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Trots ett ökande intresse för entreprenörskap 

bland invandrargrupper saknas studier på förutsätt-

ningarna för tillväxt i invandrarledda företag. I denna 

rapport undersöker Karl Wennberg och Nedim Efen-

dic omsättningstillväxt bland små- och medelstora 

aktiebolag ledda av utrikes födda, barn till utrikes 

födda eller personer med svensk bakgrund. 

Om studien





xiii

Mycket talar för seklet vi lever i kommer fortsätta 

att präglas av migration. Stigande inkomster i fattigare 

länder, billigare resor och fortsatt stora inkomstklyf-

tor mellan länder gör att allt fler kommer att vilja ta 

chansen att förbättra sitt och sina anhörigas liv. Det är 

inte de fattigaste som migrerar - de har inte möjlighet 

att få ihop pengar till resa och startkapital. Istället är 

det den snabbt växande gruppen ett steg längre upp på 

inkomststegen som flyttar.

Hur de tänkbara mottagarländerna i den rikare 

delen av världen kommer att hantera detta är omöjligt 

att säga. För närvarande utgör Sverige ett undantag 

med våra liberala regler för arbetskraftsinvandring 

från 2008. Övriga höginkomstländer vill stänga sina 

gränser så mycket som möjligt eller i alla fall bara 

släppa in de mest högproduktiva invandrarna.

Hur politiken utvecklas beror delvis på hur vi han-

terar den invandring vi har i dag. Så hur klarar Sverige 

den uppgiften för tillfället? Tyvärr inte så bra. Sverige 

Förord
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har den största skillnaden i sysselsättning mellan inri-

kes och utrikes födda av alla OECD-länder. Det har i 

sin tur lett till en rad bostadsområden som präglas av 

arbetslöshet, uppgivenhet, usla skolresultat, krimina-

litet och så vidare. De problemen ger näring åt krafter 

som vill att vi ska stänga våra gränser.

Samtidigt går det att vända på siffrorna och kon-

statera att majoriteten av dem som kommer hit kom-

mer i jobb så småningom. Att statistiken ser sämre ut 

jämfört med andra länder är inte så konstigt med tanke 

på att de som bosätter sig i Sverige i större utsträck-

ning är flyktingar, ofta med en tuff bakgrund som gör 

dem dåligt rustade för vår arbetsmarknad. Sett ur den 

vinkeln är det inte Sverige som har dåligt fungerande 

integration, utan snarare andra länder som har en snål 

flyktingpolitik.

Ett tredje sätt att se på siffrorna är att det finns en 

tydlig potential för förbättringar. Arbetsmarknaden 

och bostadsmarknaden har reglerats tills de inte 

längre klarar samhällsförändringar, oavsett om det 

gäller invandring eller stora ungdomskullar. Kanske 

är det inte kommunen som ska ansvara för att hjälpa 

människor in i samhället (ett ansvar de numera delar 

med Arbetsförmedlingen) utan människorna själva, i 

samarbete med civilsamhälle och näringsliv. Det sak-

nas inte utrymme för politiska reformer.

När utlandsfödda kommer i arbete är det lätt att se 
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vilken positiv roll invandring spelar för svensk arbets-

marknad. De senaste decenniernas invandring har 

varit viktig, både för att fylla behovet på en växande 

tjänstemarknad och för att klara generationsväxlingen 

när 40-talisterna har gått i pension, inte minst inom 

vården och omsorgen. Det går lätt att peka ut bran-

scher och företag som går bra tack vare invandringen 

eller som rent av inte hade kunnat finnas utan utlands-

född personal. 

Blandade grupper är också bättre på att tänka 

nytt. Det gäller i enskilda företag och sannolikt även i 

samhället som helhet. Tack vare en större mångfald i 

befolkningen föds nya idéer och företag. Här närmar vi 

oss temat för den studie du håller i din hand. En bild av 

företagande bland utlandsfödda är att det handlar om 

brödfödeföretag: Den som inte kan få en anställning, 

på grund av bristande språkkunskaper, diskriminering, 

otillräckliga kvalifikationer eller något annat, väljer att 

starta företag för att kunna försörja sig på sina egna 

villkor. Sådana företag är sällan vare sig nyskapande 

eller jobbskapande, men fyller förstås en viktig funk-

tion för företagaren själv.

Hur ser det då ut för barn till utlandsfödda? Det 

finns förstås faktorer som talar för att även den grup-

pen skulle starta enkla brödfödeföretag - något sämre 

genomsnittlig utbildningsnivå, sociala problem i vissa 

invandrartäta områden, diskriminering och så vidare. 
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Samtidigt talar mångfaldsresonemanget för motsat-

sen. En person med dubbla kulturella erfarenheter 

har sannolikt kontakter och idéer som andra inte har, 

vilket borde leda till konkurrenskraftiga, växande före-

tag. Resultaten i den här studien talar för den senare 

bilden.

Syftet med FORES migrationsprogram är inte att 

visa att invandring är lönsamt. Invandringens effekt 

på ekonomin är inte oviktig, men kan inte vara mer än 

ett argument bland många om man vill väga för- och 

nackdelar med migration. FORES utgångspunkt är att 

det är bra om människor har möjlighet att flytta över 

gränserna - det är en viktig frihet. Vi vill att ekonomi 

och arbetsmarknad ska fungera så bra som möjligt i 

ett samhälle som påverkas av migration. Den senare 

ambitionen bör även den som vill minska invand-

ringen kunna dela. Att få lägga ytterligare en pusselbit 

om hur företagande fungerar hos utlandsfödda och 

deras barn ger oss större möjligheter att ta tillvara det 

positiva och motverka det negativa.

Andreas Bergström

tf VD FORES
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Sammanfattning

Trots ett ökande intresse för entreprenörskap 

bland invandrargrupper saknas studier på förutsätt-

ningarna för tillväxt i invandrarledda företag. Denna 

rapport undersöker omsättningstillväxt bland små- 

och medelstora aktiebolag ledda av utrikes födda, barn 

till utrikes födda eller personer med svensk bakgrund. 

Vi finner att de företag som drivs av personer med 

svensk bakgrund i genomsnitt är större men att tillväx-

ten är starkare bland invandrarföretagen, i synnerhet 

bland de som leds av barn till utrikes födda. Vi fann 

även att företagsledarens utbildning är en viktig faktor 

som påverkar tillväxt. En intressant grupp med extra 

stor tillväxtpotential är såldes barn till utrikes födda 

med en hög utbildning.

Våra resultat är viktiga då de pekar på vikten av 

företagstillväxt och inte bara graden av företagande 

bland olika samhällsgrupper. Om företag inte växer 

så bidrar de mindre till ekonomisk utveckling och 

grundarna kvarstår i en ekonomisk situation som 
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oftast är mer ogynnsam än om de vore anställda i 

samma bransch (Shane, 2009). Våra resultat indike-

rar att många svenska invandrarföretagare faktiskt 

lyckas få sina företag att växa. Det är möjligt att denna 

trend kan komma att öka i takt med globaliseringen, 

vilket utgör en bra grund för att öka antalet transna-

tionella entreprenörer, det vill säga de entreprenörer 

som är verksamma i flera länder. Den nya lagstift-

ningen om arbetskraftsinvandring som trädde i 

kraft den 15 december 2008 underlättade också för 

entreprenörer att invandra till Sverige från länder 

utanför EU (s.k. affärsimmigration). Under årens 

lopp har arbetskraftsinvandring diskuterats flitigt, 

men affärsimmigration har fått lite uppmärksamhet 

(Företagarna, 2008). Affärsimmigration kan vara 

ett sätt för Sverige att ytterligare öka tillväxten. Det 

är ett område där vi efterlyser mer forskning, i syn-

nerhet vore det intressant att titta närmare på länder 

som Chile, Australien, Singapore och Nya Zeeland. 

Detta är länder med lång erfarenhet av affärsimmi-

gration (Ley, 2003). 

