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Påskeffekt 
sänkte krogar
n Restaurangernas försälj
ningsvolym sjönk med 0,2  
procent i påskmånaden april. 
Hotellrestauranger, vägkrogar 
och personalrestauranger  
tappade medan nöjesrestau
ranger, pubar och barer upp
visade en ökning. (TT)

Allt fler lockas av livet som företagare – 
men det kunde vara betydligt fler. Ett av de 
största hindren är att det sociala skydds
nätet inte håller måttet.

”Det skriver jag verkligen under på”, 
säger näringsminister Mikael Damberg (S). 
Andelen personer i eller på 
väg in i nyföretagande i Sve
rige växer, särskilt i bland 
kvinnor (se grafik), enligt en 
ny rapport som Di har tagit 
del av. 7,6 procent av befolk
ningen är engagerad i entre
prenörskap, det vill säga före
tagande i tidiga faser. Även 
om andelen har ökat är den 
mindre än snittet i jämförbara 
länder. 

”Inget jämförbart land har 
haft en motsvarande utveck
ling”, säger Pontus Brauner
hjelm, som är forsknings
ledare på Entreprenörskaps
forum  och professor vid 
KTH, om resultatet. 

Samtidigt är tillgången på 
kapital från informella inves
terare numera i internationell 
toppklass för de färskaste 
företagen. 

Näringsminister Mikael 
Damberg är nöjd. 

”Vi gör något rätt i Sverige”, 
säger han. 

”Sverige förvaltar kon
junkturen mycket bättre än 
våra grannländer och än 
andra europeiska länder och 
vi har gjort det under flera års 
tid”, säger näringsministern. 

Men snabbväxarna är få, 
endast åtta procent av de nya 
entreprenörerna planerar 
anställa minst 20 personer 
under den kommande fem
årsperioden. 

”Vi är dåliga på att få före
tag att växa”, säger Pontus 
Braunerhjelm. 

Uppgången är samtidigt 
inte starkare än att han vän
tar sig en inbromsning när 
nästa enkät fångar upp de 
senaste turerna i Ilmar 
Reepalus välfärdsutredning 
som bland annat föreslår ett 
vinsttak för välfärdsbolag.

”Det är lite olyckligt”, säger 

han om utredningens slutsat
ser. 

Knappt åtta av tio svenskar 
ser goda möjligheter att starta 
företag där de bor. Men i de 
flesta fall förblir de outnytt
jade. För många handlar det 
om att de inte anser sig ha för
mågan att starta och driva 

företag. Ytterligare en grupp 
är rädd för att misslyckas.  

Kvar blir drygt miljon 
svenskar, varav en hel del 
borde kunna starta företag, 
enligt Pontus Braunerhjelm, 
som har en hypotes om varför 
inte fler kommer till skott. 

”Riskerna med att starta 
företag är fortfarande allt för 
stora jämfört med att vara 
anställd”, säger han.  

Att entreprenörskap ofta 
stannar vid en tanke behöver 
inte vara negativt, anser 
näringsminister Mikael 
Damberg. 

”Det är det lustbetonade 
och det viljedrivna förtagan
det som växer i Sverige och det 

Pontus Braunerhjelm. 
 FOTO: JONATAN BYLARS  

Günter Mårder. 
 FOTO: JESPER FRISK

Företag lockar fler
Trots en stark arbetsmarknad lockas allt fler
svenskar av en osäker tillvaro som företagare. 
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Andel av befolkningen (18–64 år) som upplever 
att det finns goda möjligheter att starta ett 
företag i området där de bor.
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Andel av befolkningen (18–64 år) med upplevda
affärsmöjligheter som anger att rädsla att miss-
lyckas skulle hindra dem från att starta ett företag.
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... men vinstdebatt, svagt skyddsnät och skatter bromsar

Företagandet är  på rätt väg

KD går emot  
höjda skatter
n Nu ansluter sig Kristdemokra
terna till Liberalernas modell för 
att stoppa tre av regeringens 
planerade skattehöjningar.

”Vi kommer självklart att rösta 
emot dessa”, säger KDledaren 
Ebba Busch Thor till DN.
 (TT)
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procent
n Så stort var Modera
ternas tapp i Stock
holms stad enligt SCB:s 
partisympatiundersök
ning. Fallet innebär att 
stödet i maj i huvudsta
den nu är 22,5 procent. 
Socialdemokraterna får 
31,4 procent enligt SCB. 
(TT)8,7

Senare start 
för Ringhals
n Återstarten av kärnkrafts
reaktorn Ringhals 1 skjuts fram 
till den 7 juli. Reaktorn har varit 
ur produktion i en dryg månad 
med anledning av en årlig revi
sion som inleddes den 1 maj, 
och skulle ursprungligen ha 
återstartats den 3 juni. (TT)

Brittiska Man Group, världens 
största noterade hedgefond-
bolag, kan spåra sina rötter 
hela vägen tillbaka till 1783 
när den då 28 år gamla James 
Man startade en handlarverk-
samhet inriktad på socker. 
Numera har bolaget ett stort 
fokus på ny teknik som själv-
lärande datorsystem. 

”Vi investerar tungt i tek-
nik då vi tror att framtiden 
kommer att vara en bland-
ning av kvantitativ- och dis-
kretionär förvaltning. I dag 
är det kanske 90 procent dis-
kretionär och 10 procent 
kvantitativ förvaltning i 
branschen. I slutänden kom-
mer den fördelningen troligt-
vis att vara betydligt närmare 
hälften vardera, men även den 
diskretionära delen kommer 
att få stöd av tekniken”, säger 
Luke Ellis.

Satsningen på datamodeller 
innebär att hedgefondindu-
strin konkurrerar med glo-
bala teknikjättar som Google 
och Facebook om personal. 

