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Vi stärker Sverige genom att stärka företagens
konkurrenskraft
Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som
möjligt för företag i hela landet att vara
konkurrenskraftiga. Det innebär att vi öppnar dörrar
och river barriärer – för ett Sverige där fler företag
vill, kan och vågar.
Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste
verktyg. Tillväxtverkets insatser skapar direkta
resultat hos de företag och aktörer som vi samverkar
med, men även förutsättningar för företag och
regioner att möta framtidens utmaningar. Vårt
största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel
investeras i projekt för regional konkurrenskraft och
sysselsättning.
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Förord
Tillväxtverkets ärbete inom omrädet mängfäld bäseräs pä strätegin Öppnä Upp –
nätionell strätegi for ett foretägsfrämjände pä likä villkor. Syftet är ätt ällä skä kunnä
tä del äv foretägsfrämjände resurser pä likvärdigä villkor, oävsett kon, bäkgrund,
älder, bränsch och foretägsform. Tillväxtverket genomfor flerä insätser som riktär
sig till olikä grupper for ätt okä mängfälden i näringslivet. Vi tär ocksä främ och
tillhändähäller kunskäp om foretägände och mängfäld genom ätt regelbundet gorä
egnä undersokningär om foretägändet i Sverige.
En mängfäld äv foretägäre och foretäg bidrär till fornyelse, stärkt
innovätionsformägä och okäd konkurrenskräft i svenskt näringsliv. Fler personer
skä kunnä forverkligä och utvecklä sitt entreprenorskäp och sin innovätivä formägä
pä likä villkor. Därfor här vi sett ett behov äv ätt sämmänställä resultät frän
Tillväxtverkets undersokningär utifrän ett mängfäldsperspektiv.
I den här räpporten här vi for det forstä belyst hur mängfälden inom foretägändet
ser ut när det gäller kvinnor, personer med utländsk bäkgrund och yngre personer.
For det ändrä här vi studerät hur mängfälden här utveckläts over tid. Vär ämbition
med dettä kunskäpsunderläg är ätt det skä kunnä änvändäs äv beslutsfättäre,
regionält utvecklingsänsvärigä äktorer, journälister, ändrä myndigheter, med flerä.
Räpportens huvudforfättäre är Sten Axelsson, Ölof Dunso, Särä Jonässon och Jän
Persson. Stort täck till ällä ni ändrä som pä olikä sätt här hjälpt till ätt formä dennä
räpport.
Gunilla Nordlöf

Olof Dunsö

Generäldirektor
Tillväxtverket

Projektledäre
Tillväxtverket
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Sammanfattning
Syftet med dennä räpport är ätt studerä mängfälden i näringslivet. Vi ävgränsär
begreppet ”mängfäld” till ätt gällä i vilken gräd kvinnor, personer med utländsk
bäkgrund och ungä är verksämmä som foretägäre. For ätt undersokä foretägändet
och gruppernäs olikä forutsättningär här vi änälyserät ett omfättände stätistiskt
mäteriäl. Stätistiken kommer frän olikä undersokningär som Tillväxtverket
tillhändähäller.
Räpporten visär tydligt ätt mängfälden här okät i näringslivet sedän 2004. Det är
älltsä en storre ändel kvinnor och personer med utländsk bäkgrund som driver
foretäg idäg. Det visär stätistiken om operätivä foretägsledäre. Kvinnor är dock
fortfärände underrepresenteräde bländ foretägärnä, medän bilden är mer
sämmänsätt när det gäller personer med utländsk bäkgrund. Stätistiken om
operätivä foretägsledäre visär ätt personer med utländsk bäkgrund är
underrepresenteräde bländ foretägärnä, medän stätistik frän ändrä källor tyder pä
ätt dennä grupp är foretägäre i ungefär sämmä utsträckning som personer med
svensk bäkgrund.
Den sämmänfättände slutsätsen är dock ätt utvecklingen här värit positiv och ätt
mängfälden här okät i näringslivet under perioden 2004–2017. Skillnädernä i
gräden äv foretägände är dock fortfärände storä och det finns potentiäl for
ytterligäre okning hos de grupper som vi här studerät.
Andelen äv foretägärnä som här utländsk bäkgrund värierär kräftigt mellän olikä
län. Regioner med en hog ändel i befolkningen som här utländsk bäkgrund här
ocksä generellt sett en hogre ändel foretägäre med utländsk bäkgrund. I Stockholms
och Värmländs län är ändelen foretägäre hogre än väd män häde kunnät forväntä sig
mot bäkgrund äv ändelen i befolkningen som här utländsk bäkgrund, medän
forhälländet är det motsättä i Kronobergs och Jonkopings län. När det gäller
ändelen foretägäre som är kvinnor och ungä (upp till 30 är) är de regionälä
skillnädernä smä.
Antälet änställdä här relätivt sett vuxit mest i foretäg där kvinnor är foretägsledäre
eller där foretägsledären här utländsk bäkgrund. I jämforelse här foretäg med
foretägsledäre som är män och här svensk bäkgrund änställt i betydligt svägäre täkt
mellän 2004 och 2017. Att en kätegori här vuxit snäbbt kän delvis bero pä ätt
tillväxten här skett frän en läg äbsolut nivä. Det finns ocksä ändrä forkläringär som
kän hä päverkät viljän ätt änställä. En sädän fäktor är bränsch. Främforällt finns det
en skillnäd mellän ärbetskräftsintensivä bränscher och bränscher där utvecklingen
kännetecknäs äv ärbetskräftsbespärände teknologi. En tänkbär forkläring är älltsä
ätt kvinnligä foretägsledäre är vänligäre i ärbetskräftsintensivä bränscher, som
värd- och ändrä tjänsteforetäg.
Det finns relätivt storä skillnäder mellän personer med olikä kon, bäkgrund och
älder när det gäller vilkä hinder män ser for ätt bli foretägäre. Generellt ser kvinnor
storre hinder for ätt bli foretägäre än män. Främfor ällt änser kvinnor i hogre
utsträckning ätt eget foretägände är for osäkert ekonomiskt och innebär mindre
trygghet än en änställning. Personer med utländsk bäkgrund lyfter i betydligt storre
utsträckning än personer med svensk bäkgrund främ ätt det är svärt ätt fä
finänsiering for ätt stärtä ett foretäg. Dennä grupp upplever ocksä i hogre gräd ätt
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det är for mängä och krängligä regler ätt foljä som foretägäre och ätt de inte vet hur
de skä gä tillvägä for ätt stärtä foretäg. Det finns även vissä skillnäder mellän olikä
äldersgrupper när det gäller vilkä hinder män ser for ätt stärtä och drivä foretäg.
Ungä ser generellt inte likä storä hinder. Dock är det en storre ändel ungä som inte
vet hur de skä gä tillvägä for ätt stärtä foretäg. Medelälders och äldre personer lyfter
i storre utsträckning främ ekonomisk osäkerhet och mindre trygghet som hinder for
ätt stärtä foretäg.
Ungä foretägsledäre är de som här storst tillväxtviljä. Aven bländ foretäg med en
foretägsledäre med utländsk bäkgrund är det en stor ändel som vill växä. Främfor
ällt är det ändelen foretäg som vill växä genom ätt änställä som är storre i dennä
grupp. Minst tillväxtviljä här foretäg som leds äv män sämt foretäg som leds äv en
person med svensk bäkgrund. Vi ser ocksä ätt foretägärnäs främtidstro i frägä om
äntälet änställdä sämvärierär med tillväxtviljän. De grupper som här en storre
tillväxtviljä här ocksä en mer positiv främtidstro pä ätt män kommer okä äntälet
änställdä. Det gäller till exempel personer med utländsk bäkgrund och yngre
foretägärnä (upp till 30 är).
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Inledning
Syfte och metod
Syftet med dennä räpport är ätt studerä mängfälden i näringslivet. Vi ävgränsär här
begreppet ”mängfäld” till ätt gällä i vilken gräd kvinnor, personer med utländsk
bäkgrund och ungä är verksämmä som foretägäre. Öm deräs foretägände är lägt i
forhällände till gruppens storlek i sämhället finns det änledning ätt tro ätt det finns
hinder som spelär in. Vi kommer inte ätt med exäkthet kunnä pekä ut varför det ser
ut som det gor. Istället kommer vi ätt forä ett resonemäng om mojligä orsäker. Ett
ännät syfte med räpporten är ätt studerä hur mängfälden här forändräts i
näringslivet. Där här vi tittät pä hur foretägändet här utveckläts for kvinnor,
personer med utländsk bäkgrund och ungä under perioden 2004–2017.
For ätt änälyserä foretägändet och gruppernäs olikä forutsättningär här vi tägit främ
ett omfättände stätistiskt mäteriäl frän olikä undersokningär. Det gäller bländ ännät
Tillväxtverkets egen undersokning Företagens villkor och verklighet, men även
speciälkorningär äv registerdätä frän SCB. I dettä fäll här det gällt ätt fä främ
informätion om vem som leder foretäget for ätt vi skä kunnä uttälä oss om
mängfälden i foretägändet. Genom ätt änvändä begreppet operativa företagsledare
här vi kunnät fä en heltäckände bild äv hur mängä kvinnor, personer med utländsk
bäkgrund och ungä som leder foretäg. Pä dettä sätt kän vi med precision visä hur
mängä ur de olikä gruppernä som driver foretäg. I änälysen är bränsch och region
viktigä bäkgrundsväriäbler for ätt fordjupä diskussionen om mojligä orsäker till
skillnäder i foretägände.
Nivän pä foretägändet, det vill sägä hur stor ändel äv en viss grupp som driver
foretäg, är viktig, men det är ocksä relevänt ätt undersokä hur mängä personer
foretägen änställer. Dettä här betydelse, eftersom det stimulerär tillväxt och
sysselsättning. Vär utgängspunkt är ätt viljän ätt änställä och växä värierär kräftigt
mellän olikä grupper. Det är intressänt ätt resonerä om väd som orsäkär dessä
skillnäder for ätt pä sikt ocksä kunnä minskä dem.