Studien motiveras av det ökande fokuset på både 

entreprenörskap och invandring som viktiga ekono-

miska krafter (Audretsch, 2008; Goldin, Cameron 

och Balarajan, 2011). Kopplingen mellan entrepre-

nörskap och invandring är en viktig fråga som fors-

karsamfundet bara börjat att utröna. Migration, 
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entreprenörskap och ekonomisk tillväxt är tvärdisci-

plinära frågor, och vi ser starka möjligheter för såväl 

forskare inom demografi, sociologi och ekonomi att 

bidra till denna diskussion.
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Inledning

Kapitel 1

Entreprenörskap och internationell migration 

är två av efterkrigstiden viktigaste och mest diskute-

rade frågor (Audretsch, 2008). Fram tills nyligen har 

dock forskning som undersöker sambandet mellan 

migration och entreprenörskap varit begränsad. Bris-

ten på forskning är förvånande då det finns en uppen-

bar koppling mellan entreprenörskap och migration 

(Dana, 2011). Det finns redan drygt 200 miljoner mig-

ranter i världen och prognoser visar att under nästa 

femtioårsperiod kommer antalet migranter att öka 

som ett resultat av ekonomisk tillväxt, urbanisering 

och bättre tillgång till utbildning i utvecklingsländer 

(Goldin et al., 2011). Som alltid i historien, kommer 

människor att flytta i jakt på bättre politiska och eko-

nomiska möjligheter och en säkrare livsmiljö. Denna 

utveckling kommer att ske parallellt med att behovet  

av migranter ökar kraftigt i många i-länder när där 

befolkningen minskar och blir äldre.
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Huvudsyftet med denna rapport är att undersöka 

om det finns skillnader i tillväxt mellan företag som 

drivs av personer med svensk respektive utländsk 

bakgrund i Sverige. Detta är en i stort sett outfors-

kad fråga då även om vi vet att företagande är vanligt 

bland invandrare så vet vi nästan ingenting om hur 

pass framgångsrika dessa företag är, och inte heller 

om vad som påverkar tillväxten i företag drivna av 

invandrare. Således är detta viktiga forskningsfrågor 

då en liten del snabbväxande företag har påvisats att 

stå för nästan hela nettotillväxten av nya jobb (Hen-

rekson och Johansson, 2010). Huruvida företagandet 

bland invandrare är framgångsrikt avgörs alltså inte 

främst genom att titta på hur frekvent detta är, utan 

om företagen lyckas växa. Intressant nog saknas det 

forskning om skillnader i tillväxt mellan de företag 

som drivs av utrikes födda och barn  till utrikes födda. 

En av få studier som särskiljer mellan utrikes födda 

och barn till utrikes födda visade att nivån på företa-

gandet hos barn till utrikes födda i Sverige är lägre än 

bland utrikes födda (Klinthäll och Urban, 2011) men 

vi vet fortfarande inte om detta beror på skillnader i 

de företag som startas, eller om det beror på att barn 

till utrikes födda har en starkare arbetsmarknadsposi-

tion och därför är mer selektiva i sitt entreprenörskap. 

En i sammanhanget intressant fråga är därför om det 

finns det skillnader i tillväxtfaktorer i företag ledda av 
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utrikes födda och barn till utrikes födda jämfört med 

personer som har svensk bakgrund. Då nettotillväxten 

i nya jobb har funnits bero på ett litet antal snabbt väx-

ande företag vill vi slutligen även undersöka potenti-

ella skillnader mellan långsamt växande och snabbt 

växande företag drivna av invandrare eller svensk-

födda. I denna rapport söker vi därför att besvara föl-

jande forskningsfrågor:.

• Finns det generella skillnader i omsätt-

ningstillväxt i företag beroende på företags-

ledarens härkomst?

• Finns det skillnader i tillväxtfaktorer i före-

tag ledda av utrikes födda och barn till utri-

kes födda jämfört med personer som har 

svensk bakgrund?

• Finns det skillnader i tillväxtfaktorer i före-

tag ledda av utrikes födda och barn till utri-

kes födda jämfört med personer som har 

svensk bakgrund?

• Skiljer sig dessa mönster bland »långsamt 

växande« och »snabbväxande« företag?
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Kapitel 2

Invandring och  
företagande

Sverige har en lång historia av både in- och 

utvandring. Under medeltiden lockade Sverige till 

sig tyska köpmän och hantverkare. Dessa och andra 

invandrare bidrog till att Sveriges politiska system 

och skatteväsen utvecklades. Gustaf den II Adolf och 

Louis de Geer uppmuntrade vallonerna att invandra 

för att utveckla vår järnbrytning och järnframställning 

(Harrison, 2009). Holländska entreprenörer bidrog 

till den svenska finpapperstillverkningen och många 

av de främsta handelshusen i Göteborgs grundlades 

av skottar, engelsmän, holländare och tyskar. Sverige 

har således en lång historia av att främja invandring 

och företagande hos den invandrade befolkningen. 

Många invandrare under senare tid flyttade till Sverige 

under 1960-talet då behovet av industriarbetare var 

stort. Arbetslösheten var då lägre hos utrikes födda än 

hos personer med svensk bakgrund och därför var det 
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färre av dessa invandrare som startade företag. Bland 

de som gjorde blev dock många framgångsrika, t.ex. 

Salvatore Grimaldi och Fernando Di Luca (Johnson, 

2010). Under 1970-talet och framåt har invandringen 

mer och mer kommit att domineras av flykting- och 

anhöriginvandring (Nutek, 2007). Andelen företagare 

bland invandrarna har under senare år stigit raskt, 

både bland utrikes födda och barn till utrikes födda 

(Klinthäll och Urban, 2011).

Invandrarföretagande i  
andra länder
Storbritannien och Kanada har en historia av fram-

gångsrikt invandrarföretagande. I synnerhet Kanada 

brukar framhållas som ett framgångsexempel där 

betydligt fler av invandrarna är företagare än i Sverige 

(Företagarna, 2008). Dessa länder har också en betyd-

ligt lägre arbetslöshet hos utrikes födda än Sverige. 

Både utrikes födda och barn till utrikes födda brukar 

framhållas som en av nyckelfaktorerna bakom fram-

växten av högteknologiska företag i Silicon Valley-

klustret i nordvästra USA. Företag som Google, Intel, 

Paypal, eBay och Yahoo har alla grundats av invandrare 

eller barn till invandrare (Fairlie, 2012). Av samtliga 

teknikföretag i USA som grundades mellan 1995 och 

2005 hade 25 procent en invandrare som företagsle-
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dare (Goldin et al., 2011). Saxenians forskning har fått 

uppmärksamhet då hennes studie var en av de första 

som synliggjorde invandrarnas stora bidrag till att Sili-

con Valley blivit ett framgångsrikt IT-kluster. En möj-

lig bidragande orsak till att invandrarna lyckats så bra 

är att Silicon Valleys invandrarentreprenörer var duk-

tiga på att bygga upp både lokala och internationella 

nätverk. Denna teori stöds av Hart och Acs (2011) stu-

die som visade att företag som drivs av invandrare har 

strategiska kontakter i utlandet i en betydligt högre 

utsträckning än företag som drivs av infödda. Det är 

också i linje med den senaste tidens nationalekono-

miska forskning som visar att invandringen tenderar 

att öka utrikeshandeln (Hatzigeorgiou, 2011).

Nutida invandrarföretagande i 
Sverige
I Sverige utgör utrikes födda mellan 13-15 procent av 

alla företagare1  och under 2000-talet ökade antalet 

företag som startats av utlandsfödda personer med 

cirka 75 procent (Tillväxtverket, 2010). Den generellt 

höga andelen företagare bland invandrare kan delvis 

förklaras med att företagande kan vara en väg att hitta 

en sysselsättning trots fattigdom, svårigheter med 

1. Definierat som individer som driver ett eget företag (oavsett bolagsform) som huvudsys-
selsättning.
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det inhemska språket, eller att man är drabbad av dis-

kriminering (Hammarstedt, 2001). Sysselsättningen 

bland de företag som drivs av företagare med utländsk 

bakgrund uppgår till ungefär 200 000 personer. Det 

finns dock stora skillnader i graden av företagande 

mellan invandrargrupper beroende på när de kom 

till Sverige och från vilket land de härstammar ifrån 

(Hammarstedt, 2001). Invandrare från södra Europa 

är den grupp med i särklass högst andel företagande, 

betydligt högre än hos infödda svenskar. En annan 

viktig skillnad är valet av bransch - utomeuropeiska 

invandrare väljer i högre utsträckning att etablera 

sig inom de enklare tjänstesektorerna (Andersson 

och Hammarstedt, 2011). Frågan är dock om denna 

branschsegregation kvarstår också bland invandrar-

nas barn om också dessa driver företag?

