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Rapporten "Egenföretagandets tillväxt och mönster" har på Europaparlamentets uppdrag skrivits av
ett konsortium av fyra institut: Universitetet i Utrecht (NL), Free University of Brussels (B), Ruskin
College, Oxford (UK) och B&A Group Policy Research and Consultancy, Haag (NL). Den
sistnämnda har här fungerat som samordnare. Utifrån studier av litteratur på området, analyser av
statistik från Eurostat och tre uppsatser om egenföretagandets situation i Nederländerna, Belgien och
Förenade kungariket, ges i rapporten en bred översikt över egenföretagandets utveckling samt dras
slutsatser av betydelse för beslutsfattare och forskare. I denna sammanfattning belyses de viktigaste
punkterna i rapporten

Egenföretagandets mönster
1. Egenföretagande är samtidigt en av de äldsta och en mycket modern arbetsform. Det

förekommer både inom väletablerade sektorer såsom jordbruk och inom nya framväxande
höteknologiska sektorer, som inbegriper informations- och kommunikationsteknik och
distansarbete. Det inbegriper etablerade sysselsättningsformer såsom oberoende handlare och
fackmän såväl som nya yrken som uppstår till följd av den nya teknikens utbredning och alltmer
flexibla sysselsättnings- och kontraktsformer. Egenföretagarna kan se sig själva som
entreprenörer, som arbetare som tar stora ekonomiska och sociala risker eller som ett mellanting
av dessa båda kategorier. Egenföretagarna blir som grupp alltmer mångfasetterad och
heterogen, och de kan inte alltid definieras på ett enhetligt sätt.

2. Antalet egenföretagare i EU har under de senaste tio åren ökat i absoluta tal, från 17,6 miljoner
1986 till 21,2 miljoner 1996. Eftersom den totala sysselsättningen i EU ökade under samma
period minskade emellertid andelen egenföretagare från 15,3 % 1986 till 14,6 % 1996. Andelen
egenföretagare varierar kraftigt mellan de olika medlemsstaterna. I vissa länder är andelen
egenföretagare mycket hög (över 30 % i Grekland), medan den är låg i andra länder (mindre
än 10 % i Danmark, Tyskland och Luxemburg). I vissa länder ökar andelen egenföretagare
(Italien, Förenade kungariket och Nederländerna), medan den minskar i andra länder (Irland,
Spanien och Frankrike). Detta illustreras i figur 1.
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Figur 1: Andelen egenföretagare i EU:s medlemsstater 1986-1996 (källa: Eurostat)

3. Under detta decennium har egenföretagandet förändrats kontinuerligt. Egenföretagargruppens
sammansättning har ändrats då andelen egenföretagare ökat inom vissa sektorer och minskt
inom andra, samtidigt som gruppen i sig har genomgått demografiska förändringar (dvs. i fråga
om utbildningsnivå och kön). I hela EU har jordbrukssektorns bidrag till egenföretagandet
minskat konstant (från 3,8 % till 2,5 %). Den andel av egenföretagarna som verkar inom
industrin har samtidigt legat på en relativ jämn nivå, medan den andel som verkar inom
tjänstesektorn (som i vilket fall som helst är den viktigaste källan till egenföretagande) har ökat
(se figur 2). 
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Figur 2: De olika ekonomiska sektorernas bidrag till egenföretagandet

När det gäller utbildningsnivå har andelen egenföretagare som bara har motsvarande
grundskoleutbildning gradvis minskat (även om de fortfarande utgör den största gruppen), medan
andelen med gymnasie- eller högskoleutbildning har ökat något (se figur 3). När det gäller
könsfördelning är det fortfarande mycket vanligare att män blir egenföretagare än att kvinnor blir det.
Jämfört med kvinnor är sannolikheten att män skall bli egenföretagare ungefär fyra och en halv
gånger högre. Samtidigt som andelen män som är egenföretagare minskar (från 12,1 % 1986 till
10,5 % 1996), har dock andelen kvinnor som är egenföretagare sakta börjat öka (från 3,4 % till 3,8 %
under samma period) (se figur 4).

Figur 3: Utbildningsnivå
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Figur 4: Manliga respektive kvinnliga egenföretagare

4. Bakom dessa övergripande tendenser finns det en rad skiftande mönster i olika medlemsstater:
* I vissa länder är egenföretagande vanligast inom tjänstesektorn (75 % av egenföretagarna

i Belgen och Luxemburg), i vissa länder är jordbruket den viktigaste sektorn (över 40 %
i Irland och Österrike), medan mer än 30 % av alla brittiska egenföretagare är verksamma
inom industrin. 