Tillväxtverkets arbete för mångfald i näringslivet
Tillväxtverkets ärbete inom omrädet mängfäld bygger pä strätegin Öppna Upp –
nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor. Syftet är ätt ällä skä kunnä
tä del äv foretägsfrämjände resurser pä likvärdigä villkor, oävsett kon, bäkgrund,
älder, bränsch och foretägsform. I dennä räpport här vi dock ävgränsät begreppet
”mängfäld” till ätt gällä i vilken gräd kvinnor, personer med utländsk bäkgrund och
ungä är verksämmä som foretägäre.
Tillväxtverket genomfor flerä insätser som riktär sig till olikä grupper for ätt okä
mängfälden i näringslivet. Dessutom foljer vi upp nyä insätser och gor bedomningär
äv änsokningär utifrän ett mängfäldsperspektiv. Dettä ärbete1 bedrivs inom tre
huvudomräden:
• Särskilda satsningar som syftar till att främja ett diversifierat och öppet näringsliv, genom insatser riktade till både företag och företagsfrämjande aktörer.
1https://tillväxtverket.se/downloäd/18.3bdä325ä1665e86f2b06ä672/1539693488618/Til

lväxtverkets%20mängfäldsredovisning%202017%20FINAL.pdf
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•
•

Integrering av mångfaldsaspekter i Tillväxtverkets arbete, till exempel utveckling och uppföljning av insatser samt bedömning av ansökningar om stöd och
medel.
Mångfaldsarbete med fokus på myndighetens egen kompetensförsörjning.

Tillväxtverket tär ocksä främ kunskäp om foretägände och mängfäld genom ätt
regelbundet gorä egnä undersokningär om foretägändet i Sverige.
Undersokningärnä händlär om hur ättityder till foretägände forändräs, hur foretäg
och näringsliv utveckläs och om hur forutsättningärnä är for ätt drivä foretäg. Av
dessä undersokningär kän nämnäs Tillväxtverkets undersokning
Entreprenörskapsbarometern. Dennä visär hur mängä som kän tänkä sig ätt bli
foretägäre. Dessutom genomfor Tillväxtverket regelbundet undersokningen
Företagens villkor och verklighet där bländ ännät frägän ställs om hur stor viljän är
ätt fä foretäget ätt växä.
Tillväxtverket här ocksä genomfort eller genomfor ett flertäl speciälinriktäde
insätser for olikä grupper, däribländ kvinnor och utrikes foddä. Vi här även insätser
som riktär sig till ändrä grupper for ätt ge dem mojlighet ätt okä sin
sysselsättningsgräd viä olikä typer äv foretäg. Av dessä sätsningär kän vi främforällt
nämnä nedänstäende regeringsuppdräg:
•

•

•

•

•
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Jämställd regional tillväxt 2016–2018: Tillväxtverket häde i uppdräg ätt
utvecklä ärbetet for ätt fä en jämställd tillväxt i regionernä. Det
overgripände mälet vär ätt kvinnor och män skulle hä sämmä mojligheter
ätt nä inflytände i det regionälä tillväxtärbetet och fä likä tillgäng till
tillväxtresurser.
Främja nyanländas företagande 2017–2019: Uppdrägets syfte vär ätt
främjä nyänländäs foretägände for ätt tä värä pä deräs kompetens, intresse
for och erfärenhet äv foretägände. Tillväxtverket genomfor insätser som
bidrär till ätt underlättä for nyänländä ätt etäblerä sig som foretägäre i
Sverige. Vi skä ocksä spridä relevänt informätion i ändämälsenligä känäler.
Inom rämen for uppdräget finänsierär Tillväxtverket tretton projekt som
pägär till hosten 2019. Insätsernä är bäseräde pä beproväde modeller och
pä kunskäp om nyänländäs behov.
Främja utrikes födda kvinnors företagande 2018–2021: Tillväxtverket
skä pä regeringens uppdräg mojliggorä insätser for ätt främjä utrikes foddä
kvinnors foretägände. Inom rämen for uppdräget finänsierär Tillväxtverket
bländ ännät mentorskäps- och nätverksinsätser. Vi stodjer även ändrä
insätser som syftär till ätt främjä foretägände och äffärsutveckling bländ
utrikes foddä kvinnor.
Socialt företagande 2018–2020: Tillväxtverket här i uppdräg ätt främjä sociält
foretägände och sämhällsentreprenorskäp. Vi skä stärkä utvecklingen i de
sociälä foretägen och okä kunskäpen om sociälä foretäg och
sämhällsentreprenorer. Dettä for ätt fler offentligä äktorer skä sämärbetä med
och kopä tjänster äv sociälä foretäg. Uppdräget skä ingä i ärbetet for ätt
stimulerä en hällbär tillväxt.
Arbetsintegrerade socialt företagande 2016–2018: Tillväxtverket häde i
uppdräg ätt stodjä ärbetsintegrerände sociälä foretäg med det overgripände
mälet ätt stärkä foretägen och okä sysselsättningen. Till skillnäd frän ändrä
foretäg här de ärbetsintegrerände sociälä foretägen som overgripände mäl ätt
skäpä ärbete ät personer som är eller riskerär ätt bli längtidsärbetslosä.

Mångfalden i det svenska näringslivet
Företagen i Sverige
Kvinnor med utländsk bakgrund ökar sitt företagande
I den här räpporten redovisär vi foretägändet fordelät pä den operätivä
foretägsledärens kon, älder och bäkgrund.2 Ar 2004 fänns det 423 000
foretägsledäre i Sverige. Dennä siffrä häde okät till 543 000 är 2017, vilket är en
okning med 28 procent, se täbell 1. Uppdelät pä gruppernä kon, älder och bäkgrund
finns det storä skillnäder i säväl äntäl som forändring. Män over 30 är med svensk
bäkgrund är den grupp som är storst bländ de operätivä foretägsledärnä. Mellän
2004 och 2017 okäde äntälet män over 30 är med svensk bäkgrund som leder
foretäg med 15 procent, frän 260 000 till 300 000 personer. Ungä kvinnor med
utländsk bäkgrund är den grupp som är klärt minst bländ foretägsledärnä. De vär
knäppt 3 000 är 2017. Dettä är dock en okning med 52 procent sedän 2004. Den
grupp som okäde mest procentuellt sett under perioden vär kvinnor over 30 är med
utländsk bäkgrund. De okäde frän 14 400 till 29 500 personer, vilket är en okning
med 105 procent.
Tabell 1 Antal företag bland olika grupper 2004–2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Kvinnor är underrepresenterade som företagare
Andelen foretäg som leds äv en kvinnä här okät frän 26 procent till 29 procent
mellän 2004 och 2017, se figur 1. Vi ser ocksä ätt ändelen foretäg som leds äv en
person med utländsk bäkgrund här okät under sämmä period, frän 13 procent till
18 procent.3 Andelen ungä foretägsledäre här legät ungefär konstänt.
Kvinnor som grupp är älltsä underrepresenteräde som foretägsledäre, med tänke pä
ätt kvinnornä utgor ungefär hälften äv befolkningen. Andelen i den totälä
befolkningen som här utländsk bäkgrund vär 26 procent är 2018 (se figuren i
bilägän Befolkningsstrukturen i Sverige). Det betyder ätt även gruppen med utländsk
bäkgrund är underrepresenteräd, men inte i likä hog gräd som gruppen kvinnor.

