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1. Inledning 

Andelen egenföretagare bland utrikes födda har ökat markant under de senaste årtiondena i 
flera OECD-länder och även i Sverige. Som ett resultat har forskningen kring utrikes föddas 
företagande ökat och studier från flera OECD-länder visar att utrikes födda är 
överrepresenterade i företagande jämfört med den infödda befolkningen. Det finns dock stora 
skillnader i andelen egenföretagare mellan utrikes födda från olika regioner.1 Frågor som har 
varit i fokus för denna forskning är varför utrikes födda blir egenföretagare och varför det 
finns skillnader mellan olika grupper av utrikes födda. Forskningen har också fokuserat på hur 
det går för utrikes födda företagare jämfört med infödda vad gäller exempelvis inkomster från 
företagande och överlevnad. Att andelen egenföretagare är stor bland utrikes födda pekar på 
att företagandet är en viktig drivkraft, dels för att sysselsätta de utrikes födda företagarna men 
också för att skapa arbetstillfällen för anställda och för att bidra till ekonomisk tillväxt.         

Från politiskt håll framhålls egenföretagande som ett sätt för utrikes födda att komma in och 
etablera sig på arbetsmarknaden. Utrikes föddas position på arbetsmarknaden i Sverige men 
även i andra OECD-länder har gradvis försämrats under de senaste decennierna. I Sverige är 
idag arbetslösheten hög och sysselsättningen låg bland personer födda utomlands.2 I flera 
länder, och inte minst i Sverige, har ofta förhoppningar framförts om att den relativt höga 
arbetslösheten bland utrikes födda ska kunna minska genom att en ökad andel människor i 
den utrikes födda befolkningen startar eget företag. I Sverige, liksom i många andra OECD-
länder, uppmuntras därför utrikes födda till att starta eget genom olika politiska åtgärder.  

Syftet med den här artikeln är att med utgångspunkt i svensk forskning, främst inom 
nationalekonomi, ge en bild av egenföretagandet bland utrikes födda i Sverige idag. Jag 
kommer också att utifrån rådande forskning diskutera vad vi vad kan lära oss om utrikes 
föddas företagande och hur företagandet bland utrikes födda kan stärkas.   

Jag kommer att använda begreppen utrikes födda och inrikes födda. Med utrikes födda avses 
personer födda i ett annat land än Sverige och med inrikes födda avses personer födda i 
Sverige. Artikeln är fortsättningsvis disponerad på följande sätt: I avsnitt 2 beskrivs 

♠ Lina Aldén är docent i nationalekonomi och verksam vid Linnaeus University Centre for Labour Market and 
Discrimination Studies vid Linnéuniversitetet i Växjö. lina.alden@lnu.se. 
1 Exempel på svenska studier är Hammarstedt (2001a, 2004, 2006), Andersson (2006) och Andersson och 
Hammarstedt (2010, 2011a). Bland studier från andra länder i Europa kan nämnas Clark och Drinkwater (2000) 
samt Constant och Zimmermann (2006). Bland studier från USA märks exempelvis Borjas (1986), Fairlie och 
Meyer (1996) samt Robb och Fairlie (2009).   
2 Se Eriksson (2011) och Aldén och Hammarstedt (2014a) för övergripande studier av utrikes födda på 
arbetsmarknaden.   
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företagandet bland utrikes födda i Sverige. I avsnitten 3 och 4 presenteras forskning kring 
utrikes föddas företagare i Sverige, vilket följs av en policydiskussion och slutsatser i avsnitt 
5. 

 
2. Egenföretagande bland utrikes födda i Sverige  

Andersson och Hammarstedt (2011b) har kartlagt företagandet bland inrikes födda och ett 
antal grupper av utrikes födda under perioden 1993 till 2007. Av studien framkommer att 
andelen egenföretagare bland utrikes födda har ökat markant sedan 1990-talets början och att 
ökningen har varit särskilt stor bland företagare födda i länder utanför Europa.  

