
Främja kvinnors företagande – resultat  
av affärsutvecklings- och innovationsinsatser
PROGRAMMET FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE var en regeringssatsning för att
öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter
och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Här presenterar vi 
effekter och resultat för affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom programmet och 
konstaterar att de genererat positiva effekter för de företag och individer som deltog.
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Förord  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, analyserar 

och utvärderar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxt-

politiken kvalificerade kunskapsunderlag för att utveckla politiken. 

Denna underlagsrapport utgör den sista inom Tillväxtanalys ramprojekt Programmet 

Främja kvinnors företagande – vilka är resultaten? och undersöker resultaten av 

affärsutvecklings- och innovationsinsatser, som var en del inom regeringens satsning på 

kvinnors företagande och som bedrevs mellan 2011–14. Denna underlagsrapport kom-

pletterar en tidigare publicerad utvärdering av affärsutvecklings- och innovationsinsatser 

från Tillväxtanalys och tillför kunskap om mer långsiktiga effekter för de företag som 

deltog. Dessutom presenteras i vilken utsträckning de individer som deltog har startat 

företag efter programmet. 

Rapporten är skriven av Jenny Strandell, Joakim Boström Elias och Federica Calidoni, alla 

på Tillväxtanalys avdelning Internationalisering och strukturomvandling. Beräkningar och 

statistisk analys har genomförts av Barbro Widerstedt, universitetslektor i nationalekonomi 

vid Mittuniversitetet.  

Vi vill tacka de externa experter som har bidragit med värdefulla kunskaper och kommen-

tarer. Dessa var: Ylva Skoogberg, Entreprenörskapsforum, Malin Lindberg, Luleå tekniska 

universitet, Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket, Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet 

och Filippa Axencrantz, Näringsdepartementet. 
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Sammanfattning  

Tillväxtanalys har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera insatser inom programmet 

Främja kvinnors företagande, vilket var en statlig satsning på kvinnors företagande mellan 

2011–14. Denna rapport presenterar effekter och resultat för affärsutvecklings- och 

innovationsinsatser inom programmet. Tillväxtverket fördelade 45 miljoner kronor per år 

under åren 2011–14, för att medfinansiera projekt som erbjöd kunskap och verktyg för 

affärsutveckling och innovation till kvinnor som hade eller ville starta företag. Programmet 

syftade till att bidra till ökat nyföretagande och tillväxt i företag som drevs av kvinnor. 

Totalt bestod programmet av cirka 390 olika projekt vilka innefattade en variation av 

aktiviteter som riktade sig till en eller flera målgrupper för insatsen. Det var de regionalt 

utvecklingsansvariga aktörerna som, utifrån regionens behov, valde vilken portfölj av 

projekt och aktiviteter som skulle erbjudas regionens företagare.  

I denna utvärdering studeras två typer av deltagare. Dels de företag som deltog i 

affärsutvecklings- och innovationsinsatser och som hade operativa företagsledare som var 

kvinnor. Dels de individer som deltog som privatpersoner. Vi finner att de företag som 

deltog i programmet har växt mer är andra jämförbara företag som drevs av kvinnor, detta 

i termer av produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning. Deltagarna har tolv 

respektive elva procent högre produktions- och förädlingsvärde än jämförelsegruppen två 

år efter deltagandet och hela 19 respektive 24 procent högre produktions- och förädlings-

värde fyra år efter programmet. Sysselsättningen i företagen var sju procent högre två år 

efter deltagandet medan det inte finns någon effekt på sysselsättningen efter fyra år. Vad 

gäller överlevnadsgrad har inga signifikanta effekter av deltagande uppmätts.  

De individer som deltog som privatpersoner är två år efter deltagandet sysselsatta och 

driver företag i högre utsträckning, både på heltid eller i kombination med en anställning, 

jämfört med en grupp individer som i övrigt liknar dessa deltagare. Utfallet kan dock 

delvis förklaras av att de deltagande individerna sannolikt har ett annat intresse av att starta 

företag än vad än kvinnor i befolkningen och jämförelsegruppen generellt har. Resultatet 

ska därför inte tolkas enbart som framkallat av programmets insatser. För att ytterligare 

kunna utvärdera om insatsen var bra för kvinnor som ville starta företag rekommenderas en 

framtida studie för att analysera om de företag som startades varit mer lönsamma än andra 

jämförbara nystartade företag. Det lämnas av utrymmesskäl utanför denna utvärdering. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att affärsutvecklings- och innovationsinsatser genererat 

positiva effekter för de företag och individer som deltog. I sammanhanget bör dock 

nämnas att Tillväxtanalys inte har genomfört en kostnadsnyttoanalys av programmet och 

därför inte kan ställa de identifierade resultaten i relation till kostnaden för delprogram-

met.1 För att i framtiden få ytterligare kunskaper om vilka aktiviteter eller kombinationer 

av aktiviteter (så som rådgivning, nätverksskapande aktiviteter, kompetensutveckling med 

mera) som var de mest fruktsamma, behöver dokumentationen kring aktiviteter förbättras. 

I denna utvärdering har det inte varit möjligt att studera effekter och resultat av de enskilda 

aktiviteterna som har genomförts, utan utvärderingen avser insatsen i sin helhet.  

                                                 
1 För att genomföra en sådan analys behöver man utreda hur nyttan av insatserna ska avgränsas, ställa de totala 

kostnaderna i relation till värdet av insatsens resultat och t.ex. avgöra under hur lång tid effekterna kan antas 

hålla. Tillväxtanalys har inte gjort denna typ av bedömning. 
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Summary  

The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Tillväxtanalys) was tasked by the 

Government to evaluate measures in the Promoting Women’s Entrepreneurship 

programme, which was a State initiative from 2011 to 2014 to benefit women’s 

entrepreneurship. This report presents the effects and results of business development and 

innovation measures included in the programme. The Swedish Agency for Economic and 

Regional Growth (Tillväxtverket) allocated SEK 45 million per year during the period from 

2011 to 2014, to co-finance projects that offered knowledge and tools for business 

development and innovation to women who had, or wished to start, their own businesses. 

The programme was intended to contribute to increased entrepreneurship and growth of 

businesses owned by women. The programme consisted of about 390 projects, which 

included a variety of activities directed to one or more of the target groups of this initiative. 

It was the actors in charge of regional development that chose, based on the needs of their 

respective regions, the portfolio of projects and activities that would be offered the 

region’s entrepreneurs.  

Promoting women’s entrepreneurship – results of business development and innovation 

measures studies two types of participants. The first consisted of the businesses that took 

part in the business development and innovation measures and who had principals who 

were women. The second group consisted of private individual participants. We found that 

the businesses that took part in the programme showed greater growth in terms of output 

value, value added and employment than other comparable businesses run by women. The 

participants had higher output value and value added of 12 per cent and 11 per cent, 

respectively after two years, and an impressive 19 and 24 per cent after four years after the 

programme, compared to a comparable control group. Employment by these businesses 

was seven per cent greater two years after participation, but there was no effect on 

employment after four years. No significant effects of participation could be found on 

business survival.  

Two years later, the private individuals who participated owned businesses to a greater 

extent, both as full-time entrepreneurs and as part-time owners who are also employed, 

compared to a control group of individuals who were similar to the first group. This 

outcome, however, can be explained partially by the fact that those who took part in such a 

programme had a greater interest in starting businesses than women in the general 

population (and the control group) would ordinarily have. The results should therefore not 

be viewed as having exclusively been produced by the measures and activities offered by 

the programme. In order to additionally be able to evaluate whether this initiative was 

beneficial to women who wanted to start businesses, we would recommend conducting a 

later study to analyse whether the companies that were started by participants were more 

profitable than other comparable newly-started businesses. Due to the fact that this 

evaluation has been performed relatively close to the ending of the programme, this matter 

will be left out of this evaluation. 

In summary, we have found that the programme for business development and innovation 

measures have generated positive effects for those businesses and individuals that took 

part in this programme. In this context, however, we should mention that the Agency for 

Growth Policy Analysis did not conduct any cost-benefit analysis of the programme, and 
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consequently, cannot relate the identified results to the costs of the sub-programme.2 In the 

future, in order to derive additional knowledge as to which activities or combination of 

activities (such as counselling, network-creation activities, skills and expertise 

development, etcetera) are most fruitful, the documentation related to these activities must 

be improved. In this evaluation, it has not been possible to study the effects and results of 

the individual activities that have been conducted. Instead, this evaluation relates to the 

initiative as a whole. 

 

                                                 
2 In order to perform such an analysis, one must investigate how the usefulness of the measures should be 

defined, compare the total costs to the value of the results of the measure in question, and, for example, 

determine how long the effects can be assumed to continue. The Agency for Growth Policy Analysis has not 

made this type of assessment. 
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1 Inledning 

Regeringen har gett Tillväxtanalys i uppdrag att utvärdera insatser som genomfördes inom 

ramen för programmet Främja kvinnors företagande under programperioden 2011–14. 

Främja kvinnors företagande är samlingsnamnet för flera insatser som syftade till att öka 

andelen yrkesverksamma kvinnor som driver och startar företag. Bakgrund till satsningen 

var kvinnors underrepresentation bland Sveriges företagare och motiverades genom att det 

i sin tur innebär outnyttjad potential till tillväxt och arbetstillfällen. Tillväxtverket förde-

lade 45 miljoner kronor årligen för finansiering av affärsutvecklings- och innovations-

insatser, som utgjorde den största delen av hela programmets budget. Insatserna syftade till 

att bidra till tillväxt i företag som drivs av kvinnor, ökat nyföretagande bland kvinnor samt 

utveckling av innovativa idéer. 

År 2016 var 31 procent av företagarna kvinnor3 och drygt 32 procent av alla nya företag 

startades av kvinnor under 2017.4 Att kvinnor är företagare i lägre utsträckning än män 

observeras i ett stort antal länder.5 Kvinnor i Sverige driver också företag i delvis andra 

branscher än män, deras företag har i genomsnitt lägre omsättning och färre sysselsatta.6 

Kvinnor som är företagsledare uttrycker dock en tudelad ambition om att företaget ska 

växa. Fler kvinnor än män vill att företagets omsättning ska öka utan att anställa, medan 

män som är företagsledare i något högre utsträckning vill att företagets omsättning ska öka 

samtidigt som de vill anställa.7 Det finns visst internationellt empiriskt stöd för att kvinnor 

som leder företag har svårare att finna finansiering än män som leder företag.8 I ett svenskt 

sammanhang har det noterats att de tidigare reglerna för de regionala företagsstöden 

exkluderade branscher där många kvinnor driver företag.9 Tillväxtverket har identifierat att 

det finns skillnader i hur män och kvinnor som leder företag uppfattas av aktörer inom det 

företagsfrämjande systemet i Sverige. Män uppfattas ha en högre potential och det råder 

mer tveksamhet kring kvinnors förmåga att bidra till tillväxt och konkurrenskraft, vilket 

påverkar bedömningen av vilka företag som får ta del av olika finansieringsinsatser.10 

Kvinnor är däremot i allmänhet mer positiva till företagsrådgivning och använder extern 

rådgivning i större utsträckning.11 De förstudier som gjordes av regionerna för att inventera 

behovet av företagsfrämjande insatser för kvinnor, pekade på att personal med 

ansvarspositioner i främjandesystemet behövde få stärkta kunskaper om kvinnors 

företagande.12 

Tillväxtanalys har tidigare publicerat en utvärdering av affärsutvecklings- och innovations-

insatser, baserad på de företag som deltog under de två första åren.13 I denna rapport har 

det varit möjligt att mäta effekter under hela perioden och då även inkludera deltagare för 

programmets två sista år. Under metodkapitlet diskuteras de övriga ändringar som har 

gjorts i utvärderingens design.  