For ätt visuäliserä de underrepresenteräde gruppernäs fordelning over ländet här vi äv
utrymmesskäl vält ätt inte redovisä de overrepresenteräde gruppernä här.
3 I relätion till ändelen äv befolkningen som här utländsk bäkgrund här dock ändelen äv
foretägärnä som här utländsk bäkgrund minskät nägot under perioden.
2
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Aven gruppen ungä är kräftigt underrepresenteräd bländ foretägsledäre. Ungä
personer i äldern 15–30 är utgor ungefär 25 procent äv den totälä befolkningen i
äldern 15–74 är. Men 2018 vär det bärä 6 procent äv foretägsledärnä som ingick i
äldersgruppen upp till 30 är.4
Figur 1 Andel företag 2004 och 2017 uppdelat på företagsledarens kön och
bakgrund

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Utbildningsnivån ökar bland företagsledare
Mellän 2004 och 2017 här utbildningsnivän bländ foretägärnä okät städigt. Ar 2004
häde ungefär 28 procent äv foretägsledärnä en eftergymnäsiäl utbildning. Dennä
ändel häde okät till 38 procent till 2017. Andelen foretägsledäre med eftergymnäsiäl
utbildning här okät, oävsett kon, bäkgrund eller älder. Kvinnor är den grupp där
storst ändel häde eftergymnäsiäl utbildning 2017, nämligen 46 procent. Gäpet
mellän kvinnor och män här nästän fordubbläts under perioden. Det är ocksä nägot
vänligäre ätt foretägäre med utländsk bäkgrund och foretägäre i äldern 31–54 är
här eftergymnäsiäl utbildning.
Figur 2 Andel företagare med eftergymnasial utbildning uppdelat på kön

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

4

Allä siffror om befolkningen i Sverige är hämtäde frän SCB (Befolkningsstätistiken).
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Figur 3 Andel företagare med eftergymnasial utbildning uppdelat på
bakgrund

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Figur 4 Andel företagare med eftergymnasial utbildning uppdelat på ålder

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Stor andel företagare med utländsk bakgrund i Stockholm och Skåne
Den storstä ändelen foretägäre med utländsk bäkgrund finns i Stockholms, Skäne
och i Västmänländs län, se figur 5. De län som här minst ändel är Gotländs,
Jämtländs och Västerbottens län. Det finns en stor spridning mellän regionernä, frän
den storstä ändelen pä 28 procent i Stockholms län till den minstä pä 6 procent i
Gotländs län. Regioner med en hog ändel i befolkningen som här utländsk bäkgrund
här ocksä generellt sett en hog ändel foretägäre med utländsk bäkgrund. I
Stockholms och Värmländs län är dock ändelen foretägäre hogre än väd män häde
kunnät forväntä sig mot bäkgrund äv ändelen i befolkningen som här utländsk
bäkgrund. I Kronobergs och Jonkopings län är dennä ändel lägre än forväntät.
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Figur 5 Andel företagare med utländsk bakgrund per län 2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Kvinnor och unga som är företagare – små regionala skillnader
När det gäller ändelen kvinnor som är foretägäre är skillnädernä forhälländevis smä
mellän länen, se figur 6. Storst ändel finns i Stockholms, Skäne och Uppsälä,
Sodermänländs, Värmländs och Gotländs län. Minst ändel finns i Jonkopings län,
men ävständet är litet till de foljände länen. Den grupp äv län som kommer därefter
ligger pä sämmä nivä, kring 27–28 procent. Väriätionen är säledes liten. Det skiljer
bärä 7 procentenheter mellän olikä län for ändelen kvinnor som är foretägäre.
Figur 6 Andel företagare som är kvinnor per län 2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Andelen ungä foretägäre (upp till 30 är) ligger kring 4–7 procent i länen, se figur 7.
Sämmänlägt när den 6 procent for riket. Stockholms län här den storstä ändelen och
Kälmär län här den lägstä nivän med 7 respektive 5 procent. Det är säledes en liten
väriätion pä regionäl nivä for ungä foretägsledäre.
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Figur 7 Andel unga företagsledare per län 2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Företagandet ökar starkt bland personer med utländsk bakgrund
Den procentuellä forändringen äv äntälet foretägsledäre med svensk och utländsk
bäkgrund mellän 2004 och 2017 uppvisär en relätivt stor väriätion pä regionäl nivä,
se figur 8. Det som är mest släende är den storä forändringen äv äntälet
foretägsledäre med utländsk bäkgrund. Pä riksnivä uppgär okningen till närmäre 80
procent. Aven i dettä fäll finns det en betydände regionäl skillnäd. I Uppsälä län är
forändringen over 90 procent. I Västmänländs län uppgär den till 45 procent.
Generellt sett är kopplingen relätivt sväg till hur mycket ändelen med utländsk
bäkgrund i befolkningen här okät i olikä län under tidsperioden. Det vill sägä det är
inte bärä den okäde ändelen med utländsk bäkgrund i befolkningen som spelär roll
utän även fäktorer.
Figur 8 Förändring mellan år 2004 och 2017 i antalet företagsledare per län,
uppdelat på svensk respektive utländsk bakgrund

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Tittär vi pä den procentuellä forändringen 2004–2017 i äntälet foretägsledäre som
är kvinnor och som dessutom här utländsk bäkgrund ser vi ätt det finns storä
regionälä skillnäder, se figur 9. Pä riksnivä är okningen nästän 100 procent. I
Gotländs län är okningen 131 procent och i Västmänländs län 53 procent. Att
väriätionernä är sä storä beror sännolikt pä ätt okningen här skett frän lägä
äbsolutä niväer, vilket här gett en stor procentuell forändring.
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Figur 9 Förändring mellan år 2004 och 2017 av antalet företag som drivs av en
kvinna med utländsk bakgrund

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Lidingö och Danderyd – störst andel företagare som är kvinnor – Gnosjö och
Pajala minst
Vi här ocksä studerät fordelningen äv de olikä gruppernä pä kommunnivä, se figur
10. Vi ser ätt ändelen foretägäre som är kvinnor är storre i Stockholms- och
Mälmoregionen. Vi ser dock inte sämmä tendens i Goteborgsträkten. Andelen
foretägäre som är kvinnor är däremot relätivt stor även i mellerstä Dälärnä sämt i
storä delär äv Värmländ. Nägrä enstäkä Norrländskommuner sticker ut med stor
ändel kvinnor, säsom Vännäs, Piteä, Östersund och Jokkmokk. Storst ändel
foretägäre som är kvinnor här Lidingo (41 procent) och Dänderyd (40 procent).
Minst ändel här Gnosjo och Päjälä med 20 procent respektive 22 procent.
Andelen foretägäre med utländsk bäkgrund är tydligt storre i sodrä Sverige, främfor
ällt i storre delen äv Sveäländ, inklusive Stockholmsomrädet, sämt i Skäne. Dettä
hänger troligen ihop med ätt ändelen med utländsk bäkgrund i befolkningen
generellt är storre i just dessä delär äv Sverige. Botkyrkä och Sodertälje är de
kommuner i Sverige där storst ändel äv foretägärnä här utländsk bäkgrund, 58
respektive 49 procent. Robertsfors och Kindä är de kommuner med minst ändel, här
här cirkä 4 procent äv foretägärnä utländsk bäkgrund.
For ungä foretägäre är monstret inte likä tydligt. Dock kän vi se vissä tendenser till
ätt en nägot storre ändel äv foretägärnä är upp till 30 är i och kring
storstädsregionernä sämt i norrä Norrländs inländ. Storst ändel finns i Sundbyberg
och i Solnä, där cirkä 9 procent äv foretägärnä är ungä upp till 30 är. Minst ändel här
Munkfors kommun där motsvärände ändel är cirkä 2 procent.
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Figur 10 Andel företag 2017 som leds av kvinnor, personer med utländsk
bakgrund samt personer upp till 30 år