”Vi har åstadkommit en del 
intressanta resultat av 
maskininlärning inom kapi-
talförvaltning de senaste 
åren”, säger Luke Ellis. 

”Vi kan inte konkurrera 
med högst lön, utan vad vi 
konkurrerar med är det intel-
lektuella innehållet och till-
lämpningen av vad du gör.” 

Luke Ellis menar att den 
bilden om kapitalutflöden 
från hedgefonder är överdri-
ven.

”Hedgefondbranschens 
förvaltade kapital låg i slutet 
av 2016 på den högsta nivån 
hittills. Det låter inte som en 
kris”, säger han. 

Enligt Luke Ellis är det 
ingen tvekan om att de 
genomsnittliga fondavgif-
terna för hedgefonder och 
aktiv förvaltning minskar. 
Samtidigt ökar de adminis-
trativa kostnaderna. 

”Jag tror att det kommer fin-
nas färre små självständiga 
hedgefonder samtidigt som 
framtiden inte heller tillhör 
stora individuella hedgefon-
der, då storleken påverkar 
avkastningen. Vår affärs-
modell bygger på idén att vi 
kan erbjuda ett hem för folk 
att driva högkvalitativa hed-
gefonder där alla kostnader 
hanteras centralt, men där  
du inte låter en enskild fond 
bli för stor”, säger Luke Ellis. 

”På så vis behåller du entre-
prenörsådran som är det fina 
med hedgefondbranschen, 
men kan få skalfördelarna av 
en institutionell förvaltare”, 
säger han. 

VIKTOR MÖLNE
viktor.molne@di.se

08-573 650 00

Hedgefonder 
konkurrerar 
om it-experter

SER INGEN KRIS. ”Hedgefondbranschens förvaltade kapital 
låg i slutet av 2016 på den högsta nivån hittills”, säger Luke 
Ellis, vd för Man Group. FOTO: AMANDA LINDGREN

Bilden av att hedgefond
branschen befinner sig  
i kris är överdriven. 

Det menar Luke Ellis,  
vd för hedgefondjätten 
Man Group, som dock  
tror att antalet små själv 
ständiga hedgefonder 
kommer att krympa.

Företag lockar fler
Trots en stark arbetsmarknad lockas allt fler
svenskar av en osäker tillvaro som företagare. 
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Företagandet är  på rätt väg
är det bästa företagandet”, 
säger han. 

Sverige har visat sig duktigt 
på att driva fram så kallade 
enhörningar, bolag värda 1 
miljard dollar eller mer, 
som  Spotify, Klarna och 
Skype. Men effekterna på lan-
dets ekonomi är begränsade 
inte minst då antalet anställda 
ofta är få och många säljs till 
utlandet, påpekar Pontus 
Braunerhjelm. 

”Sverige borde få fram 
betydligt fler tillväxtföretag”, 
säger han och pekar på rap-
portens rekommendationer 
om en enklare rekonstruk-
tionslagstiftning, en flexi-
blare arbetsmarknad och mer 
långtgående förändringar än 
det liggande förslaget till ny 
optionsbeskattning, som vän-

tas komma i höstens budget. 
Han anser att det borde 

omfatta både fler personer, 
större bolag och fler bran-
scher. 

”Även denna skatt måste 
ses i en global kontext och  
inte bara bolagskatten”,  

säger Pontus Braunerhjelm. 
Han vill även ha ett star-

kare socialt skyddsnät för 
företagare. Företagarnas vd 
Günter Mårder ger honom 
framför allt rätt på den sista 
punkten. 

”Företag startas när man 
känner sig trygg i sin situa-
tion. Att ha ett företag är en 
risk och om socialförsäk-
ringssystemet hanterar den 
privata risken kommer fler att 
starta företag”, säger han. 

”Socialförsäkringssyste-
met är i dag anpassat för en 
tillsvidareanställd samtidigt 
ser vi att antalet företagare 
växer. Arbetet måste snabbas 
upp”, säger han vidare. 

Även näringsminister 
Mikael Damberg är självkri-
tisk. 

”Det här är en av de frågor 
som vi måste se över”, säger 
han och pekar på att luckorna 
i trygghetssystemen för före-
tagare inte minst får kvinnor 
att avstå entreprenörskap. 

Företagare kan drabbas 
hårt när de exempelvis blir 
sjuka av att inkomsterna ofta 
är slagiga och under de första 
åren närmast obefintliga. 
Samtidigt måste den företa-
gare som vill ha a-kassa lägga 
sitt bolag i träda. 

”Att det behöver göras mer 
på det här området skriver jag 
verkligen under på”, säger 
Mikael Damberg. 

LINDA
ÖHRN

 
linda.ohrn@di.se 08-573 652 87

 nDi Fakta

Om undersökningen
 ■ Global Entrepreneurship 

Monitor, GEM, är en under-
sökning med 166 000 del-
tagare från 66 länder.  

 ■ 2014 föll andelen entre-
prenörer kraftigt. 

 ■ Resultatet i den senaste 
undersökningen visar att 
7,6 procent av den svenska 
befolkningen var engagerad 
i entreprenörskap.

Ökat stöd 
för EU
n Andelen svenskar som  
i huvudsak är för Sveriges 
medlemskap i EU var i maj 
54,5 procent. Därmed har  
stödet ökat sedan SCB:s  
mätning i november 2016.

De som är mot EUmed
lemskapet var 19,2 procent  
i maj. (TT)

SIDAN 20

ºRäntebesked

ECB i fokus
 ■ Ordvalen från ECB 

chefen Mario Draghi är 
nyckeln i torsdagens  
räntebesked, skriver Di:s 
Johanna Jeansson. När 
normaliseras penning
politiken?