                                                 
3 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB (2016). 
4 Nystartade företag i Sverige, Tillväxtanalys (2017). 
5 Se t.ex. OECD (2015). 
6 Operativa företagsledare, Tillväxtverket (2017). Se även t.ex. Tillväxtanalys (2015a). 
7 Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket (2017). 
8 Carter m.fl. (2007), Roper och Scott (2009), Becker-Blease, och Sohl (2007), Kwong m.fl. (2012), Kim och 

Minniti (2008). 
9 Tillväxtanalys (2010). Regelverket ändrades 2015. 
10 Tillväxtverket (2015a) 
11 Yazdanfar och Abbasian (2015), Tillväxtanalys (2015a). 
12 Tillväxtverket (2015b). 
13 Tillväxtanalys (2016). 
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2 Affärsutvecklings- och innovationsinsatser 

I regeringens uppdrag till Tillväxtverket framgick att högst 45 miljoner kronor per år skulle 

fördelas till insatser som syftade till nyföretagande bland kvinnor, samt tillväxt och 

innovationer i företag som drevs av kvinnor. Totalt beviljades drygt 180 miljoner kronor 

under 2011–14 till affärsutvecklings- och innovationsinsatser, vilket var 70 procent av den 

budget som Tillväxtverket hade för genomförandet av hela programmet Främja kvinnors 

företagande.14 Medlen fördelades från Tillväxtverket till regionalt utvecklingsansvariga 

aktörer, som i sin tur beslutade om insatser utifrån den egna regionens behov och förutsätt-

ningar. Behoven var sedan tidigare identifierade i regionala förstudier som genomfördes 

innan programmets start eller i de regionala utvecklingsplanerna. Regionerna använde 

medlen antingen till att delfinansiera15 projektverksamhet16 eller dela ut checkar till 

företag, vilka sedan själva avgjorde vad de var i behov av. Projekten innehöll en variation 

av aktiviteter och syftade till att möta de olika behov som regionens företagare hade. Några 

regioner kunde inte omsätta medlen under programperioden varför dessa omfördelades till 

regioner med större efterfrågan och mottagarkapacitet. Län som tilldelades ytterligare 

medel var Stockholms län, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Dalarna och Blekinge.17 

För översikt av programmets organisation se figur 1. 

Figur 1 Organisation av affärsutvecklings- och innovationsinsatser. 

 

Källa: Tillväxtanalys egen sammanställning. 

                                                 
14 Regeringsbeslut N2011/1250/ENT, Bilaga 1. 
15 Tillväxtverket finansierade insatserna med 65 procent. Medfinansiering kunde ske genom regionala 

utvecklingsmedel, medel från projektägare, regionala utvecklingsfonden och/eller genom deltagaravgifter.  
16 Projekten genomfördes av privata eller offentliga aktörer, så som Almi, Nyföretagarcentrum, 

managementkonsulter etc. 
17 Tillväxtverket (2015b). 
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Som underlag till utvärdering har Tillväxtverket och de regionala aktörerna sammanställt; 

i) projektbeskrivningar för de projekt som ingick i programmet, med information bland 

annat om syfte, målgrupp, aktiviteter och omfattning, samt ii) listor på deltagarna i 

programmet, med person- eller organisationsnummer. 

Tillväxtanalys har tagit del av knappt 39018 beskrivningar av projekt inom ramen för 

affärsutvecklings- och innovationsinsatser. Drygt 158 miljoner kronor beviljades till 

projektverksamhet medan 22 miljoner fördelades i form av checkar direkt till företag. 

2.1 Regionernas prioriteringar och upplägg 

En majoritet av regionerna finansierade enbart projektverksamhet medan Halland och 

Jämtland i hög utsträckning beviljade medel till checkar. Hur fördelningen av medel 

mellan projekt och checkar skiljer sig åt mellan regionerna presenteras i figur 2. De olika 

projekten varierade stort i både omfattning och innehåll beroende på regionens prioritering. 

Sett till hela programmet beviljades ett projekt i genomsnitt knappt 410 000 kronor och 

pågick under 14 månader. Det lägsta beviljade beloppet som tilldelades ett projekt var 

26 000 kronor och det högsta 2,5 miljoner kronor. Projektens längd varierade från en till 41 

månader.19 Det finns alltså en mycket stor spridning både avseende projektens längd och 

deras budget.  

Figur 2 Regionernas fördelning mellan projektverksamhet och checkar. 

 

Källa: Tillväxtanalys egna beräkningar baserade på underlagsdata från Tillväxtverket. 

                                                 
18 Tillväxtanalys räknar till 390 unika projektbeskrivningar medan det finns 470 projekt enligt Tillväxtverket 

2015b. Skillnaden beror troligen på hur man räknar en förlängning av tidigare projekt. 
19 Vilket inte automatiskt innebär att deltagarna varit engagerade under hela perioden. Däremot säger det något 

om utförarens tid att genomföra projektet och hur långsiktiga satsningarna var. 
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Några regioner satsade på och beviljade medel till ett mindre antal längre projekt med 

större budget, medan de flesta regionerna avsatte mellan tre- och fyrahundratusen kronor 

till ett större antal och mindre omfattande projekt. Figur 3 visar variationen mellan 

regionerna avseende hur mycket medel som i genomsnitt har beviljats ett projekt och dess 

genomsnittliga längd. Örebro och Gotland var de regioner som koncentrerade sina insatser 

mest, så att ett litet antal projekt beviljades mer medel. Skåne och Västmanland var några 

av de regioner som hade många mindre projekt.  

Figur 3 Beviljat belopp och projektlängd i genomsnitt. Siffran visar det totala antalet projekt. 

 
Anmärkning: I viss mån har regionerna valt administrativa lösningar som påverkar genomsnittet för projektens längd och tilldelade medel, 
till exempel har ett projekt med samma innehåll som pågått flera år i vissa regioner hanterats som samma och i andra som flera olika. 

Källa: Tillväxtanalys egna beräkningar baserade på underlagsdata från Tillväxtverket. 

2.2 Projektens innehåll och målgrupper  

Den portfölj av olika projekt som erbjöds företagarna i en viss region såg olika ut beroende 

på om regionen prioriterat en särskild målgrupp, någon viss typ av projektaktivitet, hur 

många respektive hur långa projekt som beviljades medel och om de hade valt att finan-

siera checkar. Beskrivningen nedan baseras på de projektbeskrivningar som Tillväxtanalys 

tagit del av och ger en bild över vad regionerna satsade på. En del av projekten har dock 

ändrats under tiden, till exempel avseende verkligt antal deltagare eller innehåll. Något 

projekt har ställts in och till några enstaka finns inga deltagare knutna. Beskrivningen som 
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följer ger sammanfattningsvis information om projekten innan de genomfördes och inte 

om hur de faktiskt genomfördes.20  

Projektens målgrupp 

Projekten inom affärsutvecklings- och innovationsinsatser hade tre målgrupper: 

• kvinnor som driver företag och vill att företaget ska växa  

• kvinnor som vill starta företag  

• kvinnor som vill utveckla innovativa idéer  

Många projekt riktade sig till flera eller alla målgrupper samtidigt. I några få fall utgjorde 

även beslutsfattare och allmänheten målgrupper. Sett till hur medlen fördelades riktades 

drygt hälften av projekten till kvinnor med aktiva företag och en fjärdedel till kvinnor som 

ville starta företag, se figur 4.  

Figur 4 Beviljat belopp per målgrupp, hela riket. 

 
Anmärkning: Avser miljoner kronor. Ett projekt kan omfatta flera målgrupper, beviljade belopp i figuren summerar därför till mer än det 
totala beviljade beloppet i riket.  

Källa: Tillväxtanalys egna beräkningar baserade på underlagsdata från Tillväxtverket. 

I de flesta regioner riktade sig projekten till deltagare från de olika målgrupperna i ungefär 

samma proportioner, där aktiva företagare var den största målgruppen. I Gotland, Krono-

berg, Jönköping, Jämtland och Västernorrland satsades däremot inte alls på projekt för 

kvinnor som vill utveckla innovativa idéer. I Jämtland drevs enbart projekt riktade till 

kvinnor som ville starta företag, samtidigt finansierade länet checkar till aktiva företagare. 

De regionala skillnaderna i projektverksamhetens målgrupper framgår av figur 5. 

 

                                                 
20 Checkar som beviljades medel ingår inte i portföljbeskrivningen. Checkens natur innebär stor frihet för 

mottagaren att spendera pengarna efter de egna behoven och vi har inte tagit del av någon information om vad 

checken faktiskt använts till. För de regioner som i huvudsak fördelade medel till checkar ska informationen 

om regionens projektportfölj och de prioriteringar som gjorts tolkas med försiktighet. Detta eftersom 

beskrivningen baseras på ett fåtal projektbeskrivningar.  
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Figur 5 Beviljat belopp per målgrupp och region. 

Källa: Tillväxtanalys egna beräkningar baserade på underlagsdata från Tillväxtverket. 

Projektaktiviteter 

Innehållet i projektbeskrivningarna har varit svårt att omvandla till kvantifierbar informa-

tion. Det finns många frågetecken vad gäller projektens omfattning och vilka aktiviteter 

som genomfördes. Därför används inte information om typ av aktivitet och omfattning i 

utvärderingen av programmets effekter. Insatsen utvärderas istället i sin helhet där effekter 

för alla deltagare räknas på samma sätt, oavsett om de tog del av olika dyra, långa, eller 

korta aktiviteter. Det finns däremot mycket information om regionernas projekt i 

beskrivningen som ger en bild över de planerade insatserna i programmet.  

För att beskriva vad affärsutvecklings- och innovationsinsatser erbjöd klassificeras 

aktiviteterna i projekten till fem olika typer: rådgivning/coaching, mentorskap, nätverk, 

produktutveckling och kompetensutveckling. I en del av beskrivningarna har det inte 

framgått vilka aktiviteter som planeras, i andra har projektets mål snarare än aktiviteter 

beskrivits. Dessa har klassats som ej specificerat. De flesta projekt innehöll en 

kombination av flera aktiviteter och riktade sig till flera målgrupper. Vid arbetet med att 

klassificera insatserna valdes ett antal definitioner och avgränsningar. Skillnaden mellan 

rådgivning/coaching och mentorskap är den mer långsiktiga relationen som finns mellan 

mentorn och adepten, medan rådgivning kan ske vid ett specifikt tillfälle. I vissa 

projektbeskrivningar är den uttalade och huvudsakliga aktiviteten just nätverk medan det i 

andra nämns som en positiv bieffekt av projektet. I båda fallen har projektet klassats som 

nätverk. Produktutveckling innebär ett direkt och konkret arbete med utveckling av en vara 

eller tjänst, medan förmedling av kunskap om affärsutvecklings- eller produktutveckling 

klassats till kompetensutveckling. Andra exempel på vad som klassats som 
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kompetensutveckling är workshops och inspirationsföreläsningar. I figur 6 visas fördel-

ningen av olika aktiviteter inom projekten. Kompetensutveckling var den vanligaste 

aktiviteten, följt av rådgivning och nätverk. Mindre använda insatser var mentor och 

produktutveckling. Figur 7 visar de regionala skillnaderna. 

Figur 6 Beviljat belopp per aktivitet, hela riket. 

 
Anmärkning: Avser miljoner kronor. Ett projekt kan omfatta flera aktiviteter, beviljat belopp i figuren summerar därför till mer än det totala 
beviljade beloppet i riket.  

Källa: Tillväxtanalys egna beräkningar baserade på underlagsdata från Tillväxtverket. 

Figur 7 Projekt klassade efter aktivitet och region.

 

Källa: Tillväxtanalys egna beräkningar baserade på underlagsdata från Tillväxtverket. 
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3 Metod 

I denna utvärdering studeras två typer av deltagare, dels de företag som deltog vars opera-

tiva företagsledare var kvinna, dels de individer som deltog som privatpersoner. Valet att 

enbart studera de deltagande företag som leds av kvinnor motiveras av att kunna lyfta fram 

det unika i programmet, nämligen att satsningen var riktad mot kvinnor med aktiviteter 

planerade för att uppfylla just dessa företagares och individers specifika behov. En 

konsekvens av denna renodling i studien är att bortfallet ökar då en del av de allra minsta 

företagen saknas i registret som innehåller uppgifter om den operativa företagsledaren.21 

Även företag som haft en representant med i programmet, men som har en operativ 

företagsledare som är man, exkluderas ur studien. Inga ytterligare antaganden har gjorts 

om kopplingen mellan den företagsrepresentant som deltagit i programmet och dennes 

grad av inflytande i företagets affärsmässiga beslut, även om detta är en teoretiskt 

intressant fråga.  

Figur 8 visar de två typerna av deltagare som undersökts (markerade i guld). De företag 

som ingår i den undersökta företagspopulationen består av företag som har en operativ 

företagsledare som är kvinna. Till denna grupp förs även företag som identifierats via den 

operativa företagsledarens personnummer.22 De deltagare som studeras som individer är 

kvinnor som inte var operativa företagsledare innan programmet (ljusare guld). Bortfallet 

redovisas under avsnitt 3.2. 

                                                 
21 För att ingå i den population av företag för vilket SCB tar fram uppgifter om operativ företagsledare måste 

företaget ha minst en förvärvsarbetande individ, vars huvudsakliga inkomst kommer från företaget och som i 

övrigt uppfyller definitionen på förvärvsarbetande. Den registerbaserade utnämningen av en operativ 

företagsledare per företag görs enligt en hierarkisk beslutsordning vars underliggande algoritm konstrueras av 

information från bolagsverket, yrkesregistret, kontrolluppgifter samt i några fall individuppgifterna inkomst 

och ålder. För mer information se Tillväxtverkets och SCB:s dokumentation.  
22 För de fall deltagaren enbart har uppgett personnummer, men finns med i registret över operativa 

företagsledare förs observationen över till företagspopulationen och exkluderas ur individpopulationen. 
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Figur 8 Undersökta företag och individer som delmängd av hela deltagarpopulationen.  