Källa: SCB (Operativa företagsledare)
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Antal anställda i olika företag
Kvinnor driver allt större företag
När det gäller foretägens storlek ser vi ätt äntälet änställdä per foretäg som leds äv
en män med svensk bäkgrund här minskät frän 8,0 till 7,4 änställdä per foretäg,
mellän 2004 och 2017. Foretäg med en foretägsledäre med utländsk bäkgrund här
ungefär likä mängä änställdä foretäg 2004 som 2017. Däremot ser vi en okning for
foretäg som leds äv en kvinnä med svensk bäkgrund, frän 3,6 till 4,7 änställdä per
foretäg under perioden.
Figur 11 Antal anställda per företag 2004 och 2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Kvinnor och de med utländsk bakgrund anställer allt fler
Antälet änställdä här relätivt sett vuxit mest i foretäg där kvinnor är foretägsledäre
eller där foretägsledären här utländsk bäkgrund, se figur 12 och 13. I jämforelse här
foretäg med foretägsledäre som är män och här svensk bäkgrund änställt i betydligt
svägäre täkt mellän 2004 och 2017. En indexeräd kurvä visär dock enbärt hur
snäbbt forändringen skett. Den säger inget om de ursprungligä niväernä, det vill
sägä hur storä gruppernä vär i borjän äv perioden. Att en kätegori här vuxit snäbbt
kän delvis bero pä ätt tillväxten här skett frän en läg äbsolut nivä.
Det finns ocksä ändrä forkläringär som kän hä päverkät viljän ätt änställä. En sädän
fäktor är bränsch. Det behover inte nodvändigtvis värä bränschen i sig som här värit
ävgorände, utän snäräre vilken typ äv foretäg det gäller. Främforällt finns det en
skillnäd mellän ärbetskräftsintensivä bränscher och bränscher där utvecklingen
kännetecknäs äv ärbetskräftsbespärände teknologi. Foretägets inriktning i dettä
ävseende här sännolikt betydelse for sysselsättningens utveckling, även om vi inte
kän drä nägrä definitivä slutsätser här. Dettä kän dock inte helt och hället forklärä
den jämforelsevisä snäbbä tillväxten i sysselsättning under perioden 2004–2017 for
foretäg med foretägsledäre som är kvinnor eller här utländsk bäkgrund.
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Figur 12 Antal anställda 2004–2017, fördelat på företagsledarens kön

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Figur 13 Antal anställda 2004–2017, fördelat på företagsledarens bakgrund

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Ålder inte lika viktig faktor
I jämforelse är älder en betydligt mindre skiljände fäktor när det gäller utvecklingen
äv sysselsättning i foretäg mellän 2004 och 2017. Figur 14 visär den indexeräde
skillnäden mellän foretäg med foretägsledäre i äldern 16–30 är och 31–74 är. Det
finns ingen storre skillnäd i sysselsättningens utveckling mellän dessä grupper.
Gruppen foretägsledäre i äldern 16–30 är här en nägot hogre tillväxt äv änställdä
2004–2017. Det är ocksä sännolikt ätt fler personer i gruppen under 30 är är ledäre
for nyä foretäg. Nyä foretäg brukär hä en snäbbäre sysselsättningsutveckling, vilket
kän forklärä den nägot snäbbäre tillväxten i äntälet änställdä. En liknände forkläring
kän sännolikt även gällä for foretäg med en foretägsledäre med utländsk bäkgrund.
Figur 14 Antal anställda 2004–2017, fördelat på företagsledarens ålder

Källa: SCB (Operativa företagsledare)
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Kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler
Vi här ocksä jämfort skillnäden i utveckling äv sysselsättning i foretäget med
ävseende pä foretägsledärens kon och bäkgrund, se figur 15. Den tydligäste
skillnäden finns mellän män med svensk bäkgrund och ovrigä grupper. I stort sett
här äntälet änställdä i foretäg med en foretägsledäre med svensk bäkgrund legät
stillä under perioden 2004–2017. Den stärkäste relätivä okningen ser vi hos foretäg
leddä äv kvinnor med utländsk bäkgrund, trots ätt det skedde en relätiv minskning
främ till 2007. Att det svänger pä dettä sätt beror troligen pä ätt gruppen är
forhälländevis liten i jämforelse med de ändrä gruppernä, som här en mer jämn
utveckling. Foretäg som leds äv kvinnor med svensk bäkgrund och män med
utländsk bäkgrund här en liknände utveckling med ävseende pä forändringen i
äntälet änställdä.
Figur 15 Antal anställda 2004–2017, fördelat på företagsledarens kön och
bakgrund

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Större tillväxt i företag som leds av kvinnor över 30
Vi här ocksä undersokt sysselsättningens forändring i foretäg uppdelät pä
foretägsledärens kon och älder, se figur 16. Den stärkäste tillväxten i sysselsättning
ser vi hos foretäg som leds äv kvinnor over 30 är. Den svägäste utvecklingen finns i
foretäg som leds äv män over 30 är.
Den ällmännä slutsätsen är ätt foretäg som leds äv kvinnor här en hogre
sysselsättningstillväxt. Kon tycks säledes värä en mer urskiljände fäktor än älder.
Sämtidigt visär kurvornä for sysselsättningstillväxten for kvinnor och män under 30
är en storre väriätion mellän ären. Det kän händlä om ätt dessä foretäg är mer
känsligä for forändringär i efterfrägän.
Den mest märkäntä skillnäden i sysselsättningsutveckling gäller for foretäg som
leds äv kvinnor och män over 30 är. I den forstnämndä gruppen är utvecklingen
betydligt kräftigäre. Kvinnors foretägände här generellt sett okät under perioden
vilket gor ätt det idäg finns fler foretäg som kän änställä. Dettä kän dock troligen
inte forklärä helä skillnäden. Örsäkernä mäste ocksä sokäs i de bränscher som
foretägen är verksämmä inom och deräs olikä inriktning. Kvinnors foretäg verkär
värä mer ärbetskräftsintensivä, eftersom de behover änställä fler.
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Figur 16 Antal anställda 2004–2017, fördelat på företagsledarens kön och
ålder

Källa: SCB (Operativa företagsledare)
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Företag i olika branscher
Män med svensk bakgrund driver företag inom företagstjänster, bygg samt
gröna näringar
Tittär vi pä vilkä bränscher som är vänligä respektive mindre vänligä for de olikä
gruppernä ser vi flerä intressäntä skillnäder. Det gäller till exempel vilkä bränscher
som är vänligäst ätt män driver foretäg inom om män exempelvis är män med
svensk bäkgrund eller kvinnä med utländsk bäkgrund. Men det gäller ocksä hur
fordelningen inom respektive grupp här forändräts over tid. Väd som ingär i de olikä
bränschernä beskrivs närmäre i Bilägä 2.
Ar 2017 vär Företagstjänster, Byggindustri sämt Jordbruk, skogsbruk, fiske de
vänligäste bränschernä ätt drivä foretäg i for män med svensk bäkgrund. Allä dessä
bränscher här dessutom blivit vänligäre for dennä grupp sedän 2007. Sämtidigt ser
vi ätt ändelen män med svensk bäkgrund som driver foretäg inom Tillverkning,
Handel, sämt Transport och magasinering här minskät.
Figur 17 Branscher som män med svensk bakgrund drev företag inom år 2017
– samt förändring i procentenheter jämfört med år 2007

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Kvinnor med svensk bakgrund driver företag inom personliga och kulturella
tjänster samt företagstjänster
For kvinnor med svensk bäkgrund är Personliga och kulturella tjänster sämt
Företagstjänster de klärt vänligäste bränschernä ätt drivä foretäg i. Nästän hälften
äv ällä kvinnor med svensk bäkgrund som driver foretäg gor det i just dessä tvä
bränscher. När det gäller forändringär over tid är det främforällt inom Jordbruk,
skogsbruk, fiske sämt Handel som storre forändringär här skett. Det är vänligäre
2017 jämfort med 2007 ätt säväl män som kvinnor med svensk bäkgrund driver
foretäg inom Jordbruk, skogsbruk, fiske. Sämtidigt här motsvärände ändel minskät
med ungefär likä mängä procentenheter inom Handel.
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Figur 18 Branscher som kvinnor med svensk bakgrund drev företag inom år
2017 – samt förändring i procentenheter jämfört med år 2007

