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YEoS är en ideell organisation som
grundades 2008. Med fokus på kunskap
och erfarenhetsutbyte mellan både
medlemmar och partners, stöttar YEoS
Sveriges unga entreprenörer och utgör ett
forum att utveckla sig själv och sina bolag.

YEoS medlemmar

Har i snitt 28 anställda

Är i snitt 29 år

Har en förväntad
tillväxttakt  på 250%
kommande 3 år 

Omsätter 30 mkr (snitt) 
 eller 5.7 mkr (median) 

Tillsammans omsätter vi
mer än 5 miljarder

0-5 mkr
53%

20-100 mkr
19.5%

5-10 mkr
12.6%

15-20 mkr
5.7%

100+ mkr
5.7%

10-15 mkr
3.4%

Segment sammanställning per 2021 års medlemsdata



Trendbrott i tillväxtfokus och mental trötthet
hos unga entreprenörer inför 2023

Tillväxt och expansion
Rekrytering
Min energi och livsbalans
Finansiering
Försäljning
Bygga en stark företagskultur

Sammanfattning unga entreprenörers största utmaningar inför 2023. 
Rapporten fördjupar sig i topp 3.
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varannan ung entrepenör anser att tillväxt och expansion är en av
deras största utmaningar
Samtidigt bryts en stigande trend då färre (än tidigare) anger denna
utmaning som en av sina främsta. Vissa nämner ökad fokus på
lönsamhet som en betydande förändring i sina bolag det senaste året. 

Tillväxt & Expansion

Anställningstakten och behovet har inte saktat in. Trots turbulenta år
fortsätter antalet anställda öka i unga entreprenörers bolag.
De flesta som genomförde förändringar i personalstyrkan ökade
antalet anställda. Andra betydande förändringar som nämns är
övergång till remote work och satsningar på ledarskap.  

Rekrytering 

Andelen som jobbar extremt mycket (79+ timmar) sjunker 2022 jämfört
med 2021, vilket kan tolkas som att förutsättningarna stabiliserats igen
efter pandemins effekter på marknaden.
Samtidigt jobbar fortfarande varannan ung entreprenör mer än 50
timmar i veckan, och tar sig sällan eller aldrig tid till återhämtning. 

Energi och livsbalans

Vi befinner oss vid tiden för undersökningen mitt i ett år där de värsta effekterna av
pandemin har stillats och såväl unga entreprenörer som övriga världen hittat sitt nya
normala. Även om pandemin inte tycks drabbat tillväxt- och anställningstakt, ser vi att den
mentala orken är lägre och unga entreprenörer jobbade mer 2021 än någonsin tidigare.
Årets nivåer tycks tillbaka på bekanta siffror, samtidigt hopar sig orosmoln inför fler tuffa
år. Unga entreprenörer tycks se 2022 som ett år för viss återhämtning, avvaktande och
justeringar för att möta de nya förutsättningar som befaras vänta. 

Sammanfattning



2. Rekrytering

3. Balans & välmående

1.Tillväxt 

Översikt

Unga entreprenörers toppUnga entreprenörers toppUnga entreprenörers topp
3 utmaningar inför 20233 utmaningar inför 20233 utmaningar inför 2023



Ökad oro kring livsbalansen inför kommande
året 

På flera års sikt sker små förändringar i
toppen kring vad unga entreprenörer ser
för utmaningar i sitt bolagsbygge.
Konstant i topp 3 ligger till exempel
rekrytering, något som skulle kunna
förstås mot bakgrund att tidiga
anställningar i en startup ofta är de första
anställningar en ung entreprenör över
huvud taget genomför, med begränsat
know-how. Samtidigt är det inte heller
ovanligt att den unga entreprenören själv
saknar erfarenhet av att vara just anställd. 
En förändring är att "Min egen energi och
livsbalans" i undersökningen 2022 för
första gången letar sig upp på topp 3. Det
skulle kunna tolkas både som ett uttryck
för trötthet efter åren med pandemi, samt
en pessimism inför utvecklingen framöver.

Översikt



TillväxtTillväxtTillväxt111...

Att förutsättningarna för att driva startup
har förändrats på bara ett par år tycks
branschen överens om. Från flera håll
hörs röster om ökade krav på lönsamhet,
med massuppsägningar i tidigare
snabbväxare som resultat.  Investerare vill
se avkastning och värderingar sjunker.
Stämningen på marknaden tycks smitta av
sig även på de unga entreprenörerna, som
alltså indikerar ett något lägre fokus på
tillväxt inför 2023. Åtminstone adresseras
i högre utsträckning andra utmaningar.
Sneglar vi på fjärdeplatsen ser vi också att
finansiering ökar som upplevd utmaning
mot föregående år. Tiden får utvisa om
detta är en trend som fortsätter och hur
det i så fall kommer påverkar unga
entreprenörer  kommande år. 