 
Anmärkning: Deltagarna uppgav person- eller organisationsnummer vid registrering vilket utgör separationen mellan deltagande företag 
och individer. Arean av cirkeln är proportionerlig till antalet deltagare som tillhör respektive kategori. I varje led nedåt fördelas deltagarna 
ytterligare utifrån kriterier för att ingå i en av utvärderingens deltagartyper. ”Kvinna men inte operativ företagsledare” utgör den undersökta 
individgruppen. ”Kvinna och operativ företagsledare” plus företagen som uppfyller ”Operativ företagsledare är kvinna” utgör den undersökta 
företagspopulationen.  

Källa: Deltagarregister från Tillväxtverket, Företagens ekonomi, SCB och registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik, SCB. Tillväxtanalys sammanställning. 

3.1 Några metodval 

Målgruppens betydelse för utvärderingens design 

Vid en utvärdering är det av betydelse vilket mål man ska utvärdera mot. Projektets tänkta 

målgrupp blir av betydelse, eftersom olika målgrupper har olika syften med sitt deltagande. 

Om de mål man utvärderar mot inte är relevanta för deltagarna, beror resultaten på i vilken 

mån de är korrelerade med deltagarnas primära mål. Vi vet heller inte vilken målgrupp res-

pektive deltagare anser sig tillhöra. De olika målgrupperna kan tänkas ha olika målbilder 

med sitt deltagande. 

I figur 9 illustreras de olika målgrupperna och de effektmål som kan vara politiskt 

relevanta att mäta för respektive målgrupp. Det önskade utfallet för målgrupp ett, kvinnor 

som driver företag och vill att de ska växa, antas vara företagstillväxt. Detta kan mätas på 

flera sätt men några alternativ är ökad sysselsättning, ökad omsättning, ökat förädlings-

värde och att företaget är huvudinkomstkälla för fler personer. Målgrupp två har ambi-

tionen att starta ett företag, och rimligen även att företaget ska vara lönsamt, leverera 

inkomster och överleva på längre sikt. Målgrupp tre har som huvudmål att utveckla en 

innovativ idé, och utfallet kan mätas som nya produkter som kommer till marknaden. Detta 

utfall är dock svårt att mäta, eftersom uppgifterna måste samlas in speciellt för 
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utvärderingen.23 Kvinnor i målgrupp tre kan även indirekt höra till målgrupp ett eller två, 

det vill säga redan ha ett företag eller avse att starta ett företag.  

Om ett projekt riktar sig till fler eller alla målgrupper samtidigt, kan det vara svårt att få 

tolkningsbara resultat, eftersom målet med deltagandet är olika för olika målgrupper. Den 

stora överlappningen av olika målgrupper som fanns i en majoritet av projekten innebär att 

vi därför väljer att räkna alla deltagande företag till målgrupp ett och alla deltagande 

individer till målgrupp två. Resultaten i denna utvärdering presenteras separat för dessa 

deltagargrupper.  

Figur 9 Målgrupper och tänkta målbilder. 

 

Källa: Tillväxtanalys, egen sammanställning. 

Från de politiska målen som ställdes upp för målgruppen kvinnor som driver företag 

identifieras följande mätbara utfallsvariabler:24,25  

• Produktionsvärde26 

• Förädlingsvärde27 

• Sysselsättning28 

                                                 
23 Ett sätt att mäta innovation i små och nya företag presenteras i Tillväxtanalys rapport 2018:04  
24 Utfallsmålen framgår av Bilaga 1 till Regeringsbeslut N2012/6223/ENT. 
25 En fullständig variabelbeskrivning finns i Tabell 12 i appendix. 
26 Produktionsvärdet mäter företagets omsättning samt värdet av varor som ännu inte sålts, utan ligger på eget 

lager. 
27 Förädlingsvärde är det värde som företaget tillför genom sin verksamhet och utgörs av skillnaden mellan 

värdet av företagets produktion och kostnader av de insatsvaror som används. Förädlingsvärdet kan även mätas 

i löner och vinster i företaget och är ett mått på hur mycket inkomster företaget skapar för ägaren och andra 

sysselsatta i företaget. 
28 Som sysselsatt definieras en person som har arbete, antingen som anställd, 

företagare eller medhjälpande hushållsmedlem. Inkluderade i sysselsatta är även personer som är tillfälligt 

frånvarande.  
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• Överlevnad29 

• Operativ företagsledare30 

För de politiska mål som ställdes upp för målgruppen kvinnor som vill starta företag har vi 

identifierat följande mätbara utfallsvariabler: 

• Start av företag 

• Ökad sysselsättning som företagare 

• Ökad sysselsättning som operativ företagsledare 

Val av jämförelsegrupp 

Ett problem som ofta uppkommer vid utvärderingar av politiska insatser är svårigheten i att 

observera vad som hade hänt om deltagande företag eller individer istället inte hade 

deltagit. Programmets effekt utgörs av skillnaden mellan det faktiska utfallet efter insatsen 

och vad som hade hänt om företaget eller individen inte hade deltagit.  

Ett sätt att hantera det är att jämföra utfallet för de deltagande företagen med liknande 

företag som inte har deltagit. Vi skapar en jämförelsegrupp, som i så hög utsträckning som 

möjligt liknar de deltagande företagen men som inte tagit del av insatsen. För att handskas 

med observerbar heterogenitet mellan företag som deltog i programmet och andra företag 

matchas de deltagande företagen med liknande företag som inte har deltagit. I denna studie 

väljs jämförelsegruppen baserat på om företagen matchar de deltagande företagen 

avseende ett antal egenskaper för företaget, samt ett antal egenskaper för företagaren. 31 

Skillnaden i utfall mellan de deltagande företagen och jämförelsegruppen kommer således 

reflektera effekten av programmet. På samma sätt skapas en jämförelsegrupp för 

individerna.  

En fråga som uppstår när man utvärderar ett program som varit riktat mot en specifik 

grupp, i detta fall kvinnor, är hur man ska välja ut en relevant jämförelsegrupp. Till 

skillnad från den första utvärderingen av affärsutvecklings- och innovationsinsatser som 

Tillväxtanalys tidigare publicerat (Tillväxtanalys 2016), har vi i denna utvärdering valt att 

jämföra utvecklingen för deltagande företag enbart med andra jämförbara företag som 

drivs av kvinnor. När krav ställs på företagsledarens kön i jämförelsegruppen måste vi 

ställa samma krav på de deltagande företag som vi studerar. Som jämförelsegrupp används 

företag som drivs av kvinnor och som har en registrerad operativ företagsledare som är 

kvinna (i den tidigare utvärderingen bestod jämförelsegruppen av företag som drevs av 

både män och kvinnor). Argumentet för att jämföra enbart med företag som drivs av andra 

                                                 
29 Överlevnad visar i vilken utsträckning företaget finns kvar över tid och i detta fall har ett positivt 

produktionsvärde samt en sysselsatt vid uppföljningstillfället. 
30 Byte av operativ företagsledare visar om den operativa företagsledaren fortfarande driver företaget två 

respektive fyra år efter programmet eller om denne har ersatts.  
31 Variabler som använts för att identifiera matchande jämförelseföretag är bransch, produktionsvärde, 

anläggningstillgångar och antal sysselsatta samt ett antal individegenskaper avseende den operativa 

företagsledaren. Matchningsvariabler avseende företagsledaren är kön samt motsvarande arbetslivserfarenhet 

de senaste 10 åren i form av år i arbete och antal år som företagare. Vi använder oss i denna studie av 

matchningsmetoden Coarsened Exact Matching (CEM), en metod vi har använt i alla våra tidigare studier kring 

selektivt stöd och rådgivning till företagare. Metoden är lämplig av två huvudsakliga anledningar: i) den 

reducerar obalansen mellan de som valt att genomgå programmet med jämförelsegruppen; ii) den delar upp 

kontinuerliga variabler i klasser vilket underlättar att hitta en bra match till de deltagande företagen, då det kan 

vara problematiskt att hitta två företag med exempelvis exakt samma produktionsvärde. För en mer utförlig 

beskrivning av denna metod se bilaga eller Tillväxtanalys (2012a). 
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kvinnor är att vi i möjligaste mån vill isolera effekten av programmet. Genom att jämföra 

utfallet för de deltagande företagen med enbart andra kvinnor minimerar vi effekter av 

andra icke observerbara faktorer, som kan skilja sig mellan företag som leds av män 

respektive kvinnor, och som skulle kunna påverka mätningen av programmets effekt.32 

Självselektion 

Självselektion kan vara en omständighet som påverkar utvärderingen av insatsen och den 

uppmätta effekten. Problemet uppstår om de som sökt sig till och deltagit i programmet 

skiljer sig från andra individer. Om det är så att de deltagande företagen har en högre 

motivation att uppnå tillväxt än andra företag, kan det i sig generera effekter, vilka sedan 

misstolkas som effekter av insatsen. På samma sätt är det rimligt att anta att de individer 

som deltagit, i syfte att starta företag, med högre sannolikhet startar företag än kvinnor i 

befolkningen eller jämförelsegruppen generellt.  

Det är emellertid möjligt att reducera problemet genom att välja ut en jämförelsegrupp där 

de deltagande företagen jämförs med företag som är så lika som möjligt vad gäller ett antal 

mätbara variabler, men som inte deltagit. Det går sedan att kontrollera för eventuella 

skillnader i observerbara egenskaper mellan de deltagande företagen och den utvalda 

jämförelsegruppen. Trots att vi har möjligheten att kontrollera för en mängd variabler kan 

det dock fortfarande finnas skillnader i icke observerbara egenskaper, exempelvis viljan att 

företaget ska växa eller motivation att starta företag, mellan den deltagande gruppen och 

jämförelsegruppen. 

Kontaminering  

Ett annat problem som kan uppstå är svårigheten att veta om de företag som finns i jäm-

förelsegruppen har fått andra stöd under perioden, vilket är något som brukar kallas för en 

kontaminerad jämförelsegrupp. Tillväxtanalys har tidigare visat att problemet med konta-

minering i jämförelsegruppen över lag är litet och har begränsad inverkan på skattade 

effekter33. I denna studie har vi också exkluderat företag ur jämförelsegruppen som fått 

andra stöd av Tillväxtverket.  

3.2 Data 

I affärsutvecklings- och innovationsinsatser ingår närmare 390 unika projekt. Det har inte 

varit möjligt att använda information om de olika aktiviteterna inom respektive projekt i 

utvärderingen. Insatsen utvärderas istället i sin helhet där effekter för alla deltagare räknas 

på samma sätt, oavsett om de tagit del av olika dyra, långa, eller korta aktiviteter.  

Det finns två olika typer av deltagare och i denna utvärdering ser vi deltagarna som 

representanter för ett företag (refereras till som deltagande företag) eller som privatper-

soner (refereras till som deltagande individer). Deltagarna uppgav personnummer eller 

organisationsnummer vid registrering. I de fall deltagaren enbart lämnade ett person-

nummer, men var operativ företagsledare för ett aktivt företag, har deltagaren i alla fall 

räknats till företagspopulationen. I de fall personen var operativ företagsledare för mer än 

ett företag, antas samtliga företag för vilka personen var operativ företagsledare delta och 

ingår i den undersökta företagspopulationen.  

                                                 
32 Här avses till exempel skillnader i tillväxtvilja som redovisas i Tillväxtverkets Entreprenörskapsbarometer 

(2017).  
33 Tillväxtanalys (2012a) 
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3.2.1 Deltagande företag 

Tillväxtverkets sammanställning innehåller drygt 13 200 deltagare. Ett antal deltagare hade 

inte lämnat någon uppgift för identifiering. Av de som har lämnat ett person- eller organi-

sationsnummer kan vi identifiera ungefär hälften som representanter för ett företag och 

hälften som privatpersoner. I några fall har ett företag deltagit i fler än ett projekt, i andra 

fall har flera representanter från ett och samma företag deltagit.  

Samtliga företag som har deltagit i insatsen ingår inte i utvärderingen utan några ytterligare 

kriterier måste vara uppfyllda för att företaget ska vara möjligt att inkludera i den under-

sökta populationen. En översiktlig beskrivning av dessa kriterier görs nedan. Samtliga steg 

för att identifiera populationen sammanfattas i tabell 1. 

• Företaget finns med i registret över operativa företagsledare och denna är en kvinna. 34 

• Företaget måste ha varit aktivt året innan deltagande i programmet. Att företaget är 

aktivt året innan deltagande i programmet är viktigt eftersom det måste finnas en 

bastidpunkt mot vilken tillväxt i företaget kan beräknas.  

