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Nyföretagande i kristid: 
Tre kriser, tre förlopp

Under de senaste två decennierna har svensk ekonomi genomgått tre allvarliga 
kriser förenade med ett betydande omvandlingstryck. Kriser skapar emellertid 
också nya möjligheter för entreprenörer och företagare. Om dessa leder till en 
kreativ förstörelseprocess präglat av nya företag och nya arbetstillfällen, minskar 
också krisers negativa effekter kopplade till ökad arbetslöshet, utslagning av före-
tag och försvagade statsfinanser. Vi konstaterar att (genuint) nyföretagande och 
dess bidrag till sysselsättning har utvecklats positivt under varje kris sedan bör-
jan på 1990-talet, trots en i övrigt tilltagande arbetslöshet. Betydande bransch-
visa skillnader kan dock noteras. Samtidigt är det först nu som nyföretagandet 
nått samma nivåer som före 1990-talskrisen.

Sverige har just gått igenom sin värsta kris sedan 1930-talet med starkt 
minskad BNP, ökad arbetslöshet och försämrade statsfinanser. Storleken 
på BNP-fallet i Sverige och globalt gör krisen unik, samtidigt som kriser 
är en del av marknadsekonomins dynamik för att justera obalanser. Kriser 
förefaller också ha blivit ett mer frekvent fenomen (Reinhardt och Rogoff 
2009). I Sveriges fall kan tre distinkta kriser urskiljas under de senaste två 
decennierna: fastighets- och tillgångskrisen 1991–93, IT-krisen 2001–03 
samt den senaste finansmarknadskrisen vars första tecken kunde skönjas 
2007 för att kulminera 2009 (figur 1). I skrivande stund är osäkerheten 
betydande kring särskilt den europeiska ekonomins utveckling. Strategin 
att parera krisen med en mycket expansiv finanspolitik, som skedde i ett läge 
med svaga statsfinanser och obefintliga finanspolitiska ramverk i ett flertal 
länder (särskilt de s k PIIGS-länderna), har nu lett till en omvänd situation 
med krav på betydande finanspolitisk åtstramning.1 Detta dämpar efterfrå-
gan och hämmar den begynnande återhämtningen i många ekonomier.

Negativa chocker i en ekonomi innebär dock också att förändringsbenä-
genheten tenderar att öka och s k kreativa förstörelseprocesser sätts igång. 
Det innebär att resurser frigörs, relativpriser ändras och tidigare jämvikter 
störs. I dessa processer kan nya vinstgenererande möjligheter identifieras 
vilket skapar förutsättningar för entreprenörskap och nyföretagande. I takt 
med att allt fler tvingas lämna sina anställningar och blir arbetslösa minskar 
också alternativkostnaden för att starta eget. Dessa företeelser pekar på ett 
positivt samband mellan ekonomiska kriser och nyföretagande, som i sin 
tur brukar indelas i två typer: dels ett vinstgenererande möjlighetsföreta-
gande (opportunity-based), dels ett nödvändighetsföretagande på grund av 

1 PIIGS står för Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien.
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stigande arbetslöshet (necessity-based). Som visas i figur 2 har arbetslösheten 
ökat under samtliga kriser sedan 1990.

Dynamiken i fastighets-, IT- och finansmarknadskriserna skiljer sig dock 
åt i flera avseenden. Sett över tre år minskade BNP i högre utsträckning 
under fastighetskrisen 1991–93 jämfört med de övriga två kriserna, strax 
över fyra procentenheter (tabell 1). Förändringen jämfört med året/åren 

Figur 1
Sveriges BNP 
1990–2009, fasta 
priser, procentuell 
förändring

Källa: Statistiska Centralbyrån och Konjunkturinstitutet.
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Figur 2
Arbetslöshet (ILO) 
1990–2009, procent

Källa: Konjunkturinstitutet.