Tillväxt i småföretag
Den empiriska litteraturen om tillväxt i små företag 

har expanderat enormt de senaste decennierna. För 

en utförlig översikt hänvisar vi till litteraturgenom-

gångarna av Coad (2009), Gilbert m.fl. (2006) samt 

Davidsson, Delmar och Wiklund (2006) som specifikt 

fokuserar på svenska förhållanden. Tidigare forskning 

har definierat en rad olika tillväxtmått som beskriver 

hur företag kan växa. Företag kan t.ex. skapa tillväxt 
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genom att växa geografiskt (Andersson, 2004), öka 

marknadsandelar (Chaganti, 1987; David, 1993), anta-

let anställda eller omsättningen (Delmar, 1997). Nor-

malt sett tenderar forskning som utgår från företagens 

perspektiv att fokusera på tillväxt i omsättning eller 

resultat (de mått som företagare själva brukar vara 

mest intresserade av) och forskning som utgår från 

ett samhällsperspektiv att fokusera på tillväxt i antal 

anställda (Delmar, Davidsson och Gartner, 2003). Då 

nettotillväxten i nya jobb har funnits bero på ett litet 

antal snabbt växande företag finns således också en 

forskningsmässig motivation att undersöka potenti-

ella skillnader mellan långsamt växande och snabbt 

växande företag.2

I den empiriska forskningen har ett stort fokus legat 

på strukturella faktorer, såsom ett företags bransch 

och de konkurrensförhållanden som råder i branschen 

(Coad, 2009), den relativa storleken av liknande före-

tag (Reichstein m.fl., 2010) eller innovationstakten i 

en bransch (Eisenhardt och Bird Schonhoven, 1990; 

Delmar, McKelvie och Wennberg, 2012). En del forsk-

ning har också intresserat sig för hur företagsledarens 

egenskaper och bakgrund kan påverka tillväxten i 

deras företag. Denna forskningsfåra har kommit att 

2. Förutom vikten av tillväxt i snabbt växande företag som en viktig jobbskapare står en-
mansföretag för en betydande del av nya jobb. Dessa enmansföretagare tenderar dock att ha 
lägre produktivitet än större växande bolag och även ha låga inkomster, vilket har lett många 
forskare till att påpeka att andelen enmansföretagare är ett dåligt mått på värdeskapande 
entreprenörskap och att ett fokus istället bör ligga på tillväxtföretag (Shane, 2009).
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fokusera på entreprenörens/entreprenörernas eller 

företagsledarens/ledningsgruppens utbildning och 

branscherfarenhet (Cooper m.fl., 1994; Eisenhardt och 

Bird Schonhoven, 1990), företagsledarens kön (Du 

Rietz och Henrekson, 2000), samt även deras attity-

der och motivation att söka tillväxt (Wiklund, Davids-

son och Delmar, 2003). Dock saknas nästan i sin helhet 

studier om relationen mellan företagsledarens etniska 

bakgrund och tillväxt. Detta är viktigt för som vi disku-

terar nedan så jobbar »etniska entreprenörer« oftast 

utifrån förhållanden som skiljer sig från medianföre-

taget.

Tillväxt bland invandrarföretag
Tidigare forskning om invandring och entreprenör-

skap har ofta fokuserat på att analysera skillnader 

bland olika grupper eller kategorier av företagare, och 

hur man kan förklara dessa (Chaganti och Greene, 

2002). Forskningen har främst fokuserat på asiatiska 

invandrare i USA eller Storbritannien. Asiater är en 

grupp som fått uppmärksamhet för framgångsrikt 

entreprenörskap i sina nya hemländer, något som ofta 

förklarats med kulturella faktorer såsom hårt arbete 

och nyttjande av etniska nätverk (Basu och Goswami, 

1999). Faktorer som brukar skapa utrymme för till-

växt i invandrares företag uppstår ofta när det finns 

marknadssegment som inget företag betjänar, där det 
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finns begränsat med skalfördelar eller vid försäljning 

av exotiska varor (Aldrich och Waldinger, 1990). Hart 

och Acs (2011) påpekade även att kunskap om både 

kulturen i hemlandet och det nya landet kan utöka 

möjligheten att identifiera nya affärsmöjligheter.

Det finns i forskningen visst stöd för teorin att 

etniska entreprenörer bör undvika att endast sälja till 

andra individer inom samma etniska grupp om de vill 

öka sina chanser att få företaget att växa. Bates (1994) 

studie av företag som grundats av asiater i USA visade 

att gruppen som var fokuserad på den breda allmän-

heten var betydligt framgångsrikare. Försäljning till 

samma etniska grupp kan vara en väg att etablera ett 

företag bland invandrare eller minoriteter, men för att 

bygga ett växande och lönsamt bolag krävs att entre-

prenören också säljer till den breda allmänheten. Frå-

gan är då vilka faktorer som underlättar steget från en 

nischmarknad till en bredare marknad för invandrar-

företagare? Socioekonomiska faktorer som utbildning 

och klasstillhörighet är också viktiga för att förklara 

tillväxt i invandrares företag (Basu och Goswami, 

1999). Även om utbildning i sig inte nödvändigtvis är 

direkt relevant för affärsverksamheten finns ofta posi-

tiva effekter, till exempel att den förbättrar entrepre-

nörens kommunikationsfärdigheter med olika aktörer 

såsom myndigheter och långivare. En annan faktor 

som visat sig ha en positiv effekt på företagstillväxt är 
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tidigare arbetslivserfarenhet som kan ge tillgång till 

marknadsinformation och affärsnätverk (Basu och 

Goswami, 1999).

En av de viktigaste förutsättningarna för att ett 

företag skall växa i omsättning och anställda är att 

företagaren verkligen vill att företaget ska växa och 

ser det som ett viktigt mål att jobba mot (Wiklund, 

Davidsson och Delmar, 2003). Generellt sett verkar 

företagare med utländsk bakgrund vara mer positivt 

inställda till tillväxt än svenskfödda, enligt en studie 

av Tillväxtanalys. I studien framgår att 19 procent av 

samtliga företagare med utländsk bakgrund svarar att 

de »gärna vill att företaget förblir litet«. Motsvarande 

siffra för alla företagare är 30 procent (Företagarna, 

2010). Huruvida invandrarföretagarnas positiva 

inställning till tillväxt verkligen ger genomslag i form 

av realiserad tillväxt saknas det dock forskning om.

I vår genomgång av tidigare studier inom invand-

rarföretagande framgår också att det i stort sett saknas 

forskning vad gäller kvalitén på invandrares företag, 

det vill säga hur de utvecklas i termer av tillväxt, lön-

samhet, och överlevnad (Aldrich och Waldinger, 1990). 

Forskare som studerat entreprenörskap hos minori-

tetsgrupper har ofta fått förlita sig på fallstudier, då 

kvantitativa studier varit svåra att genomföra på grund 

av problem med datakvalité hos tillgängliga databaser 

(Bates, 2011). Sammantaget kan vi konstatera att till-
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gänglig forskning har tenderat att undersöka graden av 

företagande hos olika nationella och etniska grupper, 

men inte undersökt kvalitén på invandrares företag 

såsom tillväxt. Dessutom har forskningen inte under-

sökt huruvida det finns skillnader i företagsutveck-

lingen bland utrikes födda och barn till utrikes födda.

Forskning om utrikes födda 
och barn till utrikes födda
Tidigare forskning inom invandrarföretagande har 

nästan uteslutande fokuserat på utrikes födda (Light, 

1979; Portes och Bach, 1985).  En anledning till bristen 

på forskning om företag drivna av barn till utrikes 

födda kan vara att barn till utrikes födda ofta likställs 

med dem som har svensk bakgrund. Forskare utgår 

ibland från att barn till utrikes födda i många fall kan 

dra nytta av bättre utbildning och integration jämfört 

med deras föräldrar. Bristen på data har dock gjort det 

svårt att testa denna hypotes. Det finns många studier 

som mäter hur väl integrerade invandrare är (Portes 

och Zhou, 1993) men det råder brist på studier som 

undersöker kopplingen mellan integration och företa-

gande. Oftast utgår forskarna från att det borde finnas 

ett positivt samband mellan integration och fram-

gångsrikt företagande, då integration ökar invandrar-

nas möjligheter att ta del av viktig företagsinformation 
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och mobilisera nödvändiga resurser (Le, 2000).

Beckers och Blumbergs (2011) studie är en av få som 

granskar både utrikes födda och barn till utrikes födda. 

De undersökte skillnader i lönsamhet, sysselsättnings-

tillväxt och överlevnadsgrad hos entreprenörer med 

holländsk bakgrund, utrikes födda och barn till utrikes 

födda. Deras resultat visade att fyra av fem undersökta 

invandrargrupper uppvisade sämre resultat som före-

tagare än de med holländsk bakgrund. De drar också 

slutsatsen att  företagare som är barn till utrikes födda 

inte är framgångsrikare än utrikes födda företagare. 

Alltså hittar de inga belägg för att den förbättrade 

integrationen hos barn till utrikes födda resulterar 

i framgångsrikare företagande jämfört med utrikes 

födda. Tänkbara förklaringar till deras resultat är att i 

takt med att utbildningsnivån ökar, minskar viljan att 

driva företag hos invandrare (Clark och Drinkwater, 

2010). En annan möjlig förklaring är att barn till utri-

kes födda inte anpassar affärsidé efter deras resurser, 

då de ofta väljer att fortsätta i samma branscher som 

utrikes födda trots att de oftare har högre humankapi-

tal (Ndofor och Priem, 2011). Det kan också bero på att 

barn till utrikes födda använder sig av samma etniska 

nätverk som deras föräldrar, vilket ökar sannolikheten 

att de väljer att etablera sig i liknande branscher som 

utrikes födda (Ndofor och Priem, 2011). Beckers och 

Blumbergs (2011) resultat ska tolkas med försiktighet, 
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eftersom de inte kontrollerar för företagets ålder. Det 

innebär att de jämför utrikes födda företagare, som 

ofta drivit företag länge, med företag som drivs av barn 

till utrikes födda vilka ofta startats relativt nyligen.
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Kapitel 3

Vad driver tillväxt i 
snabbväxande  
företag?