Vi har efter denna sortering kvar 2 397 företag att inkludera i analysen.  

                                                 
34 Det huvudsakliga bortfallet i den undersökta företagspopulationen beror på kravet att företaget ska ha en 

identifierad operativ företagsledare och att denna ska vara en kvinna. Det medför även att den undersökta 

företagspopulationen består av företag som i genomsnitt är större än samtliga deltagande företag, då 

information om företagsledaren enbart tas fram för företag med minst en sysselsatt individ. 
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Tabell 1 Från rådata till urvalspopulation deltagande företag. 

Villkor Antal observationer Förändring 

Deltagarlista från Tillväxtverket 13 219  

Utgår: tillräcklig information för att identifiera 
deltagare saknas 

 - 1 163 

Antalet observerade tillfällen av deltagande 12 056  

Utgår: varken person- eller 
organisationsnummer finns 

 - 575 

Utgår: deltagande uppgett enbart 
personnummer* 

 - 5 138 

Återstår: deltagande med identifierat företag  6 343  

Tillkommer: enbart personnummer men 
individen är operativ företagsledare** 

 + 532 

Återstår: deltagande i insats av identifierat företag 6 875  

Utgår: företag som deltagit flera gånger räknas 
endast en gång 

 - 656 

Återstår: antal unika företag som deltagit 6 219  

Utgår: företaget finns inte med i registret över 
operativa företagsledare (kön på operativ 
företagsledare kan inte identifieras) 

 - 2 513 

Utgår: den operativa företagsledaren är man  - 570 

Återstår: deltagande företag med en kvinna som 
operativ företagsledare 

3 136  

Utgår: företaget finns inte i RAMS och FEK året 
före deltagande 

 - 610 

Utgår: behandlingsfönster längre än ett år (går 
ej att knyta företaget till år för deltagande) 

 - 75 

Utgår: företaget ej aktivt året före deltagande 
(basår saknas) 

 - 19 

Utgår: företaget har inte ett positivt 
produktionsvärde året före deltagande (basår) 

 - 21 

Utgår: företaget har fått andra stöd av 
Tillväxtverket 

 - 14 

Återstår: unika deltagande företag med en kvinna 
som operativ företagsledare  

2 397   

Utgår: det saknas ett liknande företag att 
jämföra med 

 - 667 

Återstår: företag som ingår i effektutvärderingen 1 730   

Anmärkning: * dessa deltagare analyseras istället i egenskap av individer. **dessa deltagare tillkommer från individpopulationen. 

Källa: Tillväxtverkets deltagarregister, Företagens Ekonomi (FEK), SCB, registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, egna beräkningar. 

Tillväxten i de företag som deltagit i ett projekt jämförs med en grupp företag som inte 

deltog i något projekt inom ramen för Främja kvinnors företagande. I jämförelsegruppen 

ingår samtliga företag som uppfyller kriterierna ovan, men som inte deltog i något projekt.  

Av de 2 397 företagen som uppfyller kriterierna för att ingå i den undersökta företags-

populationen har 1 730 kunnat matchas med ett jämförbart företag. 667 företag faller bort 

därför att det inte finns något jämförbart företag som uppfyller matchningskriterierna 
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avseende till exempel bransch och storlek och samtidigt drivs av en kvinna med motsva-

rande bakgrund och erfarenhet som företagare.  

I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik för de olika grupperna året innan deltagande (året 

för matchning). I jämförelse med alla företag som leds av kvinnor är skillnaden mot 

deltagarna i programmet relativ stor. I jämförelsegruppen, som består av företag som 

matchats med deltagande företag, minskar dessa skillnader kraftigt. För detaljerad 

information om hur matchningen är utförd och vilka variabler som ingår se appendix. 

Tabell 2 Deskriptiv statistik året innan deltagande.  
 

Innan matchning Efter matchning 

Variabel Företag som leds 
av kvinnor 

Deltagare Jämförelsegrupp Deltagare 

Produktionsvärde (tkr) 3 034 6 272 1 801 1 834 

Förädlingsvärde (tkr) 1 537 3 892 1 010 1 056 

Kapitalstock (tkr)  2 133 1 580 490 531 

Sysselsatta 1,2 1,1 2,9 3,0 

Anställda 2,6 6,1 2,0 2,0 

Företagsstorlek 

(andel av företagen)  

    

Soloföretag 

(0 anställda) 
60 % 45 % 

  

Mikroföretag  

(1–9 anställda) 
35 % 48 % 

  

Småföretag  

(10–49 anställda) 
4 % 6 % 

  

Medelstora företag  

(50–249 anställda) 
1 % 1 % 

  

Stora företag  

(250+ anställda) 
0 % 0 % 

  

Bakgrund operativ 
företagsledare 

    

År i arbete de senaste 
10 åren 

8,36 8,79 8,94 8,95 

År som företagare de 
senaste 10 åren 

5,2 4,6 5,2 5,0 

Antal företag 371 799 2 397 35 939 1 730 

Anmärkning: Uppgifter för variabeln anställda kommer från FEK. Mätt i 2016 års priser. Kapitalstock skattas med uppgifter om 
anläggningstillgångar. Jämförelsegrupp innebär de faktiska företag som är en match till ett deltagande företag, viktat efter den deltagande 
gruppen. 

Källa: Tillväxtverkets deltagarregister, Företagens Ekonomi (FEK), SCB, registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, egna beräkningar. 

3.2.2 Deltagande individer 

Ungefär hälften av deltagarna var privatpersoner. Dessa studeras på individnivå där vi ser 

på deltagarnas arbetsmarknadssituation ett år innan och två år efter deltagande i 

programmet. Samtliga individer som har deltagit ingår inte i undersökningen, bortfallet 

sammanfattas i tabell 3. De personer som lämnat endast personnummer för identifiering 
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men som var operativ företagsledare35 för ett aktivt företag förs i stället till den undersökta 

företagspopulationen, se tabell 1.  

Tabell 3 Från rådata till urvalspopulation, deltagande personer. 

Villkor Antal observationer Förändring 

Antal deltagartillfällen som identifieras med personnummer 5 138  

Utgår: personer som deltagit flera gånger räknas som en  - 147 

Antal unika personer  4 991 

 

Utgår: deltagare som är män  - 139 

Varav kvinnor 4 852  

Utgår: operativa företagsledare, omförs istället till 
företagspopulationen* 

 - 725 

Ej operativa företagsledare  4 127  

Utgår: deltar flera gånger  - 111 

Deltar endast under ett år  4 016  

Utgår: ej folkbokförd i Sverige   - 34 

Folkbokförda i Sverige året före deltagande och året de 
deltar 

3 982 

 

       Utgår: det saknas en liknande individ att jämföra med  -743 

Återstår: individer som ingår i jämförelsen 3 239  

Anmärkning: * 532 av dessa observationer ingår i företagspopulationen. 

Källa: Tillväxtverkets deltagarregister, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och 

Befolkningsregistret (RTB), SCB. Egna beräkningar.  

Av de 3 982 individerna som uppfyller kriterierna för att ingå i den undersökta 

individpopulationen har 3 239 kunnat matchas med en jämförbar individ. 743 faller bort 

därför att det inte finns någon jämförbar individ som uppfyller matchningskriterierna. 

En beskrivning av individerna som har deltagit presenteras i tabell 4. Som jämförelse visas 

även motsvarande variabler för samtliga kvinnor mellan 15 och 74 år. De som har deltagit i 

programmet är något yngre än kvinnorna i befolkningen. Drygt 80 procent av deltagarna är 

under 50 år, medan cirka 60 procent av kvinnorna i befolkningen är under femtio år. 

Kvinnorna som har deltagit i programmet har också högre utbildning, vilken kan höra 

samman med att de i genomsnitt är yngre. Drygt 60 procent av deltagarna har någon form 

av eftergymnasial utbildning, medan knappt 40 procent av kvinnorna i befolkningen 

mellan 15–74 år har det.  

                                                 
35 Enbart företag med minst en sysselsatt individ vars huvudsakliga inkomst kommer från företagen finns med i 

registret över företagsledare. Om dessa individer istället leder andra mindre företag ingår de vidare i den 

undersökta individpopulationen. 
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Tabell 4 Deskriptiv statistik för deltagande personer (år för deltagande) och samtliga kvinnor år 2012. 

Variabel Deltagande individer Kvinnor 15–74 år i Sverige  

(år 2012)  

Ålder   

15–29 38 % 25 % 

30–49 43 % 35 % 

50–64 18 % 25 % 

65 och äldre 2 % 15 % 

Genomsnitt 36,8 år 43,0 år 

   

Utbildning   

Förgymnasial utbildning 6 % 18 % 

Gymnasial utbildning 32 % 42 % 

Eftergymnasial utbildning kortare än 
två år  

14 % 5 % 

Eftergymnasial utbildning längre än 
två år (inkl. forskarutbildning) 

47 % 32 % 

Utbildning okänd  3 % 

   

Sysselsättning    

Ej sysselsatt 35 % 36 % 

Anställd 52 % 55 % 

Företagare 2 % 3 % 

Kombinatör 12 % 6 % 

   

Utlandsfödda 19 % 18 % 

Anmärkning: Summan av underkategorierna avviker från 100 % på grund av avrundning. 

Källa: Tillväxtverket, samt LISA, SCB.  

Det är ungefär lika stor andel, 35 procent, av deltagare i programmet som i befolkningen 

som helhet som inte är sysselsatta. En något lägre andel av deltagarna är företagare, men 

andelen kombinatörer, det vill säga som driver företag i kombination med en anställning, 

är nästan dubbelt så hög bland de som deltagit än bland kvinnor i befolkningen. Andelen 

utlandsfödda i gruppen deltagare är lika stor som för kvinnor i befolkningen 15–74 år.  

För att få mer rättvisande jämförelse av deltagandets effekter konstrueras en jämförelse-

grupp av individer vars sammansättning liknar deltagarna 36. Balansen mellan deltagare 

och jämförelsegrupp med avseende på bakgrund framgår av tabell 5. 

                                                 
36 Eftersom individerna i populationen hela tiden förnyas (en ung kohort kommer in och en äldre kohort åldras 

ur gruppen), medan de som deltagit är desamma och åldras mer kontinuerligt, vill vi låsa fast en 

jämförelsepopulation som åldras i samma takt som de som deltagit. Detaljerad beskrivning finns i appendix.  
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Tabell 5 Deskriptiv statistik, året innan deltagande. Arbets- och företagarhistoria för kvinnor som deltagit i 
samt för jämförelsegruppen. 

Variabel Deltagare Matchad jämförelsegrupp 

Förälder har varit företagare efter 1992*  25 % 22 % 

År i arbete** 5,6 5,7 

Har varit företagare** 9 % 10 % 

År som företagare** 0,06  0,05 

Har varit operativ företagsledare** 3 % 3 % 

År som operativ företagsledare  0,07 0,07 

Anmärkning: Summan av sysselsättning avviker från 100 % på grund av avrundning. *Om uppgift om förälder saknas antas den vara 0. 
**Under senaste 10 åren före deltagande. 

Källa: Tillväxtverket, samt LISA, SCB.  

Var fjärde individ som deltog har åtminstone en förälder som varit företagare under minst 

ett år från och med 1993 fram till året för deltagande i insatsen. Cirka nio procent av 

deltagarna har erfarenhet som företagare under de tio åren närmast före deltagande i 

insatsen. De som har deltagit har i genomsnitt arbetat 5,6 år under de tio åren närmast före 

deltagande i programmet. Individerna i jämförelsegruppen är valda för att matcha dessa 

egenskaper så att jämförelsen mellan grupperna blir så relevant som möjligt när vi sedan 

jämför sysselsättningsstatus två år efter deltagande.  
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4 Resultat 

Företagen som deltog i affärsutvecklings-och innovationsinsatser har växt mer i termer av 

produktions- och förädlingsvärde än jämförbara företag som drivs av kvinnor men som 

inte deltog i programmet. De företag som fick checkar har en starkare utveckling är företag 

som deltog i projektverksamhet avseende produktions- och förädlingsvärde men det finns 

ingen noterbar skillnad i sysselsättningstillväxt för mottagare av checkar. Det var dock 

enbart 1,4 % av de deltagande företagen som finns med i utvärderingen som fick checkar.  

För de individer som har deltagit var sannolikheten betydligt större att de blev företagare 

på hel- eller deltid och/eller operativa företagsledare, jämfört med en grupp kvinnor i 

befolkningen som i övrigt liknade deltagarna. 