Tabell 1, som är hämtad från denna studie, visar hur andelen företagare har utvecklats för 
inrikes och utrikes födda uppdelade efter kön och födelseland. Av tabellen framkommer att 
bland män är andelen företagare särskilt hög bland personer födda i Mellanöstern. År 2007 
var exempelvis drygt 18 procent av männen från Syrien och Turkiet egenföretagare och för 
män födda i Libanon uppgick andelen egenföretagare till knappt 15 procent. Detta ska 
jämföras med inrikes födda män och män födda i norra Europa för vilka andelen 
egenföretagare år 2007 uppgick till mellan 4 och 6 procent. Tabell 1 visar vidare att andelen 
egenföretagare har i stort sett mer än fördubblats mellan 1993 och 2007 bland män födda i 
Iran, Irak, Syrien och Libanon. Bland män födda i Iran ökade andelen företagare från 4,5 till 
10 procent och från 10,4 till 18,3 procent bland män födda i Syrien. Andelen egenföretagare 
ökade även bland män födda i Etiopen, dock från en mycket låg nivå. Bland män födda i 
Turkiet låg andelen företagare i stort sett oförändrad på en hög nivå. Även bland inrikes födda 
män och män födda i Europa var andelen företagare i stort sett oförändrad mellan 1993 och 
2007.   

 

Tabell 1: Andel egenföretagarea) 1993-2007 indelade efter kön och födelseland (enskild näringsverksamhet) 

 Sverige Danmark Finland Tyskland Grekland Iran Irak Syrien Libanon Turkiet Etiopien 

Män            

  1993 3.7 4.9 3.4 5.3 9.7 4.5 2.4 10.4 7.7 17.7 0.7 

  1995 3.8 4.8 3.6 5.5 10.2 6.3 3.1 13.8 9.8 18.8 1.1 

  2000 3.9 5.1 4.2 5.8 9.8 10.6 5.6 18.2 14.2 20.3 2.5 

  2005 4.0 4.4 4.5 6.3 8.9 10.2 7.7 18.5 15.3 18.8 2.5 

  2007 4.1 4.2 4.8 5.7 9.0 10.0 6.7 18.3 14.7 18.2 3.0 

            

Kvinnor             

  1993 1.7 2.7 1.7 2.7 4.2 1.5 1.0 1.9 1.9 2.8 0.1 

  1995 1.8 2.7 1.8 3.0 4.2 1.7 0.9 2.5 2.4 3.0 0.3 

  2000 2.1 3.1 2.3 3.4 4.7 3.7 1.6 4.2 4.7 4.4 0.7 

  2005 2.5 3.7 2.7 4.2 4.1 4.0 2.1 5.5 5.8 5.0 0.9 

  2007 2.6 3.5 2.9 4.1 4.0 4.1 2.0 5.7 5.7 4.9 0.8 

            
a) Andel egenföretagare definieras som antal egenföretagande i förhållande till antalet som inte är egenföretagare.  
Källa: Andersson och Hammarstedt (2011b).  

 

Av tabell 1 framkommer ett liknande mönster även bland kvinnor, dock är andelen 
egenföretagare lägre bland kvinnor än bland män oavsett födelseland. Vi ser en svag ökning 
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av andelen egenföretagare bland inrikes födda kvinnor och kvinnor födda i Europa medan 
andelen egenföretagare bland kvinnor födda i länder utanför Europa dubblerades och i vissa 
fall mer än dubbleras mellan 1993 och 2007. År 2007 var andelen egenföretagare högst bland 
kvinnor födda i Syrien och Libanon på cirka 6 procent, följt av Turkiet med en andel på 
knappt 5 procent. Lägst andel uppvisade kvinnor födda i Etiopien.  

Förutom att andelen egenföretagare skiljer sig mellan inrikes födda och olika grupper av 
utrikes födda finns det skillnader vad gäller i vilken bransch företagarna är aktiva. I tabell 2, 
hämtad från Andersson och Hammarstedt (2011b), framkommer att inrikes födda och 
personer födda i Danmark, Finland och Tyskland år 2007 var ganska jämt fördelade över 
olika branscher. Manliga företagare födda i Grekland och i länder utanför Europa var 
framförallt aktiva i sektorn Handel och administration eller Hotell, restaurang och rekreation. 
Fördelningen av kvinnliga företagare över olika branscher uppvisar ett liknande mönster; 
kvinnliga egenföretagare födda i länder utanför Europa var i större utsträckning aktiva inom 
Handel och administration samt Hotell, restaurant och rekreation medan kvinnliga företagare 
födda i Sverige eller i Europa var aktiva inom Hotell, restaurant och rekreation (om än i 
mindre utsträckning) och i sektorn Finansiella och industriella tjänster.  