Minskad ambition kring

aggressiv tillväxt, men fortsatta

expansionsplaner

Varannan ung entreprenör anger

att Tillväxt & Expansion är en av

deras topp 3-utmaningar 

2019 2020 2021 2022

75% 

50% 

25% 

0% 

Tillväxt /expansion är den utmaning som

återkommande toppar listan av främsta

utmaningar bland YEoS entreprenörer .

Andel svarande som anger detta som

topp 3-utmaning sjunker dock vid

undersökningen 2022 till den lägsta nivån

sedan 2019.

(1) 

(1) 
(1) 

(1) 

Fördjupning



Män Kvinnor

2022 2023 2024 2025
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"Den enskilt största

förändringen i mitt bolag

under året som gått är

fokus på lönsamhet

istället för hyper growth"

Omställningar av affärsmodell, personal

och ledning nämns på frågan vilka

förändringar som skett i bolaget under

det föregående (2021) året. Flera nämner

corona-pandemin som bidragande

faktor. 

Kvinnliga entreprenörer i YEoS

uppskattar högre procentuell tillväxt 

 jämfört med män på tre års sikt 

Även vid undersökningen 2018, 2019, 2020 och

2021 prognosticerar kvinnliga entreprenörer

konsekvent en högre tillväxt i sina bolag än

vad männen gör.

Tillväxt

I undersökningen 2022 svarar 54% att de

planerar att expandera till annat land

kommande år. Hinder för expansion anges

mest frekvent vara lagar, rekrytering och 

 otillräcklig kunskap om marknaden. 

54%

Uppskattad procentuell omsättnings-tillväxt, tre år från 2022, median 
(351%)

(196%)
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Tillväxt
Procentuell omsättningstillväxt, YEoS 2018-2021, median

Män tar in allt mer kapital, medan

summan av kvinnors

kapitalanskaffning inte ökar i

samma takt. Däremot tar kvinnor

lika ofta som män in kapital (men

då till lägre summor).

2022 tog män in 

12 MSEK och

kvinnor 2.5 MSEK

(median) 

Män Kvinnor

2018 2019 2020 2021

50% 
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Kvinnors bolag har generellt en högre tillväxt i median, medan mäns

bolag har högre tillväxt och omsätter mer om vi tittar på genomsnittet. 

5 9.8 11%
Vill fortsätta växa organiskt

utan externt kapital
Median MSEK unga

entreprenörer tog in 2021/22
Median antal ägare i unga

entreprenörers bolag 

Branscher som nämner

rekrytering som topp 3-utmaning 



1-5
50.6%

25+
18.4%

6-15
17.2%

15-25
13.8%

2. Rekrytering2. Rekrytering2. Rekrytering

Att rekrytering ständigt toppar bland unga
entreprenörers utmaningar kan bero på
flera faktorer. Återkommande nämns
bristande egen kunskap inom området
som en tröskel både i själva
rekryteringsprocessen och i att sedan
onboarda och leda kandidaten.  En analys
i sammanhanget kan vara att just unga
entreprenörer har det gemensamt att de
sällan har år av erfarenhet som anställd på
bolag bakom sig. De har därmed sällan

Hur många heltidsanställda
sysselsätter ert bolag idag? 

tränat på att utvärdera och anställa
kandidater som chef tillsammans med HR-
proffs, bygga team och utveckla
medarbetare. De har därtill inte upplevt
många rekryteringsprocesser ur
kandidatens perspektiv. Samtidigt
behöver denna avsaknad av traditionell
erfarenhet inte vara en nackdel, utan
kanske rent av hjälper entreprenören att
hitta sina egna framgångsfaktorer i
rekryteringen.  Många som söker sig till
startups tros göra det utifrån startupens
övertygande vision och ledare. Startup-
miljön ställer krav på en viss typ av
anställd, som ofta beskrivs som en person
som trivs i förändring och är bekväm i att
hitta och forma sin egen väg fram.

Fortsatt positiv trend på
rekryteringsfronten, trots
turbulenta år 

Fördjupning
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"Den enskilt största

förändringen i mitt bolag

under året som gått är

ledarskapet under

pandemin, med remote

work"

Omställningar av affärsmodell, personal

och ledning nämns på frågan vilka

förändringar som skett i bolaget under

det föregående (2021) året. Flera nämner

corona-pandemin som bidragande

faktor. 

Rekrytering

Av de som anger förändringar i personalstyrkan som en betydande händelse i bolaget under

2021, har 4 av 5 ökat antalet anställda och 1 av 5 har dragit ner på personal. Flera anger

samtidigt förändringar i ledarskap och övergång till remote arbete som betydande faktorer.. 

4 av 5 betydande förändringar i

personalstyrkan 2021 var i form av

ökat antal anställda 

Den positiva trenden fortsätter, och unga

entreprenörers bolag tycks inte ha

tvingats dra ner på anställningstakten.

Kanske är dessa bolag bättre på

anpassning, eller redan från början bra

anpassade för en digital och föränderlig

marknad.