4.1 Resultat för företag  

Tabell 6 visar värdet på ett antal utfallsvariabler två år efter avslutat program. Företagen 

som deltog har högre produktions- och förädlingsvärde än företagen i jämförelsegruppen 

samt fler anställda och sysselsatta. Dessa genomsnittliga skillnader är nu större än vid året 

för matchning, året innan deltagande (t-1). Jämför med tabell 2. Både produktionsvärde per 

sysselsatt och kapitalstock per sysselsatt är däremot något lägre för företag som deltog.  

Tabell 6 Utfall två år efter deltagande. 

Variabel Jämförelsegrupp Deltagare 

Antal ingående företag 35 939 1 730 

Antal (överlevande) företag t+2 28 038 1 377 

Överlevnad 78 % 80 % 

Produktionsvärde 2 241 2 392 

Produktionsvärde per sysselsatt 671 637 

Förädlingsvärde 1 337 1 412 

Kapitalstock 426 431 

Kapitalstock per sysselsatt 197 170 

Antal anställda 2,4 2,7 

Antal sysselsatta 3,2 3,5 

Anmärkning: Utfallen avser medelvärde bland företag som klassats som överlevande och anges i tusentals kronor, 2016 års priser. 
Uppgifter om anställda kommer från Företagens Ekonomi (FEK) och uppgift och antal sysselsatta kommer från registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 

Källa: Företagens Ekonomi (FEK), SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, egna 

beräkningar 

I tabell 7 sammanfattas resultaten av effektskattningarna. Resultaten ska tolkas som 

procentuell skillnad i tillväxt mellan de företag som deltog i programmet och andra 

jämförbara företag som inte deltog.37 Utfall för företag som fått både projekt och check 

utgår ur resultattabellen på grund av att det är få observationer.  

  

                                                 
37 Det förutsätter att det inte finns andra icke observerbara skillnader mellan företag som deltog och företag 

som inte deltog och som kan förklara skillnaden. 
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Av samma anledning delas inte resultatet upp med avseende på om företaget deltog i ett 

projekt eller fick en check vid uppföljningen fyra år efter programmet.38  

Produktionsvärdet och förädlingsvärdet har ökat mer för deltagarna än för jämförbara 

företag som drivs av kvinnor. Effekterna var än starkare fyra år efter programmet än de var 

efter två år. Sysselsättningen ökar också i företag som deltog, men är kortsiktig och fyra år 

efter deltagandet finns ingen säkerställd skillnad kvar mellan grupperna.  

Ytterligare en effekt för deltagande företag var att det bara var hälften så vanligt att den 

operativa företagsledaren var utbytt två år efter programmet, jämfört med företagen i 

jämförelsegruppen. Bland de deltagande företagen som ändå bytte operativ företagsledare 

var sannolikheten något högre att de tillsatte en ny kvinna, jämfört med jämförelsegruppen.  

Det finns ingen säkerställd skillnad i överlevnad mellan företagen som deltog och andra 

företag.  

Tabell 7 Sammanfattande resultat två respektive fyra år efter deltagande. 

Variabel  
 

Två år efter deltagande 
 

Fyra år efter deltagande 
 

Produktionsvärde  
-alla deltagare 

+12 %*  +19 %*  

Deltagit i 
projekt  

+12 %*    

Check  +24 %*    

Förädlingsvärde 
-alla deltagare 

+11 %*  +24 %*  

Deltagit i 
projekt 

+10 %*    

Check +25 %*    

Sysselsättning 
-alla deltagare 

+7 %*  +4 %  

Deltagit i 
projekt 

+7 %*    

Check 
 

+10 %     

Överlevnad + 2,5 %   -2,5 %  

     

Byte operativ 
företagsledare 

-55 %*  -81 %*  

Operativ företagsledare 
fortfarande kvinna 

+5 %*  + 7 %*  

Anmärkning: * innebär att resultatet är signifikant på 5 % nivån. Utfall för företag som fått både projekt och check liksom utfall uppdelat på 
check och projekt efter fyra år utgår på grund av för få observationer. Cirka 98 procent av deltagarna som ingår i utvärderingen deltog i 
projektverksamhet, enbart 1,4 procent fick checkar och 0,4 procent har fått både och. Som kontrollvariabler används antalet sysselsatta, 
som är ett mått på insatt arbete, värdet på anläggningstillgångar, som är ett mått på kapitalstocken, antal år den operativa företagsledaren 
varit sysselsatt under de senaste 10 åren, antal år den operativa företagsledaren varit företagare under de senaste 10 åren, samt bransch 
och län. För överlevnad ingick även produktionsvärde som kontrollvariabler. För teknisk specifikation av regressionen och mer detaljerade 
resultat se appendix. 

Källa: SCB, Företagens Ekonomi (FEK), egna beräkningar 

                                                 
38 Endast företag som deltog i programmet 2011 och 2012 kan ingå i fyraårsuppföljningen. Det beror på den 

eftersläpning i tillgänglig data som gäller för SCB:s undersökning Företagens ekonomi, vilken i sin tur bygger 

på data från Skatteverket och företagens skattedeklarationer. Till denna utvärdering fanns data t.o.m. år 2016 

tillgänglig, vilket resulterar i att enbart dessa tidigare deltagare går att följa fyra år efter programmet.  
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4.2 Resultat för individer 

I transitionsmatrisen (tabell 8) ser vi hur deltagande individers sysselsättningsstatus förän-

dras två år efter deltagandet. Här framgår att fler av deltagarna var sysselsatta i någon form 

två år efter deltagandet. Drygt hälften av individerna var vid båda tidpunkterna anställda. 

Andelen företagare har däremot ökat, från 1 procent till 5 procent, två år efter deltagandet. 

Antalsmässigt är det flest före detta anställda som två år senare blivit företagare, vilket 

delvis beror på att det också var den största deltagargruppen. Av de som kombinerade sitt 

företagande med en anställning innan deltagandet, har 9 procent växlat upp och blivit 

företagare på heltid. Andelen kombinatörer har i stort sett fördubblats, från 12 procent till 

23 procent.  

Tabell 8 Förändring i sysselsättningsstatus bland deltagande individer från året före deltagande till två år 
efter deltagande. Procentuell fördelning. 

 

 Sysselsättningsstatus (två år efter deltagande) 

Sysselsättningsstatus  

(året innan deltagande) 

 Ej sysselsatt Anställd Företagare Kombinatör Total t+2 

Ej sysselsatt 34 % 

(1 335) 

 38 % 48 % 4 % 10 % 100 % 

Anställd 52 % 

(2 065) 

 11 % 64 % 5 % 20 % 100 % 

Företagare 1 % 

(58) 

 10 % 22 % 28 % 40 % 100 % 

Kombinatör 12 % 

(482) 

 6 % 15 % 9 % 70 % 100 % 

Total t-1 100 % 

(3 940) 

 19 % 

(765) 

52 % 

(2 048) 

5 % 

(216) 

23 % 

(911) 

100 % 

(3 940) 

Anmärkning: Avser individer som har erhållit kontrolluppgift både året före deltagande och två år efter deltagande. Summerar inte till 100 
pga. avrundning. Antalet individer per kategori redovisas kursivt i parantes. Avser deltagande individer innan matchning med 
jämförelsegruppen.  

Källa: Tillväxtverket och Registret över totalbefolkningen (RTB) och Lisa, SCB. 

Tabell 9 visar att 10 procent av deltagarna var operativa företagsledare två år efter 

deltagande i programmet medan resterande 90 procent inte var det.39  

                                                 
39 Återigen bör det förtydligas att uppgiften om den operativa företagsledaren enbart tas fram för företag på 

vilket det finns minst en sysselsatt individ vars huvudsakliga inkomst kommer från företaget. Företagare som 

två år efter deltagandet driver mindre företag förekommer som kombinatörer i Tabell 8.  
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Tabell 9 Förändring av status för operativa företagsledare som deltagit i programmet från året innan 
deltagande till två år efter deltagande.  

   Status företagsledare (två år efter deltagande) 

 
Status företagsledare 

(året innan deltagande) 

Ej operativ 
företagsledare 

Operativ 
företagsledare 

Total t+2 

Ej operativ 
företagsledare 

   97 % 

    

 90 % 10 % 100 % 

Operativ företagsledare    3 %  78 % 22 % 100 % 

Total t-1 100 %  90 % 10 % 100 % 

Anmärkning: Avser individer som har erhållit kontrolluppgift både året före deltagande och två år efter deltagande.  

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB 

För att se hur de deltagande individerna skiljer sig från jämförbara individer använder vi en 

matchad jämförelsegrupp, resultaten sammanfattas i tabell 10. Deltagarna är sysselsatta i 

samma utsträckning som jämförelsegruppen två år efter insatsen men en betydligt större 

andel av deltagarna är företagare två år senare. Detta är i sig väntat eftersom de som deltog 

i insatsen har ett uttalat intresse för företagande, vilket troligen är större än intresset för 

företagande hos allmänheten och i jämförelsegruppen.  

27 procent av deltagarna är företagare i någon form två år efter programmet. Nio procent 

är företagare på heltid och 18 procent kombinerar företagande med en anställning. I jäm-

förelsegruppen är cirka 10 procent företagare, varav 2 procent är företagare på heltid och 

8 procent är kombinatörer.  

Nio procent av deltagarna är operativa företagsledare för ett företag två år efter deltagan-

det, jämfört med två procent i jämförelsegruppen.  

Tabell 10 Sysselsättningsstatus två år efter deltagande, deltagare och matchad jämförelsegrupp. 

Sysselsättningsstatus två år efter deltagande Deltagare Jämförelsegrupp 

Sysselsatt  81 % 80 % 

   

Företagare 

därav: 

27 % 10 % 

Företagare (heltid)  9 % 2 % 

Kombinatör 18 % 8 % 

   

Operativ företagsledare 9 % 2 % 

Anmärkning: Företagare avser definitionen enligt RAMS (SCB). En heltidsföretagare kan vara egen företagare och/eller anställs i eget AB. 
Kombinatör avser en individ som kombinerar sitt företagande med en anställning. För teknisk specifikation och mer detaljerade resultat och 
kontrollvariabler se appendix. 

Källa: Tillväxtverket och Registret över totalbefolkningen och Lisa, SCB.  

Det finns många saker som inverkar på sannolikheten att en individ är företagare två år 

efter deltagande i insatsen. För att se hur mycket högre sannolikheten är att individen blir 

företagare efter deltagandet i ett projekt skattas det i relation till sannolikheten att en 

liknande individ i jämförelsegruppen blir företagare utan att ha deltagit. För att exempli-

fiera visas i tabell 11 utfallet beräknat för en typperson, som vid deltagande var 40 år, hade 

eftergymnasial utbildning på minst 2 år och som redan varit företagare i fyra år under de 

tio senaste åren innan deltagandet. Denna typperson hade 35 procent högre sannolikhet att 
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vara företagare i någon form två år efter insatsen samt 71 och 69 procent högre sannolikhet 

att vara företagare på heltid respektive operativ företagsledare, jämfört med en liknande 

individ som inte deltog.  

Tabell 11 Sannolikheten att en deltagare i programmet har en given sysselsättningsstatus två år efter 
deltagande jämfört med jämförelsegruppen. 

Sysselsättningsstatus två år efter deltagande Sannolikhet 

Sysselsatt + 1 % 

Företagare (heltid eller kombinatör) + 35 % 

Företagare (heltid)  + 71 % 

Operativ företagsledare + 69 % 

Anmärkning: Avser sannolikheten för en typperson som vid året för deltagande var 40 år, hade eftergymnasial utbildning och varit 
företagare eller kombinatör i fyra år. 

Källa: Tillväxtverket och Registret över totalbefolkningen och Lisa, SCB.  

Om vi varierar denna typpersons erfarenhet av företagande, men håller ålder och utbild-

ning konstant, får vi den relativa sannolikheten att deltagaren blir företagare. Detta visas i 

figur 10. Den relativa sannolikheten är högre ju mindre erfarenhet av företagande individen 

har (och därmed även den jämförbara individen i jämförelsegruppen). Det gäller upp till 

fem års tidigare erfarenhet av företagande. Med mer än fem års erfarenhet blir sannolik-

heten återigen högre, dock blir variationen i utfallet samtidigt mycket stor vilket innebär att 

effekterna är mer osäkra för individer som vid tillfället för deltagande redan har mer än 

fem års erfarenhet av företagande.  

Bland deltagare som var 40 år och hade eftergymnasial utbildning på minst två år, men helt 

saknade tidigare erfarenhet av företagande, var sannolikheten mer än dubbelt så hög (+120 

procent) att bli företagare jämfört med en individ i jämförelsegruppen som inte heller har 

tidigare företagarerfarenhet.  

Figur 10 Relativ sannolikhet att en deltagare (40 år med eftergymnasial utbildning längre än två år) är 
företagare två år efter deltagande jämför med en liknande jämförelseperson.  