 

Tabell 2: Andel företagare aktiva i olika branscher år 2007 indelade efter kön och födelseland (enskild näringsverksamhet) 

 Sverige Danmark Finland Tyskland Grekland Iran Irak Syrien Libanon Turkiet Etiopien 

Bygg           

  Män 24.4 22.0 30.4 14.0 8.1 1.6 0.7 1.5 1.7 0.6 1.4 

  Kvinnor 0.4 1.0 1.2 1.2 – – 0.2 – 0.2 – – 

Tillverkning            

  Män 7.9 9.3 10.4 13.5 4.8 1.8 1.2 3.0 2.1 1.5 1.4 

  Kvinnor 4.6 5.6 5.4 6.3 2.6 1.5 1.1 1.3 2.7 1.4 2.8 

Handel och administration          

  Män 19.4 21.0 24.5 19.2 33.8 56.1 53.6 31.1 38.4 18.7 70.3 

  Kvinnor 12.6 17.6 14.2 15.6 15.8 23.8 35.6 23.9 24.8 12.6 19.4 

Hotell, restaurant and rekreation          

  Män 10.9 13.8 7.0 19.2 28.4 28.2 38.6 57.3 50.4 72.6 10.1 

  Kvinnor 37.8 27.7 30.2 27.0 35.5 56.6 42.1 47.0 47.0 62.7 27.8 

Finansiella and industriella tjänster         

  Män 22.5 19.5 18.4 23.9 19.4 8.2 3.5 3.6 3.7 2.7 12.8 

  Kvinnor 22.7 22.4 25.0 22.4 32.9 6.3 5.1 5.5 4.0 3.2 27.8 

Övriga branscher          

  Män 37.4 33.9 9.3 10.2 5.9 4.1 2.4 0.6 3.6 3.9 4.0 

  Kvinnor 21.9 25.7 11.2 27.5 13.2 11.8 15.9 22.3 21.3 20.1 22.2 

            

Källa: Andersson och Hammarstedt (2011b) 

 

Egenföretagare födda i länder utanför Europa är således, till skillnad från inrikes födda 
företagare och företagare födda i Europa, koncentrerade till så kallade lågtröskelbranscher. En 
lågtröskelbransch kännetecknas av att varorna och tjänsterna är enkla att producera (kräver 
inte avancerad teknik eller specialist kunskaper) och att det därmed inte krävs någon större 
investering i maskiner och utbildning. Branschen kännetecknas därtill av småskalig 
produktion och är arbetsintensiv snarare än kapitalintensiv. I regel finns det många aktörer i 
branschen, både bland konsumenter och producenter, vilket leder till att konkurrensen ofta är 
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hög. Som resultat är ofta arbetsbelastningen hög och lönsamheten låg inom dessa branscher. 
Lågtröskelbranscherna återfinns ofta i servicenäringen och typiska exempel är 
reparationsverkstäder, restauranger, kaféer, städfirmor, skrädderier, taxi, kiosker och 
livsmedelsbutiker, kemtvätt, nyckelservice, torghandel och videobutiker.3  

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att utrikes födda företagare generellt har en högre 
utbildningsnivå än inrikes födda företagare. Vidare är utrikes födda företagare i större 
utsträckning än inrikes födda företagare aktiva inom yrken med låga kvalifikationskrav. De 
har även en högre utbildningsnivå än inrikes födda företagare som är aktiva inom samma 
yrke. År 2010 var det vanligaste yrkesområdet för utrikes födda företagare service-, omsorgs- 
och försäljningsarbete. Bland männen var bil- och taxichaufför samt bagare och konditor (i 
vilket pizzabagare ingår) de vanligaste enskilda yrkena. De vanligaste yrkena bland kvinnor 
födda utanför Sverige var frisör och hudvårdsterapeut samt hotell- och kontorsstädare.4  

 

3. Varför är utrikes födda, och olika grupper av utrikes födda, överrepresenterade 
bland egenföretagare?  

Utrikes födda, och framförallt utrikes födda från utomeuropeiska länder, är alltså 
överrepresenterade som företagare i Sverige. Det finns idag en omfattande litteratur som 
belyser varför utrikes födda blir företagare och varför det finns skillnader mellan inrikes födda 
och utrikes födda samt mellan olika grupper av utrikes födda i benägenheten att starta 
företag.5  

Det finns två huvudsakliga förklaringar till varför egenföretagande är vanligare bland vissa 
grupper av utrikes födda än bland infödda. Den ena utgår ifrån att utrikes födda blir företagare 
i brist på alternativa försörjningsmöjligheter (så kallade push-faktorer) medan den andra utgår 
ifrån att vissa faktorer gör det särskilt gynnsamt för utrikes födda att starta företag (så kallade 
pull-faktorer). Forskningen visar att såväl push- som pull-faktorer kan förklara varför vissa 
grupper av utrikes födda är särkskilt benägna att starta företag.  