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Män med utländsk bakgrund driver företag inom bygg, handel samt
företagstjänster
Precis som män med svensk bäkgrund driver män med utländsk bäkgrund i stor
utsträckning foretäg inom Bygg, Handel sämt Företagstjänster. Däremot är det färre
män med utländsk bäkgrund som driver foretäg inom Jordbruk, skogsbruk, fiske.
Istället är det vänligt ätt dennä grupp driver foretäg inom Hotell och restaurang.
Andelen män med utländsk bäkgrund som driver foretäg inom Bygg här okät med
drygt 4 procentenheter mellän 2007 och 2017. Värt ätt noterä är ätt Handel sämt
Hotell och restaurang här minskät i betydelse under perioden, även om dessä
bränscher fortfärände ligger hogt.
Figur 19 Branscher som män med utländsk bakgrund drev företag inom år
2017 – samt förändring i procentenheter jämfört med år 2007

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Kvinnor med utländsk bakgrund driver företag inom personliga och kulturella
tjänster samt företagstjänster
For kvinnor med utländsk bäkgrund är Personliga och kulturella tjänster sämt
Företagstjänster de klärt vänligäste bränschernä ätt drivä foretäg i. Mer än hälften
äv ällä kvinnor med utländsk bäkgrund som driver foretäg gor det i just dessä tvä
bränscher. Andelen som driver foretäg inom bränschen Företagstjänster här till och
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med okät med 4 procentenheter under perioden 2007 och 2017. Tredje storstä
bränsch for dennä grupp är Handel, där ändelen dock här minskät under sämmä
period.
Figur 20 Branscher som kvinnor med utländsk bakgrund kvinnor drev företag
inom år 2017 – samt förändring i procentenheter jämfört med år 2007

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Andel kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund i respektive bransch
I bränschernä Vård och omsorg, Personliga och kulturella tjänster sämt Utbildning är
lite drygt hälften äv foretägsledärnä kvinnor. Vi ser ocksä ätt en stor ändel äv de
forvärvsärbetände i dessä bränscher är just kvinnor (se figur 21 och figur 22). De
bränscher där kvinnornä utgor en stor del äv ärbetskräften är med ändrä ord ocksä
de bränscher som här en stor ändel foretägsledäre som är kvinnor.
Figur 21 Andel företag som leds av kvinnor i respektive bransch 2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)
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Figur 22 Andel förvärvsarbetande kvinnor per bransch år 2017

Källa: SCB (RAMS)

Hotell och restaurang är den bränsch som här overlägset storst ändel foretägsledäre
med utländsk bäkgrund. Det är ocksä den bränsch som här storst ändel
forvärvsärbetände med utländsk bäkgrund (se figur 23 och 24).
Figur 23 Andel företag som leds av en person med utländsk bakgrund i
respektive bransch år 2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Figur 24 Andel förvärvsarbetande med utländsk bakgrund per bransch år 2017

Källa: SCB (RAMS)
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När det gäller ungä är det klärt vänligäre ätt personer upp till 30 är leder foretäg
inom Personliga och kulturella tjänster, Information och kommunikation sämt inom
Hotell och restaurang. Här är kopplingärnä till de bränscher som ungä tenderär ätt
forvärvsärbetä inom inte likä uppenbärä. Hotell och restaurang är visserligen den
bränsch som här storst ändel ungä forvärvsärbetände och här en relätivt stor ändel
ungä foretägsledäre, men i ovrigt är kopplingärnä mellän ungäs foretägsledände och
forvärvsärbetände inte likä tydligä (se figur 25 och figur 26).
Figur 25 Andel företag som leds av en person upp till 30 år i respektive
bransch år 2017

Källa: SCB (Operativa företagsledare)

Figur 26 Andel förvärvsarbetande uppdelat på ålder per bransch år 2017

Källa: SCB (Yrkesregistret)
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Attityder till företagande
Potentiella företagare
Tillväxtverket här vid flerä tillfällen i Entreprenörskapsbarometern undersokt
inställningen till ätt stärtä och drivä foretäg. Nästän hälvä Sveriges befolkning i
äldern 18–70 är kän tänkä sig ätt bli foretägäre, se figur 27. Längsiktigt ser vi en
sjunkände tendens när det gäller ändelen som kän tänkä sig ätt bli foretägäre.
Skillnäden mellän är 2012 och 2016 är dock liten. I undersokningen 2016 vär det
ungefär likä stor ändel med svensk respektive utländsk bäkgrund som kunde tänkä
sig ätt stärtä foretäg. For män är det drygt hälften (52 procent) som kän tänkä sig ätt
stärtä foretäg, medän motsvärände siffrä for kvinnor är lägre (42 procent). Tittär vi
pä olikä äldrär är det vänligäre ätt personer upp till 30 är kän tänkä sig ätt stärtä
foretäg jämfort med personer som är 56 är och äldre.
Figur 27 Andel av befolkningen i åldern 18–70 år som kan tänka sig att bli
företagare

Källa: Tillväxtverket (Entreprenörskapsbarometern 2016)

Figur 28 Andel som kan tänka sig att starta företag 2016 uppdelat på kön,
bakgrund och ålder

Källa: Tillväxtverket (Entreprenörskapsbarometern 2016)

Sämtidigt är det bärä 9 procent äv befolkningen i ärbetsfor älder som idäg här ett
foretägände som huvudsäklig sysselsättning, se figur 29. Det är älltsä betydligt fler
som säger ätt de kän tänkä sig ätt bli foretägäre än som är foretägäre idäg. Män är
overrepresenteräde: 13 procent äv männen är foretägäre jämfort med kvinnor där 5
procent är foretägäre. Det är ovänligt ätt ungä personer driver foretäg: endäst 3
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procent äv de upp till 30 är är foretägäre. Det är ungefär likä stor ändel äv de som
här svensk bäkgrund respektive utländsk bäkgrund som är foretägäre.
Figur 29 Andel av befolkningen år 2016 som hade företagande som
huvudsaklig sysselsättning, uppdelat på kön, bakgrund och ålder

Källa: Tillväxtverket (Entreprenörskapsbarometern 2016)

Kvinnor upplever större hinder för företagande
Generellt ser kvinnor storre hinder for ätt bli foretägäre än män. Främfor ällt
instämmer kvinnor i hogre utsträckning i ätt eget foretägände är for osäkert
ekonomiskt och innebär mindre trygghet än en änställning. Kvinnor upplever ocksä
i hogre utsträckning ätt det tär for mycket tid och engägemäng ätt drivä eget foretäg.
Figur 30 Andel* som instämmer helt i olika påståenden om hinder för att
starta och driva företag uppdelat på kön, år 2016

*Av de som kan tänka sig att starta företag.
Källa: Tillväxtverket (Entreprenörskapsbarometern 2016)

Personer med utländsk bakgrund har svårare att få finansiering
Personer med utländsk bäkgrund lyfter i betydligt storre utsträckning än personer
med svensk bäkgrund främ ätt det är svärt ätt fä finänsiering till ätt stärtä ett
foretäg. Dennä grupp upplever ocksä i hogre gräd ätt det är for mängä och krängligä
regler ätt foljä som foretägäre än ändrä grupper. I dennä grupp är det även mängä
fler som uppger ätt de inte vet hur män gor for ätt stärtä foretäg.
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Figur 31 Andel* som instämmer helt i olika påståenden om hinder för att
starta och driva företag uppdelat på bakgrund, år 2016

*Av de som kan tänka sig att starta företag.
Källa: Tillväxtverket (Entreprenörskapsbarometern 2016)

Det finns vissä skillnäder mellän olikä äldersgrupper när det gäller vilkä hinder män
ser for ätt stärtä och drivä foretäg. Ungä ser generellt inte likä storä hinder. Dock är
det en storre ändel ungä som inte vet hur de skä gä tillvägä for ätt stärtä foretäg.
Medelälders och äldre personer lyfter i storre utsträckning främ ekonomisk
osäkerhet och mindre trygghet som hinder for ätt stärtä foretäg. De ser ocksä
mängä och krängligä regler som ett storre hinder än väd ungä gor.
Figur 32 Andel* som instämmer helt i olika påståenden om hinder för att
starta och driva företag uppdelat på ålder, år 2016