 
Anmärkning: Punktestimat med 95 procent konfidensintervall. 0 = oförändrad sannolikhet, 100 = dubblerad sannolikhet. 

Källa: Tillväxtverket och Registret över totalbefolkningen och Lisa, SCB. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Tillväxtanalys har gjort en utvärdering av affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom 

ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Insatsen bestod av 390 olika projekt 

som genomfördes runt om i landet med aktiviteter och program som riktades till kvinnor 

som driver företag och vill att de ska växa, kvinnor som vill starta företag och kvinnor med 

innovativa idéer. En studie av de två första åren av insatsen har tidigare publicerats av 

Tillväxtanalys (Tillväxtanalys 2016). Till skillnad från denna studie har vi nu utvärderat 

resultatet för alla deltagare under hela programperioden och kan samtidigt följa de tidiga 

deltagarna under en längre period efter programmet. I denna utvärdering har effekter för 

deltagande företag studerats i relation till företag som liknar de deltagande företagen och 

som har en operativ företagsledare som är kvinna. Tidigare studie jämförde istället 

utvecklingen för de deltagande företagen med en jämförelsegrupp bestående av både 

företagande män och kvinnor. Ambitionen med denna ändring har varit att minimera den 

eventuella risken för att under- eller överskatta effekten av programmet, och studien 

kompletterar därför på flera sätt den tidigare utvärderingen. Detta val och renodling av 

jämförelsegruppen har även resulterat i att fler av de uppmätta effekterna är statistisk 

säkerställda. Styrkan i den första utvärderingen var dock att den visade hur deltagande 

företag utvecklades i relation till alla andra företag på marknaden. 

Affärsutvecklings- och innovationsinsatser var positivt för deltagande företag och individer 

och med det som utgångspunkt bör aktörerna i det företagsfrämjande systemet implemen-

tera de erfarenheter och kunskaper som tillskansats under arbetet, i den ordinarie verksam-

heten. Det är också ett arbete som Tillväxtverket redan initierat bland annat genom att 

2015 lansera strategin för ett företagsfrämjande på lika villkor (Tillväxtverket 2015c). I 

förlängningen kan denna typ av insats vara en pusselbit i arbetet för att öka andelen 

kvinnor som driver företag i Sverige.  

Denna studie visar att deltagandet har haft en positiv inverkan på företagens produktions- 

och förädlingsvärde samt lett till ökad sysselsättning. Deltagarna har 12 respektive 11 

procent högre produktions- och förädlingsvärde än jämförelsegruppen två år efter delta-

gandet och hela 19 respektive 24 procent högre produktions- och förädlingsvärde fyra år 

efter programmet. Sysselsättningen var 7 procent högre två år efter deltagandet men det 

fanns däremot inte någon effekt på sysselsättningen efter fyra år. Resultaten är stabila på 

så sätt att de är stabila över tid, både två och fyra år efter programmet har de deltagande 

företagen en högre tillväxt, även om skillnaden i sysselsättning upphört efter fyra år. 

Resultatet ligger även till viss del i linje med den tidigare underlagsrapporten från 

Tillväxtanalys, som visade att deltagande företag hade högre förädlingsvärde 

(Tillväxtanalys 2016). 

Det finns inte någon säkerställd skillnad i överlevnad mellan företagen som deltog i 

programmet och företagen i jämförelsegruppen, varken efter två eller fyra år. Företagens 

överlevnad är dock en variabel som kan tolkas på flera sätt. Varför ett företag avslutas kan 

bero på en mängd olika förklaringar, varav enbart några är negativa för den enskilda 

företagaren. Om en företagare får ett bra erbjudande att sälja sitt företag eller en attraktiv 

anställning i ett annat företag finns för individen goda incitament att avsluta. Deltagarna 

stannade också längre som ledare för företaget, sannolikheten att ett företag hade bytt 

operativ företagsledare var dubbelt så hög i jämförelsegruppen än bland deltagande 

företag. 
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Ambitionen var att studera effekten av de olika aktiviteterna40 i de 390 projekten separat, 

men dokumentationen av projekten höll inte för detta. Den enda särskiljning vi har kunnat 

göra är att studera företag som fått checkar separat. Rapporten presenterar därför resultatet 

för alla deltagande företag men visar även effekter uppdelat på företag som deltog i 

projektverksamhet för affärsutveckling respektive för företag som fått checkar. Trots att 

det enbart var 1,4 procent av företagen som ingår i den undersökta deltagarpopulationen 

som faktiskt fick checkar, finns några intressants resultat. De deltagare som mottagit 

checkar uppvisar starkare utveckling för produktions- och förädlingsvärde än företag som 

deltog i projektverksamhet medan det inte finns effekter på sysselsättningen i dessa 

företag, två år efter deltagandet. Företagen som deltog i projektverksamhet har en svagare 

utveckling än företagen som fått checkar, sett till produktions- och förädlingsvärde, men 

har fortfarande en starkare utveckling är jämförelsegruppen. Dessutom har deltagare i 

projekt högre sysselsättning två år efter deltagande. Tillväxtanalys väljer att inte dra någon 

slutsats huruvida projektverksamhet eller checkar varit mest effektiva, bland annat därför 

att båda typerna genererat positiva effekter men även därför att vi inte vet om checkarna i 

genomsnitt var högre eller lägre än priset per deltagare i projektverksamheten. Dessutom 

har de observerade effekterna för projektverksamhet respektive check endast kunnat mätas 

på två års sikt på grund av allt för få observationer för en uppföljning efter fyra år.  

De signifikanta resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Ett problem som finns för 

utvärderingar av selektiva insatser är att de företag som väljer att delta i programmet 

sannolikt är mer motiverade i stunden att jobba för att företaget ska växa, vilket kan 

innebära att det går bättre för dem oberoende av deras deltagande i programmet. Trots att 

vi har möjlighet att kontrollera för observerbara egenskaper kan sådana skillnader mellan 

de deltagande företagen och jämförelsegruppen fortfarande återstå och felaktigt tolkas som 

effekter av själva insatsen. Det är inget specifikt för affärsutvecklings- och innovations-

insatser utan bör alltid finnas i åtanke vid tolkning av resultat och effekter av liknande 

insatser, där deltagare självmant ansöker. 

Även för de individer som har medverkat i insatsen har deltagandet inneburit positiva 

effekter. Fler var sysselsatta och 27 procent var företagare i någon form, medan enbart 

10 procent av individerna i jämförelsegruppen var företagare, två år efter insatsen. När det 

gäller programmets påverkan på de deltagande individerna bör resultaten tolkas med 

försiktighet. Utfallet kan delvis förklaras av att de deltagande individerna sannolikt har ett 

annat intresse av att starta och driva företag än vad än kvinnor i befolkningen och jäm-

förelsegruppen generellt har. Sådant intresse bör ha varit en bidragande orsak till att man 

sökt sig till programmet.41 Resultatet är därför delvis väntat och ska inte tolkas enbart som 

framkallat av aktiviteterna i projekten. Den utvärdering av insatsen som tidigare gjorts 

visade att deltagarna över lag var nöjda med de kunskaper de tillgodogjort sig under 

programmet (Ramböll 2015).  

Till sist vill vi nämna att Tillväxtanalys inte har genomfört en kostnadsnyttoanalys av 

affärsutvecklings- och innovationsinsatser och kan därför inte ställa nyttan av de 

identifierade resultaten i relation till kostnaden för insatsen. 

                                                 
40 Rådgivning/coachning, mentor, nätverk, produktutveckling, kompetensutveckling och check 
41 Att deltagare haft andra drivkrafter kan naturligtvis inte uteslutas. Att deltagandet i någon större utsträckning 

använts som aktivitetsåtgärd av undersysselsatta är däremot inte troligt. Det är ungefär lika stor andel, 35 

procent, av deltagare i programmet som i befolkningen som helhet som inte är sysselsatta 2012, vilket framgår 

av Tabell 4. 
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Appendix 

Variabelbeskrivning 

I tabell 12 nedan ges variabelbeskrivning för de variabler som används i matchningen och 

för effektskattningarna. 

Vi använder uppgifter om sysselsättning i företaget både från Registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och från Företagens ekonomi. Anledningen till att vi 

använder båda datakällorna är att mätningen skiljer sig åt mellan de två registren. I RAMS 

räknas antalet personer som har företaget som sin primära inkomstkälla, vilket vi kallar 

antalet sysselsatta. Antalet anställda i Företagens ekonomi avser antalet årsarbetskrafter. 

Detta innebär att två sysselsatta i RAMS, som arbetar halvtid, utgör ett årsarbete i 

Företagens ekonomi.42 

                                                 
42 Antalet företag som finns i RAMS är färre än antalet företag i Företagens ekonomi. Detta beror på att endast 

arbetsställen som är huvudsyssla för någon i november ingår i RAMS. I Företagens ekonomi ingår samtliga 

företag, även företag som är bisyssla. Se SCB – Beskrivning av Företagens Ekonomi (FEK) eller SCB – 

Beskrivning av registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)  
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Tabell 12 Variabelbeskrivning 

Variabel Beskrivning 

Överlevnad  Dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget är aktivt två år efter avslutat 
program 

0 annars 

Produktionsvärde* Mäter det sammanlaga värde av alla de varor och tjänster som produceras 
under det aktuella året.  

Förädlingsvärde* Mäter nettot mellan värdet av produktionen av en vara eller tjänst och värdet 
av den förbrukning som går åt för denna produktion.  

Anställda* (FEK)  Mäter antal anställda i företaget, uppgifter från Företagens Ekonomi (FEK). 
Detta är uppskattat antal helårsprestationer arbete i företaget. 

Sysselsatta* (Rams) Mäter antal anställda i företaget från registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS). Statistiken avser novemberanställning.  

Nettoomsättning* Mäter den totala omsättningen för företagen, netto.  

Kapitalstock* Mäter anläggningstillgångarna i maskiner och inventarier i företaget.  

Ariarb Antalet år som en person varit i arbete under de tio år som föregår mätåret 

Arftg Antalet år som en person varit heltidsföretagare under de tio år som föregår 
mätåret. 

Ålder Ålder det år man deltar i programmet / ingår i undersökningen 

SNI Branschindelning enligt SNI-klassificering (SCB) från 2007. Klassificeringen på 
tresiffrig nivå används i matchning, och en gruppering för resultatskattningar. 

Anställda (grupper) 1 – Solo Företag (0 anställda) 

2 – mikro företag (1–9 Anställda) 

3 – små företag (10–49 Anställda) 

4 – medelstora företag (50+ Anställda) 

Deltagande (D) Dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget deltog i ett 
affärsutvecklingsprogram, 0 annars 

Check Dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget fått en check. 0 annars  

D2 Dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget deltog i ett projekt, 0 annars 
(Ett deltagande företag kan delta i ett projekt, eller få en check, eller både 
och) 

Period (T) Kategorisk variabel som antar värdet 1 om perioden avser uppföljningsåret 
t+2 och 2 om uppföljningsåret är t+4. 0 avser basåret (året före deltagande i 
insatsen) 

Anmärkning: För variabler märka * används logaritmerade värden 

Källa: Egen sammanställning. 

Matchning 

Den matchningsmetod som vi använder i denna studie är ”Coarsened exact matching” 

(CEM). Denna metod reducerar obalansen mellan de som valt att genomgå programmet 

med jämförelsegruppen. I denna metod stratifieras de kontinuerliga variablerna i grupper, 

och matchning sker exakt inom dessa strata.43 Detta underlättar möjligheten att hitta en bra 

match på de kontinuerliga variabler då det kan vara problematiskt att hitta två företag med 

exempelvis exakt samma produktionsvärde. 

                                                 
43 För praktiskt genomförande av CEM se Blackwell m.fl. (2009) 
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5.1.1 Matchning företag 

De företag som deltog i programmen matchas således med företag som ej deltog med som 

har liknande observerbara karakteristika. Jämförelseföretagen väljs bland företag som leds 

av en kvinna. Företagen matchas på företagskaraktäristika året före deltagande i 

programmet. Matchning sker på variablerna branschtillhörighet (SNI, 3 siffernivå), 

produktionsvärde, anläggningstillgångar per sysselsatt, storleksgrupp med avseende på 

antalet anställda i följande klasser: soloföretag (0 anställda), mikroföretag (1–9 anställda), 

små företag (10–49 anställda), medelstora företag med färre än 100 anställda (50–99 

anställda), medelstora företag med minst 100 anställda (100–249 anställda) och stora 

företag (mer än 250 anställda). Dessutom matchas företagen med avseende på den 

operativa företagsledarens arbetslivserfarenhet och företagarerfarenhet under de 10 år 

närmast föreliggande företagets deltagande i programmet.  

