållandevis hög mellan åren.
Två länder som dock förbättrat sina positioner avsevärt mellan 2017 och 2018 är Nederländerna och Sverige. I Sveriges
fall har intraprenörskapet ökat med en knapp procentenhet
efter att ha legat på runt sex procent under flera år, vilket
kan jämföras med att entreprenörskapet fallit tillbaka under
samma period (Figur 1.2). Bland de mindre höginkomstländerna placerar sig dock Irland, Israel och Nederländerna före
Sverige, endast Schweiz är något sämre placerat.
Intraprenörskapets nivå och kvalitet påverkas av en rad
olika faktorer. Det förefaller rimligt att länder med en relativt stor andel framgångsrika storföretag också har en hög
andel intraprenörer. Detta är fallet för åtminstone Irland,
Nederländerna, Sverige och Schweiz som samtliga förknippas med framgångsrika, ofta verksamma sedan länge,
multinationella företag.7 Likaså är det rimligt att institutioner – lagar, regelverk och normer – påverkar fördelningen
av entreprenöriell verksamhet mellan entreprenörskap
och intraprenörskap. Är det svårt eller mycket riskfyllt att
starta företag söker sig entreprenörskapet andra vägar.
Samtidigt är inte storföretagen den bästa miljön för riktigt
disruptiva och radikala innovationer (Christensen, 1997).

AMBITION – SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT,
MARKNAD, INNOVATION OCH
INTERNATIONALISERING
Efter att ha bildat oss en uppfattning om nivån på det
svenska entreprenörskapet i jämförelse med ett urval
andra höginkomstländer övergår vi till entreprenörskapets ambition: förväntad sysselsättningstillväxt,
marknadsposition/innovation och internationalisering
(export). Vi använder oss av treårsgenomsnitt eftersom denna statistik baseras på individer som faktiskt
startat företag, dvs. vi har ett betydligt mindre antal
observationer för varje år än när vi ställt frågan till

7. I Irlands fall är antalet utlandsägda företag, t.ex. Intel, särskilt stort.

ett representativt urval av hela befolkningen. Därmed
ökas också den statistiska robustheten i det redovisade
materialet.
Sysselsättningen är i regel en av de mest centrala ekonomisk-politiska frågeställningarna och det är också väl
belagt att små och medelstora företag tillsammans med
unga företag står för merparten av sysselsättningstillväxten
(SOU 2016:72). Följaktligen är det viktigt att få ett grepp om
entreprenörernas förväntade sysselsättningstillväxt, förändringar över tid och i vilken mån och varför den svenska
utvecklingen eventuellt avviker från andra länders.
Ett sätt att göra detta är att kartlägga deras anställningsplaner för de närmaste fem åren. Vi har valt ett
förhållandevis expansivt sysselsättningsmål, dvs. de
företag som planerar att anställa minst 20 personer
fram till 2023. Dessa företag är närmast att likställa med
gasellföretag som visat sig vara särskilt viktiga för privat
sysselsättningsutveckling.
Sverige har under ett antal år redovisat en minskad
andel nya företag som säger sig ha ett expansivt sysselsättningsmål. En bottennotering nåddes under 2017 då
endast entreprenörer i Grekland, Spanien och Italien
uppgav lägre ambitioner att expandera sysselsättningen.
I Sverige var det fem procent av entreprenörerna som sa
sig planera för en sysselsättningsökning med 20 eller fler
personer under de kommande fem åren. Det innebar en
halvering jämfört med andelen några år tidigare.
Under 2018 förefaller dock den negativa utvecklingen
ha vänt och ca sju procent av entreprenörerna i Sverige
säger sig vilja öka sysselsättningen med minst 20 personer (Figur 1.6). Även Nederländerna (fem procent) uppvisar låga ambitionsnivåer medan de är betydligt högre
i särskilt Irland (18 procent) och Schweiz (14 procent)
men också i Israel (tio procent). USA toppar bland de
traditionella höginkomstländerna. Om urvalet begränsas
till egenföretagare i höginkomstländer tillhör Sverige de
länder med störst andel där inga nyanställningar planeras
under de kommande fem åren (Bosma och Kelly, 2019).
Endast i Nederländerna och Spanien är soloföretagarnas
långsiktiga sysselsättningsambitioner svagare.
Även om marknadsstorlek ofta lyfts fram som avgörande för att skala upp verksamheten i unga och nya företag kan det konstateras att ett relativt stort antal små länder rankas högt vad gäller sysselsättningsambitioner. Det
förefaller således inte vara ett nödvändigt villkor. Notera
också att stora EU-länder ligger ungefär i mitten med en
andel på knappt tio procent entreprenörer som har uttalade sysselsättningsambitioner.
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Figur 1.5: Total intraprenöriell aktivitet 2018

Andel av befolkningen 18–64 år som de senaste tre åren aktivt leder och utvecklar nya aktiviteter för sin arbetsgivare
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Figur 1.6: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2016–2018
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Svenska entreprenörers konkurrenssituation framgår av
figur 1.7. Ungefär 45 procent av entreprenörerna hävdar
att åtminstone några företag erbjuder liknande varor eller
tjänster medan tio procent säger sig helt sakna konkurrenter. Resterande andel (45 procent) konkurrerar med
ett ännu större antal företag. Andelen entreprenörer som
anser sig vara ensamma om sin produkt/tjänst är relativt
hög i en internationell jämförelse, endast åtta andra länder anger en högre andel. Jämfört med 2017 har inga förändringar skett vilket bryter med en sedan flera år tillbaka
trendmässigt minskad andel. Sammantaget kan det tolkas
som att en betydande andel av svenska entreprenörer
verkar på marknader med en relativt begränsad konkurrens jämfört med andra länder. Det kan bero på en förhållandevis god innovationshöjd bland nya och unga företag
eller att andra faktorer försvårar marknadsinträde. Över
tid är förändringarna relativt små mellan länder. Notera
Irlands starka position vilket till stor del sannolikt kan
kopplas till närvaron av ett stort antal höginnovativa storföretag som valt att förlägga verksamhet till Irland.
Figur 1.8 visar hur svenska entreprenörers innovativitet står sig i jämförelse med entreprenörer i andra höginkomstländer. Den relativt starka marknadsposition som
många entreprenörer anser sig åtnjuta avspeglas emellertid inte i en lika stark uppfattning om deras innovationer.
Precis som tidigare år placerar sig Sverige i mittskiktet
när svenska entreprenörer själva får bedöma om deras
produkter är innovativa jämfört med konkurrenternas.
Det kontrasterar delvis mot den mer positiva marknadsbedömning som framgår av figur 1.7. Notera också att
inget annat land förutom Polen uppger en så låg andel
(drygt åtta procent) som upplever att produkten är ny
för samtliga kunder som man riktar sig till. Det är något
överraskande givet att Sverige ofta placeras mycket högt
i andra rankingar av innovation liksom den stora andel
”enhörningar” (unga bolag som värderas högre än en
miljard dollar).8 Andra innovationsrankingar är emellertid
ofta sammansatta av en rad olika komponenter där både
outputmått (t.ex. patent) och inputmått (t.ex. satsningar
på FoU där Sverige ligger högt internationellt sett) ingår.
Det gör dessa rankingar svårtolkade. Samtidigt kan självrapporterad innovation spegla olika värderingsnormer
hos de deltagande länderna. Likaså kan det vara svårt att
definiera en innovation särskilt inom tjänstesektorerna,
dvs. länder med mer omfattande tjänstenäringar kan av
det skälet rapportera ett lägre antal innovationer.
Överlag är innovation svårt att mäta men ett bättre
resultat generas när det kombineras med position på
marknaden, tillväxtambitioner hos entreprenören och

8. T.ex. EU:s Innovation Scorecard.

också internationalisering. Det är samtidigt viktigt att
skaffa sig en realistisk uppfattning om innovationskapaciteten i ett land eftersom det anses driva tillväxt och vara
nyckeln till högre förädlingsvärden, löneutbetalningsförmåga och i förlängningen ett ökat välstånd. I Sveriges fall
finns skäl att inte invaggas i någon förhoppning om att
vi skulle vara betydligt mer framgångsrika jämfört med
andra länder.
Sverige har en tradition av internationaliserade storföretag och storleken på vår sammanlagda handel (export
och import) motsvarar ungefär BNP. Samtidigt har det nyligen visats att höginternationaliserade unga företag, s.k.
”born globals”, är ett mycket sällsynt fenomen i Sverige
(Braunerhjelm och Halldin, 2019). Istället har små och
medelstora svenska företag framgångsrikt kunnat leverera till redan internationaliserade svenska storföretag.
Denna modell håller dock på att brytas upp i hägnet av
de senaste årtiondenas globalisering. För att kunna skala
upp verksamheten och bidra till ett fortsatt högt svenskt
välstånd är det därför viktigt att svenska entreprenörer
har kompetens att nå ut till internationella marknader.
Annars kommer de inte kunna uppnå stordriftsfördelar
och konkurrenskraft.
En tillbakablick ger vid handen att svenska entreprenörer ökat andelen utlandskunder rejält under senare år. I
årets rapport uppger drygt 60 procent att de har kunder
utomlands, vilket kan jämföras med 40 procent 2012/13.
Särskilt positivt är att andelen som säger sig ha mer än 25
procent av kunderna utomlands ökar särskilt snabbt och
överstiger nu 25 procent (Figur 1.9). Förra året var motsvarande andel ca 20 procent. Irland, Israel och Schweiz
har dock alla en större andel höginternationaliserade
entreprenörer, omkring 30 procent. Det finns följaktligen
utrymme för fortsatta förbättringar.
ATTITYDER OCH MÖJLIGHETER

Ett betydande antal indikationer på entreprenöriella
attityder och möjligheter finns redovisade i appendix.
Här kommer vi endast att redovisa en indikator grafiskt,
nämligen andel av befolkningen som anser sig kunna
identifiera goda möjligheter att starta företag i sitt
närområde.
Sedan flera år har Sverige intagit en unik position vad
gäller sådana identifierade affärsmöjligheter (Figur 1.10).
Visserligen backade Sverige något mellan 2011–2013 men
då från unikt höga nivåer. Efter 2013 har klättringen uppåt
fortsatt och 2018 är det över häpnadsväckande 80 procent av den svenska befolkningen som anser sig identifiera
möjligheter att starta företag på den egna bostadsorten.
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Figur 1.7: Konkurrens 2016–2018
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Figur 1.8: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2016–2018
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Figur 1.9: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2016–2018
TEA fördelat på andel kunder/intäkter utomlands
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Anm.: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.

Närmast följer USA och Nederländerna med en tio procentenheter lägre nivå, medan övriga länder uppvisar
minst 25 procentenheters lägre nivå. Notera att också
andra länder har haft en motsvarande positiv utveckling
sedan början på 2000-talet, men då låg länderna mycket
mer samlade och inget land kommer i närheten av den
förändring som kan ses för Sverige. Stora EU-länder placerar sig sämst i denna liksom flera tidigare mätningar.
Under den här perioden utvecklades också entreprenörskapet positivt i Sverige, trendmässigt fram till
2013. Därefter har nivån svajat något mer mellan åren.
Den perioden karaktäriserades också av betydande förändringar i den ekonomiska politiken för att underlätta
för entreprenörskapet. Samtidigt etablerades och växte
det fram en rad mycket framgångsrika svenska entreprenörsdrivna företag: Klarna, Skype, Spotify, Mojang
m.fl. Dessa förebilder har i sin tur påverkat synen på
entreprenörskap och också format individers motivation att starta egna företag. Signalvärdet har varit betydande. Såväl kulturella ”mjuka” faktorer som mer lagreglerade ”hårda” förändringar har bidragit till dels det
ökade entreprenörskapet i Sverige, dels den rådande

entreprenörskapsnormen rörande värdet och vikten av
entreprenörskap.
Den parallella utvecklingen av realiserat entreprenörskap och identifierade möjligheter har emellertid brutits
under senare år. Andelen entreprenörer i Sverige ligger
under genomsnittet för höginkomstländerna och har
dessutom fallit tillbaka under senare år. Detta är i sig paradoxalt och tyder på att övergripande ramvillkor för entreprenörskap behöver stärkas. Det skulle kunna tolkas som
att risken med att starta ett företag inte uppvägs av eventuella fördelar (ekonomiska och andra) i jämförelse med
att vara anställd. Andel svenskar som säger sig planera att
starta företag inom tre år har också haft en svagt fallande
trend sedan en lång tid tillbaka även om en försiktig vändning skedde 2018 (se appendix figur A2.13).
Ett skäl skulle kunna vara en bristande tilltro till den
egna förmågan att driva företag även om man identifierat
en bra affärsmöjlighet. Även här har trenden varit negativ under i princip hela mätperioden och återigen kan en
försiktig vändning noteras 2018 (Figur A2.15 i appendix).
Sverige ligger nästan 20 procentenheter under USA som
är det land där i särklass flest tror sig ha kompetensen att
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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
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starta och driva företag. Sverige och USA representerar
två ytterligheter: svenskar framstår som överlägset bäst
på att identifiera affärsmöjligheter, men saknar självförtroende att starta och driva företag medan det omvända
gäller för amerikaner.
Vad gäller rädslan och konsekvenserna av att misslyckas, vilket är ett annat tänkbart hinder för att ta steget
till ett eget företagande, avviker inte Sverige på något tydligt sätt från andra länder med en högre andel entreprenörskap (Figur A2.16 i appendix). I flertalet länder ligger
andelen på mellan 30–40 procent, undantaget är Israel
som har en andel på knappt 50 procent vilket dock inte
hindrat ett omfattande och vitalt entreprenörskap.
Sverige har dock en hög andel företag som går i konkurs i förhållande till andelen nystartade företag. Endast
Österrike, Turkiet, USA och Kanada visar högre andelar
(Bosma och Kelly, 2019). En konkurs- och rekonstruktionslagstiftning som möjliggör att entreprenören kan komma
tillbaka, få en andra chans vid ett eventuellt misslyckande
är viktigt och här finns en betydande förbättringspotential (SOU 2016:72). Men också utbildningsinsatser som
sannolikt bör börja redan i skolan kan behövas för att öka

