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Mind the gap:  

Svenskt företagande 2017- nuläge och målbild 

Enkätrapport 



 Bakgrund och syfte 

 Bakgrund 

I en mer global värld och marknad, så påverkas även SME (de små och medelstora) företagen av en annan 

och starkare konkurrens. När det gäller såväl producerande industriföretag som tjänsteföretag, finns och nyttjas 

redan idag möjligheten att lägga hela eller delar av verksamheten i andra länder än Sverige. 

Det handlar därför inte enbart om att identifiera hur status för företag och företagare är idag, utan även om att 

söka svaret på hur bra skulle det kunna vara om alla betingelserna fanns på plats. 

Syfte 

Syftet och målsättningen med denna rapport är att med start i oktober 2017, årligen spegla tillståndet hos 

landets företag och företagare samt förutsättningar som dessa upplever avseende hur det är att starta, driva 

och utveckla företag i Sverige. 

Med tanke på att Sverige är ett relativt litet land med både stor export och import, har det varit viktigt att sätta 

svenska företag och svenskt företagsklimat i en internationell kontext, där så har varit möjligt. 

Rapporten har inte som ambition att titta i backspegeln, utan att utifrån tidigare lärdomar bidra till att skapa en 

framåtriktad debatt med fokus på hur både privata och offentliga samhällsfunktioner kan skapa de bästa 

tänkbara förutsättningar för ett attraktivt företagarklimat i Sverige. Inte bara på nationell nivå utan även 

internationellt. 

Marknadsundersökning 

I arbetet med rapporten har vi kompletterat en sammanställning av rapporter från forskningen med en 

webbaserad undersökning bland svenska företagare under september 2017. I denna undersökning har den vid 

tidpunkten upplevda grogrunden för företagande i Sverige kartlagts. 



 Metod 

 Metod 

Undersökningen har genomförts med hjälp av webbenkäter. En enkät med ca 30 frågor har skickats till ett 

slumpmässigt urval av företag inom privat sektor. Enkäten har skickats till VD/Ägare på företaget. 

Enkäten skickades ut och besvarades under perioden 6/9 - 22/9 2017. Totalt gjordes två påminnelser och som 

tack för deltagande bidrog de som svarade med totalt 10 000 kronor till föreningen Ung Företagsamhet. 

Totalt är det 857 st som svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsprocent på 8%. Figuren nedan visar att 

fördelningen utifrån antalet anställda bland de som svarat på ett bra sätt speglar fördelningen i det totala 

urvalet. 



 Vilka är det som har svarat på enkäten? 



 Hur ser planerna ut för antalet anställda under en 5-årsperiod? 



 Hur ser planerna ut för antalet anställda under en 5-årsperiod? 



 Hur skulle du vilja beskriva förutsättningarna för att driva 

företag i Sverige idag? 



 Hur skulle du vilja beskriva förutsättningarna för att driva 

företag i Sverige idag? 



 Vilken är din syn på att investera i utveckling och tillväxt i dina företag? 



 Vilken är din syn på att investera i utveckling och tillväxt i dina företag? 



 Skulle du vilja att dina barn eller barnbarn blir företagare? 



 Skulle du vilja att dina barn eller barnbarn blir företagare? 



 Hur upplever du inställningen till företagare och företagande bland följande 

grupper idag och i Sverige? 



 Hur upplever du inställningen till företagare och företagande bland följande 

grupper idag och i Sverige? - Allmänheten 



 Hur upplever du inställningen till företagare och företagande bland följande 

grupper idag och i Sverige? - Myndigheter 



 Hur upplever du inställningen till företagare och företagande bland följande 

grupper idag och i Sverige? - Media 



 Hur upplever du inställningen till företagare och företagande bland följande 

grupper idag och i Sverige? - Politiker 



 Tycker du att inställningen till företagare och företagande i Sverige har 

förändrats de senaste åren? 



 Tycker du att inställningen till företagare och företagande i Sverige har 

förändrats de senaste åren? 



 Det finns många olika faktorer som skapar förutsättningar för ett bra företagande i 

Sverige. Hur väl tycker du att nedanstående påståenden stämmer idag? 



 Övervägt lägga delar eller hela verksamheten utomlands? 



 Övervägt lägga delar eller hela verksamheten utomlands? 



 Vilka är de tyngsta argumenten för att flytta verksamheten utomlands? 

 48% av de tillfrågade kan inte 

ange något särskilt skäl! 



 Vilka är de tyngsta argumenten för att flytta verksamheten utomlands? 



Kontaktuppgifter 

Vilka är vi som arbetat med rapporten och hur når du oss? 
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