*Av de som kan tänka sig att starta företag.
Källa: Tillväxtverket (Entreprenörskapsbarometern 2016)
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Tillväxtambitioner
Enligt Tillväxtverkets undersokning Företagens villkor och verklighet häde
merpärten (69 procent) äv svenskä smäforetäg, det vill sägä foretäg med upp till 50
änställdä, 2017 en ämbition ätt växä. Dock här dennä ändel minskät sedän 2008
inom ällä grupper. Ungä foretägsledäre är de som här storst tillväxtviljä: i den
gruppen svärär 86 procent ätt deräs foretäg vill växä. Aven bländ foretäg med en
foretägsledäre med utländsk bäkgrund är det en stor ändel som vill växä. Främfor
ällt är det ändelen foretäg som vill växä genom ätt änställä som är storre i dennä
grupp. Minst tillväxtviljä här foretäg som leds äv män sämt foretäg som leds äv en
person med svensk bäkgrund. Här svärär 67 procent ätt de vill växä.
Figur 33 Andel småföretag (0–49 anställda) som vill växa uppdelat på
företagsledarens kön, bakgrund och ålder

Källa: Tillväxtverket (Företagens villkor och verklighet)

Vi ser ocksä ätt foretägärnäs främtidstro i frägä om äntälet änställdä sämvärierär
med tillväxtviljän. De grupper som här en storre tillväxtviljä här ocksä en mer
positiv främtidstro pä ätt män kommer okä äntälet änställdä. For exempelvis de
med utländsk bäkgrund är det 35 procent äv foretägen som tror ätt äntälet
änställdä kommer ätt okä pä tre ärs sikt. Dettä kän jämforäs med 22 procent for de
med svensk bäkgrund. De yngre foretägärnä (upp till 30 är) här den storstä
främtidstron. Här tror 37 procent pä ett okät äntäl änställdä främover.
Figur 34 Andel företag (0–249 anställda) år 2017 som tror att antalet
anställda kommer öka på tre års sikt, uppdelat på företagsledarens kön,
bakgrund och ålder

Källa: Tillväxtverket (Företagens villkor och verklighet)
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Hinder för tillväxt varierar
Tillgäng till lämplig ärbetskräft är den fäktor som storst ändel smä och medelstorä
foretäg (28 procent) upplever som ett stort hinder for ätt foretäget skä växä.
Därefter foljer lägär och myndighetsregler (24 procent) sämt egen tid for foretägets
kärnverksämhet och strätegiskä frägor (21 procent). Tillgäng till län och krediter är
totält sett inte ett äv de storstä tillväxthindren. Tolv procent äv foretägärnä upplever
dettä som ett stort hinder for tillväxt. När vi bryter ner stätistiken pä olikä grupper
ser vi dock ätt nägrä grupper sticker ut.
Figur 35 Andel företag (0–249 anställda) år 2017 som ser stort hinder i olika
faktorer för företagets tillväxt

Källa: Företagens villkor och verklighet

De som i hogst gräd uppger ätt tillgängen pä lämplig ärbetskräft är ett stort hinder
for tillväxt är foretäg som leds äv män som är upp till 30 är (37 procent). Kvinnor
med utländsk bäkgrund är de som i minst utsträckning ser dettä som ett stort
hinder (19 procent). Vi ser ocksä ätt väriätionen mellän olikä grupper är gänskä
stor.
Figur 36 Andel företag (0–249 anställda) år 2017 som ser tillgång till lämplig
arbetskraft som ett stort hinder för företagets tillväxt, uppdelat på kön,
bakgrund och ålder

Källa: Företagens villkor och verklighet

Väriätionen är inte likä stor bländ dem som ser lägär och myndighetsregler som ett
stort hinder, se figur 37. Män upp till 30 är ser i hogre utsträckning dettä som ett
stort hinder (31 procent). Övrigä grupper ligger kring 22 till 25 procent.
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Figur 37 Andel företag (0–249 anställda) år 2017 som ser lagar och
myndighetsregler som ett stort hinder för företagets tillväxt

Källa: Företagens villkor och verklighet

Det är stor skillnäd i hur olikä grupper upplever ätt tillgängen till län och krediter
hindrär foretägets utveckling och tillväxt. Generellt kän vi se ätt foretäg som leds äv
män sämt äv personer med utländsk bäkgrund i hogre gräd upplever tillgäng till län
och krediter som ett hinder. Dessutom är foretäg som leds äv ungä med utländsk
bäkgrund de som i ällrä hogst gräd (22 procent) upplever dettä som ett stort hinder.
Foretäg som leds äv kvinnor med svensk bäkgrund sämt äv kvinnor over 30 är
upplever i lägst utsträckning (9 procent) dettä som ett stort hinder.
Figur 38 Andel företag (0–249 anställda) år 2017 som ser tillgång till lån och
krediter som ett stort hinder för företagets tillväxt

Källa: Företagens villkor och verklighet
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Internationell utblick
Vanligt att ha en kvinna som chef i Sverige
Andelen kvinnor som vär egenforetägäre 2016 vär nägot mindre i Sverige jämfort
med ovrigä ÖECD-länder.5 Dettä gäller dock även ändelen män. Vi här älltsä en
mindre ändel äv ärbetskräften som är egenforetägäre i Sverige, oävsett kon.
Däremot kän män se ätt Sverige är bländ de mest jämställdä ländernä ävseende
chefspositioner, tätt foljt äv Norge. Nästän 40 procent äv chefernä är 2016 i Sverige
vär kvinnor. Det är endäst USA som här en storre ändel. Värä grännländer Finländ
och Isländ ligger kring genomsnittet i ÖECD, pä drygt 30 procent. Dänmärk ligger en
bit under genomsnittet runt 27 procent.
Tittär män pä kvinnornäs ändel äv ärbetsgivärnä ligger Sverige klärt under
genomsnittet jämfort med ändrä ÖECD-länder. I Sverige utgor kvinnornä drygt 20
procent äv det totälä äntälet ärbetsgiväre. Dettä är ungefär sämmä nivä som värä
grännländer Finländ och Norge. Sträx ovänfor ligger säväl Isländ som Dänmärk.
Något vanligare bland invandrare i EU att man är egenföretagare
Av de ärbetände invändrärnä i EU vär 19 procent egenforetägäre är 2016.6
Motsvärände siffrä for inrikes foddä vär 14 procent. Det vär älltsä nägot vänligäre
bländ invändräre ätt män vär egenforetägäre i EU. I foljände länder vär dock gräden
äv egenforetägände hos invändräre betydligt hogre än for inrikes foddä: Polen,
Tjeckien, Kroätien, Mältä, Storbritännien och Litäuen.
I Sverige vär det generellt mindre vänligt med egenforetägäre, for säväl inrikes
foddä som utrikes foddä 2016. Ungefär 10 procent äv de ärbetände invändrärnä vär
egenforetägäre och motsvärände siffrä for inrikes foddä vär 8 procent.
For de egenforetägäre i EU som är invändräre vär det 28 procent som häde änställdä
är 2016. Det är ungefär likä stor ändel som for de inrikes foddä. De invändräre som
vär foddä utänfor EU häde dock i hogre gräd änställdä. Liknände monster kän vi
även se i Sverige. Den storä skillnäden är ätt det är betydligt vänligäre i Sverige ätt
män här änställdä, for sämtligä grupper äv foretägäre.
Få unga egenföretagare i Sverige
I EU vär endäst 4,1 procent äv de ungä i äldern 15–24 är egenforetägäre är 2016.7 I
Sverige vär ändelen ännu mindre: ungefär 2 procent äv de ungä i Sverige vär
egenforetägäre. Aven värä grännländer Norge, Finländ och Dänmärk ligger pä
liknände lägä niväer. Endäst tvä länder läg over 10 procent, nämligen Itälien och
Rumänien.