Antal heltidsanställda  i

genomsnitt, 2018-2022

3 av 10 kvinnliga

entreprenörer och 4 av 10

manliga entreprenörer har

fler än 10 anställda

1 av 50 har över 250 anställda

IT

WEBB /APPUTVECKLING 
MARKNADSFÖRING

SAAS

REDOVISNING

SÄLJ

HE
M

ST
ÄD

BYGG     FASTIGHET

Branscher där rekrytering är
en stor utmaning 



3.Balans & välmående3.Balans & välmående3.Balans & välmående   

Med stort driv och hunger kommer
också hårt jobb. Många unga
entreprenörer vittnar om en tillvaro
där fritid och helg inte innebär
någon nämnvärd skillnad från en
vanlig arbetsdag. Det är ingen
hemlighet att jakten på resultat
kommer med ett högt pris, och
många upplever utmaningar i
livsbalansen som ung entreprenör.
Frågan hur man uppnår ett hållbart
entreprenörskap, med hållbara
entreprenörer, är en knäcknöt för
att ta tillvara på den potential som
finns hos unga bolagsbyggare.

Oro kring den egna orken och

fortsatt hög arbetsbelastning

bland unga entreprenörer 

Varannan entreprenör jobbar mer än

50 timmar per vecka. Men allt fler

(18%) jobbar mindre än 40 timmar,

jämfört med tidigare (10% 2021). 

Fördjupning

50+
52%

40-50 h
30%

Mindre än 40 h
18%

Automatisering, effektivare processer och

attitydförändringar kring vad som är en

eftersträvansvärd livsstil skulle kunna vara

bidragande orsaker till att andelen som

arbetar mindre än 40h/v befinner sig i en

uppåtgående trend. 



46 %

31 %

36 %

Det är framförallt det yttersta segmentet

(70+ h) som sjunker markant från

föregående år. Andelen i den gruppen var

historiskt hög 2021, vilket kanske kan

förklaras av pandemins påverkan på

marknaden och förutsättningarna för

många företagare.. Bortses 2021 är gruppen

70+ h högre 2022 än tidigare år.

"Jag jobbar på att fördela

om min tid och bli mer

effektiv med hjälp av min

coach "

"Att vara genuin och sårbar

är det svåraste som finns"

Tar sig sällan eller aldrig tid till

återhämtning

Upplever sin mentala hälsa som under

medel eller dålig 

Upplever sin sömnkvalitet som under

medel eller dålig 
"Har själv småbarn och

känner att det är min

största utmaning de

senaste och kommande

åren."

Antal arbetade timmar/vecka. procentfördelning 2018-2022 

2 av 5 entreprenörer känner sig

utmanade inom området energi och

livsbalans 

2018 2019 2020 2021 2022

Mindre än 40 40-50 50-60 60-70 70+
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%

På flera områden 2022

(sömnkvalitet, fysisk hälsa,

kontroll över livs/arbets-

situation) skattar kvinnor sitt

mående något lägre än män.



Om undersökningen
I rapporten används data från YEoS medlemmar
mellan åren 2018-2022. En gång om året har frågor
ställts till nätverket i en enkät. Individer i gruppen
som svarar kan variera från år till år, dels eftersom
YEoS kontinuerligt tar emot nya medlemmar samt
att andelen som svarar enbart är en del av hela
nätverket. Dock är de svarande som grupp att
bedöma som homogen över tid, och kan utöver
information om YEoS medlemmar även säga något
om hur unga entreprenörer 18-35 år mår i sitt
bolagsbygge i Sverige idag. 
I siffrorna som sammanställs för rapporten
presenteras oftast medianen för att ge en så
representativ bild som möjligt. Det beror på att
spannet på de svarandes omsättning och
bolagsstorlek är stort. Ett fåtal bolag med 500+
anställda drar alltså upp genomsnittssiffran för alla
bolag på ett sätt som inte är rättvisande för
majoriteten unga entreprenörer. Vidare är
andelen svarande kvinnliga entreprenörer för lågt
för att ge statistisk signifikans, men presenteras i
vissa fall för en  jämförelse där det kan finnas
intressanta tendenser till skillnader. 

De kompletterande reflektioner och analyser som
förs i text är subjektiva tolkningar, men bygger på
ofta förekommande teman och frågor i dialoger
inom nätverket.

Medlemsdata från 2018-2022

90
SVARANDE

2022

18-35 
ÅR GAMLA

72 / 18
MÄN / KVINNOR 

Skillnader kan därmed inte
fastställas statistiskt eftersom

n>30 i ena gruppen (kvinnor)



YEoS partners 
Tack till våra partners som genom sitt stöd bidrar
och möjliggör vårt arbete för ett hållbart, givande
och lärande entreprenörskap hos unga.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för
framtidens bolag och ledare att växa. 

Guldpartners

Erbjudandepartners

Friends of YEoS



 
Catrine Sageryd
Partneransvarig YEoS
catrine.sageryd@yeos.se

 

 
Herman Strandh
Verksamhetsledare YEoS
herman.strandh@yeos.se

 

www.yeos.se 