Metod och data

Från tidigare studier vet vi att individer med 

utländsk bakgrund är överrepresenterade som egen-

företagare vars företagsverksamhet är deras huvud-

sysselsättning. Detta gäller inte när man tittar på 

aktiebolag som är en dyrare och redovisningsmässigt 

något svårare bolagsform (Företagarna, 2010). I vår 

strävan att studera tillväxtorienterat företagande har 

vi valt att granska enbart aktiebolag. Vi använder oss 

av registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 

där vi samplar samtliga företag som enligt RAMS är 

aktiebolag, ej offentligt ägda och som sysselsatte mel-

lan 1 och 100 personer år 2004. Vi följer dessa fram till 

2008, och använder oss av SCBs entreprenörskaps-

databas för att identifiera företagets »operativa före-

tagsledare« enligt metoden beskriven i SCB (2008).1 

1. För metodbeskrivning se Andersson, J. och Andersson, F. (2008). ’Entreprenörskapsdata-
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Anledningen till detta är att det ibland kan vara svårt 

att identifiera vem som är den egentliga entreprenö-

ren i ett nytt bolag (beroende på om denna är ensam 

ägare, delägare, eller del av en företagarfamilj). Före-

tagsledare definieras enligt SCB som »den person 

som sköter bolagets löpande förvaltning«. Personen 

har enligt styrelsen rätten att utföra den löpande 

förvaltningen i den omfattningen att personen inte 

behöver invänta styrelsens beslut. Detta är oftast 

VD:n i företagen, men i mindre företag som inte har en 

utpekad VD enligt Bolagsverket eller Yrkesregister är 

det oftast huvudägaren som utgör operativ företags-

ledare. Då vi enbart studerar privatägda företag utgör 

alltså företagsledaren vår definition av ’entreprenö-

ren’. Vi särskiljer mellan olika kategorier av företags-

ledare baserat på deras bakgrund: ’svensk bakgrund’, 

’utrikes född’ och ’barn till utrikes födda’ (Ndofor och 

Priem, 2011; Beckers och Blumberg, 2011).2  Liksom 

dessa tidigare studier definierar vi ’företagsledare 

med svensk bakgrund’ som inrikes födda med två 

inrikes födda föräldrar eller en inrikes och en utrikes 

född förälder. ’Operativ företagsledare utrikes född’ 

definieras som utrikes födda företagsledare. ’Opera-

tiv företagsledare barn till utrikes födda’ definieras 

basen’ Memorandum. Statistiska Centralbyrån.
2. Robusthetstestsmodeller har gjorts genom användandet av samma modeller men med 
användandet av operativa företagsledare med nordisk (Danmark, Norge, Sverige, Finland 
och Island) bakgrund istället för svensk bakgrund. Resultaten av dessa var identiska när det 
gäller riktning och statistisk signifikans.
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som inrikes född företagsledare med två utrikes födda 

föräldrar. 

Undersökningsdesignen ger oss fyra årsvisa tid-

punkter med totalt 50 021 unika företag och 187,119 

årsobservationer, beskrivna nedan i tabell 1. Företa-

gens genomsnittliga ålder uppgår till 14,6 år och inga 

nystartade företag tillkommer mellan de undersökta 

åren. I genomsnitt sysselsätter dessa företag 7,67 

anställda (se appendix 4). Studien följer tidigare forsk-

ning genom att mäta tillväxt som relativ förändring i 

omsättning, mätt i nominella termer (se appendix 3). 

Av tabellen nedan framgår att medeltillväxten under 

perioden 2004-2005 uppgick till 15,5 procent, vilket är 

den högsta noteringen under undersökningsperioden.

Tabell 1. Medeltillväxt i omsättning (årsvis)

Period Årsobservationer Medeltillväxt

2004–2005 50 060 15,5%

2005–2006 48 236 9,9%

2006–2007 45 520 12,7%

2007–2008 43 303 7,7%

I tabell 2 på nästa uppslag visas hur många av företagen 

som drivs av en företagsledare med svensk bakgrund, 

en företagsledare som invandrat från ett annat land, 

eller en företagsledare vars mor och far invandrat 
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från ett annat land. Då urvalet av företag baseras på 

2004 som vi sedan följer fram till 2008, framgår att 

antalet operativa företagsledare som är utrikes födda 

sjunker under undersökningsperioden medan antalet 

med svensk bakgrund ökar i motsvarande omfattning. 

Det överensstämmer med resultat från en studie från 

2001, där överlevnadsgraden för företag med utländsk 

härkomst var 58 procent medan den för svenskfödda 

var 65 procent (Företagarna, 2010).

Tabell 2. Andel företag uppdelat på företagsledarens 
bakgrund

 2005 2006 2007 2008

Företagsledare med 
svensk bakgrund 

91,0% 91,1% 91,4% 91,6%

Företagsledare utrikes 
född

7,3% 7,1% 6,9% 6,7%

Företagsledare barn till 
utrikes födda 

1,7% 1,8% 1,7% 1,7%

Tabell 3 nedan visar i vilka branscher de olika företagen 

startas. Invandrarföretagande kritiseras ibland för att 

det ofta bedrivs inom sektorer som inte är innovativa 

och med låg lönsamhet (Waldinger, 1996). Vissa fors-

kare (Rusinovic, 2006) ser den bilden som onyanse-

rad, då de framhåller att barn till utrikes födda startar 
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företag i mer innovativa branscher än deras föräldrar 

gjorde. Tabellen avslöjar ett antal tydliga skillnader i 

vilka branscher de olika företagen drivs: företag ledda 

av utrikes födda drivs oftare i ’Personliga och kultu-

rella tjänster’ än företag ledda av personer med svensk 

bakgrund. Förklaringen till den stora skillnaden i Per-

sonliga och kulturella tjänster är att bland annat res-

tauranger återfinns här. Företag ledda av barn till utri-

kes födda drivs också oftare i Personliga och kulturella 

tjänster, men intressant nog också oftare i ’Finansiell 

verksamhet och Företagstjänster’ än företag ledda av 

de med svensk bakgrund. Även inom ’Utbildning och 

forskning’ är utrikes födda och barn till utrikes födda 

överrepresenterade.

Inom Jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggverk-

samhet dominerar företag med företagsledare som har 

svensk bakgrund. Det är uppenbart att de branschvisa 

skillnaderna är störst mellan företag som har företags-

ledare med svensk bakgrund och företag vars ledare 

är utrikes födda. Skillnaderna mellan personer med 

svensk bakgrund och barn till utrikes födda är betyd-

ligt mindre, vilket bekräftar Behrenz, Hammarstedt 

och Månssons (2007) studie att barn till utrikes födda 

tenderar att ha en sysselsättningmönster som är mer 

likt de med svensk bakgrund än utrikes födda.
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Tabell 3. Företagens bransch, uppdelat på företagsleda-
rens bakgrund

Bransch Svensk 
bakgr-
und

Utrikes 
född

Barn till 
utrikes 
födda

1 - Jordbruk, skogsbruk och fiske 4,2% 1,2% 1,7%

2 - Tillverkning och utvinning 15,1% 12,4% 12,1%

3 - Energi, vatten  och av-
fallshantering 

0,3% 0,1% 0,0%

4 - Byggverksamhet 17,0% 8,1% 12,7%

5 - Handel och kommunikation 36,1% 28,7% 34,1%

6 - Finansiell verksamhet och 
företagstjänster 

16,9% 16,5% 20,4%

7 - Utbildning och forskning 1,4% 1,4% 1,7%

8 - Vård och omsorg 3,5% 7,7% 4,8%

9 - Personliga och kulturella 
tjänster 

5,7% 23,9% 12,6%

Totalt antal  
årsobservationer

170 625 13 086 3 286

Not: Alla siffror representerar företagsspecfika årsobservationer 
och baseras alltså på ett genomsnitt över alla år. 122 årsobserva-
tioner saknar branschkod och är därför exkluderade.
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Resultat

Vi börjar vår analys av tillväxt i företag som drivs av 

personer med utländsk eller svensk bakgrund med 

en serie deskriptiva analyser. Figurerna 1 och 2 visar 

genomsnittlig omsättning och tillväxt i företag där 

den operativa företagsledaren har svensk bakgrund, 

är utrikes född, eller barn till utrikes född. Som vi ser 

i Figur 1 finns en systematisk skillnad där företag med 

en svensk operativ företagsledare i genomsnitt är 

10-20 procent större än företag där den operativa före-

tagsledaren har utländsk bakgrund. Företagen där den 

operativa företagsledaren är barn till utrikes födda är 

något större än företagen där den operativa företagsle-

daren är utrikes född.