individers tillit och tilltro till den egna förmågan att driva
företag.9
Förklaringsfaktorerna till att individer hålls tillbaka från
entreprenörskap på grund av rädsla att misslyckas beror
sannolikt på en rad faktorer kopplat till kulturella och mer
institutionella faktorer; prestige, det sociala skyddsnätet,
personliga ekonomiska konsekvenser. På motsvarande
sätt är det en blandning av individuella, sociala och kontextuella faktorer som gör att individer startar företag
eller väljer att vara anställda. Det innebär att entreprenörskapspolitiken omfattar ett betydande antal områden,
den kan inte avgränsas till t.ex. skatter eller stödinsatser
(Braunerhjelm m.fl., 2012).
Sammanfattningsvis kan konstateras att den mest dramatiska förändring för Sveriges räkning mellan 2017 och
2018 är förändringen i kvinnors entreprenörskap; andelen
föll med nästan två procentenheter eller 30 procent, från
knappt sex procent till fyra procent. Samtidigt ökade männens entreprenörskap, men inte tillräckligt för att motverka en total minskning i det svenska entreprenörskapet.
Denna minskning sammanföll med en uppskruvad politisk
diskussion inför valet 2018 om vinstbegränsningar i de

9. Se appendix för data om avsikt, upplevd förmåga och rädsla att misslyckas.
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branscher där kvinnor är överrepresenterade. Sannolikt
har den politiska osäkerheten inneburit att ett stort antal
kvinnor avstått från att starta företag 2018 eller avslutat
ett just påbörjat entreprenörskap. Det riskerar att leda
till betydande samhällsekonomiska kostnader men har
också individuella negativa effekter när alternativa försörjningsvägar stängs och möjligheter att testa färdigheter försvåras.
I övrigt kan noteras att sysselsättningsambitionerna
ökat något men är fortfarande mycket blygsamma
jämfört med andra, särskilt mindre, höginkomstländer. Likaså har Sverige i en internationell jämförelse en
stor andel företag (egenföretagare) utan anställda och

utan ambitioner att anställa i framtiden. Det indikerar
att risker med att växa genom nyanställningar upplevs
som hög. Det utesluter inte att tillväxt ändå sker men
då genom att använda sig av nätverk, egenanställda eller
genom att kontraktera samarbetspartners i egna företag
snarare än att nyanställa. Innovationshöjden är ungefär
som genomsnittet för jämförbara länder medan internationaliseringen fortsätter att utvecklas positivt. Slutligen
konstaterar vi att beträffande attityder avviker inte
Sverige dramatiskt från övriga länder och ländergrupper med undantag för identifiering av affärsmöjligheter;
där ligger Sverige fortfarande överlägset i topp även om
andra mindre länder närmat sig något.
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Sverige i den globala gigekonomin
Den s.k. plattforms- eller gigekonomin blir en allt
större del av ekonomin i allt fler länder. I en gigekonomi förmedlas uppdrag via internetbaserade plattformar som omfattar allt från avancerade tjänster
som programmering och konsultuppdrag till enklare
uppgifter som leveranser eller hundvakt. Flera plattformsföretag har etablerat sig internationellt, t.ex.
TaskRabbit, Fedora, Uber, Lyft, Airbnb och Upwork, för
att nämna några. Dessa kompletteras av ett stort antal
företag som riktar sig mot den inhemska marknaden
(exempelvis Karma, Kry, Tiptapp). Genom dessa plattformar matchas efterfrågan och utbud samtidigt som
kontraktsformerna i regel ser annorlunda ut än på den
reguljära marknaden. Mer kortvariga arbetsinsatser,
eller gigs, underlättas.
Parallellt med gigekonomin har också delningsekonomin vuxit fram. Den skiljer sig från gigekonomin så
till vida att det här handlar om att dela en individs
egna tillgångar mot en viss ersättning, t.ex. boende,
transporter m.m. Även här sker förmedlingen huvudsakligen via internetbaserade plattformar. Individer
kan således vara anställda men samtidigt komplettera
sin inkomst med gig eller delningar.
För att få en uppfattning om omfattningen av dessa
verksamheter har GEM möjliggjort för de deltagande
länderna att inkludera frågor om gig- och delningsekonomin i 2018 års undersökning. Ungefär hälften av

de länder som ingår i GEM-studien antog detta erbjudande och det är dessa som ligger till grund för den
jämförelse som presenteras. Detta är följaktligen en av
de första rimligt jämförbara studierna av gig- och delningsekonomi mellan länder.

BAKGRUND
Det råder en betydande enighet inom akademi, näringsliv och politik att digitaliseringen i allmänhet, och ett
ökat användande av s.k. artificiell intelligens (AI) i synnerhet, förväntas leda till djupgående konsekvenser för
ekonomin och samhället som helhet. Olika bedömare
skiljer sig emellertid åt vad gäller riktning, hastighet och
omfattning av de effekter som en allt bredare användning av den nya teknologin kommer att innebära. Likaså
vilka politiska reformer som behöver genomföras för att
digitalisering fullt ut ska kunna bidra till ett högre välstånd på sikt.
Den digitala teknikrevolutionen kan beskrivas som
en generellt tillämpbar teknik (general purpose technology) som kan användas inom en rad olika branscher
och för olika ändamål. Olika varianter av dessa til�lämpningar är t.ex. Internet of Things, maskininlärning,
robotisering, Robotic Process Automation, 3D-printing
och molntjänster. Det innebär att de också kommer att
kunna samverka genom att vara uppkopplade mot varandra via olika AI-applikationer.
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Vad innebär då dessa förändringar? Ingen kan förstås med
säkerhet uttala sig om detta och spannet i olika bedömningar är också betydande. Kunskap om konsekvenserna
av digitaliseringen i allmänhet och dess effekter på innovation, entreprenörskap, konkurrens och ekonomisk tillväxt
är bristande eller rent av spekulativ. En viss vägledning kan
dock hämtas från tidigare stora teknikskiften.

FRAMTIDA SCENARIER: OPTIMISTEN VS
PESSIMISTEN
I det ena hörnet flockas de som anser att digital teknik
kommer föra med sig betydande fördelar och leda till
ökad produktivitet och högre framtida tillväxt. Likaså
kommer tekniken bidra till att lösa samhälleliga komplexa utmaningar, t.ex. klimatproblem och resursbrist
inom vårdsektorn. Dessutom kan olika tekniska lösningar
underlätta människors vardag. Digital teknik kan likaså
bidra till sänkta inträdeshinder för nya företag, exempelvis
genom nya marknadsföringskanaler som underlättar och
förbilligar varumärkesbyggande (Facebook, Twitter och
YouTube). Likaså skulle tillgång till finansiering för projekt och nya företag kunna underlättas genom t.ex. peer
to peer-plattformar eller crowdfunding (FundedByMe,
NorthCube, Toborrow etc.) samtidigt som smidigare
betalningslösningar kommer fram (Swish och Klarna). Det
skulle också kunna möjliggöra att den inneboende skalbarheten som finns hos många mjukvarubaserade tjänster och lösningar lättare kan förverkligas via snabbare
internationalisering.
Å andra sidan finns också farhågor att digitaliseringen leder till ett mer splittrat samhälle präglat av
ökad arbetslöshet och större inkomstklyftor. Likaså har
risken för en minskad konkurrens och högre marknadskoncentration ökat, vilket innebär större makt för ett
fåtal företag. Detta skulle i sin tur kunna innebära en
hämsko för framtida innovationer och också att konsumenter exploateras i högre utsträckning. T.ex. har
Davis och Haltiwanger (2014) visat att det skett en stor
nedgång i nystartade och snabbväxande unga företag
även inom högteknologiska sektorer. Andra hävdar
att det högkvalitativa nyföretagandet inte har minskat
(Guzman och Stern, 2016) medan däremot uppskalningsproblemen har ökat (Braunerhjelm, 2016).
ARBETSMARKNADEN OCH GIGEKONOMIN

Särskild uppmärksamhet har riktats mot hur gigekonomin påverkar arbetsmarknaden, dvs. i vilken utsträckning

arbetskraften kommer att ersättas av ny teknik och vad
det betyder för försörjningsstrukturer. Enligt t.ex. Frey
och Osborne (2013) och Brynjolfsson och McAfee
(2014) skulle omkring 50 procent av alla arbetstillfällen försvinna fram till 2030, medan Kurzweil (2005)
och Ford (2016) förutspår en ”mänsklig singularitet
”där den nya tekniken kommer att ersätta mänsklig
arbetskraft fullt ut. Andra bedömaren bl.a. Arntz m.fl.
(2016) som replikerat Frey och Osbornes studie men
med mer finfördelade sysselsättningsdata, landar i
betydligt mindre dramatiska effekter. Enligt Arntz m.fl.
(2016) är det endast nio procent av dagens yrken som
hotas av ny digitaliserad teknik inom OECD och en ännu
mindre andel i Sverige, sju till åtta procent. I en rapport från 2019 konstaterar OECD att andelen ökar till
14 procent av dagens yrken som sannolikt har försvunnit inom 15–20 år (OECD, 2019). Dessa senare resultat
stöds av en rad analyser som utgår från historiska teknikskiften (Autor, 2014, 2015; Mokyr m.fl., 2015) där
det visas att de negativa sysselsättningseffekterna systematiskt överskattats ända sedan 1800-talets ludditer.
Än tidigare befarade träsnidarna att deras uppgifter
skulle försvinna när den Gutenbergska tryckeritekniken
fick sitt genombrott i slutet av 1400-talet. Så blev inte
fallet, istället ökade efterfrågan på träsnidarnas tjänster. Burgess (2018) samt Lacity och Wilcocks (2018)
understryker att osäkerheten är stor, en ”conscious
unknown”, men att digitaliseringen sannolikt kommer
att frigöra tid för mer kreativa och innovativa insatser.
Teknikutvecklingens effekter på arbetsmarknad och
sysselsättning är fortfarande i ett mycket tidigt skede
(Brynjolfsson och Mitchell, 2017). Under de senaste
decennierna har sysselsättningen ökat parallellt med
en fortsatt digitalisering (Braunerhjelm, 2018).
Oavsett hur stora arbetsmarknadseffekterna blir
så kommer kompetensbehoven liksom arbetsuppgifterna inom idag befintliga yrken att förändras. Likaså
är det mycket möjligt att försörjningsstrukturerna skiftar karaktär när vi blickar framåt. För närvarande är
normen ett heltidsarbete och arbetstagaren förväntas
alternera mellan några få arbetsgivare över hela sin
yrkeskarriär. Detta mönster har varit bestående under
de senaste 100 åren. Digitalisering och den framväxande gigekonomin kan emellertid förväntas ändra dessa
strukturer. För de yngre generationerna är en kombination av att vara anställd, driva ett företag eller att skaffa
sig uppdrag via en app kanske det ”nya normala” inom
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en relativt snar framtid. Följaktligen är det tänkbart att
försörjningskällorna blir en kombination av eget företagande, deltidsanställning och att hoppa in på olika gigs
via en app.
Det kan finnas tänkbara nackdelar med den typen
av strukturer, t.ex. en mycket strikt övervakning av
anställda, byråkratiska, osäkra och kostsamma sociala
försäkringssystem, skatteflykt och diskriminering av mer
marginaliserade grupper.10 Arbetskraften blir också mer
exponerad för internationell konkurrens genom plattformar som Freelance, Upwork eller Fiverr där tjänster kan upphandlas globalt. Men det finns också stora
fördelar såsom ett effektivare resursutnyttjande, ökade
möjligheter för marginaliserade grupper att komma in
på arbetsmarknaden, flexibilitet både för den enskilde
arbetstagaren och på arbetsgivarnivå, samt möjlighet
att dämpa tillfälliga svängningar i inkomster och också
mer av experimentellt företagande.
NÄRINGSLIVETS DYNAMIK

Digitaliseringen innebär också att marknader och konkurrensförutsättningar riskerar att förändras med en
större koncentration och ett lägre nyföretagande.
Konkurrenslagstiftning inriktar sig i första hand på prissamarbete och utnyttjande av en dominerande marknadsställning där konsumenterna drabbas av högre priser. De
lagliga ramverken skiljer sig något mellan USA och EU, där

mindre vikt fästs vid marknadsdominans i USA så länge
det inte går ut över konsumenterna i form av högre priser.
Digitaliseringen innebär att effekterna av en snedvriden konkurrens ser annorlunda ut idag. Företag som
kan exploatera nätverksexternaliteter och har låga marginalkostnader kan snabbt stärka sin marknadsposition
på ett sätt som saknar motstycke utan att det visar sig
i högre priser, åtminstone på kort sikt. Samtidigt kan
individdata utnyttjas för att påverka konsumtionsmönstret genom riktade marknadsföringsinsatser. De
mer långsiktiga konsekvenserna på innovation, entreprenörskap och kunskapsspridning är oklara. De stora
teknikbaserade plattformsföretagen är också mycket
aktiva när de förvärvar andra företag (Braunerhjelm,
2017) och hittills har inget förvärv av de dominerande
plattformsbolagen ifrågasatts av konkurrensmyndigheterna (Furman, 2019). Likaså riskerar konsumenternas
integritet att åsidosättas även om utvecklingen under
senare år inom såväl EU som USA inriktats på att stärka
integritetsskyddet.11
De stora internationella plattformsföretagens marknadsdominans genererar betydande vinster som till stora delar
används för satsningar på forskning och utveckling (Figur
2.1). Detta kan förväntas leda till nya innovationer vilket
i sin tur kan komma att bidra till en ytterligare förstärkt
marknadsposition. På lång sikt, dvs. i takt med att marknadsdominansen ökar, kan en sådan utveckling leda till

Figur 2.1: Företag med störst investeringar i forskning och utveckling (FoU)
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Källa: Furman (2019).