Branscherna definieras enligt SCB:s SNI-klassificering på tresiffrig nivå från 2007 (finaste 

klassificering är på femsiffrig nivå). Vissa branscher existerar inte i den deltagande 

gruppen och blir därmed också exkluderade från jämförelsegruppen. I syfte att minska den 

snedvrida fördelningen mellan de två grupperna exkluderas observationer från den 

potentiella jämförelsegruppen om företaget mer än 1 standardavvikelse högre värde än 

maxvärdet bland deltagande företag på variablerna produktionsvärde och 

anläggningstillgångar per sysselsatt.  

På grund av att det i vissa branscher finns relativt få företag som leds av kvinnor, är det 

ibland svårt att hitta jämförelseföretag. Variabeln anläggningstillgångar per sysselsätt är 

särskilt problematisk. För att bevara observationer i undersökningen har vi testat flera 

matchningsalgoritmer för de kontinuerliga variablerna produktionsvärde och 

anläggningstillgångar per sysselsatt.  

I varje grupp delas en kontinuerlig variabel in i k ”bins”. Hur många ”bins” som behövs 

beror på hur normalfördelad den underliggande variabeln är. Vi har jämfört tre olika 

storlekar på byttorna.  

1. Antalet byttor (h) beräknas med Doanes anpassning av Sturges binningalgoritm, till 

följd av icke normala data. Antalet byttor ℎ = 1 + log2 𝑁 + log2 (1 +
|𝑔1|

√
6(𝑁−2)

(𝑁+1)(𝑁+3)

) 

där 𝑔1 är variabelns skevhet (skewness)  

2. Antalet byttor beror på spridningen i data och beräknas utifrån Scott’s algoritm som 

beräknas byttans ”bredd” (k) i data 𝑘 =
3,5𝜎

𝑁1/3 
. Detta ger drygt 100 byttor.  

3. Antalet byttor begränsas till 5 

Det är en avvägning mellan antalet deltagande företag som är faller från undersökningen, 

eftersom det inte finns ett jämförelseföretag inom önskade parametrar och den 

genomsnittliga matchningskvaliteteten – dvs hur lika deltagande företag och 

jämförelseföretag är.  

En sammanställning av detta finns i tabell 13. I underliggande data finns 2 397 

observationer. Det finns två kontinuerliga variabler, produktionsvärde och 

anläggningstillgångar per sysselsatt. Dessa kan delas in i grupper på flera sätt: här används 

Doane (cirka 20 byttor), Scott (ca 120 byttor) och för variabeln anläggningstillgångar per 

sysselsatt även 5 byttor. Den första kolumnen (N) anger antalet matchade deltagare och 
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den andra kolumnen (L1) anger genomsnittlig matchkvalitet: hur obalanserad deltagarna 

och den matchade jämförelsegruppen är. Ju lägre värde på L1, desto mer lika är deltagare 

och jämförelsegrupp. I de resultat som presenteras i huvudrapporten presenteras resultaten 

beräknade på matchningen där produktionsvärdet matchas med Scotts binningalgoritm och 

anläggningstillgångar per sysselsatt delas upp i fem byttor (Scott_ck5). Estimaten 

korrigeras för återstående obalans i efterföljande difference-in-differenceskattning. 

Tabell 13 Jämförelse av matchningsalgoritmer för kontinuerliga variabler.  

År Beh Doane_ck5 Doane_Doan
e 

Scott_ck5 Scott_Doane Scott_Scott 

  N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 

2011 79 67 0,87 59 0,79 55 0,58 42 0,34 29 0,23 

2012 644 576 0,85 514 0,8 474 0,64 383 0,44 310 0,35 

2013 512 456 0,84 400 0,78 376 0,58 303 0,4 238 0,24 

2014 1 162 1 015 0,83 885 0,77 825 0,68 651 0,48 513 0,31 

  2 397 2 114   1 858   1 730   1 379   1 090   

Efter matchning återstår ingen signifikant skillnad på de inkluderade variablerna. Vi 

kontrollerar även i skattningarna av effekter för ytterligare faktorer för att minska 

skillnaden mellan de deltagande företagen och jämförelsegruppen.  

5.1.2 Matchning individer 

Individerna matchas i strata med avseende på födelseår, boendekommun, 

sysselsättningsstatus, yrkesställning (anställd eller företagare), status som kombinatör, 

samt status som operativ företagsledare året innan deltagande. Därefter matchas gruppen 

med avseende på antalet år i arbete, antalet år som företagare och antalet år som operativ 

företagsledare 10 år innan deltagande i programmet. Antalet år som företagare eller 

operativ företagsledare klassas i fyra grupper: ingen erfarenhet (0 år som företagare eller 

operativ företagsledare, 1–3 år som företagare eller operativ företagsledare, 4–7 år som 

företagare eller operativ företagsledare, samt 8–10 år som företagare eller operativ 

företagsledare. Antal år i sysselsättning delas in i tre klasser: 0–3 år, 4–7 år samt 8–10 år.  

Deltagare för vilken det inte går att hitta en matchad observation utesluts därefter. Efter 

detta förfarande återstår 3 239 deltagare och 232 408 observationer utgör jämförelsegrupp.  

Grupperna viktas därefter, för att förenkla beräkningarna av genomsnittlig ”effekt”. Varje 

observation får en vikt 𝑤𝑖 

𝑤𝑖 = {

1 om deltog

𝑚𝑇

𝑚𝐶
∙

𝑚𝑠
𝑇

𝑚𝑠
𝐶

om i jämförelsegrupp
  

Där 𝑚𝑠
𝑇 är antalet i stratat som deltog och 𝑚𝑠

𝐶 är antalet i strata som inte deltog. 𝑚𝑇 och är 

det totala antalet deltagare i urvalet 𝑚𝐶  är det totala antalet i jämförelsegruppen.44  

Individerna matchas i strata med avseende på födelseår, boendekommun, 

sysselsättningsstatus, yrkesställning (anställd eller företagare), status som kombinatör, 

samt status som operativ företagsledare året innan deltagande. Därefter matchas gruppen 

                                                 
44 Detta är samma beräkning av vikter som i används i cem-proceduren. Se King (2012): An explanation for 

CEM Weights, http://j.mp/CEMweights. 
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med avseende på antalet år i arbete, antalet år som företagare och antalet år som operativ 

företagsledare 10 år innan deltagande i programmet. Antalet år som företagare eller 

operativ företagsledare klassas i fyra grupper: ingen erfarenhet (0 år som företagare eller 

operativ företagsledare, 1–3 år som företagare eller operativ företagsledare, 4–7 år som 

företagare eller operativ företagsledare, samt 8–10 år som företagare eller operativ 

företagsledare. Antal år i sysselsättning delas in i tre klasser: 0–3 år, 4–7 år samt 8–10 år.  

Deltagare för vilken det inte går att hitta en matchad observation utesluts därefter. Efter 

detta förfarande återstår 3 239 deltagare och 232 408 observationer utgör jämförelsegrupp.  

Grupperna viktas därefter, för att förenkla beräkningarna av genomsnittlig ”effekt”. Varje 

observation får en vikt 𝑤𝑖 

𝑤𝑖 = {
1 om deltog

𝑚𝑇

𝑚𝐶 ∙
𝑚𝑠

𝑇

𝑚𝑠
𝐶 om i jämförelsegrupp

 Där 𝑚𝑠
𝑇 är antalet i stratat som deltog och 𝑚𝑠

𝐶 är 

antalet i strata som inte deltog. 𝑚𝑇 och är det totala antalet deltagare i urvalet 𝑚𝐶 är det 

totala antalet i jämförelsegruppen. 

5.2 Skattning av effekter för företag 

För skillnader i genomsnittlig tillväxt av utfallsvariablerna skattades effekter av deltagande 

genom en difference-in-differences ansats. Matchningen sker innan programmen inleddes, 

i det så kallade matchningsåret t-1. Effekter skattas därefter som skillnader mellan 

matchningsåret och de två uppföljningsåren efter avslutade program t +2 och t+4. 

Vi utgår ifrån en Cobb-Douglas produktionsfunktion där produktions- eller 

förädlingsvärdet är en funktion av mängden arbete och kapital som används i 

produktionen. 

 𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝐾𝑖𝑡
𝛼𝐿𝑖𝑡

𝛽 (1) 

Där 𝑌𝑖𝑡 är produktionen i företag i under period t, 𝐾𝑖𝑡 är mängen kapital och 𝐿𝑖𝑡 är 

mängden arbetskraft. 𝐴 är en produktivitetskonstant, som tillåts variera mellan branscher 

och med avseende på den operativa företagsledarens arbetslivs- och företagarerfarenhet.  

Skillnaden i tillväxt av produktionsvärde, förädlingsvärde, antal anställda och 

Huvudsysselsättning skattas med viktad OLS enligt följande: 

 𝐿𝑛 𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1(𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷𝑖𝑡 +  𝛽3𝑇𝑖𝑡 +  𝛿𝑋𝑖𝑡  (1) 

Där ln 𝑌𝑖𝑡 är den loggade utfallsvariabeln för företag i under mätåret t, där t antingen är 

året före deltagande, eller t är 2 eller fyra år efter deltagande. D är en dummyvariabel som 

antar värdet 1 om företaget deltog i affärsutvecklingsprogrammen, annars 0. T antar värdet 

1 om perioden avser uppföljningsåren och 0 annars. Den genomsnittliga effekten av 

programmen kan utläsas från värdet på 𝛽1. X är en vektor med ytterligare 

kontrollvariabler: antalet sysselsatta, som är ett mått på insatt arbete, värdet på 

anläggningstillgångar, som är ett mått på kapitalstocken, antalet år den operativa 

företagsledaren varit sysselsatt under de senaste 10 åren, antalet år den operativa 

företagsledaren varit företagare under de senaste 10 åren, samt 9 branschdummisar. För 

detaljerad specifikation och resultat för respektive utfallsvariabel se tabell 12.  
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För skattningen av överlevnad använder vi en logit-modell. Då utfallsvariabeln i detta fall 

är binär, det vill säga 0 eller 1 så är OLS-skattningar inte lämplig.45 Den beroende 

variabeln antar värdet 1 om företaget är aktivt under uppföljningsåret. Följande modell 

skattar effekten för överlevnad. 

𝑃(𝑆 = 1) = 𝛷(𝑋𝑖𝛽) 

𝑋𝑖𝛽 =  𝛼 + 𝛽1𝐷 +  𝛿𝑋𝑖𝑡 

Där D är en dummy för deltagande. Företaget klassas som överlevande (𝑆 = 1) om 

företaget har lämnat in en deklaration för året och även har minst en huvudsysselsatt under 

utfallsåret: det vill säga företaget finns både i Företagens ekonomi och i Registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik under uppföljningsåret. Kontrollvariabler är län, bransch, 

produktionsvärde året före deltagande, kapitalstock året före deltagande, sysselsatta året 

före deltagande, samt antalet år den operativa företagsledaren varit företagare under 10 år 

före deltagande i insatsen. Effekten av deltagande i programmet på sannolikheten för 

företagets överlevnad ges av 𝛽1. För att enklare tolka resultaten beräknas den procentuella 

ökningen i sannolikheten att företaget överlever för ett företag inom detaljhandeln beläget i 

Stockholms län. 

5.2.1 Skattning av effekter för individer 

För att skatta sannolikheten att individen är företagare efter deltagande används en probit-

modell. Då utfallsvariabeln i detta fall är binär, det vill säga 0 eller 1 så är OLS-skattningar 

inte lämplig.46 Den beroende variabeln antar värdet 1 om individen har den studerade 

sysselsättningsstatusen, och 0 annars.  

𝑃(𝑆 = 1) = 𝛷(𝑋𝑖𝛽) 

𝑋𝑖𝛽 =  𝛼 + 𝛽1𝐷 +  𝛿𝑋𝑖𝑡 

𝑋𝑖𝛽 = 𝛼 + 𝛽1(𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝑖𝑡) + 𝛽2𝐷𝑖𝑡 +  𝛽3𝑇𝑖𝑡 +  𝛿𝜃𝑖 

Där S är den observerade sysselsättningsstatusen (Sysselsatt, företagare, heltidsföretagare, 

kombinatör eller operativ företagsledare). Där D är en dummy för deltagande, och 𝑇𝑖𝑡 är en 

dummy för om perioden är startperioden (året före deltagande, 𝑇 = 0) eller 

uppföljningsperioden (två år efter deltagande, 𝑇 = 1 ). 𝜃𝑖 är en vektor kontrollvariabler, 

främst ålder, antal år som företagande före deltagande i insatsen och en dummy för om 

någon förälder varit företagare sedan 1993 fram till deltagande i insatsen.  