Hammarstedt (2001a, 2004, 2006) och Hultman (2013) ger stöd brist på alternativa 
försörjningsmöjligheter är anledning till att framförallt företagare i födda i länder blir 
företagare. Denna grupp har större svårigheter än inrikes födda och andra utrikes födda att ta 
sig in på arbetsmarknaden än inrikes födda. Det kan bero på att de saknar relevant utbildning 
för den svenska arbetsmarknaden och/eller kunskaper i det svenska språket. Det kan också 
bero institutionella hinder som till exempel kan göra det svårt för utrikes födda att verka inom 
sitt yrke. Andra orsaker till att utrikes födda har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan 
vara att de saknar tillgång till olika typer av sociala nätverk och att de riskerar att 
diskrimineras när de söker arbete. Istället för arbetslöshet eller anställning till en relativt låg 
lön väljer därför utrikes födda att starta företag för att lösa sin försörjning och blir därmed 
egenföretagare i större utsträckning än inrikes födda.6   

3 Se Engelen (2001) och Kloosterman (2000, 2010). 
4 Se SCB (2012).  
5 För studier från USA, se t.ex. Borjas (1986), Yuengert (1995), Fairlie & Meyer (1996), Fernandez & Kim 
(1998), Fairlie (1999), Hout & Rosen (2000), Lofstrom (2002) och Fairlie & Robb (2007). För studier från 
Storbritannien, se t.ex. Clark & Drinkwater (2000, 2002). För studier från Tyskland, se t.ex. Constant & 
Zimmermann (2006) och Constant, Shachmurove & Zimmermann (2007). För en studie från Norge, se 
Vinogradov (2007).  
6 Detta refereras till som olägenhetsteorin (disadvantage theory). Se Light (1972, 1979), Sowell (1981) och 
Moore (1983).  
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Istället för brist på alternativa försörjningssätt utgår den andra förklaringen till varför utrikes 
födda är egenföretagare i större utsträckning än inrikes födda ifrån att det finns faktorer som 
gör det gynnsamt för vissa grupper av utrikes födda att starta företag. En sådan faktor är 
förekomsten av företagartraditioner inom familjen. Vi kan av olika anledningar förvänta oss 
att barn till egenföretagare har en större benägenhet att vara egenföretagare än barn till 
personer som saknar sådan erfarenhet. För det första kan barn till egenföretagare få en 
informell utbildning i hur man driver ett företag via sina föräldrar; genom att hjälpa sina 
föräldrar får individen praktiska färdigheter som inte kan tillskanskas genom formell 
utbildning. Barn till egenföretagare kan också ta över familjeföretaget och ta del av dess 
nätverk av affärskontakter.7 Därtill är det troligt att framgångsrika företagare har bättre 
möjligheter än andra föräldrar att överföra finansiellt kapital till sina barn. Tidigare forskning 
visar att tillgång till finansiellt kapital ökar benägenheten att bli företagare. Vi kan därför 
förvänta oss barn till framgångrika företagare blir egenföretagande i större utsträckning än 
barn till personer som saknar sådan erfarenhet.8   

Såväl internationell som svensk forskning visar att förekomsten av företagartraditioner inom 
familjen är en förklaring till varför utrikes födda är överrepresenterade som egenföretagare i 
ett flertal länder.9 I linje med internationell forskning finner Andersson och Hammarstedt 
(2010, 2011a) på svenska data att företagartraditioner inom familjen har en större betydelse 
för sannolikheten att bli egenföretagare för utrikes födda än för inrikes födda. I Andersson och 
Hammarstedt (2011a) framkommer därtill att det finns skillnader mellan olika grupper av 
utrikes födda samt mellan söner och döttrar. Bland barn till infödda, barn till utrikes födda 
från till Sverige närliggande länder och bland kvinnor vars föräldrar är utrikes födda har både 
faderns och moderns företagarerfarenheter en inverkan på barnets beslut att bli 
egenföretagare. Däremot påverkar endast faderns företagarerfarenheter beslutet att bli 
egenföretagare bland män vars föräldrar är födda i länder som ligger på relativt långt 
geografiskt avstånd från Sverige. Resultaten visar därtill att söner tenderar att bli företagare i 
samma bransch som sina fäder medan döttrar inte nödvändigtvis väljer samma bransch 
samma sina föräldrar. Ett undantag är dock servicenäringen, där företagandet bland döttrarna 
ökar om deras föräldrar har varit aktiva som företagare i denna bransch. 