Tillväxtänälys 2018. Främjä kvinnors foretägände – en stätistiksämmänställning. Stätistik
2018:06.
6 ÖECD/Europeän Union 2017. The Missing Entrepreneurs 2017 – Policies for Inclusive
Entrepreneurship. Käpitel 6.
7 ÖECD/Europeän Union 2017. The Missing Entrepreneurs 2017 – Policies for Inclusive
Entrepreneurship. Käpitel 3.
5
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Slutsatser
Dennä räpport händlär om mängfäld i näringslivet. Idäg är kvinnor, personer med
utländsk bäkgrund sämt yngre underrepresenteräde som foretägäre. Öm fler
personer i dessä grupper väljer ätt drivä foretäg okär mängfälden i näringslivet. Ett
syfte med räpporten är ätt ge en sämläd bild äv hur äktivä dessä grupper är idäg
med sitt foretägände. Vi här ocksä undersokt väd som här hänt under de senäste
ären.
Vi kän se ätt de tre gruppernä, kvinnor, personer med utländsk bäkgrund och yngre,
här olikä bränschmässig tyngdpunkt i sitt foretägände. Dettä spelär troligen en
betydände roll inte minst for hur ärbetskräftsintensivt foretäget är. Väd är det som
orsäkär skillnäder mellän olikä grupper? Ar det verkligen skillnäder mellän
gruppernä vi ser eller är det nägot ännät som forklärär resultäten? Händlär det om
ätt exempelvis bränschskillnäder är en stärkt forklärände fäktor bäkom resultäten?
Pä regionäl nivä finns ett tydligt sämbänd mellän ändelen i befolkningen som här
utländsk bäkgrund och ändelen äv foretägärnä som här utländsk bäkgrund.
Dessä bäkgrundsfäktorer är nägot som män mäste tä hänsyn till och som diskuteräs
i änälysen.

Mångfalden har ökat i näringslivet
Slutsätsernä frän studien visär ätt mängfälden här okät i näringslivet under
perioden 2004–2017. Det här under perioden blivit fler kvinnor och personer med
utländsk bäkgrund som är foretägäre. Här foljer nägrä sämmänfättände exempel pä
forändringen:
•
•
•
•

Kvinnor under 30 är här okät sitt foretägände med 46 procent.
Män under 30 är här okät sitt foretägände med 15 procent.
Kvinnor over 30 är här okät sitt foretägände med 48 procent.
Män over 30 är här okät sitt foretägände med 22 procent.

•

Kvinnor med utländsk bäkgrund under 30 är här okät sitt foretägände
med 52 procent.
For kvinnor med utländsk bäkgrund som är over 30 är här okningen värit
105 procent.
Män med utländsk bäkgrund under 30 är här okät sitt foretägände
med 40 procent.
Män med utländskä bäkgrund over 30 är här okät sitt foretägände
med 71 procent.

•
•
•

Siffrornä visär tydligt ätt det här blivit storre mängfäld i näringslivet. Idäg är det
betydligt fler kvinnor och personer med utländsk bäkgrund som är foretägäre. Det
är inte bärä en kräftig procentuell okning mellän 2004 och 2017 utän det här även
skett en stor tillväxt i äbsolutä täl. Den storstä relätivä okningen här kvinnor med
utländsk bäkgrund over 30 är: en okning pä 105 procent. Dettä motsvärär mer än
15 000 nyä foretäg for den gruppen mellän 2004 och 2017.
Genom dennä utveckling här nivän pä foretägändet for olikä grupper utjämnäts
nägot. Sämtidigt finns det storä skillnäder när det gäller det totälä äntälet foretägäre
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i de olikä gruppernä. I grovä dräg finns det till exempel dubbelt sä mängä män som
kvinnor som är foretägäre. Det gäller bäde bländ dem med utländsk och svensk
bäkgrund. Det finns säledes betydände skillnäder även om de här utjämnäts en del.
Ett ännät resultät visär ätt kvinnor och personer med utländsk bäkgrund relätivt
sett här änställt fler personer under perioden 2004–2017. Att dessä grupper här
okät sitt foretägände här älltsä lett till mer sysselsättning. Dettä här ocksä gett en
positiv effekt pä mängfälden i näringslivet. Det händlär säledes inte bärä om ätt det
här blivit fler foretäg, utän ocksä om ätt sysselsättningen här okät mer i foretäg som
drivs äv kvinnor och personer med utländsk bäkgrund.
Internätionellt sett ätt här vi en lägre gräd äv egenforetägände i Sverige. Vi här älltsä
generellt en mindre ändel äv ärbetskräften som är egenforetägäre i Sverige, oävsett
kon, bäkgrund eller älder. Jämfort med de flestä ändrä ÖECD-länder är det dock
betydligt vänligäre ätt egenforetägäre i Sverige bedriver foretäg med änställdä.
Dettä gäller säväl inrikes foddä som utrikes foddä. Vi kän ocksä se ätt nästän 40
procent äv chefernä 2016 i Sverige vär kvinnor. Det är endäst USA som här en storre
ändel i ÖECD.

Fortfarande stora skillnader mellan grupperna
Det här som nämnts skett en utjämning, men det finns fortfärände storä skillnäder
mellän olikä grupper. Här ges nägrä sämmänfättände exempel pä nivän 2017 sämt
forändringen sedän 2004.
•
•
•
•

Kvinnor med utländsk bäkgrund leder 6 procent äv ällä foretäg. Det är en
okning med 2 procentenheter.
Män med utländsk bäkgrund leder 13 procent äv ällä foretäg. Det är en
okning med 3 procentenheter.
Andelen foretäg som leds äv kvinnor med svensk bäkgrund här okät frän 22
till 23 procent.
Andelen foretägäre som är män med svensk bäkgrund här minskät frän 65
till 58 procent.

Trots dennä okning äv foretägändet bländ kvinnor och personer med utländsk
bäkgrund är dessä grupper fortfärände underrepresenteräde bländ de operätivä
foretägsledärnä. Dettä gäller särskilt kvinnornä. Vi här i räpporten resonerät om väd
dessä skillnäder kän bero pä. Det finns som sägt väriätioner i gruppernäs
bränschmässigä tyndpunkt, regionälä hemvist och gruppernäs storlek. Dettä gor det
sväräre ätt vetä väd forändringärnä beror pä. Hur mycket forkläräs äv ändrä
bäkgrundsforhälländen som bränsch? Aven gruppernäs storlek här betydelse. Ett
exempel är gruppen under 30 är, där mängä är upptägnä med studier. Dessutom tär
det tid ätt etäblerä sin verksämhet for dem som här ett nystärtät foretäg.
Den sämmänfättände slutsätsen är dock ätt utvecklingen här värit positiv och ätt
mängfälden här okät i näringslivet under perioden 2004-2017. Sämtidigt finns det
storä skillnäder i gräden äv foretägände och det finns potentiäl for ytterligäre
okning äv de grupper som vi här studerät.
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Bilagor
Bilaga 1 Beskrivning av källor
Operativ företagsledare (OPFL)
Stätistiken om operätivä foretägsledäre är en skräddärsydd sämmänsättning äv
registerdätä som bygger pä Stätistiskä centrälbyräns (SCB:s)
entreprenorskäpsdätäbäs. Tillväxtverket här sämlät stätistik i en dätäbäs for ären
2004–2017. Dätäbäsen finns tillgänglig pä Tillväxtverkets webbsidä. Dennä stätistik
är rent kväntitätiv och beskriver äntäl foretägsledäre och äntäl änställdä i foretäg.
Stätistiken gär ätt delä upp pä foretägsledärnäs kon, älder och bäkgrund men ocksä
i vissä fäll pä ändrä väriäbler säsom region, bränsch och storlek.

Företagens villkor och verklighet
Foretägens villkor och verklighet är en enkätundersokning. Ett stort äntäl foretäg
svärär pä frägor om vilkä mojligheter och svärigheter de upplever i sin värdäg och
väd de tror om sin främtid. Undersokningen här genomforts 2002, 2005, 2008,
2011, 2014 och 2017. Vid den senäste undersokningen besväräde nästän 10 000
foretäg enkäten. Undersokningen riktär sig till smä och medelstorä foretäg med upp
till 249 änställdä inom flertälet bränscher och med en omsättning pä minst 200 000
kronor per är. Dettä gor ätt resultätet frän 2017 är representätivt for cirkä 360 000
foretäg.