12

10

8

6

Pr
oc

en
t

4

2

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

34 pontus braunerhjelm och per thulin

innan var dock störst för den senaste finansmarknadskrisen (2007–09).2 

Noterbart är också hur arbetslösheten utvecklats i respektive krisperiod. 
Arbetslösheten steg betydligt mer under fastighetskrisen 1991–93 än under 
de två senaste kriserna.3

De stora skillnaderna mellan dessa kriser framgår också av figur 3 där de 
årsvisa förändringarna illustreras. Arbetslösheten steg totalt nio procenten-
heter från runt två procent 1990 till närmare 11 procent i slutet av 1993. Den 
mest dramatiska nedgången i BNP under ett enskilt år skedde 2009 (knappt 
sex procent) medan arbetslösheten höll emot förvånansvärt väl, särskilt i 
jämförelse med den näst intill massarbetslöshet som kom att prägla 1992 
och 1993. I jämförelse med fastighets- och finansmarknadskriserna fram-
står IT-krisen 2001–03 som förhållandevis lindrig, närmast som en period 
med lägre tillväxt än en tydlig kris. I genomsnitt växte BNP och BNP per 
capita knappt två procentenheter långsammare per år 2001–03 jämfört med 
åren direkt före och efter och arbetslösheten var endast marginellt högre 
efter krisen än före. Vi kan följaktligen identifiera tre specifika kriser som 
skiljer sig kraftigt åt sinsemellan avseende tillväxt och arbetslöshet.

Den fråga vi ställer oss är om motsvarande skillnader kan konstateras 
vad gäller näringslivsdynamiken mätt som nyföretagande, antal sysselsatta 
i nya företag och i vilken utsträckning branschvisa skillnader kan noteras. 
Att ställa dessa frågor är viktigt av flera skäl. För det första kan svaret ge en 
indikation på huruvida de möjligheter som alltid uppstår när gamla företag 
och strukturer skakas om verkligen identifierats och omvandlats i nya före-
tag och nya sysselsättningsmöjligheter – dvs ekonomins dynamik. För det 
andra är en sådan omvandling också ett mått på en ekonomis anpassnings- 
och omställningsförmåga vid krissituationer och speglar även graden av 
entreprenöriell anda. En förhållandevis snabb omstrukturering präglad av 
nyföretagande och förskjutningar i branschsammansättningen kan förvän-

2 Det är dock fortfarande för tidigt att dra några definitiva slutsatser kring finansmarknads-
krisens fulla makroekonomiska effekter.
3 Notera att ökningen under 1990-talets kris skedde från en mycket låg nivå. Men även om 
vi skulle utgå från nivån under det andra krisåret (1992), då arbetslösheten var omkring sex 
procent, var ökning i arbetslöshet markant större under 1990-talkrisen och det tog också lång 
tid innan sysselsättningen sköt fart (1997).

Tabell 1
Genomsnittlig 

procentuell årlig 
förändring i BNP 

och BNP per capita 
samt genomsnittlig 

årlig förändring i 
arbetslöshet (ILO) 

1990–2009

BNP,
procent

BNP per capita,
procent

Arbetslöshet,
procentenheter

1990 +1,0 +0,2 +0,1

1991–93 – 1,5 – 2,1 +3,0

1994–2000 +3,5 +3,3 – 0,6

2001–03 +1,8 +1,5 +0,0

2004–06 +3,9 +3,4 +0,1

2007–09 – 0,9 – 1,6 +0,4

Källa: Statistiska Centralbyrån och Konjunkturinstitutet.
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tas leda till ett mer effektivt och produktivt näringsliv. Processerna bör där-
för få verka ut. För det tredje har grad av omvandlingskapacitet bäring på 
politikens utformning både vad gäller arbetsmarknad och näringsliv.

I det följande kommer vi att presentera hur antal företag, nyföretagande 
och sysselsättning utvecklat sig under de senaste decenniernas kriser för-
delat på branscherna avancerade tjänster, övriga tjänster och tillverknings-
industri (offentlig verksamhet kommer inte att beröras). Utvecklingen i 
branscherna utbildnings- och vårdtjänster ägnas särskild uppmärksamhet 
och särredovisas. I appendix till artikeln återfinns exakta definitioner på 
branschaggregat och andra begrepp.