Figur 1. Omsättning i aktiebolag

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
2005 2006 2007

Företagsledare med svensk bakgrund

2008

TSEK

Företagsledare utrikes född

Företagsledare barn till utrikes födda



24

Wennberg & Efendic

Figur 2 visar medeltillväxten i samma företag. Här 

ser vi en radikalt annorlunda bild jämfört med figur 1 

som visade omsättningsstorlek. Detta indikerar vikten 

av att särskilja mellan företagens de facto storlek vid 

en viss punkt jämfört med en annan (absolut tillväxt), 

och deras relativa tillväxt från år till år. Det finns en 

systematisk skillnad där företag med en företagsledare 

som har svensk bakgrund växer långsammare än båda 

de två andra kategorierna. Barn till utrikes födda upp-

visar högst tillväxt.

Figur 2. Tillväxt omsättning i aktiebolag.
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Tillväxt i företag ledda av utrikes födda 
och barn till utrikes födda
Vi analyserar här tillväxt i företag ledda av utrikes födda 

och barn till utrikes födda jämfört med svenskar i en 

trestegsmetod. Första steget är att vi skattar en reg-
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ressionsmodell av standardtyp (OLS) för hela urvalet 

av företag, med separata variabler som indikerar om 

företagsledaren är utrikes född eller barn till utrikes 

födda. I modellen försöker vi kontrollera för relevanta 

faktorer som tidigare forskning har visat påverkar ett 

företags tillväxt. För att illustrera de viktigaste resul-

taten visas endast de relativa skillnaderna i två stapel-

diagram (figur 3a och figur 3b). Den fullständiga reg-

ressionsmodellen återfinns i appendix 5. Detta testar 

vår första undersökningsfråga om huruvida det finns 

generella skillnader i omsättningstillväxt i företag 

beroende på företagsledarens härkomst. Vi såg redan 

i de deskriptiva analyserna ovan (figurerna 1 och 2) att 

omsättningen är högre i företag med företagsledare 

som har svensk bakgrund, men att tillväxttakten verkar 

vara generellt högre bland företag med en företagsle-

dare som är utrikes född, och framförallt bland företag 

med företagsledare som är barn till utrikes födda.

I det andra steget skattas separata modeller för de 

tre grupperna av företagsledare. Resultaten summeras 

i tabell 4. Detta testar vår andra forskningsfråga, näm-

ligen om det finns specifika faktorer som påverkar till-

växt i invandrardrivna företag, samt om dessa faktorer 

skiljer sig åt i företag ledda av utrikes födda och barn 

till utrikes födda jämfört med infödda svenskar. Slutli-

gen undersöker vi om faktorerna som påverkar tillväxt 

skiljer sig åt mellan »långsamt växande« och »snabb-



26

Wennberg & Efendic

växande« företag. Vi gör detta genom att separera 

företagen som krympande, ej växande, långsamt väx-

ande, och snabbväxande och skattar sedan separata 

regressionsmodeller för dessa grupper (Reichstein 

m.fl. 2010). Resultaten summeras i figur 4. Detta testar 

vår sista undersökningsfråga om det finns specifika 

mönster i tillväxt för »långsamt växande« och »snabb-

växande« företag.

Figur 3a. Företagsledarens inflytande på  
omsättningstillväxt.
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Figurerna 3a och 3b visar de viktigaste resultaten från 

vår basmodell om omsättningstillväxt i aktiebolag. Vi 

finner att såväl företagsledares bakgrund som före-

tagsspecifika faktorer påverkar omsättningstillväxten. 

Variabeln för företagsledare som är utrikes födda är 

positiv men har inget signifikant samband med till-

växt, vilket bekräftar de deskriptiva resultaten i figur 
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2. Vad som är uppseendeväckande är dock att varia-

beln för företag vars ledare är barn till utrikes födda är 

positiv och signifikant. Ett företag som leds av barn till 

utrikes födda växer i genomsnitt 2,2 procent snabbare 

än företag som drivs av någon med svensk bakgrund. 

Det är en tämligen stark effekt, till och med något 

starkare än effekten av att företagsledarens föräldrar 

är företagare. Detta indikerar att företagsledarens 

bakgrund är en viktig faktor i företagstillväxt, och att 

företag vars ledare är barn till utrikes födda oftare än 

andra jämförbara företag uppvisar stark tillväxt.

Det är också viktigt att nämna något om de andra 

Figur 3b. Olika faktorers inflytande på  
omsättningstillväxten
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Noter: Figurerna 3a och 3b visar marginaleffekter för 187 119 årsobservationer 
bland 50 021 unika företag, baserade på en OLS modell med ett större antal 
kontrollvariabler samt indikatorer för bransch, region, samt år. De påvisade 
effekterna är samtliga statistisk signifikanta på 5%-nivån eller lägre, förutom 
variabeln ’utrikes födda’ som inte är statistiskt signifikant. Den fullständiga 
regressionsmodellen återfinns i appendix 5.
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variablernas inflytande. Om den operativa företagsle-

daren har eftergymnasial utbildning har det ett posi-

tivt samband med omsättningstillväxt. Ett negativt 

samband råder om bolaget är del i en koncern, vilket 

är svårt att tolka då koncerner kan välja att flytta eller 

omstrukturera verksamheter ganska oberoende av vil-

ken del av verksamheten som växer snabbast eller har 

bäst lönsamhet. Vi ser också att företag där företags-

ledaren är kvinna uppvisar i allmänhet lägre omsätt-

ningstillväxt. Detta stöds av Du Rietz och Henrekson’s 

(2000) studie som visade att företag som drivs av 

kvinnliga entreprenörer oftare har svagare omsätt-

ningstillväxt. De fann dock inga skillnader mellan kvin-

nor och män när det gäller andra mått på ett företags 

prestation som till exempel lönsamhet. En anledning 

till lägre omsättningstillväxt bland kvinnliga entrepre-

nörer kan vara att fler kvinnor än män medvetet väljer 

att avstå från tillväxt, samt att de oftare verkar i tjäns-

tenäringar där det är svårare att växa snabbt (Du Rietz 

och Henrekson, 2000). Slutligen så ser vi att företags 

relativa storlek uppvisar ett starkt positivt inflytande 

på omsättningstillväxten – en viktig variabel enligt 

mikroekonomisk teori som hävdar att nya företag 

snabbt måste växa till branschens genomsnittliga 

storlek för att klara av att konkurrera på marknaden 

(Caves, 1998; Reichstein m.fl. 2010).
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Skillnader i tillväxtfaktorer i företag ledda 
av utrikesfödda och barn till utrikes födda
Analysen i appendix 5 påvisade att även om invandra-

res företag är generellt mindre, så tenderar de att växa 

snabbare än företag med en företagsledare som har 

svensk bakgrund. Detta gäller specifikt företag drivna 

av barn till utrikes födda. I vår genomgång av tidigare 

forskning så framhölls teorin om att invandrares före-

tagande kan utgöra en »bro« för ekonomisk integra-

tion och att även om invandrare har sämre resurser än 

inhemskt födda så är det möjligt för dem att nyttja spe-

cifika resurser såsom deras sociala kapital och famil-

jemedlemmar (Bates, 1994). För att undersöka om 

det finns skillnader i sådana tillväxtfaktorer för de tre 

grupperna av företag vars ledare har svensk bakgrund 

eller är utrikes födda och barn till utrikes födda, skat-

tar vi därför separata modeller för de tre grupperna 

i tabell 4. Detta tillåter oss att undersöka om de olika 

variablerna har samma eller annorlunda effekt på före-

tagstillväxt i de tre grupperna.
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Tabell 4. Omsättningstillväxt i aktiebolag uppdelat på  
företagsledarens bakgrund