En ytterligare faktor som kan öka benägenheten bland utrikes födda att starta företag relativt 
infödda är det faktum att utrikes födda bosätter sig i närliggande geografiska områden, i så 
kallade etniska enklaver. Genom att bo nära andra landsmän skapas möjligheter för att starta 
företag med syftet att förse utrikes födda med samma ursprung med varor och tjänster som 
inrikes födda inte klarar av eller har kunskapen för att producera.10 Genom att bo nära andra 
landsmän är det också troligt att utrikes födda får tillgång information om potentiella 
marknader och regelverk kopplat till egenföretagande. Etniska nätverk kan också ge tillgång 
till finansiellt kapital som är viktigt för att kunna starta och framgångsrikt driva ett företag.11 
Att bo nära andra landsmän eller utrikes födda av samma ursprung kan därför öka 
sannolikheten att bli företagare. Det finns dock även argument för att etniska enklaver kan ha 
en negativ inverkan på sannolikheten att bli egenföretagare då dessa geografiska områden ofta 
kännetecknas av hög arbetslöshet och låg köpkraft varvid marknaden inte är särskilt lönsam. 
Andersson och Hammarstedt (2013) har studerat i vilken utsträckning etniska enklaver 
hindrar eller gynnar företagandet i Sverige bland utrikes födda med ursprung i Mellanöstern 

7 Se Lentz och Laband (1983, 1990), Hout och Rosen (1997), Dunn och Holtz-Eakin (2000) och Hundley (2006).  
8 Se Evans och Jovanovic (1989), Lindh och Ohlsson (1996), Blanchflower och Oswald (1998).  
9 Se exempelvis Fairlie (1999), Hout and Rosen (2000) och Fairlie and Robb (2007) för resultat från andra länder 
än Sverige. 
10 Se Kinzer och Sagarin (1950) och Light (1972). 
11 Se Light (1972) och Waldinger (1990).  
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och finner att förekomsten av etniska enklaver ökar sannolikheten att bli företagare för denna 
grupp av utrikes födda.  

Forskning visar också att utrikes födda har med sig traditioner från hemlandet, vilka gör att 
de i varierande utsträckning är benägna att starta och driva företag i Sverige.12 
Utgångspunkten är att utrikes födda som invandrar från länder med en stor andel 
egenföretagande har erfarenhet av att antingen själva starta och driva ett företag i sina 
hemläner eller har omgetts av och/eller ingått i nätverk bestående företagare. Detta ökar deras 
benägenhet att starta företag i Sverige och som resultat förväntas personer som invandrat från 
länder med en stor andel företagare att vara överrepresenterade i företagande. Hammarstedt 
och Shukur (2009) ger stöd till att traditioner från hemlandet påverkar beslutet att bli 
företagare bland de utrikes födda som har högst benägenhet att vara företagare i Sverige.   

Det finns också forskare som menar att det snarare är en blandning av faktorer – sociala och 
ekonomiska – snarare än enskilda som leder till att utrikes födda startar företag.13 Resultat 
som ligger i linje med detta presenteras i Hultman (2013) som med hjälp av intervjudata 
studerat manliga egenföretagare i pizzabranschen. Resultaten visar att personer som invandrat 
till Sverige med en begränsad utbildning och yrkeserfarenhet söker sig till företagandet då de 
vill ha ett självständigt yrke. Detta är ofta framdrivet av att de har begränsade möjligheter på 
den svenska arbetsmarknaden och att de prioriterar självförsörjning framför en investering i 
utbildning. Att den utrikes födde blir företagare i pizzabranschen beror enligt Hultman dels på 
att individen ofta ingår i sociala nätverk med många pizzarestauratörer och dels på att 
pizzabranschen är en lågtröskelbransch vilket gör det möjligt för individen att starta företag 
där.  

 
4. Hur går det för utrikes födda företagare?  

Mot bakgrund av att egenföretagande ofta från politiskt håll framhålls som en möjlighet till 
etablering och avancemang på arbetsmarknaden och att utrikes födda därtill med olika 
policyinsatser uppmuntras till att starta företag är det intressant att studera hur det går för 
utrikes födda som startar företag i Sverige.  