1. Nyföretagande i kristid

Antal företag, sysselsättning och företagsstorlek
Beträffande antalet företag framgår av figur 4 att dynamiken ser radikalt 
annorlunda mellan de tre kriserna. Under fastighetskrisen i början av 1990-
talet minskade antalet företag markant, var relativt konstant under IT-kri-
sen och ökade svagt under finanskrisen 2007–09. Antalet företag har såle-
des kontinuerligt ökat sedan 1993. De påtagliga skillnaderna i hur antalet 
företag påverkades av krisen i början av 1990-talet jämfört med den senaste 
krisen är överraskande. Från konkurser och en minskning på knappt 50 000 
företag 1991–1993 till en ökning på ca 10 000 företag 2007–2009, trots att 
BNP-fallet var betydligt större under 2009 än något av åren 1991–93. Delvis 
kan detta förklaras av att de negativa effekterna var mer långdragna under 
1990-talskrisen och därmed svårare att stå emot för företagen vilket drev 

Figur 3
Tre krisperioder, 
1991–93, 2001–03 
och 2007–09

Källa: Statistiska Centralbyrån och Konjunkturinstitutet.
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upp konkurserna. Men sannolikt också av en förskjutning i den ekonomiska 
politiken med större fokus på näringslivets förutsättningar och i viss mån 
förändrade attityder (Bosma och Levie 2010).

Det är också intressant att notera att lejonparten av minskningen under 
1990-talets början skedde inom övriga tjänster och i viss mån tillverknings-
industrin, medan antal företag inom den avancerade tjänstesektorn har 
ökat något under samtliga tre krisperioder. De mer avancerade tjänsterna 
kan kopplas samman med det nyföretagande som baseras i förhoppningar 
om uthålligt goda vinster och inte i att alternativkostnaden för nyföreta-
gande blivit lägre på grund av hotande arbetslöshet.

Av figur 5 framkommer att sysselsättningen utvecklats på ett likartat 
sätt som antal företag under kristiderna. Dock faller antal sysselsatta betyd-
ligt mer än antal företag under början av 1990-talet i samtliga branscher. 
Minskningen i antal företag och sysselsättning i branschen övriga tjänster 
förefaller vara nästan helt identisk, medan tillverkningsindustrin uppvisar 
ett betydligt större fall i sysselsättning än i antalet företag. Existerande före-
tag i tillverkningsindustri hanterar således kriser genom kraftiga personal-
neddragningar.

Den sammantagna effekten av förändringar i antalet företag och anta-
let sysselsatta visas i figur 6. Genomsnittligt antal sysselsatta per företag 
har minskat, särskilt i början av perioden och särskilt för tillverkningsin-
dustrin. För övriga tjänster har sysselsättningen per företag ökat något 
sedan mitten på 1990-talet och varit relativ konstant för avancerade tjäns-
ter. Figur 6 visar också att antal sysselsatta per företag är klart högst inom 
tillverkningsindustrin. Sysselsättningen förefaller således ha ökat genom 
att antalet företag ökat, inte genom att befintliga företag ökat sin syssel-

Figur 4
Antal företag 1990–

2009, tusental

Anm: FTGj / 1000.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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sättning (Braunerhjelm m fl 2009).
Avslutningsvis kan noteras att den starka ökning i antalet företag som 

konstaterades i figur 4 inte framträder lika klart när antalet företag sätts i rela-
tion till antalet sysselsatta. I figur 7 visas dock att en (svag) ökning kan konsta-
teras över hela perioden, också om startpunkten sätts till 1994, dvs efter det 
mycket stora sysselsättningsfall som skedde 1991–93. 