10. Inom OECD-länderna vill 75 procent av befolkningen att staten förstärker det sociala skyddsnätet.
11. Inom EU genom främst General Data Protection Regulation (GDPR) och i USA på främst delstatlig nivå.
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negativa konsekvenser för både innovation och möjligheter för nya företag att komma in på marknaden. Det kan
därför finnas skäl att reformera och anpassa konkurrenslagstiftningen till de förutsättningar som digitaliseringen
för med sig.

EN INTERNATIONELL RANKING: VAR
BEFINNER SIG SVERIGE
Sverige har historiskt haft en stark ställning på IT- och
digitaliseringsområdet. Under senare år förefaller dock
Sverige ha försvagats något, särskilt i jämförelse med USA
och Kina. Sverige karaktäriseras som en nation som är
”lagging ahead”, dvs. även om vi fortfarande ligger väl till
i ett europeiskt perspektiv minskar försprånget kontinuerligt gentemot andra länder. Enligt t.ex. BCG (2019) kommer den svenska situationen att försämras förhållandevis
dramatiskt fram till 2025.
Hur ser då den svenska positionen ut vad gäller gigoch delningsekonomins utbredning? Som framgår av
figur 2.2 förefaller Sydkorea ha den största andelen av
befolkningen som är delaktiga i gig- och delningsekonomin. Mer än 20 procent av befolkningen rapporteras
vara involverade på ett eller annat sätt. Bland de topprankade länderna intar Sverige en sjätte plats, strax
efter USA, Irland, Chile och Israel. Notera att samtliga
dessa länder, med undantag av Chile, också har välutvecklade informations- och kommunikationsindustrier
(IKT). I regel är det gig- snarare än delningsekonomin
som dominerar i dessa länder.
Det är emellertid inte bara högt utvecklade länder
utan också t.ex. Sudan och Marocko som förefaller ha en
betydande gig-verksamhet. Bland samtliga länder är dock
gig-verksamheterna ofta låga i länder på en lägre utvecklingsnivå (t.ex. Indonesien och Madagaskar), till skillnad
från entreprenörskapsaktiviteter (TEA) som ofta ligger på
internationellt sett höga nivåer. Behoven och verksamheterna inom gigekonomin kan dock förväntas skilja sig åt
mellan högt utvecklade länder och utvecklingsländer.
Individer som deltar i gigekonomin har ofta en
betydligt högre ambition att starta ett företag inom
en treårsperiod jämfört med de individer som inte är
en del av gigekonomin (Figur 2.3). Likaså är gigföretag
överrepresenterade i det tidiga entreprenörskapet –
företag i vardande (0–3 månader) – jämfört med företag verksamma i den mer traditionella ekonomin.
Gigarbetare utgör således en intressant pool av
potentiella framtida entreprenörer. I vilken utsträckning detta är ett bra försörjningsalternativ beror på en
rad olika och länderspecifika förutsättningar. Olika gig

kan bidra till att dryga ut lönen men kan också vara ett
första steg mot entreprenörskap. Samtidigt kan konkurrens från plattformsföretag sätta press på såväl anställnings- som entreprenörsmöjligheter.
Man brukar tala om en ”digital divide” mellan dels
olika grupper inom länder, dels mellan länder. Som
visades i figur 2.2 framgår stora skillnader mellan länder men att också välutvecklade länder som Polen och
Italien ligger långt ner vad gäller deltagande i en framväxande gigekonomi. Betydande utmaningar kvarstår
för ett antal länder att bygga upp en digital infrastruktur som möjliggör att nya företagsformer och affärsmodeller kan prövas. Tillgång till data kommer sannolikt
att vara en viktig faktor, liksom en väl fungerande konkurrensrätt. Digitaliseringen kommer sannolikt leda till
en hittills ny och mer intensiv konkurrens om arbetstillfällen som delvis beror på att tjänster kan levereras
digitalt från en global marknad. Det kan i sin tur leda
till en press nedåt på löner och ersättningar, något som
har föranlett en diskussion om en s.k. digital dividend,
dvs. att användare av olika plattformar också ska få en
ersättning för de dataspår de lämnar efter sig och som
kan utnyttjas av plattformsföretagen.
Digitaliseringen innebär delvis nya och delvis förändrade förutsättningar för entreprenörskap, arbetstagare
och marknaden. Det innebär att traditionella ramverk
rörande t.ex. socialförsäkringar eller arbetsmarknad
inte är väl avpassade för en allt mer digitaliserad ekonomi. På motsvarande sätt är konkurrensrätten avsedd
för en helt annan marknad än den framväxande med
ett allt större inslag av plattformsföretag. Dessa förändringar behöver således kompletteras med förändringar
och reformer på det ekonomisk-politiska området.
Här förefaller trögheten vara betydande (SOU, 2016;
Furman, 2019).
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Figur 2.2: Entreprenörskap i gig- och delningsekonomin, 27 länder
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Figur 2.3: Entreprenörskap i gigekonomin och övriga sektorer, tidiga faser
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KAPITEL 1 – SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2018: ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

3

Ung och ensam eller äldre
och tillsammans?

En jämförelse av soloentreprenörskap, familjeentreprenörskap,
etablerat företagande samt gig- och delningsekonomi
Entreprenören har historiskt framställts som en ensam
och ofta heroisk aktör som utnyttjar eller aktivt skapar
obalanser i marknader (Kirzner, 1973; Schumpeter, 1934).
Inte sällan har en sådan schabloniserad bild innefattat en
yngre ambitiös man med en uppsättning unika egenskaper. Ett nutida entreprenörskap fördelas däremot, om än
ojämnt, mellan kön, utbildningsnivåer och generationer
(se t.ex. Holmquist och Sundin, 2019 och Braunerhjelm
m.fl., 2017). Detta gör entreprenörskapet till ett nyanserat, komplext och svårfångat fenomen. Det är dock klart
att entreprenörskapet successivt förskjutits bort ifrån
individen och dess egenskaper till att handla om entreprenörskapet i relation till andra. Etablerade företag och
organisationer, ekosystem samt professionella nätverk är
viktiga faktorer för ett framgångsrikt entreprenörskap. Det
spelar också roll var du bor och om dina grannar är entreprenörer (Andersson och Larsson, 2014). Din relation till
vänner, släktingar och inte minst till den närmaste familjen predicerar med träffsäkerhet om du kommer bli entreprenör. Har dina föräldrar erfarenhet av entreprenörskap
ökar sannolikheten för att du också kommer att bli entreprenör (se t.ex. Arum och Mueller, 2004; Colombier och

Masclet, 2008; Lindquist m.fl., 2015). Entreprenören är
på intet sätt ensam i sitt värv utan driver sin verksamhet i
ett intrikat nät av professionella såväl som mer personliga
relationer.
Parallellt med att bilden av entreprenörskap kommit att präglas av relationsskapande så har också
förutsättningarna för entreprenörskapet förändrats.
Digitaliseringstrenden har bidragit till att å ena sidan
förstärka möjligheterna att ta del av och få spridning
av sitt entreprenörskap. Å andra sidan bidrar digitaliseringen till att sudda ut gränsen för vad som betraktas
som entreprenörskap. Detta blir speciellt tydligt inom
gigekonomin, där on-line- eller on-site-servicejobb ofta
förmedlas via internetbaserade plattformar och app-teknologier. Individerna kan simultant bedriva verksamhet
inom gig- och delningsekonomin som ett sätt att utöka
hushållskassan eller bara göra det för nöjes skull, samtidigt som de har anställningar eller bedriver annan kompletterande form av entreprenörskap. De behöver ändå
inte nödvändigtvis definiera sig som regelrätta entreprenörer. Digitaliseringstrenden är därmed heller inte
enbart en möjlighet för soloentreprenörer utan också för
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andra redan etablerade entreprenörer, man som kvinna,
yngre som äldre.
Ovanstående förutsättningar ligger till grund för innehållet i detta kapitel. Hur ser bilden ut gällande soloentreprenörerna? Hur fördelar sig relationsbaserat entreprenörskap såsom t.ex. familjeentreprenörskap? Är gig- och
delningsekonomin den entreprenöriella möjliggörare som
så ofta hävdas?
I kapitlet fokuseras på fyra övergripande kategorier;
soloentreprenörer, familje- och etablerade företagare
samt gig/delningsekonomin. Först, redovisas förekomst av
soloentreprenörskap följt av relationsbaserat entreprenörskap i termer av familjeföretagande. Familjeföretagandet
jämförs också med etablerat företagande. Slutligen adresseras gig/delningsekonomin. Till respektive kategori redovisas relevanta referensvariabler såsom tidig entreprenöriell aktivitet (TEA) i åldrarna 18–64 år och kön.

SOLOENTREPRENÖRSKAP12
Årets GEM-data visar att soloentreprenörskap är en relativt ovanlig form av entreprenörskap. Cirka 1,1 procent
av den totala populationen i åldrarna 18–64 år definierar sig som soloentreprenörer i Sverige. Det är vanligare
bland män (1,3 procent) än vad det är för kvinnor (0,9
procent, se figur 3.1). En mer rättvis jämförelse blir det
dock när mäns och kvinnors soloentreprenörskap jämförs med motsvarande entreprenörer i tidigt stadium.
Då framgår att kvinnor visserligen har en lägre grad av
soloentreprenörskap, men också att entreprenörskap
generellt sett är betydligt lägre för kvinnor relativt
män. Därmed utgör soloentreprenörskap en relativt
större del av det totala tidiga entreprenörskapet för
kvinnor än hos männen.
Förekomsten av soloentreprenörskap uppvisar en specifik
och lite förvånande åldersfördelning. Soloentreprenörskap är
vanligare bland äldre än bland yngre. Soloentreprenörskapet
uppvisar störst skillnader för åldrarna 18–24 år (0,4 procent)
mot 45–54 år (1,6 procent). Det finns också en svagt ökande
tendens av soloentreprenörskap med ökande ålder, bortsett
ifrån en mindre tillbakagång som sker i åldern 55–64 år. Den
sistnämnda ålderskategorin 55–64 år visar dock ungefär
dubbelt så stor förekomst av soloentreprenörskap som kategorin 18–24 år (0,4 procent mot 0,9 procent, se figur 3.2).
Det är också intressant att notera att andelen av tidig
entreprenöriell aktivitet för populationen är som högst i
18–24 årskohorten (TEA uppgår till ca tio procent) men
sjunker därefter succesivt fram till 45–54 års ålder, då den
marginellt ökar igen (TEA ca sju procent). Med andra
ord är andelen entreprenörer högst bland de yngre

Figur 3.1: Tidig entreprenöriell aktivitet fördelat
på solo- och övrigt entreprenörskap samt kön.
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ålderskohorterna samtidigt som soloentreprenörskap
inte realiseras i någon större utsträckning förrän man
blir äldre. En förklaring är att definitionen av soloentreprenörskap inte omfattar frågor om tillväxt i termer av
anställningar. Samtidigt har individerna i 18–24 årskohorten i regel ambitiösa planer med sitt företagande i
termer av tillväxtambitioner och anställningar. Därmed
fångas en större andel unga entreprenör upp av TEA
relativt soloentreprenörskap.
En annan förklaring är att de risker och omständigheter
som karaktäriserar entreprenöriell verksamhet normalt
minskar viljan att starta företag vid t.ex. familjebildning
eller anställning. En sådan trend kan spåras i avtagande
TEA över ålderskohorterna. Dock verkar soloentreprenörskap marginellt öka med stigande ålder vilket talar för att
andra mekanismer och förutsättningar förklarar utvecklandet av soloentreprenörskap. En sådan kan vara att
äldre soloentreprenörer har bättre kontakt med marknaden och eventuellt kan ta med sig kunder från en tidigare
arbetsgivare.
Det unga soloentreprenörskapet blir också speciellt
intressant att belysa med tanke på insatser i utbildning
i termer av t.ex. Ung Företagsamhet, universitetsutbildningar med entreprenörskapsfokus, men också i termer
av samhällstrender såsom digitalisering. Med dessa faktorer i åtanke är det möjligt för unga människor att realisera entreprenörskap i större utsträckning än vad som
görs, även om det innebär soloföretagande utan direkta
tillväxtambitioner. I den mån soloentreprenörer i första
hand använder nätet sker också tillväxten på andra sätt
än genom sysselsättningsökningar. Istället blir användare
och besökare de relevanta måtten.