4.1 Hinder för företagande 

Aldén och Hammarstedt (2014b) har med hjälp av en enkätundersökning studerat i vilken 
utsträckning utrikes födda som driver företag i handelsnäringen upplever hinder och problem i 
sin verksamhet. I studien framkommer det att egenföretagare födda utanför Europa i 
allmänhet upplever att de möter mer problem i sin verksamhet än egenföretagare som är födda 
i Sverige eller andra europeiska länder. Företagare födda utanför Europa upplevde till 
exempel i större utsträckning än andra företagare tillgång till finansiellt kapital som ett 
problem. En relativt stor andel av dessa företagare svarade även att de upplever 
diskriminering från kunder, leverantörer och banker som ett problem. Vidare upplevde fler 
utrikes födda företagare än infödda företagare att lagar, regler och arbetsgivaravgifter samt 
tillgång till arbetskraft var ett problem. 

Aldén och Hammarstedt (2014b) visar också att företagare med utomeuropeisk bakgrund får 
avslag på sin låneansökan i banker i större utsträckning än företagare med ursprung i 
europeiska länder och infödda. Skillnaden kvarstår även när hänsyn tas till skillnader i 
företagens ålder, rörelseresultat, nettoomsättning och företagarnas kapitalinkomster. De får 

12 Se Frazier (1957) och Light (1984).  
13 Se exempelvis Kloosterman och Rath (2001) och Ram, Theodorakopoulus och Jones (2008).  
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också betala en högre ränta än inrikes födda företagare på beviljade lån. Författarna lyfter 
fram diskriminering som en trolig förklaring även om det kan finnas andra förklaringar. 
Resultaten tyder således på att egenföretagare födda i länder utanför Europa tycks ha större 
svårigheter att få tillgång till finansiellt kapital via banker än infödda, vilket försvårar för 
denna grupp att starta företag och att expandera en befintlig verksamhet. Det kan också bidra 
till en lägre överlevandegrad bland företag startade av utrikes födda med utomeuropeisk än 
bland företag startade av infödda i Sverige. 

Det finns även forskning som visar att vissa grupper av utrikes födda med utomeuropeisk 
bakgrund i Sverige diskrimineras på marknaden för överlåtelse av befintliga 
affärsverksamheter.14 Det är troligt att den som köper en redan etablerad affärsverksamhet har 
större möjligheter att lyckas än den som startar en helt ny verksamhet. Genom att ta över en 
befintlig verksamhet kan man ta över en redan existerande kundstock och har därmed 
möjlighet att skapa ett inkomstflöde redan från början. Det är också troligt att banker är mer 
villiga att låna ut medel till en redan existerarande verksamhet än om företaget startas från 
grunden. Att utrikes födda diskrimineras vid övertagande av befintliga affärsverksamheter kan 
leda således göra det svårare för dem än andra grupper att lyckas som företagare. 

4.2 Företagarinkomster och överlevnadgrad 

Det tycks alltså finnas hinder som gör det svårare för vissa grupper av utrikes födda än för 
inrikes födda att både att starta och driva ett företag samt att expandera den befintliga 
verksamheten. Resultaten från forskning som fokuserar på företagarinkomster och 
överlevnadgrad bland utrikes födda ligger i linje med detta.  

Andersson-Joona (2011) visar att utrikes födda från utomeuropeiska länder har avsevärt lägre 
företagarinkomster än inrikes födda egenföretagare i Sverige. Inkomstskillanden dock större 
för egenföretagare från utomeuropeiska länder än för egenföretagare från västeuropeiska 
länder. En förklaring till resultaten som lyfts fram i studien är att utrikes födda på grund av 
brist på alternativa försörjningsmöjligheter accepterar en lägre inkomst som företagare än vad 
infödda gör. En annan förklaring är att det är diskriminering, exempelvis från kunder eller 
från banker, som leder till lägre företagarinkomster bland utrikes födda. Ett liknande mönster 
framkommer även i Andersson och Hammarstedt (2011b), vilken visar att utrikes födda från 
Mellanöstern har ett sämre rörelseresultat än infödda och övriga grupper av utrikes födda 
företagare trots att de i genomsnitt anställer fler personer och har högre omsättning.  

Vidare visar studier från Sverige att utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund lämnar 
företagandet i större utsträckning än inrikes födda. I en studie om starta-eget bidraget finner 
Hammarstedt (2001b) att utrikes födda från utomeuropeiska länder hade en lägre sannoliket 
att överleva som företagare efter det att starta-eget bidraget upphört än infödda och andra 
grupper av utrikes födda. Även Andersson-Joona (2010) finner en låg överlevnadsgrad bland 
företag som startats av utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund. Dessa företagare blir 
också i större utsträckning än infödda arbetslösa när de lämnar företagandet medan inrikes 
födda i högre grad får en löneanställning. Andersson-Joona drar slutsatsen att det är troligt att 
denna grupp blir företagare istället för att vara arbetslös och att detta försämrar deras chanser 
att överleva som företagare.   