Figur 5
Antal sysselsatta 
1990–2009, tusental

Anm: SYSSj  / 1000.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Figur 6
Genomsnittligt antal 
sysselsatta per företag 
1990–2009

Anm: SYSSj / FTGj.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Nyföretagandet 1990–2009
Under de inledande åren av 1990-talet minskade nyföretagandet från ca 
45 000 (1990) till omkring 30 000 år 1992 (figur 8). Därefter steg nyföreta-
gandet igen och pendlade mellan 30 000 och 40 000 fram till 2004, för att 
öka till ca 50 000 nya företag per år 2006–09.4 Fördelat på sektorer har nyfö-
retagandet ökat inom avancerad tjänster, varit positivt men relativt stabilt i 
övrig tjänstesektor och fallit inom tillverkningsindustrin sedan 1990-tals-
krisen. Nyföretagandet har också haft en tendens att falla i början av en låg-
konjunktur – vilken dock försvagats rejält över tiden – för att därefter öka.

Den allt större andelen nyföretagande inom avancerad tjänstesektor 
visas i figur 9. Det är anmärkningsvärt att en ökning också skett under de 
tre krisperioderna och då i synnerhet under 1990-talskrisen. Tillsammans 
med den bild som ges i figur 8 indikerar detta att entreprenörer har identi-
fierat nya möjligheter inom avancerad tjänsteproduktion. Sannolikt också 
att den kreativa förstörelseprocessen tagit sig uttryck i nya affärsmodeller 
där tidigare verksamheter som integrerats inom ett företag nu sker i nätverk 
och delvis outsourcade enheter. Det stöds till viss del av den genomsnittligt 
minskade företagsstorleken.

I förhållande till företagsstocken (för de branscher som här studeras) har 
nyföretagandet fluktuerat kring 15 procent med en fallande trend fram till 
2004, med den högsta nivån för avancerad tjänster och den lägsta för till-
verkningsindustri (figur 10). Därefter har andelen nya företag överskridit 
15 procent, även om en viss nedgång kan konstateras mellan 2007 och 2008. 
Sedan 2004 har den positiva trenden omfattat samtliga branscher med den 

4 Notera att detta delvis förklaras av att statistiken lades om 2004, se appendix. Siffrorna för 
2009 är preliminära och beräknade med hjälp av kvoter baserade på data från Tillväxtanalys. 

Figur 7 
Antal företag per 

1000-tals sysselsatta 
1990–2009

Anm: (1000 * FTGj / SYSSj).
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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tydligaste förändringen i övriga, dvs och relativt mindre kvalificerade tjäns-
ter. Det kan tyda på en viss ökning av det nödvändighetsföretagande som 
tenderar uppstå när arbetslösheten tilltar vilket var fallet 2008 och särskilt 
2009. Samtidigt finns det skäl att tro att det snarare kopplar till det före-
tagande som har att göra med hushållsnära tjänster respektive reparation 
och underhåll av byggnader, vilka stimulerats av regeringens satsningar på 
RUT- och ROT-avdrag.

Figur 8
Antal nya företag 
1990–2009, tusental

Anm: NFTGj / 1000.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Figur 9
Nyföretagande 
fördelat på sektorer 
1990–2009, procent

Anm: 100 * NFTGj / ΣNFTGj.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Alternativt brukar nyföretagandet ställas i relation till antalet sysselsatta. 
Den kraftiga ökning som skedde mellan 1992 och 1993 speglar den drastiskt 
ökande arbetslösheten under 1990-talskrisen. Som framgår av figur 11 är den 
positiva utvecklingen sedan 2004 för tjänstesektorerna något mer markerad 
(notera dock att en omläggning av statistiken skedde 2004, se appendix).