12. GEM:s definition på soloentreprenörer är att företaget är startat och drivs av en person ensam, det har inga anställda och har ingen ambition att växa
genom anställningar.

KAPITEL 3 – UNG OCH ENSAM ELLER ÄLDRE OCH TILLSAMMANS?

Figur 3.2: Tidig entreprenöriell aktivitet fördelat
på solo- och övrigt entreprenörskap samt ålder.
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Det är viktigt att betona att den låga frekvensen av soloentreprenörskap inte betyder avsaknad av entreprenörskap
generellt sett då total tidig entreprenöriell aktivitet TEA
totalt uppgår till knappt sju procent av den vuxna befolkningen. Det reser dock frågan om var entreprenörerna
finns, varför inte soloentreprenörerna blir synliga i unga
år, trots rimliga förutsättningar, samt vilka relationer som
möjliggör entreprenörskap.

FAMILJEBASERAT OCH ETABLERAT
ENTREPRENÖRSKAP
Ungefär 3,4 procent av männen och cirka 1,2 procent
av kvinnorna i åldrarna 18–64 år är involverade i tidig
entreprenöriell aktivitet av familjebaserad karaktär. Det
generella snittet för TEA är 9,5 procent för män och fyra
procent för kvinnor (Figur 3.3). Proportionerna förändras
när vi tittar på etablerad företagsamhet och familjeföretag.13 Etablerat familjeföretagande hos männen utgör 3,3
procentenheter av totalt sju procent etablerade företag
medan motsvarande tal för kvinnor är 2,1 procentenheter
av totalt 3,5 procent (Figur 3.4). Antalet män i absoluta
tal är därmed större för både etablerat familjeföretagande
och övrigt etablerat företagande, men etablerat familjeföretagande utgör en större andel av det totala etablerade
företagandet för kvinnor relativt männen.
Den tidigare redovisade, och med ålder avtagande, viljan att engagera sig i entreprenörskap ser annorlunda ut
för familjeföretagande. Generell TEA minskar från cirka tio
procent i gruppen 18–24 år till cirka fyra procent i klassen
55–64 år. TEA för familjeföretagande visar dock ett mönster med stabila nivåer över ålderskategorierna (Figur 3.5),
vilket innebär att en allt större andel av företagandet är
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Figur 3.4: Etablerat företagande (EB) fördelat
på familjeföretagare och övrigt etablerat
entreprenörskap samt kön. Andelar av
populationen i åldrarna 18–64 år
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Figur 3.3: Tidig entreprenöriell aktivitet fördelat på
familjeföretagare och övrigt entreprenörskap samt
kön. Andelar av populationen i åldrarna 18–64 år
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familjebaserat ju högre upp i åldrarna man tittar. Trenden
är tydlig när det gäller etablerat företagande totalt jämfört
med etablerat familjeföretagande. Båda formerna av etablerat företagande är av förklarliga skäl relativt lågt i unga
år men ökar successivt. Den tydligaste uppgången i andel
återfinns i 55–64 års kategorin (Figur 3.6). Sammantaget
reflekterar detta ett möjligt stigberoende; etablerade
familjeföretag återfinns främst bland äldre medan ambitionen att ingå familjeföretagande är fördelat relativt
jämnt över ålderskategorierna (med en svagt förhöjd TEA
i åldern 18–24 år, se figur 3.5).
I termer av relationsorienterat entreprenörskap blir
det intressant att jämföra familjeföretagande med soloentreprenörskap. Den största skillnaden återfinns i den
yngre kohorten (18–24 år). I förhållande till solo-nivåerna

13. GEM klassificerar företag som är 42 månader eller äldre som etablerat företagande.
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(se figur 3.2 samt figur 3.5) så ökar familjeföretagande
med en faktor tre i denna grupp. En förklaring till förändringen av de olika typerna av entreprenörskap är att
yngre personer tenderar att bli absorberade av familjeföretagande i just denna åldersgrupp. Detta är synonymt
med forskning om att chansen för att bli entreprenör
ökar väsentligt om dina föräldrar varit entreprenörer (se
bl.a. Lindquist m.fl., 2015).

tidigare redovisade mönstret med en överlag lägre andel
företagande – ca sex procent har erfarenheter av gig/delningsekonomin (av vilken cirka 3,5 procentenheter utgörs
av enbart gigekonomin).
Figur 3.7: Företagande fördelat på gig- och
delningsekonomi samt kön. Andelar av
populationen i åldrarna 18–64 år

GIG- OCH DELNINGSEKONOMIN

Enbart gigekonomi

Figur 3.5: Tidig entreprenöriell aktivitet fördelat på
familjeföretagare och övrigt entreprenörskap samt
ålder. Andelar av populationen i åldrarna 18–64 år
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En ökad digitalisering innebär nya möjligheter för entreprenörskap. Elva procent av männen i populationen
18–64 år har erfarenheter av gig/delningsekonomin (se
figur 3.7, majoriteten, sex procentenheter i denna grupp
utgörs av enbart gigekonomin). Kvinnorna följer det
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Figur 3.6: Etablerat företagande fördelat
på familjeföretagare och övrigt etablerat
entreprenörskap samt ålder. Andelar av
populationen i åldrarna 18–64 år

Vid en mer noggrann analys fördelat på ålderskohorter
framkommer intressanta observationer. Cirka 19 procent av 18–24 årsgruppen har erfarenheter av gig- och
delningsekonomin. I nästkommande åldersgrupp (25–34
år) nästan halveras andelen till cirka tio procent. Även i
nästkommande åldersgrupp sker en minskning med ungefär hälften. Minskningen fortsätter sedan med stigande
ålder för att slutligen bli ca fyra procent i åldersgruppen
55–64 år. Det är därmed en anmärkningsvärt stor andel
Figur 3.8: Företagande fördelat på gig- och
delningsekonomi samt ålder. Andelar av
populationen i åldrarna 18–64 år
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KAPITEL 3 – UNG OCH ENSAM ELLER ÄLDRE OCH TILLSAMMANS?

yngre individer som på något sätt involverar sig i gig- och
delningsekonomi.
Det är dock förvånande i sammanhanget att en så pass
stor andel 18–24 åringar har erfarenheter av gig- och delningsekonomin samtidigt som de också uppvisar en låg
förekomst av soloentreprenörskap. Digitaliseringen ger
förutsättningar för enskilda entreprenörer att koppla upp
sig mot ett större sammanhang. Digitalisering möjliggör
därmed tillgång till och kunskap om både utbuds- och
efterfrågesidan. Enligt GEM:s data för gig- och delningsekonomin har i snitt var femte 18–24-åring erfarenhet
av denna typ av verksamhet samtidigt som en endast 0,4
procent av 18–24-åringarna identifierar sig om soloentreprenörer. Vi kan bara spekulera i orsakerna till detta, möjligen kan det bero på att gigentreprenörerna helt enkelt
inte definierar sig som soloföretagare i första hand pga.
omfattande kontakter och ett spritt nätverk.

SAMMANFATTNING/AVSLUTANDE ORD
Övergripande framgår för det första att soloentreprenörerna är få till antalet. Ungefär en procent av
den vuxna befolkningen utgörs av soloentreprenörer.
Soloentreprenörskap är vanligast i 45–54-årsåldern och

minst vanligt i åldrarna 18–24 år. Dvs. bilden av den
ensamma entreprenören är inte längre speciellt gångbar.
För det andra, vilket överensstämmer med tidigare
forskning, verkar det också finnas en rekryteringsbas
för mer relationsorienterat entreprenörskap – familjeföretagande – i yngre åldrar. Där soloentreprenörerna
uppvisar lägst förekomst uppvisar de involverade i
tidigt familjeentreprenörskap högst tal. Andelen etablerat familjeföretagande tenderar också att öka över
ålderskategorierna, vilket förstärker bilden av ett stigberoende i familjeföretagande.
Slutligen, och kanske mest anmärkningsvärt i det som
redogjorts för ovan, är den relativt oklara och delvis gränsöverskridande verksamhet som entreprenörskapet verka
utgöra. I kapitlet framgår att ett relativt stort antal unga
individer är engagerade i gig- och delningsekonomin samtidigt som det är en försvinnande liten andel unga som
är soloentreprenörer. Gig- och delningsekonomin kan
visserligen utgöras av ett kollektivt företagande, men det
är ändå förvånade att en så pass liten andel unga entreprenörer identifierar sig som soloentreprenörer givet hur
pass stor andel av den gruppen som är verksamma inom
gig- och delningsekonomin.
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KAPITEL 1 – SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2018: ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

4

Hur kan vi öka kvinnors företagande?
I en internationell jämförelse är den totala andelen individer som startar och driver företag i Sverige relativt låg.
Andelen kvinnor som driver företag i Sverige är dessutom
betydligt lägre än andelen män. Kvinnors andel av företagandet är, med några enstaka undantag och några enstaka
år, lägre än mäns över hela världen. Sverige anses ofta
vara ett av världens mest jämställda länder, men samtidigt har andelen kvinnliga företagare endast ökat från 25
procent år 1980 till 33 procent år 2019 – en ökning med
åtta procentenheter under nästan 40 år. Med den takten
är det långt till ett jämställt företagande.
I kapitlet presenteras fakta kring kvinnors företagande och dessutom diskuteras vilka faktorer som avgör
varför kvinnor väljer eller avstår från att bli företagare.
Avslutningsvis diskuteras några möjliga vägar för att stimulera till ett ökat entreprenörskap bland kvinnor.

EN INTERNATIONELL UTBLICK
I allmänhet minskar entreprenörskapet ju mer ekonomiskt
utvecklat ett land är samtidigt som kvinnors företagande
generellt är lägre än mäns. Det skiljer ca fyra procentenheter mellan män och kvinnor oberoende vilken utvecklingsnivå landet ligger på (Figur 4.1).
I låginkomstländer är nivån för TEA högre än i medeloch höginkomstländer men samtidigt är det färre företag
i låginkomstländerna som överlever på lång sikt. I mer

14. GEM Women’s Entrepreneurship Special Report 2017.

utvecklade ekonomier är förvisso färre kvinnor entreprenörer men av de företag som startas utvecklas fler till
etablerat företagande. Den del av världen som har den
minsta skillnaden mellan män och kvinnor inom etablerat företagande är Nordamerika. Dock är gapet mellan
mäns och kvinnors TEA stort där. Högst nivå för exit finns
i Latinamerika och i de subsahariska länderna där många
kvinnor har större svårigheter att få lönsamhet i verksamheter än män.14
Som tidigare nämnts sjunker benägenheten att bli
entreprenör när landets utvecklingsnivå stiger. Det finns
ett intressant samband mellan utbildningsnivå och entreprenörskap hos kvinnor beroende på landets utvecklingsnivå. I låginkomstländerna är ca 14 procent av de kvinnliga entreprenörerna högutbildade. Här finns ett negativt
samband mellan utbildning och entreprenörskap, ju
högre utbildning desto lägre sannolikhet att kvinnan blir
entreprenör. Detta kan tyda på att entreprenörskap är ett
viktigt alternativ som försörjning för lågutbildade kvinnor.
I höginkomstländerna har 61 procent av de kvinnliga
entreprenörerna en högre utbildning och det är mer
sannolikt att högutbildade kvinnor blir entreprenörer än
lågutbildade. I höginkomstländerna kan entreprenörskap
antas vara ett attraktivt alternativ till att vara anställd.
Gapet mellan mäns och kvinnors entreprenörskap är dock
större i välfärdsstater där deltidsarbete är vanligt och det
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Figur 4.1: Skillnader i TEA mellan kvinnor och män uppdelat på utvecklingsnivå
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Figur 4.2: Upplevd förmåga att starta och driva företag samt rädsla att misslyckas
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KAPITEL 4 – HUR KAN VI ÖKA KVINNORS FÖRETAGANDE?