4.3 Leder företagande till avancemang på arbetsmarknaden?  

14 Se Ahmed m.fl. (2009).  
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Ett av argumenten till att uppmuntra egenföretagande bland utrikes födda är att det på sikt kan 
leda till avancemang på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund är det intressant att fråga i 
vilken utsträckning så är fallet. Forskningen är på detta område av olika anledningar ganska 
begränsad men resultaten från de fåtal studier som finns pekar inte på att egenföretagande 
leder till avancemang på arbetsmarknaden.   

Andersson (2011) har studerat värdet av erfarenhet från egenföretagande för utrikes födda i 
lönesektorn. Resultaten visar att utrikes födda som tillfälligt lämnar lönesektorn och blir 
egenföretagare inte förbättrar sin position i lönesektorn jämfört med utrikes födda som förblir 
löntagare. Erfarenhet från egenföretagande tycks snarare vara förknippat med lägre inkomster 
och svårigheter att bli anställd i lönesektorn. Detta gäller framförallt utrikes födda från länder 
utanför Europa. 

Hultman (2013) har studerat karriärsmönstret bland företagare i pizzabranschen och finner ett 
horisontellt mönster som tycks formas av att företagarna tvingas göra en avvägning mellan 
lönsamhet och arbetsbelastning. Enligt Hultman finns det i huvudsak två typer av 
pizzarestauranger: 1) de som är lönsamma men där arbetsbelastningen är och hög och 2) de 
som har en mindre arbetsbelastning men en låg lönsamhet. Företagare i pizzabranschen flyttar 
mellan olika typer pizzarestauranger med syftet att på något sätt förbättra sin situation, 
antingen ekonomiskt genom att välja en mer lönsam typ av restaurang eller vad gäller 
arbetsbörda genom att välja en lugnare restaurang. Även om en del företagare säljer sin 
pizzeria i syfte att lämna branschen och skaffa sig ett lönearbete eller starta en annan typ av 
verksamhet återvänder de till pizzabranschen igen. Resultat en bör dock tolkas med viss 
försiktighet då Hultman endast intervjuat personer som fortfarande är aktiva som pizzabagare 
i branschen.  

 

5. Slutsatser och policydiskussion  

Frågan är då vad vi utifrån rådande forskning kan lära oss om utrikes föddas företagande och 
hur företagandet bland utrikes födda kan stärkas.   

För det första kan vi konstantera att utrikes födda företagare är en heterogen grupp. Andelen 
företagare bland utrikes födda från länder utanför Europa har ökat kraftigt sedan 1990-talet. 
Idag är denna grupp överrepresenterad i företagande jämfört infödda och utrikes födda från 
Europa. Företagare födda i länder utanför Europa är därtill i mycket större utsträckning än 
övriga grupper företagare i tjänstesektorer såsom handel, hotell och restaurang. En förklaring 
till varför utomeuropeiska invandrare väljer att starta företag i dessa branscher skulle kunna 
vara att de har svårigheter att få tillgång till finansiellt kapital. Det kan också bero på att de 
ingår i sociala nätverk där många är företagare inom just handel, hotell och restaurang. 
Egenföretagare födda i norra Europa uppvisar ett företagande som i större utsträckning liknar 
inrikes föddas företagande, både vad gäller omfattning och inom vilken bransch de är 
företagare. Mot bakgrund av att företagandet skiljer sig mellan olika grupper av utrikes födda 
är det viktigt att inte tala om utrikes födda företagare som en grupp utan med en medvetenhet 
om att det är en heterogen grupp.  

Forskningen tyder på att den stora andelen företagare bland utrikes födda med utomeuropeisk 
bakgrund till viss del kan vara ett resultat av att företagandet för en del är framtvingad 
lösning. Det är dock tydligt att det finns en stor företagsamhet bland utrikes födda och att det 
finns en önskan om att ha ett självständigt yrke. Många utrikes födda är uppväxta i familjer 
och kommer även från länder med starka företagartraditioner, vilket ökar benägenheten bland 
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utrikes födda med bakgrund i länder utanför Europa att bli egenföretagare i Sverige. Vidare 
skapar förekomsten av etniska enklaver och tillgång till informella nätverk unika möjligheter 
för utrikes födda att starta företag.  