Variabler Företags-
ledare 
svensk 
bakgrund

Företags-
ledare 
utrikes 
född

Företags- 
ledare 
barn till 
utrikes 
födda

Företagsledarens partner är 
företagare 

-0,8% -6,2%

Företagsledarens föräldrar är 
företagare

2,0% 4,6%

Företagsledare kvinna -1,5%

Antal styrelsemedlemmar 0,8% 1,3% 2,1%

Gemensamma styrelsemed-
lemmar mellan bransch

0,2%

Gemensamma styrelsemed-
lemmar inom bransch

-0,2%

Koncerntillhörighet -0,9%

Företagens relativa storlek 2,4% 2,3% 2,7%

% anställda med eftergym-
nasial utbildning

0,1%

Antal sysselsatta i företaget -0,1%

Företagets ålder -0,2% -0,3% -0,5%

Kontroll för Branscheffekter: Ja Ja Ja

Kontroll för Länseffekter: Ja Ja Ja

Kontroll för Årseffekter: Ja Ja Ja

Observationer: 170 625 13 086 3 286

R2 -värde: 0,024 0,042 0,106

Noter: Tabellen visar marginaleffekter baserade på separata OLS modeller. 
Samtliga variabler i huvudmodellen ingår som kontrollvariabler, men bara 
statistisk signifikanta effekter (5%-nivån eller starkare) visas. Alla siffror 
representerar företagsspecifika årsobservationer och baseras alltså på ett 
genomsnitt över alla år. 122 årsobservationer saknar branschkod och är därför 
exkluderade.
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Tabell 4 visar flera intressanta mönster som doldes 

när vi blandade samtliga företagsledare i Figur 3a. Vi 

finner först och främst att tillväxt i företag ledda av 

barn till utrikes födda drivs av något annorlunda möns-

ter än bland företag ledda av de med svensk bakgrund 

eller utrikes födda. Specifikt ser vi ett negativt sam-

band mellan förekomsten av kvinnliga företagsledare 

och tillväxt för de med svensk bakgrund. Vi ser också 

ett starkt negativt samband om företagsledarens part-

ner är företagare och tillväxt i företag drivna av barn 

till utrikes födda. Detta kan indikera att familjeföreta-

gande är mindre framgångsrikt i företag drivna av barn 

till utrikes födda. Om den operative företagsledarens 

föräldrar också varit företagsledare har det en positiv 

inverkan på omsättningstillväxten för de med svensk 

bakgrund samt barn till utrikes födda. Socialt kapital 

i form av gemensamma styrelsemedlemmar har ett 

positivt samband med tillväxt bland företag där före-

tagsledaren är barn till utrikes födda, men endast i de 

fall styrelsemedlemmarna finns inom olika branscher 

och ej inom samma koncern.

Tillväxt i »långsamt växande« och 
»snabbväxande« företag
Vår sista analys undersöker om faktorerna som påver-

kar tillväxt skiljer sig åt mellan »långsamt växande« 

och »snabbväxande« företag. Vi gör detta genom 
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att skatta modellerna via så kallad kvantilregression 

(Reichstein m.fl. 2010) med samma variabler som i de 

tidigare analyserna. Marginaleffekten av de starkaste 

variablerna visas nedan i figur 4 (kontakta författarna 

för fullständiga regressionsmodeller). Resultaten 

stöder mönstren från den tidigare analysen men visar 

specifikt att företagsledarens bakgrund och utbildning 

är de viktigaste faktorerna som avgör om företagen 

skall klassificeras som långsamt växande eller snabb-

växande.

Figur 4. Skillnader i tillväxt mellan »långsamt växande« 
och »snabbväxande«företag.

Ljusgrå: knappt växande, grå: långsamt växande, svart: snabbväxande.

Noter: Figuren visar marginaleffekter baserade på separata OLS modeller 
skattade enligt ’kvantilregressionsmetoden’, d.v.s. separerat för tillväxtspan-
nen (50-69%, 70-89%, samt 90-100%). Samtliga variabler som ingår i huvud-
modellen ingår som kontrollvariabler. De påvisade effekterna är samtliga 
statistisk signifikanta på 1%-nivån och är de starkaste effekterna av samtliga i 
modellen, tillsammans med företagets relativa storlek (1,8%).
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Figur 4 avslöjar att sambandet mellan omsättnings-

tillväxt och huruvida företagsledaren är utrikes född 

delvis beror på om man studerar »långsamt växande« 

eller »snabbväxande« företag. Också i denna analys 

är variabeln för företagsledare som är barn till utrikes 

födda starkare än samtliga övriga variabler. Speciellt 

uttalade är dessa effekter bland de snabbväxande 

företagen. Företag som leds av barn till utrikes födda 

är 3,8 procent mer sannolika att klassificeras som 

»snabbväxande« jämfört med det genomsnittliga 

företaget i samma bransch och storleksklass med en 

företagsledare som har svensk bakgrund. Företag som 

leds av barn till utrikes födda är också 2,1 procent mer 

sannolika att klassificeras som »långsamt växande«. 

Företag som leds av utrikes födda är 0,9 procent mer 

sannolika att klassificeras som »snabbväxande«. Då 

figur 1 visade att både de företag som drivs av utrikes 

födda och i viss utsträckning även de som drivs av barn 

till utrikes födda har lägre omsättningsnivåer än före-

tagen med företagsledare med svensk bakgrund, tyder 

detta på att de startar sina företag på en lägre omsätt-

ningsnivå men att det finns en »catching-up« effekt. 

Figur 3a visar också att eftergymnasial utbildning har 

en positiv effekt på omsättningstillväxten vilket stö-

der resultaten i Bates (1994) där utbildning hade en 

positiv inverkan på överlevnadsgraden för företag som 

drivs av asiatiska invandrare i USA.
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Slutsatser

Motiverat av bristen på empirisk forskning om tillväxt 

i företag drivna av invandrare har vi i denna rapport 

använt detaljerade mikrodata för att undersöka tre 

hittills outforskade frågor:

• Finns det generella skillnader i omsätt-

ningstillväxt i företag beroende på företags-

ledarens härkomst?

• Finns det skillnader i tillväxtfaktorer i före-

tag ledda av utrikes födda och barn till utri-

kes födda jämfört med personer som har 

svensk bakgrund?

• Skiljer sig dessa mönster bland »långsamt 

växande« och »snabbväxande« företag?

Vi fann att mönstren vad gäller omsättningstillväxt 

skiljer sig åt beroende på företagsledarens bakgrund, 

men också att det finns viktiga skillnader mellan de 

faktorer som påverkar tillväxt i invandrardrivna före-

tag och mellan olika grupper av »långsamt växande« 

och »snabbväxande« företag.

Det kanske mest uppseendeväckande är dock att 

företag vars ledare är barn till utrikes födda växer 

snabbare i samtliga modeller i rapporten. Dessa resul-

tat visar alltså att det finns betydande skillnader i hur 
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snabbt företagen växer beroende på om företagen 

drivs av utrikes födda eller barn till utrikes födda. Till 

skillnad från Beckers och Blumbergs (2011) studie 

om skillnader i sysselsättningstillväxt bland företag 

drivna av utrikes födda och barn till utrikes födda 

i Holland, finner vi att omsättningstillväxten hos 

svenska företag drivna av barn till utrikes födda är 

betydligt högre. En förklaring till dessa mönster som 

inte får stöd i våra data är att barn till utrikes födda inte 

anpassar affärsidé efter deras resurser utan väljer att 

fortsätta i samma branscher som utrikes födda (Ndo-

for och Priem, 2011). Vi finner att företag drivna av 

barn till utrikes födda ofta återfinns i kunskapsinten-

siva sektorer såsom finansiella tjänster eller forskning 

och utbildning, medan företag drivna av utrikes födda 

oftare återfinns i restaurangsektorn. Dessutom finner 

vi att företag drivna av barn till utrikes födda växte 

betydligt snabbare än företag drivna av företagsledare 

med en svensk bakgrund och även företag drivna av 

utrikes födda. En anledning till snabbare tillväxt hos 

barn till utrikes födda skulle kunna vara att de från-

går mönstret att fokusera försäljningen till sin egna 

etniska grupp (Bates, 2011).

Vi fann även att företagsledarens utbildning är en 

viktig faktor som påverkar tillväxt. En intressant grupp 

med extra stor tillväxtpotential är såldes barn till utri-

kes födda med en hög utbildning. Detta har policykon-
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sekvenser, både för utbildnings- och näringslivspolitik, 

men också för migrationspolitik. Sverige har nyligen 

underlättat arbetsmarknadsinvandring genom infö-

randet av nya regler för arbetskraftsinvandring 

(Justitiedepartementet, 2008). Genom de nya reg-

lerna har myndigheternas arbetsmarknadsprövning 

tagits bort, istället är det arbetsgivarens bedömning 

av sitt eget arbetskraftsbehov som bestämmer vem 

som kan få uppehållstillstånd. Här gjorde riksdagen 

bedömningen att liberal arbetskraftsinvandring med 

utgångspunkt i arbetsgivarens behov behövs för att vi 

ska ha en väl fungerande ekonomi och för att möta den 

demografiska utvecklingen.1 

Våra resultat är viktiga då de pekar på vikten av 

företagstillväxt och inte bara graden av företagande 

bland olika samhällsgrupper. Om företag inte växer så 

bidrar de mindre till ekonomisk utveckling och grun-

darna kvarstår i en ekonomisk situation som oftast 

är mer ogynnsam än om de vore anställda i samma 

bransch (Shane, 2009). Våra resultat indikerar att 

många svenska invandrarföretagare faktiskt lyckas få 

sina företag att växa. Det är möjligt att denna trend 

kan komma att öka i takt med globaliseringen, vilket 

utgör en bra grund för att öka antalet transnationella 

entreprenörer, det vill säga de entreprenörer som 

är verksamma i flera länder. Den nya lagstiftningen 

1. Axén, G. (2012), Utfrågning om arbetskraftsinvandring, Riksdagen.
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om arbetskraftsinvandring som trädde i kraft den 15 

december 2008 underlättade också för entreprenörer 

att invandra till Sverige från länder utanför EU (s.k. 

affärsimmigration). Under årens lopp har arbets-

kraftsinvandring diskuterats flitigt, men affärsim-

migration har fått lite uppmärksamhet (Företagarna, 

2008). Affärsimmigration kan vara ett sätt för Sverige 

att ytterligare öka tillväxten. Det är ett område där vi 

efterlyser mer forskning, i synnerhet vore det intres-

sant att titta närmare på länder som Chile, Australien, 

Singapore och Nya Zeeland. Detta är länder med lång 

erfarenhet av affärsimmigration (Ley, 2003).