* I vissa länder har en majoritet av egenföretagarna bara genomgått motsvarande
grundskoleutbildning (mer än 70 % i Portugal, Spanien och Grekland), medan denna
grupp utgör en minoritet i vissa andra länder (mindre än 30 % i Tyskland, Nederländerna
och Österrike).

* I vissa länder går det mer än 4 eller 5 manliga egenföretagare på varje kvinnlig (Irland,
Danmark, Grekland), medan det i vissa andra länder går färre än 3 manliga egenföretagare
på varje kvinnlig (Nederländerna och Portugal).

5. Den finns ett antal allmänna ekonomiska och demografiska tendenser - och förklaringar bakom
dessa - som står för en viss del av dessa övergripande förändringar. Exempelvis medför
medlemsstaternas ekonomiska tillväxt (mätt i BNP) nya ekonomiska verksamhetsmönster som
är mindre gynnsamma för egenföretagande. Andra faktorer inbegriper en ändrad sektoriell
sammansättning av medlemsstaternas ekonomier, där jordbruket (med ett traditionellt utbrett
egenföretagande) minskar och tjänstesektorn blir allt större (med nya möjligheter till
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egenföretagande som följd). Samtidigt kommer alltfler kvinnor ut på arbetsmarknaden (vilkas
benägenhet att bli egenföretagare är mycket mindre än männens).

6. Ingen av dessa eller några andra faktorer kan emellertid fullständigt eller på ett tillfredsställande
sätt förklara egenföretagandets utveckling i medlemsstaterna och skillnaderna dem emellan.
Detta antagande bygger dels på att det inte står helt klart vad eller vem vi avser när vi talar om
egenföretagande, dels på att vi saknar djupare insikter inom området för kunna förstå de sociala,
ekonomiska och kulturella processer som verkar. Man kan man anta att två grundläggande
problem ligger bakom detta:
* den institutionella distinktionen mellan arbetstagare och entreprenörskap - en distinktion

som i realiteten blir allt otydligare i dagens Europa,
* egenföretagargruppens - och dess olika undergruppers - ökande mångfald, vilket gör det

allt svårare att generalisera gruppen (tänk bara på de olika sysselsättningsformer och
ställningar som finns inom tjänstesektorn jämfört med jordbrukssektorn).

7. Om man vill göra det möjligt för beslutsfattare och forskare att förstå mer av egenföretagandets
utveckling och förutsättningar, eller om man vill identifiera lämpliga målgrupper för deras
politiska respektive vetenskapliga uppmärksamhet, följer det av de slutsatser som görs under
föregående punkt att:
* man bör typologisera de olika undergrupperna av egenföretagere ytterligare, så att man får

fram mer enhetliga grupper i fråga om intressen, problem och stödbehov,
* man bör utveckla praktiskt fungerande definitioner och kriterier för att kunna driva en

politik som är avsedd att skydda oberoende arbetare, samtidigt som politik avsedd att
främja och stimulera (potentiella) egenföretagare lämpligen tillämpas med utgångspunkten
att målgrupperna får definiera sig själva,

* man bör vara medveten om att det förekommer definitionsmässiga, mättekniska,
metodologiska och kulturella avvikelser, vilket måste beaktas då man tolkar information
om egenföretagande.

Egenföretagarnas ställning
8. Egenföretagandet kan bidra avsevärt till (arbets-)livets kvalitet. Det ger individerna möjlighet

att delta på arbetsmarknaden och utnyttja sina talanger på ett mindre begränsat sätt än om de
vore anställda (eller arbetslösa). Det kan därmed få en större tillfredsställelse över sitt arbete
än vad som annars vore fallet. Dessutom ger egenföretagandet en rad samhällsfördelar, eftersom
det bidrar till en mer dynamisk ekonomi och en fullständigare mobilisering och användning av
mänskliga resurser för att generera ny ekonomisk verksamhet och tekniska innovationer. Det
verkar emellertid som om man inte helt har insett eller erkänt alla dessa fördelar. Detta gäller
exempelvis förbättringar av stadskärnor och problemområden eller etniska gruppers integrering
i samhället. För att utnyttja dessa fördelar helt krävs det en vidare syn på och strategi för
egenföretagande.