Om målet är att öka företagandet bland utrikes födda i Sverige kan man utifrån tidigare 
forskning konstatera att det är viktigt att inte begränsa den geografiska rörligheten för utrikes 
födda. Genom att utrikes födda bosätter sig nära andra landsmän skapas unika möjligheter och 
förutsättningar för ett ökat företagande bland utrikes födda och framförallt bland personer 
födda i länder utanför Europa.  

Vi kan också dra slutsatsen att åtgärder som syftar till att öka andelen företagare bland utrikes 
födda idag kommer att få effekter även i kommande generationer. Då företagartraditioner ärvs 
inom familjen kommer ett ökat företagande bland utrikes födda idag att öka andelen 
företagare även bland deras söner och döttrar. Således, åtgärder som syftar till att öka 
företagandet bland utrikes födda får effekter även på längre sikt. Vi kan dock förvänta oss 
skillnader mellan män och kvinnor vad gäller vilken bransch de blir aktiva i. Utrikes födda 
män tenderar att bli företagare i samman bransch som sina fäder. Ett ökat företagande bland 
utrikes födda män skulle alltså på sikt öka företagandet inom de branscher som fäderna är 
företagare. Utrikes födda kvinnor blir företagare även i andra branscher än de inom vilka 
föräldrarna är verksamma. Servicenäringen är det enda undantaget. En ökad andel företagare 
bland utrikes födda idag kommer alltså att öka företagandet inom servicenäringen men även i 
andra typer av branscher.  

I grund och botten ska dock etnicitet inte spela någon roll; om man har en bra affärsidé ska 
man ges samma möjligheter och förutsättningar att starta och driva företag i Sverige. Mycket 
tyder dock på att utrikes födda företagare från länder utanför Europa möter olika typer av 
hinder som gör det svårare för denna grupp att starta och driva företag. De diskrimineras när 
de ansöker om banklån och vid överlåtelse av befintliga affärsverksamheter. De har betydligt 
lägre företagarinkomster och lämnar företagandet i större utsträckning än andra företagare. De 
är därtill i större utsträckning än andra företagare verksamma inom lågkvalificerade yrken 
som inte motsvarar deras utbildning. Det behövs således åtgärder och strategier för att 
undanröja hinder och skapa goda förutsättningar för företagande även bland utrikes födda från 
länder utanför Europa. En viktig del i detta arbete är att komma åt och bryta den 
diskriminering som drabbar denna grupp på olika arenor. Det kan också handla om att 
identifiera om det finns institutionella hinder som gör det svårt för utrikes födda att företagare 
inom sitt yrke eller i yrken som motsvarar individens kompetens och utbildning. Andra 
åtgärder kan vara att stärka tillgången till olika typer av sociala nätverk som innefattar 
personer med en stark anknytning till arbetsmarknaden.  

Det är viktigt att poängtera att staten tar på sig ett stort ansvar genom att uppmuntra individer 
till att bli egenföretagare, då staten därigenom lägger över och uppmuntrar individer till att ta 
på sig stora risker. I värsta fall kan det sluta med att individen får stora skulder som är svåra 
att betala tillbaka och som försvårar ytterligare etablering på arbetsmarknaden. Att starta 
företag är i sig förenat med ett risktagande från individens sida och särskilt om företagen drivs 
av personer som är enskilda näringsidkare. Majoriteten av företagen som drivs av utrikes 
födda idag utgörs av enskilda näringsidkare.15 Det faktum att företagare födda i länder utanför 
Europa möter fler hinder i sitt företagande, har lägre företagarinkomster och en lägre 
överlevnadsgrad än andra företagare tyder på att det är troligt företagande för denna grupp 
idag är mer riskfyllt än för andra företagare. Det är därför viktigt att staten verkligen fullföljer 

15 Se Tillväxtverket (2012).  
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sitt ansvar och arbetar för att säkerställa att alla som har en bra affärsidé ges samma 
förutsättningar och möjligheter att starta och driva företag i Sverige.  

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att det idag saknas forskning om utrikes födda företagare 
som lyckats med sitt företagande. Genom att studera denna grupp kan vi få en ökad kunskap 
om vilka faktorer som är avgörande för att utrikes födda ska lyckas med sitt företagande. 
Vidare fokuserar den befintliga forskningen framförallt på utrikes födda män. Avsaknaden av 
forskning om kvinnor kan till stor del förklaras av att andelen företagare bland kvinnor har 
varit låg. De senaste årtiondena har dock andelen företagare bland utrikes födda kvinnor ökat. 
Det är därför motiverat med forskning som fokuserar på varför utrikes födda kvinnor startar 
företag och hur det går för denna grupp av företagare.  
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