Vår studie motiveras av det ökande fokuset på både 

entreprenörskap och invandring som viktiga ekono-

miska krafter (Audretsch, 2008; Goldin, Cameron och 

Balarajan, 2011). Kopplingen mellan entreprenörskap 

och invandring är en viktig fråga som forskarsamfun-

det bara börjat att utröna. Migration, entreprenörskap 

och ekonomisk tillväxt är tvärdisciplinära frågor, och 

vi ser starka möjligheter för såväl forskare inom demo-

grafi, sociologi och ekonomi att bidra till denna dis-

kussion. Denna studie har specifikt undersökt tillväxt 

i företag startade av utrikes födda eller barn till utrikes 

födda, och finner distinkta och intressanta mönster.
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Undersöknings- 
variabler

Appendix 1

Operativ företagsledare med svensk bakgrund definieras 

som inrikes födda med två inrikes födda föräldrar eller en 

inrikes och utrikes född förälder.

Operativ företagsledare utrikes född definieras som 

utrikes födda företagsledare.

Operativ företagsledare barn till utrikes födda definieras 

som inrikes född företagsledare med två utrikes födda 

föräldrar.

Operativ företagsledare ej delägare. Kategorisk variabel 

om operativ företagsledare är fåmansaktiebolagsdelägare 

i bolaget (1=nej, 0=ja).

Operativ företagsledares partner. Kategorisk variabel 

om operativa företagsledarens partner är företagare 

(1=egenföretagare eller fåmansaktiebolagsdelägare, 0=ej 

företagare).

Operativ företagsledares föräldrar. Kategorisk variabel om 

någon av operativa företagsledarens föräldrar är företa-

gare (1= mamman eller pappan är egenföretagare eller 

fåmansaktiebolagsdelägare, 0=ej företagare).

Operativ företagsledare eftergymnasial utbildning. 

Kategorisk variabel kodad 1 om operativ företagsledare 

har eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre.
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Operativ företagsledare kvinna. Kategorisk variabel kodad 

1 om operativ företagsledare är kvinna.

Nettoförmögenhet. Operativ företagsledares nettoförmö-

genhet uttryckt i 10 000-tals kr.

Män i styrelsen med socialt kapital. Antal män i företagets 

styrelse som sitter i fler än 2 st. aktiebolags styrelser.

Kvinnor i styrelsen med socialt kapital. Antal kvinnor som 

sitter i fler än 2 st. aktiebolags styrelser.

Antal styrelsemedlemmar. Antal styrelserepresentanter i 

aktiebolagens styrelser.

Anst. eftergymnasial utbildning. Andelen anställda i företa-

get som har en eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre.

Företagens relativa storlek mäts i sysselsatta i förhållande 

till branschgenomsnittet (SNI5-nivå).

Företagets ålder. Antal år sedan företaget antagits blivit 

aktivt i SCB:s företagsregister.

Sysselsatta. Antal personer som var sysselsatta i november 

månad enligt RAMS.

Familjestorlek. Familjemedlemmar definieras här som part-

ner, opf:s och partners föräldrar, opf:s och partners syskon 

och deras gemensamma eller egna barn med kravet att alla 

skall vara över 15 år eller äldre.

Socialt kapital. En viktig undersökningsvariabel i vår studie 

är förutom företagsledarnas bakgrund också om det finns 

resursstarka styrelsemedlemmar i företagets styrelse, och 

om detta påverkar företagets tillväxt. Vi approximerar 

begreppet socialt kapital i styrelsen genom att undersöka 

om en person sitter i styrelserna för både företag A och B 

finns det då en koppling mellan dessa två företag. Defini-

tionen bygger på Pennings (1980) teori att detta skapar 
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förtroende från aktieägarna att kunna påverka företagens 

operativa och strategiska beslut i en positiv bemärkelse. 

Det kan handla om att företagen får ömsesidigt tillgång till 

en extra ’kunskapskanal’, eftersom styrelsemedlemmarna 

i förtroende mellan varandra utbyter funderingar, tankar 

och idéer som kan vara av vikt för företagens utveckling 

och undvika rena marknadslösningar som finns (Mizruchi 

och Stearns, 1988; samt Pfeffer och Salancik, 1978) vilket 

reducerar osäkerhet. På detta sätt är gemensamma styrel-

semedlemmar en tillgång som företagen har och som kan 

delas med andra företag. I vår studie mäts socialt kapital 

genom de fyra variablerna nedan:

Gemensamma styrelsemedlemmar inter bransch och 

inom koncern. Antal styrelsekopplingar som företag i:s 

styrelsemedlemmar har mellan företag j(j≠i) i andra bran-

scher (2 siffernivå) givet att företag j tillhör en koncern. 

Gemensamma styrelsemedlemmar inter bransch ej inom 

koncern. Antal styrelsekopplingar som företag i:s styrel-

semedlemmar har mellan företag j(j≠i) i andra branscher 

(2 siffernivå) givet att företag j ej tillhör en koncern. 

Gemensamma styrelsemedlemmar intra bransch och 

inom koncern. Antal styrelsekopplingar som företag i:s 

styrelsemedlemmar har mellan företag j(j≠i) i samma 

bransch (2 siffernivå) givet att företag j tillhör en koncern.

Gemensamma styrelsemedlemmar intra bransch och 

ej inom koncern. Antal styrelsekopplingar som företag 

i:s styrelsemedlemmar har mellan företag j(j≠i) i samma 

bransch (2 siffernivå) givet att företag j ej tillhör en 

koncern.
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Variabler 1 2 3 4 5 6 7

1 Ln omsättning       

2 Opf ej delägare 0,004      

3 Opf partner företagare -0,013 0,040     

4 Opf föräldrar företagare 0,026 -0,005 -0,039    

5 Opf nettoförmögenhet -0,014 0,027 0,017 -0,002   

6 Opf eftergymnasial utb. 0,002 0,041 0,023 -0,028 0,053  

7 Opf kvinna -0,022 0,012 0,097 0,008 -0,014 0,089

8 Opf utrikes född -0,007 0,016 0,013 -0,081 -0,026 0,059 0,035

9 Opf barn till utrikes födda 0,009 0,004 -0,012 -0,011 -0,008 0,009 0,006

10 Gem. styrelsemedl. (inter 
bransch, med koncern)

0,015 0,127 -0,015 0,007 0,062 0,060 -0,011

11 Gem. styrelsemedl. (inter 
bransch, ej koncern)

0,010 0,022 -0,004 0,004 0,003 0,010 -0,002

12 Gem. styrelsemedl. (intra 
bransch, med koncern)

0,005 0,085 -0,012 0,001 0,025 0,028 -0,013

13 Gem. styrelsemedl. (intra 
bransch, ej koncern)

0,005 0,036 -0,006 0,004 0,014 0,046 -0,008

14 Antal styrelsemedlemmar 0,042 0,157 -0,036 0,048 0,018 0,044 -0,020

15 Familjestorlek 0,019 -0,035 0,113 0,031 -0,018 -0,066 -0,069

16 Koncerntillhörighet 0,005 0,274 -0,019 -0,005 0,030 0,054 -0,031

17 Företagens relativa storlek 0,105 0,044 0,011 0,032 0,046 -0,006 -0,015

18 Andel anställda i bolaget med 
eftergymnasial utbildning

0,018 0,067 -0,007 -0,017 0,022 0,372 0,061

19 Sysselsatta i bolaget 0,056 0,079 0,018 0,023 0,046 -0,012 -0,027

20 Bolagets ålder -0,061 -0,001 0,030 -0,032 0,076 -0,081 -0,065

Appendix 2. Korrelationsmatris.
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

            

            

            

            

            

            

            

           