9. Det finns dock också ett antal aspekter som gör egenförtagande mindre attraktivt. Detta gäller
exempelvis de emellanåt problematiska hälso- och säkerhetsvillkoren för egenföretagare. Dessa
kan bero på den typ av arbete som egenföretagare utför och de förhållanden under vilka de
vanligtvis verkar, men också på den ofta bristande uppmärksamhet som dessa aspekter får i små
och medelstora företag.
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Samma sak gäller för bristande entreprenörskap och otillräckliga utbildningsmöjligheter för
entreprenörer och fackmän. Dessa brister kan leda till att kompetenta egenföretagare
systematiskt presterar sämre än genomsnittet på marknaden eller till och med skada deras
marknadsposition (se följande punkt). 
Det saknas fortfarande en lämplig övervakning av egenföretagandet inom EU, både vad gäller
hälso- och säkerhetsvillkor och utbildningsvillkor.

10. Det största hoten mot egenföretagandet rör dock främst socialförsäkringssystemen. EU-
ländernas sociala trygghetssystem är i allmänhet inte anpassade för att hantera blandade former
av löntagande och entreprenörskap. Sparkapital eller privata försäkringar utgör inget fullgott
alternativ för alla egenföretagare. Denna grupp löper en allvarlig risk att marginaliseras eller
slås ut socialt, särskilt om de skulle gå i konkurs. Det tycks vara välbetänkt att ingående se över
de europeiska socialförsäkringssystemen för att åtgärda dessa oönskade bieffekter, inte minst
som man under rådande förhållanden inte lyckas skapa ett klimat där individens och samhällets
möjligheter till egenföretagande utnyttjas fullt ut.

Egenföretagarpolitik
11. Man börjar gradvis att erkänna egenföretagandets betydelse och vikten av att stimulera

entreprenörskap. Medlemsstaternas egna erfarenheter av en omfattande strukturell arbetslöshet,
utvecklingen mot en starkare betoning på individen samt internationaliseringen, både i Europa
och globalt, har alla bidragit till detta erkännande. Vid sidan av behöriga myndigheter är olika
aktörer (ibland på de behöriga myndigheternas initiativ) verksamma när det gäller
egenföretagarnas ställning. I den nederländska studien hänvisas exempelvis till
handelskammare, särskilda institut för stöd till små och medelstora företag, institut för
innvovationsstöd, kommuner, lokala och regionala stiftelser med mera. I den brittiska studien
uppmärksammas särskilt fack- och yrkesorganisationer, och man noterar att ju yrkeskunnigare
egenföretagare, desto mer fungerar dessa organisationer som hinder för inträde på marknaden.
På detta sätt skyddar de dem som redan är etablerade inom branschen.

12. Egenföretagarpolitiken bygger på flera olika politikområden. I de nationella studierna ges
exempel på typisk arbetsmarknadspolitik, industripolitik, teknisk politik, välfärdspolitik, social
trygghets- och socialförsäkringspolitik samt skattepolitik. Sammantaget utgör dessa ett lappverk
av åtgärder som påverkar egenföretagarnas ställning eller som, mer specifikt, har olika effekter
på egenföretagare i olika ställning. Lite är känt om dessa effekters omfattning eller karaktär. Det
har gjorts vissa utvärderingar, men bara av enskilda politikområden. Det råder en stor brist på
övergripande utvärderingar av de samlade effekterna av olika politiska åtgärder utifrån
egenföretagarnas perspektiv.
I allmänna ordalag verkar det som om information och rådgivning stimulerar människors
önskan att starta eget och har positiva effekter deras företags kvalitet. Särskilda ekonomiska
åtgärder har direkta effekter på det relativa antal entreprenörer som faktiskt startar eget.

13. På grundval av en analys av aktuell politik och aktuella åtgärder kan man dra slutsatsen att det -
i den mån som egenföretagande kan främjas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder - krävs
övergripande program. En annan slutsats är att det samtidigt krävs skräddarsydda åtgärder.
Egenföretagarnas mångfald kräver en differentierad strategi med skräddarsydda (övergripande)
program för olika kategorier av egenföretagare, där man beaktar deras personliga attityder
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gentemot egenföretagandet samt deras bakgrund, strävanden och visioner. För att utveckla en
sådan politik måste man typologisera egenföretagarna ytterligare, eventuellt genom att utveckla
olika "egenföretagarkarriärer".
För ett effektivt beslutsfattande måste man samordna åtgärder inom olika politikområden, och
då särskilt inta en övergripande hållning. Med tanke på att den politiska fokuseringen på
egenföretagande är ett ganska nytt fenomen i alla medlemsstater, och då egenföretagandet också
påverkar Europas ekonomi och arbetsmarknad, tycks det vara särskilt viktigt att göra
internationella jämförande studier, utföra benchmarking samt se till att man kan dra
gemensamma lärdomar i hela EU.