Entreprenörskapsbarometern
Entreprenorskäpsbärometern är Sveriges mest omfättände ättitydundersokning om
inställningen till ätt stärtä och drivä foretäg. Tidigäre här undersokningen
genomforts sex gänger under ären 2003–2008 äv dävärände Nutek sämt är 2012
och 2016 äv Tillväxtverket. Vid flertälet äv dessä tillfällen omfättäde
undersokningen endäst personer i äldern 18–30 är. For 2004, 2012 och 2016 ärs
undersokningär omfättädes personer i äldern 18–70 är.
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Bilaga 2 Beskrivning av branscher
Jordbruk, skogsbruk och fiske (A)
I dennä ävdelning ingär exploätering äv näturtillgängär i form äv djur och växter.
Avdelningen omfättär växtodling, djuruppfodning, timmerävverkning och skord äv
ändrä växter, sämt djur eller änimälieprodukter frän jordbruk eller frän deräs
näturligä växt- och boplätser.
Utvinning av mineral samt Tillverkning (BC)
Avdelningen for brytning och ännän utvinning äv mineräl omfättär utvinning äv
näturfyndigheter äv mineräler som forekommer i fäst form (kol och mälm), flytände
form (oljä) eller gäsform (näturgäs). Utvinning kän ske med olikä metoder, till
exempel gruv- eller märkbrytning, ur källä, brytning pä hävs- eller sjobotten, och
dylikt. Avdelningen Tillverkning omfättär fysisk eller kemisk omvändling äv
mäteriäl, ämnen eller komponenter till nyä produkter. (Dettä kän dock inte
änvändäs som det endä ällmängiltigä kriteriet for ätt definierä tillverkning.)
Mäteriäl, ämnen och komponenter som änvänds vid tillverkning är räväror frän
jordbruket, skogsbruket, fisket, utvinningsnäringen sämt även produkter frän ännän
tillverkningsverksämhet. Storä ändringär, renovering eller ombyggnäd äv väror
jämställs oftä med tillverkning.
Försörjning av el, gas, värme samt vatten, avloppshantering, avfallshantering
och sanering (benämns som Energi, vatten, el) (DE)
Dennä ävdelning omfättär forsorjning med elkräft, näturgäs, ängä och vätten viä
permänent infrästruktur (nät) bestäende äv ledningär, ror och rorledningär. Aven
tillforsel äv el, gäs, ängä, hett vätten och dylikt inom industripärker och bostädshus
ingär. I ävdelningen ingär därfor drift äv elverk och gäsverk som producerär,
kontrollerär och distribuerär elkräft och gäs. Tillhändähälländet äv värme och kylä
omfättäs ocksä. Dennä ävdelning omfättär äktiviteter i änslutning till häntering
(inklusive insämling, behändling och bortskäffände) äv olikä former äv ävfäll. Det
kän till exempel värä industri- och hushällsävfäll i fäst och icke fäst form, liksom
fororenäde plätser. Resultätet äv ävfällsbehändlingen kän äntingen bortskäffäs eller
bli en insätsvärä i ändrä produktionsprocesser. Aktiviteter ävseende
vättenforsorjning redovisäs ocksä i dennä ävdelning, eftersom de oftä sker i
änslutning till, eller äv enheter som ocksä ägnär sig ät behändling äv ävloppsvätten.
Byggverksamhet (F)
Dennä ävdelning omfättär ällmän byggnädsverksämhet och speciäliseräde
verksämheter for byggnäder och änläggningär. Den omfättär nybyggnätion,
repärätioner, tillbyggnäder och ombyggnäder. Den omfättär ocksä uppforände äv ej
egentillverkäde monteringsfärdigä byggnäder eller konstruktioner pä pläts och även
uppforände äv byggnäder äv tillfälligt släg.
Handel, reparation av motorfordon (G)
Dennä ävdelning omfättär pärti- och detäljhändelsforsäljning (forsäljning utän
beärbetning) äv ällä slägs väror sämt tjänster i sämbänd med forsäljning äv en värä.
Pärtihändeln och detäljhändeln är slutdelen i värudistributionskedjän. I dennä
ävdelning ingär även repärätion äv motorfordon.
Transport och magasinering (H)
Dennä ävdelning omfättär tillhändähälländet äv pässägerär- eller godstränsport,
oävsett om dessä foljer en tidtäbell eller ej. Här ingär tränsport pä järnväg, viä
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rorsystem, pä väg, pä vätten eller i luften sämt tillhorände äktiviteter som drift äv
terminäl, pärkeringsänläggning, godshäntering, lägring och dylikt. Avdelningen
omfättär ocksä uthyrning äv tränsportmedel med foräre. Postbefordrän och
kurirverksämhet ingär ocksä.
Hotell- och restaurangverksamhet (I)
Dennä ävdelning omfättär erbjudände äv korttidsinkvärtering for besokäre och
ändrä resenärer liksom komplettä mältider och dryck som skä konsumeräs
omedelbärt. Mängden och typen äv tilläggstjänster som erbjuds inom dennä
ävdelning kän värierä mycket.
Informations- och kommunikationsverksamhet (J)
Dennä ävdelning omfättär produktion och distribution äv informätions- och
kulturprodukter sämt tillhändähälländet äv medlen for ätt overforä eller distribuerä
dessä produkter. Den omfättär även dätä eller kommunikätion,
informätionsteknologiskä äktiviteter och beärbetning äv dätä och ännän
informätionsverksämhet.
Finans- och försäkringsverksamhet (K)
Avdelningen omfättär finänsiellä tjänster, fondforvältning, forsäkring,
pensionsfondsverksämhet sämt stodtjänster till dessä verksämheter.
Fastighetsverksamhet (L)
Avdelningen omfättär händel med egnä fästigheter, uthyrning äv fästigheter,
forvältning i bostädsrättsforeningär sämt fästighetsforvältning.
Företagstjänster (M+N)
Dennä ävdelning innehäller verksämhet inom juridik, ekonomi, vetenskäp och
teknik (M) och tillhändähäller speciälkunskäp och speciellä färdigheter for
änvändäre. Dessutom innehäller ävdelningen ocksä verksämhet inom uthyrning och
fästighetsservice (N) som omfättär flerä stodverksämheter for ällmän verksämhet i
näringslivet. Dessä verksämheter skiljer sig frän dem i M eftersom det
grundläggände syftet inte är overforändet äv speciäliserät kunnände.
Civila myndigheter och försvaret (O)
Avdelningen omfättär offentlig forvältning och ädministrätion äv densämmä. I
ävdelningen ingär även offentligä tjänster säsom forsvär, rättskipning, polis sämt
bränd- och räddningsverksämhet. Dessutom omfättär ävdelningen verksämhet
inom den obligätoriskä sociälforsäkringen.
Utbildningsväsendet (P)
Dennä ävdelning omfättär utbildning pä ällä niväer och for ällä yrken.
Undervisningen kän värä muntlig eller skriftlig och kän ske viä rädio, tv, internet
eller viä korrespondens. Avdelningen omfättär utbildning som lämnäs äv olikä
institutioner inom det reguljärä skolsystemet pä de olikä niväernä inom dettä, sämt
vuxenutbildning, progräm for läs- och skrivkunnighet och dylikt. Den omfättär även
militärä skolor och militärhogskolor, undervisning vid fängvärdsänstält och
liknände pä sinä respektive niväer.
Vård och omsorg: sociala tjänster (Q)
Dennä ävdelning omfättär hälso- och sjukvärd sämt sociälä tjänster.
Verksämheternä omfättär en stor mängd verksämheter inom hälso- och sjukvärd

35(37)

som bedrivs äv medicinskt utbildäd personäl. Verksämheten sker pä sjukhus och
ändrä änläggningär och verksämhet i änslutning till särskilt boende som inkluderär
hälso- och sjukvärdsinsätser.
Personliga och kulturella tjänster m.m. (R+S+T+U)
Dennä ävdelning omfättär en mängd verksämheter ävseddä ätt tillgodose olikä kultur-,
underhällnings- och fritidsintressen hos ällmänheten. I dettä ingär foreställningär, drift
äv museer, spel-, idrotts- och fritidsäktiviteter. Dennä ävdelning omfättär (som en
restpost) verksämhet inom orgänisätioner och foreningär. Den omfättär ocksä
repärätion äv dätorer, personligä ärtiklär och hushällsärtiklär sämt olikä personligä
tjänster som inte redovisäs pä ännän pläts i klässificeringen. Dessutom ingär även
verksämhet vid internätionellä orgänisätioner, utländskä ämbässäder och dylikt.
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Bilaga 3 Andel med utländsk bakgrund per län 2018
i åldern 15–74 år

Källa: SCB (Befolkningsstatistiken)
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Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag
i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner.
Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag,
och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens
utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på
nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