Effekten av deltagande i programmet på sannolikheten för att vara företagare under 

uppföljningsåret överlevnad ges av 𝛽1. För att enklare tolka resultaten beräknas den 

procentuella ökningen i sannolikheten att individen är företagare (eller motsvarande) om 

individen har deltog programmet. Skillnaden beräknas för en typperson som är 40 år, har 

en eftergymnasial utbildning på minst 2 år, har varit företagare i fyra år under de tio år 

närmast föregående deltagande i programmet och som inte har föräldrar som varit 

företagare.  

                                                 
45 Skattar man ett binärt utfall med OLS kan man få värden på utfallsvariabeln utanför ramen 0–1,vilket inte är 

möjligt då utfallet i detta fall endast kan anta värdet 0 eller 1. 
46 Skattar man ett binärt utfall med OLS kan man få värden på utfallsvariabeln utanför ramen 0–1,vilket inte är 

möjligt då utfallet i detta fall endast kan anta värdet 0 eller 1. 
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5.3 Regressionsresultat 

5.3.1 Företag  

Tabell 14 Regressionsresultat för produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning två 

år efter deltagande, deltagande inte uppdelat på check eller projekt 

Tabell 15 Regressionsresultat produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning fyra år 

efter deltagande, deltagande inte uppdelat på check eller projekt 

Tabell 16 Regressionsresultat produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning två år 

efter deltagande, deltagande uppdelat på check eller projekt 

Tabell 17 Överlevnad företag två och fyra år efter deltagande 
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Tabell 14 Regressionsresultat för produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning två år efter 
deltagande, deltagande inte uppdelat på check eller projekt 

Variabel Produktionsvärde Förädlingsvärde Sysselsättning 

 Coef.  Std. Err. Coef.  Std. Err.   
   

    

Ln kapitalstock 
(lnkap) 

0,132 0,004 0,099 0,004   

Ln sysselsatta 
(lnsyss) 

0,976 0,012 1,028 0,011   

År i arbete (ariarb) 0,124 0,008 0,144 0,009 0,081 0,004 

År som företagare 
(ariftg) 

0,006 0,003 0,003 0,003 -0,022 0,003 

   

    

bransch 

  

    

A+B 
(Referenskategori) 

      

C Tillverkning 0,104 0,120 -0,001 0,126   

D+E+F 0,821 0,188 0,466 0,153   

G+H 
(Handel+transport 
och magasinering) 

0,326 0,081 0,376 0,090   

I (hotell och 
restaurang) 

0,631 0,083 0,422 0,095   

J+K+L 0,779 0,097 0,917 0,108   

M + N 0,542 0,079 0,747 0,089   

O+P+Q 0,379 0,081 0,588 0,091   

S+T+U 0,125 0,077 0,261 0,089   
   

    

D#T  

 

    

D=0#T=1 0,098 0,020 0,148 0,019 0,039 0,019 

D=1#T=0 -0,003 0,023 -0,077 0,026 0,012 0,023 

D=1#T=1 0,123 0,027 0,105 0,028 0,072 0,026    

    

_cons 4,137 0,104 3,387 0,124 -0,446 0,044    

    

N 65164 

 

64 064  65 354  

R2 0,64 

 

0,61  0,17  

Anmärkning: Regressionen omfattar dessutom 21 dummyvariabler för län. 

Källa: Tillväxtverket och SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (Rams), Företagens Ekonomi (FEK), 

Lisa. Egna beräkningar 
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Tabell 15 Regressionsresultat produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning fyra år efter 
deltagande, deltagande inte uppdelat på check eller projekt 

Variabel Produktionsvärde Förädlingsvärde Sysselsättning 

 Coef.  Std. Err. Coef.  Std. Err.   
   

    

lnkap 0,133 0,007 0,095 0,008   

lnsyss 0,970 0,024 1,038 0,023   

ariarb 0,095 0,014 0,123 0,014 0,086 0,009 

ariftg 0,015 0,005 0,017 0,005 -0,023 0,006 
 

      

bransch       

A+B 
(Referenskategori) 

      

C Tillverkning -0,117 0,177 -0,357 0,223 0,340 0,126 

D+E+F 1,043 0,253 0,050 0,240 0,478 0,196 

G+H 
(Handel+transport 
och magasinering) 

0,135 0,160 0,122 0,212 0,427 0,078 

I (hotell och 
restaurang) 

0,368 0,165 0,069 0,219 1,139 0,106 

J+K+L 0,668 0,220 0,763 0,259 0,486 0,214 

M + N 0,314 0,161 0,492 0,214 -0,027 0,070 

O+P+Q 0,202 0,161 0,302 0,218 0,356 0,082 

S+T+U -0,107 0,160 -0,069 0,216 -0,072 0,068 
 

      

D#T       

D=0#T=1 0,150 0,036 0,215 0,035 0,085 0,033 

D=1#T=0 0,043 0,042 -0,021 0,047 -0,016 0,038 

D=1#T=1 0,195 0,056 0,235 0,060 0,038 0,049 
 

      

_cons 4,562 0,209 3,766 0,278 -0,399 0,085 
 

      

N 20 659  20 335  20 732  

R2 0,64  0,61  0,21  

Anmärkning: Regressionen omfattar dessutom 21 dummyvariabler för län. 

Källa: Tillväxtverket och SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (Rams), Företagens Ekonomi (FEK), 

Lisa. Egna beräkningar 
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Tabell 16 Regressionsresultat produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning två år efter deltagande, 
deltagande uppdelat på check eller projekt 

Variabel Produktionsvärde Förädlingsvärde Sysselsättning 

 
Coef.  Std. Err. Coef.  Std. Err. Coef. Std. 

Err. 

 
  

    

lnkap 0,132 0,004 0,099 0,004   

lnsyss 0,976 0,012 1,028 0,011   

ariarb 0,124 0,008 0,144 0,009 0,081 0,004 

ariftg 0,006 0,003 0,003 0,003 -0,022 0,003 

       

bransch       

A+B 
(Referenskategori) 

      

C Tillverkning 0,104 0,120 -0,001 0,126 0,285 0,067 

D+E+F 0,822 0,188 0,467 0,153 0,606 0,164 

G+H 0,326 0,081 0,376 0,090 0,551 0,038 

I (hotell och 
restaurang) 

0,631 0,083 0,421 0,095 1,209 0,060 

J+K+L 0,778 0,097 0,915 0,109 0,371 0,074 

M + N 0,541 0,079 0,746 0,089 0,140 0,035 

O+P+Q 0,379 0,081 0,588 0,091 0,563 0,047 

S+T+U 0,124 0,077 0,260 0,089 0,091 0,032 

       

period#t2#fcheck       

0 0 1 0,138 0,064 0,074 0,070 0,087 0,072 

0 1 0 -0,010 0,024 -0,088 0,027 0,005 0,024 

0 1 1 -0,919 0,416 -0,267 0,216 0,204 0,250 

1 0 0 0,098 0,020 0,148 0,019 0,039 0,019 

1 0 1 0,240 0,077 0,249 0,083 0,103 0,081 

1 1 0 0,116 0,028 0,097 0,029 0,069 0,027 

1 1 1 -0,407 0,371 -0,775 0,579 0,192 0,145 

       

_cons 4,137 0,104 3,387 0,124 -0,446 0,044 

       

       

N 65 164  64064  65 354  

R2 0,64  0,61  0,17  

Anmärkning: Regressionen omfattar dessutom 21 dummyvariabler för län. 

Källa: Tillväxtverket, Registret över totalbefolkningen (RTB) och LISA, SCB. Egna beräkningar. 
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Tabell 17 Överlevnad företag två och fyra år efter deltagande  

 Överlevnad 2 år Överlevnad 4 år 

bransch Oddskvot Standardfel Oddskvot Standardfel 

C Tillverkning 2,448 1,101 1,134 0,590 

D+E+F 0,492 0,307 2,863 3,373 

G+H 0,964 0,248 0,974 0,368 

I (hotell och 
restaurang) 

0,726 0,221 0,882 0,402 

J+K+L 1,377 0,519 2,885 2,069 

M + N 1,048 0,264 1,430 0,522 

O+P+Q 1,392 0,360 1,926 0,718 

S+T+U 1,394 0,346 1,840 0,663 

     

lnpv 1,285 0,057 1,327 0,097 

lnkap 1,017 0,017 1,039 0,029 

lnsyss 1,210 0,119 1,107 0,166 

ariarb 1,027 0,021 0,973 0,031 

ariftg 1,089 0,011 1,109 0,018 

1.treated 1,111 0,083 0,945 0,115 

_cons 0,306 0,106 0,141 0,076 

     

N 35 939  12 042  

Wald 2(34df) 280,16  162,51  

Anmärkning: Regressionen omfattar dessutom 21 dummyvariabler för län. 

Källa: Tillväxtverket, Registret över totalbefolkningen (RTB) och LISA, SCB. Egna beräkningar. 

5.3.2 Individer 

Tabell 18 Skattning av sannolikhet att befinna sig i sysselsättning, vara företagare och vara 

heltidsföretagare. 

Tabell 19 Skattning av sannolikhet att vara kombinatör eller operativ företagsledare.  
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Tabell 18 Skattning av sannolikhet att befinna sig i sysselsättning, vara företagare och vara 
heltidsföretagare. 

 

I sysselsättning Företagare Heltidsföretagare 
 

Beta stderr Beta stderr Beta stderr 

Ålder 0,136 0,009 0,030 0,012 0,084 0,019 

Ålder2 -0,002 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 

År som företagare (ariftg)     0,678 0,095 0,450 0,106 

Ariftg2     -0,068 0,014 -0,027 0,016 
 

    

    

År i arbete (arirarb)     0,078 0,007 -0,015 0,010 

Föräldrar företagare (fftg)     0,176 0,047 -0,040 0,074 
 

            

Utbildningsnivå             

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 0,941 0,229 -0,637 0,292 -0,562 0,325 

Gymnasial utbildning 1,460 0,219 -0,065 0,257 -0,426 0,286 

Eftergymnasial utbildning kortare än 
två år 

1,332 0,222 -0,223 0,262 -0,645 0,301 

Eftergymnasial utbildning två år eller 
längre 

1,356 0,217 -0,071 0,256 -0,482 0,285 

Forskarutbildning 1,899 0,335 -0,382 0,331 -1,081 0,517 

Utbildning okänd 0,541 0,361 -2,240 0,366 -2,465 0,397 

              

D#T 

      

D=0#T=1 0,406 0,020 0,044 0,030 0,593 0,079 

D=1#T=0 0,027 0,027 -0,053 0,040 -0,037 0,110 

D=1#T=1 0,468 0,030 0,796 0,034 1,360 0,080 
       

_cons -3,589 0,282 -2,649 0,342 -3,923 0,474 

N 471 294 471 272 471 294 

Wald 2() 1002,7 1154,3 622,41 

Källa: Tillväxtverket, Registret över totalbefolkningen (RTB) och LISA, SCB. Egna beräkningar. 
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Tabell 19 Skattning av sannolikhet att vara kombinatör eller operativ företagsledare. 
 

Kombinatör Operativ 
företagsledare 

 

Beta stderr Beta stderr 

Ålder -0,005 0,013 0,095 0,020 

Ålder2 0,000 0,000 -0,001 0,000 

År som företagare (ariftg) 0,595 0,096 0,456 0,104 

Ariftg2 -0,085 0,017 -0,028 0,015 
     

År i arbete (arirarb) 0,100 0,008 0,008 0,010 

Föräldrar företagare (fftg) 0,210 0,049 0,005 0,073 
 

        

Utbildningsnivå         

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 1,803 0,295 -0,643 0,326 

Gymnasial utbildning 2,595 0,223 -0,551 0,283 

Eftergymnasial utbildning kortare än två år 2,511 0,227 -0,698 0,296 

Eftergymnasial utbildning två år eller längre 2,616 0,221 -0,603 0,282 

Forskarutbildning 2,430 0,305 -1,266 0,515 

Utbildning okänd - - -2,438 0,396 

          

D#T 

    

D=0#T=1 -0,061 0,031 0,578 0,078 

D=1#T=0 -0,049 0,040 -0,040 0,109 

D=1#T=1 0,512 0,036 1,327 0,080 
     

_cons -4,775 0,315 -4,140 0,486 

     

N 470 614  471 272  

Wald 2 904,4  583,55  

Källa: Tillväxtverket, Registret över totalbefolkningen (RTB) och LISA, SCB. Egna beräkningar. 
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relevant och förankras hos de som berörs.

Tillväxtanalys finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm. 

Du kan läsa alla våra publikationer på www.tillvaxtanalys.se. Där kan du också läsa mer om 
pågående och planerade projekt samt prenumerera på våra nyheter. Vi finns även på Linkedin 
och Twitter.
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