finns möjlighet till betald föräldraledighet och offentlig
barnomsorg.15
Vad gäller branscher är fördelningen påfallande likartad över hela världen, handel är den mest förekommande näringen för kvinnor. I höginkomstländer, inklusive
Sverige, återfinner vi över hälften av de kvinnliga entreprenörerna inom handel, hälsa, utbildning och personliga
tjänster. 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.
Just lönsamheten förefaller vara ett återkommande problem i de branscher där många kvinnor är företagare.
Vad gäller tillväxtambitioner verkar kvinnor i större
utsträckning än män vara solo- eller egenföretagare. Detta
är vanligast i Europa och ett exempel är Nederländerna
som har betydligt fler kvinnliga än manliga egenföretagare.
Här har entreprenörskapet ökat för både kvinnor och män
de senaste åren men det kvinnliga företagandet har ökat
mest fram till och med 2017 (under 2018 skedde dock en
minskning i kvinnors företagande i Nederländerna).
Det beror delvis på gigföretagare utan ambitioner att
anställa. Utvecklingen sker över hela Europa och i den
internationella GEM-rapporten framkommer att tillväxtambitionerna hos europeiska entreprenörer är låga.
Kvinnor har en lägre tilltro till sin egen förmåga att starta
och driva företag. Det är troligt att avsaknaden av tilltro
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. Skillnaderna visas i figur 4.2.
I 2018 års undersökning ser vi att den vanligaste orsaken till att män avslutar sitt företagande är dålig lönsamhet. För kvinnor däremot, utgör planerad exit den vanligaste orsaken medan dålig lönsamhet kommer först på
tredje plats. För kvinnor är avslut på grund av familjeskäl
den näst vanligaste anledningen att upphöra med sitt
företagande medan det näst vanligaste skälet för män är
ett nytt jobb eller en annan företagsidé.
Finansiering av kvinnors företag är på lägre nivåer och,
i jämförelse med mäns företag, kommer investeringarna
mer sällan från externa investerare, affärsänglar eller riskkapitalister (Braunerhjelm m.fl., 2017 och 2018). Det finns
inga samlade data för hur stor andel av exempelvis riskkapitalet som investeras i företag grundade av kvinnor men
flera studier har genomförts varav en med inriktning mot
den europeiska techindustrin. Atomico (2018) bekräftar
att majoriteten av investeringarna går till företag ägda och
ledda av enbart män. I deras undersökning är det endast

sju procent av allt kapital som investeras i den europeiska
techindustrin som går till företag som ägs och leds av kvinnor eller team med både kvinnor och män. Diskriminering
är också ett stort problem då 43 procent av de kvinnor
som deltog i undersökningen upplevt att de blivit diskriminerade, varav nio av tio på grund av kön (Atomico, 2018).16
Det är även få kvinnor bland investerare och affärsänglar, totalt har endast fem procent av kvinnorna investerat
i ett entreprenöriellt företag 2017. Andelen minskar med
ekonomisk utveckling enligt GEM:s undersökning 2017. I
vissa länder begränsas kvinnors företagande av regler gällande äganderätter och möjlighet att ta lån på egen hand
(Terjesen m.fl., 2016).

DEN SVENSKA KONTEXTEN
Sverige tillhör gruppen höginkomstländer och uppvisar i
stort sett samma entreprenöriella beteenden som andra
länder i den gruppen. Under många år har Sverige legat i
topp vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män; på
tredje plats efter Island och Norge enligt World Economic
Forum.17 Dock visar rapporten att gapet mellan kvinnor
och män är större inom den ekonomiska sfären än inom
politiken. Detta faktum är också tydligt i SCB:s undersökningar av jämställdhet mellan kvinnor och män (SCB,
2018). Redan i gymnasieskolan ser vi en åtskillnad mellan könen där 58 procent av kvinnorna och 44 procent
av männen väljer program som domineras av kvinnor
respektive män. De fyra program som har jämn könsfördelning är restaurang/livsmedel, handel/administration,
naturvetenskap och ekonomi. Samma mönster ses för
högskoleutbildningar och för arbetslivet där endast tre av
de 30 största yrkena uppvisar jämn könsfördelning. Under
1980- och 1990-talet arbetade majoriteten av kvinnorna i
offentlig sektor, framförallt kommunalt, men sedan 2000
är det fler kvinnor som arbetar inom privat sektor än inom
kommunal. En annan tydlig förändring är deltidsarbetet
där mindre än 40 procent av kvinnorna arbetade heltid
1970. Numera är deltidsarbete vanligast i åldersgruppen 20–24 år. 18 procent av kvinnorna och sju procent
av männen arbetar lång deltid (20–34 timmar/vecka),
medan fyra procent av kvinnorna och två procent av männen arbetar kort deltid (<20 timmar/vecka).
I ledande befattningar finns fortfarande stora skillnader
mellan män och kvinnor även om andelen kvinnor som
chefer ganska väl följer andelen kvinnor som anställda.
Av figur 4.3 ser vi att kvinnors andelar bland anställda
och chefer är lägst inom privat sektor – som exempel på
kvinnors förändrade ställning inom den offentliga sektorn
kan nämnas att andelen kvinnor som är rektorer inom

15. GEM Women’s Entrepreneurship Special Report 2017.
16. Undersökningen består av 5000 respondenter varav 35 procent från de nordiska länderna. 29 procent av respondenterna är kvinnor och 71 procent män.
17. Enligt World Economic Forum Global Gender Gap Report 2018.
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Figur 4.3: Andel kvinnor som anställda respektive chefer inom olika sektorer
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grundskolan gått från 19 procent 1985/86 till 69 procent
2017/18. Som motsats kan nämnas att andelen vd och
styrelseordförande i börsnoterade företag låg på sex respektive åtta procent år 2017.
Jämställdheten har nått längre inom politiken och den
offentliga sektorn än inom den privata sektorn. Enligt SCB
var en tredjedel (34 procent) av styrelsemedlemmarna i
aktiebolag år 2016 kvinnor. I en genomgång av ägandet i
Sverige framgår att svenska kvinnor i princip äger hälften
av vad män äger om man ser till ägande av företag, skog/
mark, fastigheter, aktier etc. (Heikensten m.fl., 2019). För
företagande ligger siffran på 30 procent och andelen operativa företagsledare är 26 procent.
Förändringar över tid är ofta långsamma, även om vi
kan se att händelser som politiska utspel (t.ex. om vinster i
välfärden) eller konjunkturskiftningar påverkar företagandet direkt. Det framgår av tabell 4.1 där vi ser att antalet
företagare totalt har ökat med några procent under det
senaste decenniet, kvinnor som företagare har ökat något
mer än genomsnittet.
Av tabell 4.2 framgår dock att antalet nystartade företag
sjunkit de senaste åren – det framgår också av Tillväxtanalys
löpande rapportering om nyföretagandet där antalet nya
företag har minskat varje kvartal sedan 2017 (under år
2016 ökade nyföretagandet med två procent).
Kvinnors andel av nyföretagandet ligger alltså i paritet
med kvinnors andel av det totala företagandet. Dock är

Kommun

Privat

Totalt

det stora skillnader gällande vilka branscher som kvinnor
och män är aktiva i (Tabell 4.3). Enligt SCB:s statistik visar
branschfördelningen för existerande företag att kvinnor
dominerar inom vård och omsorg, personliga och kulturella tjänster och utbildning medan män dominerar stort
inom transport och bygg.
Det finns många sätt att mäta företagandet. Antal
företag och företagare är ett. Ett annat är företagens
storlek i antal anställda. Där visar data att kvinnor har
högre andelar av företag utan anställda (34,4 procent)
och lägre andelar företag med anställda (20–22 procent
av företagen med 1–49 anställda). Tillväxtverkets data
visar att kvinnor vill expandera sina företag, dock utan
att anställa fler. Kvinnor har också lägre andelar företag
som är aktiebolag (37 procent jämfört med 72 procent
för männen).
Företagandet kan också mätas i omsättning och i förädlingsvärde och en analys från SCB för 2016 visar att
kvinnors totala andel av alla företag var 29 procent, tolv
procent av omsättningen och deras andel av totalt förädlingsvärde var 15 procent. Kvinnors andel av antalet
anställda var samma år 20 procent och deras andel av
summerad lönesumma var 18 procent. Liksom i förra
årets rapport kan vi konstatera att de branscher där kvinnor är aktiva sällan är de som har ett högt förädlingsvärde
per anställd, vilket framgår av tabell 4.4.

KAPITEL 4 – HUR KAN VI ÖKA KVINNORS FÖRETAGANDE?

Tabell 4.1: Egenföretagare (1000-tal och procentuella andelar) 16–64 år, 2008–2017
2008-09

%

2010-11

%

2012-13

%

2014-15

%

2016-17

%

Ökning
2008-2017

Kvinnor

135

31%

132

28%

142

31%

131

28%

145

32%

7%

Män

302

69%

339

72%

313

69%

331

72%

310

68%

3%

Totalt

437

471

455

462

455

4%

Källa: SCB.

Tabell 4.2: Antal nystartade företag 2015–2017 efter kön
2015

2016

2017

Andel 2017

Förändring
2015-2016,
procent

Förändring
2016-2017,
procent

Kvinna

23 528

23 024

21 760

32

-2

-5

Man

46 607

47 697

46 059

67

2

-3

–

1 104

1 068

2

–

-3

70 135

71 825

68 887

100

2

-4

Kön

Uppgift saknas
Samtliga

Källa: Nystartade företag i Sverige 2017, Tillväxanalys 2018:3.

Tabell 4.3: Företagare 20–64 år efter näringsgren 2017. Procentuell fördelning och könsfördelning
Könsfördelning %

Näringsgren

Kvinnor
(n=118.100)

Män (jn=295.300)

Kvinnor

Män

Enheter för vård och omsorg

7,5

1,7

63,8

36,2

Personliga och kulturella tjänster m.m.

22,8

5,6

62,1

37,9

Utbildningsväsendet

4,7

1,5

56,0

44,0

Hotell och restauranger

3,8

4,8

23,9

76,1

Företagstjänster

27,3

18,7

36,9

63,1

Handel

13,1

13,9

27,5

72,5

Fastighetsbolag

1,8

1,5

31,8

68,2

Tillverknings- och utvinningsindustri

2,9

6,6

14,8

85,2

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7,5

10,3

22,5

77,5

Informations- och kommunikationsföretag

4,0

8,4

15,9

84,1

Transportföretag

1,1

4,7

8,6

91,4

Byggindustri

2,5

19,8

4,9

95,1

..

1,3

..

..

Kreditinstitut och försäkringsbolag
Utomlands

..

0,7

..

..

100,0

100,0

28,6

71,4

Med anställda

28,4

45,1

20,1

79,9

Utan anställda

71,6

54,9

34,3

65,7

Totalt exkl. uppgift saknas/utomlands

100,0

100,0

28,6

71,4

Totalt
Därav

Källa: Källa: SCB/AKU.
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Tabell 4.4: Delbranscher med högst förädlingsvärde per anställd samt några typiska kvinnobranscher 2016
Förädlingsvärde 2016
miljoner kr

Antal anställda
2016

Förädlingsvärde/
anställd

56 restauranger, cateringföretag, barer och pubar

44750

108013

0,41

85 utbildningsväsendet

37247

75878

0,49

87 vårdhem och bostäder med omsorg

29100

54663

0,53

47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

137209

225168

0,61

96 andra konsumenttjänstföretag

16292

25709

0,63

86 enheter för hälso- och sjukvård

47800

61606

0,78

11-12 dryckesvaru- och tobaksindustri

9950

5635

1,77

Bransch

92 spel- och vadhållningsföretag

7100

3297

2,15

35 el-, gas- och värmeverk

72499

27109

2,67

68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

177936

60983

2,92

Källa: Tillväxtverket.

KVINNORS FÖRETAGANDE – NULÄGE
I vår studie framgår att 61 procent av männen och 40 procent av kvinnorna, som inte är involverade i att starta eller
driva företag, skulle kunna tänka sig det. Men som har
visats ovan är det långtifrån alla dessa som gör verklighet
av sina tankar. Årets GEM-resultat ger följande tvärsnitt av
hur många som är (Tabell 4.5), respektive är i färd med att
bli (Tabell 4.6), företagare.

Andelen som väljer att starta företag på grund av upplevda möjligheter är hög i Sverige – för kvinnor 78 procent, för män 72 procent. Bland de som startar företag
för att de ser en möjlighet varierar andelen beroende på
bransch, vilket framgår av tabell 4.7.
De som driver företag av nödvändighet är färre, endast
tolv procent av männen och en procent av kvinnorna –
här är detaljhandeln en vanlig bransch för båda könen.

Tabell 4.5: Etablerat företagande, andelar kvinnor och män i respektive bransch samt könsmässig
fördelning i respektive bransch, procent (n=247, varav 165 män och 82 kvinnor)
Bransch

Män

Kvinnor

Totalt

Andel män

Andel kvinnor

Jordbruk

20

26

21,9

61

39

Gruvor etc.

12

5

9,3

83

17

Tillverkning

7

2

5,3

85

15

Transport etc.

5

1

3,6

89

11

Grosshandel

4

1

3,2

87

13

Detaljhandel

10

17

12,1

53

47

Information och kommunikation

10

1

6,9

94

6

Finansiella tjänster, fastighetsskötsel

2

5

3,2

50

50

Företagstjänster

15

13

14,6

69

31

Administrativa tjänster

5

6

5,3

61

39

Hälsovård, utbildning etc.