-0,037           

-0,015 -0,003          

0,010 0,006 0,332         

-0,007 -0,001 0,415 0,051        

0,013 0,006 0,251 0,587 0,164       

-0,043 -0,004 0,296 0,094 0,150 0,115      

-0,209 0,002 -0,007 -0,002 -0,003 -0,008 0,010     

-0,011 0,002 0,185 0,022 0,152 0,041 0,182 0,005    

-0,021 -0,001 0,109 0,014 0,081 0,050 0,195 0,027 0,111   

0,033 0,007 0,060 0,011 0,029 0,043 0,095 -0,056 0,067 0,034  

-0,016 -0,002 0,162 0,021 0,109 0,082 0,268 0,028 0,170 0,649 0,012

-0,079 -0,039 -0,022 -0,032 -0,010 -0,041 0,025 0,001 -0,024 -0,001 -0,096 0,032
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Definitioner och  
undersökning av  
tillväxt

Appendix 3

Tillväxt kan studeras antingen i absoluta eller 

relativa tal. Om ett företag växer från 5 till 6 miljoner 

i omsättning mellan år 2009 och 2010 utgör detta en 

absolut tillväxt på 1 miljon, och en relativ tillväxt på 

20 procent. För ett mindre företag som växer från 1 

miljon till 2 miljoner i omsättning mellan år 2009 och 

2010 utgör också detta en absolut tillväxt på 1 miljon, 

men en relativ tillväxt på hela 100 procent. Absoluta 

tillväxttal tenderar således att överskatta vikten av 

stora företag och underskatta vikten av mindre före-

tag, medan relativa tillväxttal tenderar att överskatta 

vikten av små företag och underskatta vikten av större 

företag.

För att säkerställa jämförbarheten med liknande 

studier följer vi förfarandet i tidigare forskning som 

definierar tillväxt som kvoten av nästa tidsperiod och 

den nuvarande tidsperioden (se till exempel Soren-
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son, 2003; Delmar och Wennberg, 2010). Detta gör 

tillväxttakten till denna kvot minus 1 (Barron et al, 

1994, Sorenson, 2003). Denna specifikation bygger 

på Gibrat lag av »storleksoberoende tillväxt«, vilket 

förutsätter att företagen har samma tillväxtpotential 

oberoende på deras initiala storlek. Vår modell av stor-

leksoberoende tillväxt definieras som:

S t+1/St = Sty exp (βΧt + ε)

Där:

Xt= undersökningsvariabel X vid tidpunkten t 

S = storlek i omsättning vid tidpunkten t 

y = företagets relativa storlek jämfört med branschen

ε = felterm

Vänstersidan av ekvationen S t+1/St är tillväxttakten 

med S som omsättningsstorlek. Högersidan av ekva-

tionen Sty multipliceras med ett antal förklaringsvari-

abler Χt  och deras betakoefficienter β, samt en felterm 

ε. Modellen transformeras till en vanlig linjär (OLS) 

regression med att logaritmera båda sidor av ekva-

tionen. Koefficienten γ ger företagets relativa storlek 

jämfört med branschen, vilket ger modellen dess natur 

av ’storleksoberoende tillväxt’. Resultat av transfor-

mationen är en modell där det logaritmerade storleks-
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värdet vid tidpunkt t+1 (S t+1) är en linjär funktion av 

högersidans förklaringsvariabler och deras betakoef-

ficienter samt det logaritmerade storleksvärdet vid 

tidpunkt t:

ln(S t+1) = (1+ γ) ln(St) + βΧt + ε

I vår studie mäts således tillväxt som relativ föränd-

ring i omsättning, mätt i nominella termer. För att inte 

extremvärden skall påverka analysen så exkluderade 

vi sex stycken årsobservationer där företag genom-

gick förändringar på över 600 gånger omsättningsök-

ningen.
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Appendix 4. Variabelvärden.

Variabel Medel- 
värde

Stan-
dard-
av-
vikelse

Minsta 
värde

Högsta 
värde

Ln_omsättning 0,04 0,36 -9,35 5,76

Opf ej delägare 0,10 0,30 0,00 1,00

Opf partner företagare 0,14 0,35 0,00 1,00

Opf föräldrar företagare 0,12 0,33 0,00 1,00

Opf nettoförmögenhet 16,76 63,78 -219,79 14631,62

Opf eftergymnasial utb. 0,12 0,32 0,00 1,00

Opf kvinna 0,14 0,35 0,00 1,00

Opf utrikes född 0,07 0,26 0,00 1,00

Opf barn till utrikes födda 0,02 0,13 0,00 1,00

Gemensamma styrelsemedlemmar 
inter bransch och inom koncern

0,33 1,68 0,00 99,00

Gemensamma styrelsemedlemmar 
inter bransch ej inom koncern

0,45 5,71 0,00 559,00

Gemensamma styrelsemedlemmar 
intra bransch och inom koncern

0,15 1,60 0,00 168,00

Gemensamma styrelsemedlemmar 
intra bransch och ej inom koncern

0,20 1,26 0,00 140,00

Antal styrelsemedlemmar 2,69 1,07 0,00 19,00

Familjstorlek 7,32 3,25 0,00 28,00

Företagens relativa storlek 1,37 1,91 0,00 77,61

Koncerntillhörighet 0,09 0,28 0,00 1,00

Anst. eftergymnasial utbildning 7,11 19,81 0,00 100,00

Antal sysselsatta 7,67 9,71 1,00 299,00

Bolagets ålder 14,60 9,00 0,00 108,00

Samtliga undersökningsvariabler återfinns i Appendix 1. De deskrip-
tiva värdena på de variabler vi använder återfinns nedan. I tabel-
lerna som följer är opf. en förkortning av operativ företagsledare. 



Som det framgår av tabellen är standardavvikelsen hög, vilket 
indikerar att omsättningsvariabeln inte är normalfördelad. Detta 
kan potentiellt skapa problem i OLS regression. Vi provade därför 
med att göra ett antal robusthetstest. Dels så logaritmerade vi 
omsättningsvariabeln i våra regressioner i enlighet med modellen 
i appendix 3. Vi provade också att skatta samtliga regressionsmo-
deller mot omsättning istället för omsättningsförändring. Resulta-
ten var i stort sett detsamma men betydligt högre förklaringskraft 
(R2 värde), vilket indikerar att omsättningsförändring är en mer 
volatil variabel än omsättning, men de teoretiskt motiverade 
förklaringsvariablerna har liknande statistiska associationer med 
båda utfallsvariabler. Valet av omsättningsförändring som bästa 
möjliga utfallsvariabel beskrivs i appendix 3. Korrelationerna 
mellan de olika variablerna visas i appendix 2.



Variabler Koefficienter

Opf ej delägare 0,006*

(1,669)

Opf partner företagare -0,008***

(-3,425)

Opf föräldrar företagare 0,020***

(8,307)

Opf nettoförmögenhet -0,000***

(-4,292)

Opf eftergymnasial utb. 0,007**

(2,050)

Opf kvinna -0,015***

(-6,106)

Opf utrikes födda 0,003

(0,773)

Opf barn till utrikes födda 0,022***

(3,410)

Gemensamma styrelsemedlemmar inter bransch och 
koncern

-0,000

(-0,227)

Gemensamma styrelsemedlemmar inter bransch, ej 
koncern

0,001**

(2,251)

Gemensamma styrelsemedlemmar intra bransch och 
koncern

-0,001

(-1,182)

Appendix 5. OLS modell på omsättnings- 
tillväxt i små- och medelstora privatägda 
aktiebolag.



Gemensamma styrelsemedlemmar intra bransch, ej 
koncern

-0,002

(-1,615)

Antal styrelsemedlemmar 0,009***

(9,573)

Familjestorlek 0,001***

(5.028)

Koncerntillhörighet -0,011***

(-2,764)

Företagens relativa storlek 0,024***

(24,285)

Anst. med eftergymnasial utb., i procent 0,000***

(5,141)

Antal sysselsatta -0,001***

(-8,103)

Bolagets ålder -0,003***

(-25,288)

 Konstant -0,22**

(-2,365)

Fixa branscheffekter Ja

Fixa länseffekter: Ja

Årsdummies: Ja

Observationer: 187 119

R2 -värde: 0,024

Noter: * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. t-värden i parenteser. Liksom i många 
andra regressioner av företagstillväxt är förklaringskraften (R2-värde) i vår modell 
låg, vilket är fallet om data som innehåller många små bolag vars tillväxt ofta är 
oregelbunden (Coad, 2008). När vi testar separata modeller för de tre grupperna i 
tabell 4 stiger R2-värdet till 0,042 och 0,106, vilket indikerar att det stora urvalet är den 
främsta anledningen till den låga förklaringskraften. Vi skattade också modeller som 
undersöker företagens omsättningsnivå istället för deras tillväxt (alltså motsvarande 
de mönster som visar figur 1 och 2). Dessa modeller uppvisade liknande mönster men 
hade en förklaringskraft på mellan 0,270-0,540. Alla siffror representerar företags-
specifika årsobservationer och baseras alltså på ett genomsnitt över alla år. 122 
årsobservationer saknar branschkod och är därför exkluderade.
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