8

17

11,0

48

52

Personliga tjänster
Totalt

3

5

3,6

56

44

100

100

100

67

33
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Tabell 4.6: TEA, andelar kvinnor och män i respektive bransch samt könsmässig fördelning i respektive
bransch, procent (n=247, varav 171 män och 76 kvinnor)
Bransch

Män

Kvinnor

Totalt

Andel män

Andel kvinnor

Jordbruk

9

9

8,9

68

32

Gruvor etc.

3

5

3,6

56

44

Tillverkning

6

15

8,9

50

50

Transport etc.

2

1

2

80

20

Grosshandel

7

4

6,1

80

20

Detaljhandel

22

11

18,6

83

17

Information och kommunikation

11

3

8,5

90

10

Finansiella tjänster, fastighetsskötsel

6

4

5,3

77

23

Företagstjänster

16

8

13,4

82

18

Administrativa tjänster

3

3

2,8

71

29

Hälsovård, utbildning etc.

12

34

18,7

43

57

Personliga tjänster

3

4

3,2

62

38

100

100

100

69

31

Totalt

Tabell 4.7: Andel av möjlighetsbaserad TEA
fördelat på branscher, män och kvinnor i procent
Bransch

Män

Kvinnor

Jordbruk

5

7

Gruvor etc.

2

5

Tillverkning

7

14

Transport etc.

1

0

Grosshandel

9

3

Detaljhandel

24

12

Information och kommunikation

14

3

Finansiella tjänster, fastighetsskötsel

7

5

Företagstjänster

15

10

Administrativa tjänster

2

3

Hälsovård, utbildning etc.

12

32

Personliga tjänster
Totalt

3

5

100

100

Det blir allt vanligare att driva företag tillsammans med
andra, trots det visar undersökningen att av de som är
involverade i existerande företag är de flesta egenföretagare (61,4 procent) och att andelen med två ägare är
26,1 procent. För de som är involverade i en företagsstart är motsvarande andelar 62 procent respektive 22,1
procent. Kvinnor har något lägre andel ensamföretagare

(55,4 procent) men något högre andel som har två ägare
(32,5 procent) bland de med etablerat företagande. Detta
gäller även för de som är involverade i företagsstart (65,5
procent respektive 25 procent).
Tillväxtviljan är relativt blygsam att döma av svaren,
fem procent av de etablerade företagen och elva procent
av företag yngre än 42 månader tror på en tillväxt med fler
än 19 nya jobb inom fem år. Detaljhandel och hälsovård
sticker ut med relativt många av båda könen som tror på
tillväxt. Siffrorna i tabell 4.5-4.7 ska dock tolkas med försiktighet då det är få observationer.
Attityder och förebilder är viktiga för företagandet.
Totalt sett är det fler män än kvinnor som känner en företagare (39 respektive 31 procent). Men bland dem som är
aktiva som företagare själva är det mycket högre andelar
som känner företagare. Bland de som driver etablerade
företag är det 58 procent av kvinnorna och 54 procent av
männen som känner andra företagare och bland de som
har företag yngre än 42 månader är det 78 procent av
männen och 85 procent av kvinnorna som känner företagare. Upplevelsen av att ha tillräcklig kunskap för att
starta företag skiljer sig mellan könen, totalt sett är det
48 procent av männen och 26 procent av kvinnorna som
upplever sig ha tillräcklig kunskap. Bland de etablerade
företagarna är det 93 procent av männen och 81 procent
av kvinnorna som upplever att kunskapen är tillräcklig
medan motsvarande för företagare som funnits mindre än
42 månader är 92 procent för männen och 95 procent för
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kvinnorna. Rädsla för att misslyckas lyfts ofta fram som en
viktig faktor för att avstå från att starta företag och vi ser
att 39 procent av männen och 50 procent av kvinnorna
totalt sett upplever detta som ett hinder. Bland de etablerade företagen är entreprenörerna mindre rädda (16
procent av männen och 28 procent av kvinnorna), liksom
de företagare som varit igång mindre än 42 månader (27
procent av männen och 17 procent av kvinnorna).
När flera faktorer vägs in med hjälp av regressionsanalys förefaller några vara lite mer betydelsefulla än andra
– två faktorer som tydligt samvarierar positivt med TEA är
dels att känna någon annan som är företagare och dels att
uppleva sig ha kunskap, medan rädsla för misslyckande,
ålder och kön (kvinna) uppvisar en negativ samvariation
med TEA.

VAD KAN GÖRAS?
Sammanfattningsvis är kvinnors företagande lägre än
mäns och utvecklingen går långsamt. Vi ser också att kvinnor är verksamma i andra branscher än män, att kvinnors
företag är mindre och att förädlingsvärdet per anställd är
lägre i de branscher där kvinnor är mest aktiva. Av GEM
framkommer också att kvinnor (som inte är företagare)
generellt sett uppvisar högre rädsla för att misslyckas och
att de inte tycker sig ha tillräckliga kunskaper för att starta
och driva företag och att de inte heller känner företagare i
samma utsträckning som män. Kvinnor som är företagare
uppvisar även något mindre tillväxtvilja. Vi ser också, som
nämnts, att företagandet ser ut att minska och då framförallt bland kvinnor.
För företagande krävs kapital, såväl ekonomiskt som
socialt. Kvinnors tillgång till kapital är lägre än mäns. Det
sociala kapitalet är framförallt byggt på utbildning, arbetslivserfarenhet och nätverk. Utbildningsnivåer skiljer sig
inte mellan könen i Sverige, däremot är det stora skillnader vad gäller inriktning på utbildningar för kvinnor och
män. Samma gäller för arbetslivet där könsuppdelningen
är mycket stark – något som naturligtvis påverkar vilka
företag som startas och vilka nätverk som skapas.
Förutom kapital påverkas företagandet av attityder och
identifikation. Under de senaste decennierna har bilden
av företagandet som manligt luckrats upp, men fortfarande finns en övervikt av manliga konnotationer, t.ex. i
media. Detta gör att möjligheterna till identifikation med
företagarrollen är sämre för kvinnor. I en studie av Ung
Företagsamhet visas just att flickor som tidigt får prova
på att vara företagare i högre utsträckning faktiskt väljer att bli företagare senare i livet (Elert m.fl., 2015). Att
kvinnor generellt har en högre rädsla för att misslyckas

som företagare, inte lika ofta känner en företagare och
därtill har lägre upplevd kunskap om företagande är en
effekt av att företagande traditionellt inte har kopplats till
kvinnorollen.
Sammantaget är det många faktorer som tillsammans
gör att färre kvinnor än män är företagare. Det finns även
många specifikt svenska faktorer som gör att företagandet
som sådant är lägre i Sverige än många andra länder.
Vad kan då göras för att öka kvinnors företagande i
Sverige? Det har sedan slutet av 1900-talet funnits ett
antal program för att främja kvinnors företagande, ett
av de mest kända är Ambassadörsprogrammet som lyfte
fram ett stort antal kvinnliga företagare. Tillväxtanalys har
utvärderat programmet18 och konstaterar att dess effekter
är synliga i attityder men att det finns brister i hur målen
tydliggörs och utvärderas. Det finns inte belägg för att
programmet tydligt lett till fler företag men delar av olika
slags företagsstöd har fått positiva effekter för deltagande
företag (som förädlingsvärde). Idag är ansvaret regionalt
fördelat, vilket gör att insatserna ser olika ut i olika delar
av landet. Det enda större nationella programmet riktat
till kvinnor är för närvarande Tillväxtverkets satsning på
invandrarkvinnors företagande.
En fungerande politik för att öka kvinnors företagande
måste arbeta på två linjer samtidigt – den ena är att stärka
identifikationen med företagarrollen med målet att det
ska vara lika självklart för en kvinna som för en man att
välja företagande. Genom att kvinnor känner färre företagare blir det upplevda steget till företagande stort. Tidig
exponering är centralt, att möta företagare av båda könen
redan under uppväxten och att få inblick i att företagande
är ett karriärval bland andra. Skolan, framförallt för- och
grundskolan, är idag dominerad av kvinnor såväl bland
lärare som chefer vilket borde underlätta att föra in andra
bilder av vad kvinnor kan och ska göra i livet.
Den andra linjen är att arbeta strukturellt med målet
att könsuppdelningen inom branscher inte ska leda till att
kvinnors företagande har sämre villkor än mäns. Ett sätt
att göra detta är att de branscher som kvinnor väljer får
bättre villkor. Delvis kan detta vara svårt då skalbarheten
inom t.ex. personlig service är mindre, medan prisökningar till en rimlig vinstnivå inte alltid är omöjligt. Delvis är
detta en fråga för politiker då många företag inom utbildning och vård/omsorg är verksamma på en kvasimarknad
där politiken sätter de ekonomiska ramarna – om vi vill ha
(för)skolor med god kvalitet kostar det skattepengar. Det
finns också anledning att begrunda det faktum att kvinnors arbete (vård, omsorg, hushållsnära tjänster) ses som
mindre värdefullt – i pengar.

18. Tillväxtanalys (2018) Främja kvinnors företagande – gjorde programmet någon nytta? Tillväxtanalys 2018:05.
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Kvinnor är ofta inlåsta i branscher där möjligheterna till
god ekonomisk utväxling är små. Ett sätt att påverka kvinnors företagande och attityder till företagande är att uppmärksamma de kvinnor som driver företag med många
anställda och hög omsättning, t.ex. som företag inom nätverket 17. Genom att påvisa att kvinnors företag faktiskt
kan växa och vara stora blir det tydligare för kvinnor som
driver nya och små företag att det är ett alternativ att driva
företaget till tillväxt. Förebilder behövs för identifikationen
och det är viktigt att dessa förebilder är mångsidiga – man
behöver inte starta ett vårdföretag för att man är kvinna.
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KAPITEL 1 – SVERIGES ENTREPRENÖRSKAP 2018: ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

5

Förändringar under 2018
och policykonsekvenser
GEM-undersökningen 2018 omfattar 49 länder och 164 000
slumpmässigt utvalda individer i åldersgruppen 18–64 år.
Det är den globalt största studien av entreprenörers aktivitet och ambition liksom de attityder som kringgärdar
entreprenörskapet. I denna avslutande del av årets rapport har vi valt att fokusera på dels skillnaderna i kvinnors
och mäns entreprenörskap, dels på den framväxande s.k.
gigekonomin.
Innan vi går in på dessa två områden kan konstateras
att utvecklingen i Sverige avviker från den historiska trenden och under 2018 viker entreprenörskapet neråt. Hela
minskningen kan hänföras kvinnors entreprenörskap som
faller mycket kraftigt med nästan två procentenheter. Så
stora svängningar är mycket ovanliga även om Sverige
upplevde en motsvarande förändring 2014. Det ledde då
till att den uppgående trend som pågått sedan 2006 bröts.
Emellertid skedde en återhämtning 2015–2017 som i och
med årets nedgång är bruten. Kvinnors entreprenörskap
är tillbaka på de nivåer som rådde 2010/2011.
Jämfört med Nordamerika och Europa placerar sig det
svenska entreprenörskapet nästan exakt i mitten med tio
länder bakom sig och elva framför. Det är en något bättre
placering jämfört med förra året men urvalet länder har
förändrats mellan åren. Viktigare än nivån på entreprenörskapet – kvantiteten – är dess kvalitet. En indikation
på detta ges av GEM:s olika ambitionsvariabler: förväntad

sysselsättningstillväxt, marknadsposition/innovation och
grad av internationalisering.
Bland svenska entreprenörer har tillväxtambitionerna
ökat med ett par procentenheter under 2018 jämfört med
2017, vilket innebär att Sverige är tillbaka på den nivå som
uppnåtts under de senaste sex till åtta åren. Det räcker
dock inte för att Sverige ska förbättra sin position nämnvärt, fortfarande befinner vi oss på den nedre halvan jämfört med andra länder. Beträffande de övriga ambitionsindikatorerna är förändringarna marginella men andelen
höginternationaliserade nya företag uppges ha ökat markant med ca fem procentenheter. Trots denna förbättring
intar Sverige en position i mittskiktet av jämförbara länder
när det gäller internationalisering. Endast i bedömningen
av marknadsposition hamnar Sverige på den högre tredjedelen i jämförelse med andra liknande länder.
Notera att dessa ambitionsvariabler med betydande
sannolikhet hänger ihop: innovation bidrar till att företaget kan leverera en unik produkt eller tjänst vilket också
är en viktig förutsättning för export. Ökade marknadsandelar utomlands leder till ökad efterfrågan på arbetskraft
hemma och kan därmed påverka den ekonomiska utvecklingen på hemmarknaden.
Slutligen kan noteras att precis som under senare år
står Sverige i särklass jämfört med andra länder beträffande andel av befolkningen som säger sig kunna
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identifiera en affärsmöjlighet kring vilken ett företag skulle
kunna starta. Skillnaderna till övriga länder har dessutom
ökat under 2018. Samtidigt motsvaras detta inte av en
upplevd förmåga att kunna starta och driva företag. Det
är alltså relativt få som omsätter dessa idéer till nya företag. Denna paradox förklaras sannolikt av relativt svaga
generella villkor för att lämna en anställning till förmån
för eget företagande, balansen mellan risk och förväntad
avkastning bedöms uppenbarligen inte vara tillräcklig för
att ta steget till att starta ett företag. I USA är bilden den
omvända, landet har överlägset störst andel som anser sig
ha kompetensen att starta företag, medan betydligt färre
säger sig kunna identifiera en affärsmöjlighet. Samtidigt är
entreprenörskapet i USA bland det högsta i världen.
Vi kommer nu att fördjupa oss något i det som sticker
ut i årets rapport: kvinnors entreprenörskap och den
framväxande gigekonomin.

5.1 KVINNORS OCH MÄNS
ENTREPRENÖRSKAP
Fallet i kvinnors entreprenörskap under 2018 är betydande, nästan två procentenheter. Inget annat land har
haft en liknande utveckling mellan 2017 och 2018 även
om fallet varit stort också i Israel och Nederländerna.
Detta föregicks dock av mycket starka uppgångar. Även
Schweiz har fått ett erfara ett minskat entreprenörskap
bland kvinnor, dock inte lika stort och även där gick det
upp 2016 och 2017. Andelen är dock ungefär på samma
nivå som svenska kvinnors entreprenörskap.
Den mest dramatiska förändringen har skett i det något
senare skedet av entreprenörskap, dvs. företag som är
mellan 3–42 månader och framförallt inom det möjlighetsbaserade entreprenörskapet. Kvoten mellan andel
kvinnor som startar företag och andel män nästan halverades under 2018 och är nu lägst i jämförelse med andra
länder/ländergrupper. Andelen kvinnor som startar företag i förhållande till män är den lägsta sedan de nivåer
som uppnåddes 2007 och 2014. Samtidigt som kvinnors
entreprenörskap föll ökade männens, om än blygsamt.
Hela uppgången för kvinnors företagande mellan
2015–2017 är därmed utraderad och vi är tillbaka på
de nivåer som rådde för knappt ett decennium sedan.
Kombinationen av att entreprenörskapet framför allt
minskat bland kvinnor och inom tjänstesektorn innebär
att det inte kan uteslutas att osäkerheten kring det s.k.
välfärdsföretagande och den politiska risk som t.ex. vinstförbudsdebatten innebar är en faktor bakom nedgången.
Notera att samma uppskruvade politiska diskussion som

pågick under valåret 2018 också föregick minskningen i
kvinnors entreprenörskap 2014.
I figur 5.1 visas några likheter och skillnader i kvinnors
respektive mäns entreprenörskap samt utfallet för riket
som helhet (båda könen). Kvinnor och män skiljer sig
knappt alls åt vad gäller identifierade affärsmöjligheter
men något mer beträffande andel entreprenörskap som
är möjlighetsbaserat och rädsla att misslyckas. Det senare
tyder på att riskbenägenheten inte heller skiljer sig dramatiskt mellan kvinnor och män. En mer påtaglig avvikelse
mellan könen framträder vad gäller den självupplevda
kunskapen att starta och driva företag, självförtroendet
förefaller vara större hos männen. De riktigt stora skillnaderna kan dock noteras för utfallsvariablerna nya företag
(TEA) liksom andel kvinnor som arbetar i entreprenöriella
funktioner i existerande bolag (EEA, intraprenörskapet).
Likaså är det avsevärt färre kvinnor som har för avsikt att
starta ett företag inom en treårsperiod och bland de som
startat är tillväxtambitionerna betydligt lägre. Det senare
skulle kunna vara en indikation på en större riskaversion.
Skillnaderna mellan könen är alltså betydande, men
orsakerna är mer oklara. Hur risker bedöms kan vara en
orsak, men baserat på ovan kan tolkningarna gå åt olika
håll. En lägre tillväxtambition kan spegla en mer realistisk
bedömning av en affärsmöjlighet än vad gäller i männens
fall. Den lägre avsikten att i framtiden starta företag kan
ses som att kvinnor inte bedömer entreprenörskap som
en tilltalande försörjningsform.
En viktig komponent i en entreprenörskapsdriven
ekonomi är tillgång till riskvilligt kapital. Det informella
kapitalet, dvs. tidigt riskkapital som förmedlas av släkt,
vänner och affärsänglar som har erfarenheter av att
själva starta och driva företag, anses särskilt viktigt för
att lotsa fram nya företag. Endast en procent av riskkapitalet i Sverige uppges gå till bolag grundade av kvinnor.19
Tillgång till riskkapital påverkar också bedömningen
av förutsättningarna för att starta ett företag liksom
tillväxtmöjligheter.
Baserat på GEM-data kan konstateras att andelen av
den svenska befolkningen som investerat i tidiga skeden
har ökat rejält i Sverige sedan början av 2000-talet (Figur
1.4 i kapitel 1). Parallellt med den större tillgången till riskkapital som detta indikerar har också det svenska entreprenörskapet vuxit under samma tidsperiod. Framförallt
är det män som i ökande utsträckning engagerat sig som
affärsänglar, men också kvinnornas andel har stigit sedan
början av 2000-talet (Figur 5.2). Om det obekräftade
resonemanget som hävdar att män framförallt investerar

19. Se DI digital (https://digital.di.se/artikel/mannens-techbolag-far-99-procent-av-allt-riskkapital). Någon heltäckande statistik verkar inte finnas på
området, istället handlar det om olika enkätundersökningar. I kapitel 4 uppges en siffra på sju procent. Under alla omständigheter går den helt
överväldigande majoriteten av riskkapitalet till män.

KAPITEL 5 – FÖRÄNDRINGAR UNDER 2018 OCH POLICYKONSEKVENSER

Figur 5.1: Skillnader och likheter i kvinnors och mäns entreprenörskap, 2018
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Figur 5.2: Andel informella investerare i tidiga skeden fördelat på kvinnor och män, 2002–2018
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i företag som drivs av andra män stämmer skulle det delvis kunna förklara skillnaderna mellan kvinnors och mäns
entreprenörskap eftersom andelen män ligger på en
betydligt högre nivå och dessutom har andelen ökat snabbare än för kvinnor.
En annan orsak vad gäller riskkapitalets fördelning som kan påverka kvinnors entreprenörskap har
att göra med investeringarnas branschfördelning.
Riskkapitalinvesteringar är koncentrerade till ett fåtal
branscher, ofta definierade som teknik- eller kunskapsintensiva (t.ex. IT eller verksamheter kopplade till digitalisering, bioteknik och läkemedel) inom vilka företag
oftare startas och drivs av män. Kvinnor är överrepresenterade inom de s.k. välfärdssektorerna (Braunerhjelm
m.fl., 2018).
Den samlade bilden är att olika förklaringar har lanserats men att orsakerna till skillnaderna inte är fullt klarlagda. Faktiska faktorer, som utbildnings- och yrkesval,
påverkar branschtillhörighet och tillgång till olika supportstrukturer. Dessa kan i sin tur vara rotade i normer
och traditioner. Det viktigaste är att kvinnor får samma
möjlighet som män att starta och driva företag, annars
riskerar vi att tappa ett tillskott vad gäller idéer, nya företag och på sikt en vitalare näringslivsdynamik och starkare
ekonomisk utveckling. Innan vi har bättre insikt i vad som
orsakar skillnaderna är det dock svårt att definiera tydliga
policyförändringar.

5.2 DET SVENSKA
GIGENTREPRENÖRSKAPET
I jämförelse med andra länder som deltar i GEMundersökningen positionerar sig Sverige väl vad gäller inträdet i gig- och delningsekonomin (hädanefter
benämns företag från dessa sektorer som gigföretag).
Endast fem länder ligger före Sverige. GEM:s undersökning är välkommen eftersom data på den här typen av
företag är svåra att identifiera i vanliga statistikbaser
(Abraham m.fl., 2019). I det följande ska vi diskutera några
specifika aspekter av gigföretagen samt vilka tänkbara
policyimplikationer detta kan medföra.
För att återkoppla till skillnader mellan mäns och kvinnors entreprenörskap (Figur 3.7), kan konstateras att
dessa kvarstår när endast gigföretagen studeras. Medan
männens andel är drygt elva procent uppgår kvinnornas
till knappt sex procent, motsvarande siffror för TEA är
knappt nio procent för männen och drygt fyra procent för
kvinnor. Uppenbart förefaller entreprenörskapsnivåerna
vara högre bland såväl män som kvinnor som befinner sig
i gigekonomin.

Det har tidigare visats att det yngre entreprenörskapet
är särskilt viktigt vid nya och omfattande teknikskiften.
Anledningen anses helt enkelt vara att de yngre generationerna bättre behärskar den nya tekniken och har lättare
att identifiera affärsmöjligheter (Eeckhout och Jovanovic,
2012). Bakom de stora innovationerna – t.ex. förbränningsmotor, film, elektricitet – som kom fram under den
andra industriella revolutionen (1870–1913) stod ofta en
relativt ung entreprenör. Tittar man på åldersfördelningen
bland gigföretagarna är det också tydligt att de yngre
generationerna dominerar (Figur 5.3). Andelen gigentreprenörer i ålderskohorten 18–24 är ungefär dubbelt så
stor som bland 25–34 åringar som i sin tur har en ungefär
dubbelt så stor andel som övriga och äldre grupper.
Emellertid är sambandet mellan ålder och andel gigentreprenöer inte givet som framgår av figur 5.4, som visar
”giggarnas” utbildningsnivå. Ett U-format mönster tonar
fram där andelen gigföretag är störst bland de med lägst
utbildning (sannolikt de yngsta) tillsammans med de som
har högst utbildning. Andelen gigföretag bland övriga
utbildningsnivåer skiljer sig inte särskilt mycket åt. Det
kan delvis förklara den relativt jämna fördelningen av
gigföretagandet på olika inkomstklasser (Figur 5.5).
Andelen gigföretag är visserligen störst i låginkomstgruppen med drygt tio procent följt av ca åtta procent
i medelinkomstgruppen och omkring sju procent bland
höginkomsttagarna. Den lägre andelen i höginkomstgruppen kan bero på att det är ett mindre antal gigentreprenörer som lyckas bygga framgångsrika och välfinansierade nya företag. Detta är också ett typiskt mönster
för entreprenörskap i andra sektorer: nya affärsidéer
testas på marknaden men enbart ett fåtal överlever.
Dock dominerar gruppen högutbildade med en andel
på 18 procent, dvs. 50 procent större andel än de lågutbildade. Gigentreprenörerna förefaller alltså inte utgöras
av i första hand lågutbildade, även om en stor andel finns
där. De lägre inkomster som framkom av den tidigare figuren skulle kunna förklaras av att gigentreprenörskapet
antingen sker på deltid eller att man fortfarande befinner
sig i en mycket tidig fas av sitt företagande. Det har ofta
lyfts fram att gigekonomin just möjliggör visa punktinsatser – dvs. gigs – för att t.ex. dryga ut eller jämna ut
inkomsterna.

5.3 NÅGRA POLICYPERSPEKTIV
Som visats i bl.a. en statlig utredning från 2016 (SOU
2016:72) innebär en framväxande gigekonomi att en
rad samhällsfunktioner som är utformade för ett mer
klassiskt industri/tjänstesamhälle ställs på sin spets.
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Figur 5.3: Åldersfördelning bland entreprenörer inom gig- och delningsekonomin, 2018
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Figur 5.4: Entreprenörer inom gig- och delningsekonomin fördelat på olika utbilningsnivåer, 2018
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Figur 5.5: Entreprenörer inom gig- och delningsekonomin fördelat på olika inkomstgrupper, 2018
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Socialförsäkringssystemen är i regel utformade för
anställda som alternerar mellan ett begränsat antal
arbetsgivare under sin karriär som också administrerar
olika system: t.ex. pensionsavsättningar, sjukersättningar,
skatteinbetalningar m.m. Även OECD (2019) har framhållit att socialförsäkringssystemen är dåligt utformade för
en framväxande gigekonomi. Istället behövs t.ex. mer av
portabla system så att olika förmåner kan ackumuleras
oavsett arbetsgivare.
En betydande majoritet av invånarna (75 procent) uppger enligt samma OECD-rapport att de är oroade för hur
omfattande de sociala skyddsnäten är i händelse av någon
slags kris eller vid pension. Dessutom krävs flexibla system för att administrera olika socialförsäkringssystem om
ansvaret förs ner på den individuella gigföretagaren. Det
har hävdats att det finns möjligheter för entreprenörskap
även på detta område, dvs. privata företag specialiserade
inom dessa områden skulle förhandla fram olika försäkringslösningar för gigföretagare med en betydligt starkare
förhandlingsposition än en enskild företagare (Financial
Times, 2019).
Likaså finns en oro för att allt fler jobb ska ersättas av den nya tekniken, även om det än så länge inte

Högsta 33% inkomst

finns några indikationer på en ökad strukturell arbetslöshet. Teknikutvecklingen sedan början på 1990-talet
har gått hand i hand med sysselsättningsökningar, vilket
också gäller i ett mer historiskt perspektiv (se kapitel 2).
Enligt OECD:s egna bedömningar riskerar ca 14 procent
av nuvarande yrken ersättas av den nya tekniken inom
15–20 år medan en knapp tredjedel sannolikt kommer
att kräva nya kompetenser. Detta är dock inget nytt fenomen utan har präglat utvecklingen sedan industrialismens genombrott.
Den relativt stora förekomsten av entreprenörer i
ålderskohorten 18–24 år är något mer överraskande men
speglar delvis en trend som med varierande styrka pågått
under de senaste decennierna där entreprenörskap har
blivit mer attraktivt. I Sverige har andelen entreprenörer
också ökat i den åldersgruppen sedan 2016 och är bland
de högsta jämfört med andra länder (Figur A2.9 i appendix). Det pekar på vikten av att skolan redan tidigt förser
eleverna med färdigheter och kunskaper om vad det innebär att starta och driva ett företag. Liksom att lärarkåren
har de teknikkunskaper som krävs för att fånga elevernas intresse vad gäller bl.a. digitaliseringens möjligheter
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vilket på sikt kan leda till ett framgångsrikt företagande
(Gymnasiekommissionen 2019).
Generellt präglas politiken av närmast ett ointresse
vad gäller de förändringar som digitalisering, och i dess
spår gig- och delningsekonomin, kan förväntas innebära. Istället för att offensivt sträva mot att formulera
en politik där de positiva effekterna som följer av den
snabba teknikomvandlingen kan utnyttjas för att på sikt
generera potentiellt stora välfärdseffekter för svensk ekonomi, präglas inställningen av ”vänta och se”. Det land
som gjort mest för att förstå hur digitalisering kommer
att påverka dagens västerländska ekonomier är sannolikt
Storbritannien. Under 2017 levererades den s.k. Taylorrapporten följt av Furham-rapporten som presenterades
våren 2019.
I den förstnämnda rapporten analyseras hur en gigeller plattformsekonomi (som Uber eller Taskrabbit) kan
kombineras med en modern arbetsmarknadslagstiftning.
I rapporten föreslås bl.a. ett mellanting mellan egenföretagare och anställd där delar av de rättigheter som en
anställd har också ska gälla för gigföretagare.20 Detta bör
naturligtvis vara en viktig komponent i den utredning
om arbetsrätten som kommer att tillsättas av regeringen
enligt januariöverenskommelsen.
I den senare rapporten ägnas framför allt kraft åt de
långsiktiga effekterna av digitalisering och inträdet i
gigekonomin, med potentiellt betydande konsekvenser för konkurrens, innovation och personlig integritet.
Kombinationen av betydande stordriftsfördelar och stora
nätverkseffekter har skapat en slags ”the winner takes it
all” ekonomi som visar sig i dominansen av ett fåtal globala tech-företag inom ett antal branscher. Förutan tvivel

20. I rapporten benämns denna kategori som ”dependent contractor”.

har dessa företag skapat stora positiva konsumentvärden.
Frågan är snarare hur framtida förnyelse, tillväxt och välståndsutveckling påverkas av att dessa monopolliknande
företag etableras på marknaden samtidigt som marknadsinträde blir svårare och dyrare för nya företag.
Övergripande handlar förslagen i Furman-rapporten
om att stärka konkurrensen och öka konsumentens valfrihet. För det första anser man att en ny statlig enhet
bör inrättas som enbart ska syssla med konkurrensfrågor
kopplade till digitalisering i syfte att främja såväl konsumenter som producenter. Ett första steg är att formulera
ett frivilligt regelverk (code of conduct) som företag förbinder sig att följa, givet att man har nått en viss marknadsposition. Detta förslag bör enligt rapporten kompletteras med en förvärvslagstiftning som är anpassad för ett
digitaliserat näringsliv och en gigekonomi där olika typer
av dominerande plattformsföretag förväntas bli allt vanligare. Ett ytterligare förslag är att användare ska ha full
frihet att flytta sina personliga data mellan olika företag.
Detta skulle enligt rapportförfattarna kunna underlätta
marknadsinträde av nya företag liksom uppskalning av
mindre och medelstora företag. Till dessa huvudsakliga
förslag läggs en rad mer detaljerade rekommendationer
om hur förslagen kan införas, vilka medel som ska kunna
användas samt vilka andra offentliga verksamheter som
en sådan ny enhet bör samverka med. Förslagen skulle
relativt lätt kunna anpassas för svenska förhållanden.
Sverige skulle behöva en mer djuplodande analys av
såväl kvinnors företagande som den framväxande gigekonomin för att utforma en politik som tar vara på de
potentiellt stora välfärdsvinster som ligger vilande på
båda dessa områden.
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Appendix 1: Utgångspunkter för Global
Entrepreneurship Monitor
LÄNDERS UTVECKLINGSNIVÅER OCH
FÖRETAGANDETS FASER
Modellen som GEM baseras på bygger på idén att ett
dynamiskt entreprenörskap utvecklar ett lands välstånd och att detta gäller oavsett fas av ekonomisk

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

Figur A1.1: GEM-modellen
Grundförutsättningar
- Institutioner
- Infrastruktur
- Makroekonomisk stabilitet
- Hälsa och grundutbildning
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- Fysisk infrastruktur för
entreprenörskap
- Kommersiell och legal infrastruktur
för entreprenörskap
- Kulturella och sociala normer

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

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

ENTREPRENÖRSKAP
Attityder:

Nationell
ekonomisk
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(Sysselsättning
och tekniska
innovationer)

- Upplevda möjligheter
- Upplevd förmåga

Aktivitet:
- Tidiga stadier
- Uthållighet
- Nedläggning

Ambitioner:
- Tillväxt
- Innovationer
- Socialt värdeskapande

Från GEMs
urvalsundersökning
hos den vuxna
befolkningen (APS)

företagsstart, över etablerat företagande till en eventuell avyttring eller nedläggning av företaget. Genom
att fokusera på individers aktiviteter, ambitioner och
attityder skiljer sig GEM-undersökningen från annan
jämförbar statistik på företagsnivå.
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Figur A1.2: Entreprenörskapsprocessen och GEM:s operationella definitioner
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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 tillsammans måttet TEA (Total Entreprenöriell Aktivitet) –
entreprenörskap i tidiga stadier. TEA illustreras i figur

Påverkan
• Tillväxt
• Innovation
• Internationalisering

A1.2 av det markerade fältet i mitten. I undersökningen samlas även in uppgifter om företag som är
äldre än 3,5 år, vilka definieras av GEM som etablerat
företagande. Slutligen samlar undersökningen in uppgifter om nedläggningar av företag.
De deltagande länderna delas in efter geografiska
områden och inkomstnivå, hög- medel- och låginkomstländer. Figur A1.3 illustrerar detta och beskriver mer
utförligt vad som karaktäriserar respektive kategori. I flera
fall befinner sig länder i förflyttning från en kategori till
en annan.

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

Grundförutsättningar

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

Eﬀektivitetsbefrämjande

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

Entreprenörskapsförutsättningar
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När en ekonomi utvecklas ökar produktiviteten och följaktligen också inkomst per capita. Ofta innebär det att
arbetskraft byter sysselsättning och t.ex. går från jordbrukssektorn till utvinningsindustrier och därefter till tillverkningsindustrin. I dessa tidiga stadier av utveckling har
andelen nödvändighetsbaserat företagande typiskt sett
varit högre. Många människor måste söka sin utkomst i
ett eget företag då jobben i de högproduktiva sektorerna
inte räcker till. I nästa utvecklingssteg växer de produktiva
sektorerna vilket ökar möjligheterna att få anställning.
Andelen nödvändighetsbaserade företag minskar. Samtidigt växer välstånd, infrastrukturen byggs ut

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

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 tre 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
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Figur A2.3: Nödvändighetsmotiverad entreprenöriell aktivitet: Relativ förekomst
Andel av de involverade i TEA som motiveras av avsaknad av annat alternativ till arbete
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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
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Figur A2.5: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), fördelat på kön

Andel av den manliga befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag
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Anm. figur A2.4 och A2.5: 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
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Figur A2.7: Etablerat företagsägande

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande äger och leder ett etablerat företag, dvs. äger och leder ett aktivt företag som har betalt
ut lön eller annan ersättning till ägarna under mer än 3,5 år
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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 2016–2018

Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika sektorer
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Figur A2.9: TEA fördelat på åldersgrupper 2016–2018

Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika åldersgrupper
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Anm. figur A2.8 och A2.9: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.
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Anm. figur A2.10 och A2.11: Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien.
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Figur A2.11: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2018
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Figur A2.10: Konkurrens 2018
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Figur A2.12: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2018
TEA fördelat på andel intäkter från utomlands
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Figur A2.13: Entreprenöriell avsikt

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år (exklusive individer involverade i någon form av entreprenöriell aktivitet) som har för avsikt att starta
ett företag inom tre år
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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
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Figur A2.15: Upplevd förmåga

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta ett företag
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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 dem från att starta ett företag
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Figur A2.17: Entreprenörskap – ett bra karriärval

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att merparten av invånarna i landet anser det vara ett bra karriärval att
starta ett företag
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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
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Figur A2.19: Framgångsrikt entreprenörskap ger hög status och uppskattning

Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som instämmer med påståendet att framgångsrikt entreprenörskap ger hög status i landet
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Anm. figur A2.18 och A2.19: 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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ORDLISTA OCH TERMINOLOGI I GEM-UNDERSÖKNINGEN
Anställdas entreprenöriella aktivitet – EEA
Andel i åldersgruppen 18–64 år som inom ramen för sin
anställning varit aktivt involverad i, eller haft en ledande roll i,
idéutveckling eller förberedelse och implementering av en ny
verksamhet under de tre senaste åren.
Entreprenöriell avsikt
Andel i åldersgruppen 18–64 år, exklusive de som
är engagerade i något stadium av entreprenöriell
aktivitet (TEA, se nedan), som planerar att starta
företag inom tre år.
Etablerat företagande
Andel i åldersgruppen 18–64 år som för närvarande
äger/deläger och leder ett etablerat företag, dvs. ett
företag som har betalat löner eller andra ersättningar
till ägaren i mer än 3,5 år.
Företag i vardande
Andel i åldersgruppen 18–64 år som för närvarande
är engagerade i att starta ett företag som de kommer
att äga eller deläga. Företaget har ännu inte betalat ut löner
eller annan ersättning till ägarna i mer än tre månader.
Förbättringsdrivet entreprenörskap
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen
nedan) som (1) anser sig drivna av en identifierad affärsmöjlighet och inte p.g.a. att de inte har något annat arbete; och (2)
som indikerar att den huvudsakliga drivkraften för entreprenörskapet är möjligheten att öka sitt oberoende eller sina inkomster, snarare än att bara upprätthålla sin inkomst.
Förväntningar om tillväxt och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som förväntar sig att
anställa minst 0–5, 6–19 eller 20 personer inom fem år.
Informella investerare
Andel i åldersgruppen 18–64 år som personligen
tillhandahållit medel för ett nytt företag, startat av
någon annan, under de tre senaste åren.
Innovation bland entreprenörer
– Innovativa produkter och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som anser
att deras produkter är nya för alla, några eller inga kunder.
Innovation bland entreprenörer
– Konkurrens och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som menar
att inga, några eller flera företag erbjuder samma produkt.

Internationalisering
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) med 0, 1–25, 26–75
respektive mer än 75 procent av kunderna utomlands.
Möjlighetsdriven entreprenöriell aktivitet/
möjlighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen nedan)
som anser sig drivna av en identifierad affärsmöjlighet och inte
p.g.a. att de inte har något annat arbete.
Nödvändighetsdriven entreprenöriell aktivitet/
nödvändighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt definitionen nedan)
som är engagerade i företagande p.g.a. att de saknar annan
sysselsättning.
Rädsla att misslyckas
Andel i åldersgruppen 18–64 år av dem som anser sig
ha definierat en affärsmöjlighet men som avstår att
starta ett företag p.g.a. av rädsla att misslyckas.
Total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier – TEA
Andel i åldersgruppen 18–64 år som antingen driver
ett företag i vardande (enligt definitionen ovan) eller
ett nytt företag (enligt definitionen nedan).
Upphört/avslutat företagande
Andel i åldersgruppen 18–64 år som under de
senaste tolv månaderna upphört med företagande
antingen genom att sälja, stänga eller på annat sätt
upphöra att vara ägare/företagsledare.
Upplevd kompetens/förmåga
Andel i åldersgruppen 18–64 år som bedömer att de
har tillräcklig kompetens och förmåga för att starta
ett företag.
Upplevda möjligheter
Andel i åldersgruppen 18–64 år som ser goda möjligheter
att starta ett företag där de bor.
Ägande av ett nytt företag
Andel i åldersgruppen 18–64 år som för närvarande
äger/deläger och leder ett nytt företag, dvs. ett företag
som har betalat löner eller andra ersättningar till ägaren
under mer än tre månader men inte mer än 3,5 år.
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