Oavsett om nyföretagandet normaliserats med antal företag eller antal 
sysselsatta kan konstateras att den branta minskning som inledningsvis 
skedde under 1990-talets fastighetskris ersattes med en betydligt jämnare 
utveckling under 2000-talets IT-kris och de senaste årens finansmarknads-
kris. Under finansmarknadskrisen sker förändringarna från en högre nivå 
än under IT-krisen och det är ännu för tidigt att uttala sig om de fulla dyna-
miska effekterna. Samtidigt kan noteras att andelen nya företag i relation 
till existerande företag inte vid något tillfälle uppnått 1990 års nivå, vilket 
i och för sig inte är förvånande eftersom basen företag som nyföretagan-
det jämförs med har ökat kontinuerligt (jämför figur 4) och utslagningen 
av gamla företag var exceptionellt hög under 1990-talskrisen. Snarast är 
ökningen efter 2004 anmärkningsvärd. Ställt i relation till antalet syssel-
satta har dock antalet företag överskridit nivån 1990 sedan 2005 efter att 
ha legat under den nivån under den starka sysselsättningstillväxten under 
1990-talets senare hälft. Också sysselsättningsökningen under särskilt 2006 
och 2007 ledde till att antalet företag per sysselsatt föll något.

Effekterna på sysselsättningen av nyföretagande visas i figurerna 12 och 
13. För det första kan konstateras att sysselsättningsintensiteten är störst 
i övrig tjänstesektor, även om skillnaderna jämfört med mer avancerade 
tjänster minskar drastiskt under 2000-talet. Under krisåret 2009 sysselsat-
tes drygt 40 000 individer i nystartade företag i övrig tjänstesektor, vilket 

Figur 10
Andel nya företag 

1990–2009, procent

Anm: 100 * NFTGj / FTGj.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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var det näst högsta antalet sedan 1992 och betydligt fler än under de goda 
åren 2004–06 eller 1996–2000. I den mer avancerade tjänstesektorn till-
kom ca 30 000 nya arbeten under krisåret 2009, vilket endast överträffades 
år 2000 när IT-boomen nådde sin höjdpunkt. Nivån var betydligt högre än 
under de två tidigare kriserna och kontrasten är påtaglig jämfört med den 
negativa trend som präglade IT-krisen. För tillverkningsindustrin har anta-
let sysselsatta fallit trendmässigt under perioden.

Figur 11
Antal nya företag per 
1000-tals sysselsatta 
1990–2009

Anm: 1000 * NFTGj / SYSSj.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Figur 12
Antal sysselsatta i nya 
företag 1990–2009, 
tusental

Anm: NSYSSj / 1000.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Procentuellt har andelen sysselsatta i nya företag varierat mellan knappt 
fyra och drygt tre procent över hela perioden (figur 13). Andelen har varit 
högst inom avancerad tjänstesektor (upp till åtta procent 1993) vilket återi-
gen indikerar en betydande dynamik inom sektorn. Samtidigt kan noteras 
att det procentuella tillskottet minskat för tjänstesektorerna fram till 2003, 
för att därefter öka, följt av en viss nedgång från 2007 till 2009 (dock från 
en betydligt högre nivå än 2004). Förändringarna var betydligt mer drama-
tiska under de föregående kriserna och volatiliteten större.

Privat nyföretagande inom vård- och utbildningssektorerna 5
Vård- och utbildningssektorerna har lyfts fram som två områden där Sve-
rige bör ha goda förutsättningar för ett ökat privat företagande och också 
att utveckla internationellt konkurrenskraftiga och på sikt exportdrivna 
sektorer. Ett ökat entreprenörskap och nyföretagande har därför ansetts 
som önskvärt inom dessa sektorer. Båda dessa sektorer är relativt små men 
trenden vad gäller antal företag och sysselsättning har varit tydligt positiv 
(figurerna 14 och15), med betoning på vårdsektorn.

Under perioden 1990–2008 ökade antalet företag med ca 10 000 inom 
vårdsektorn och drygt 4 000 inom utbildningssektorn. En nästan kontinu-
erlig ökning med 1 000 företag per år har skett i vårdsektorn. Utbildnings-
sektorn uppvisar en liknande och än mer stabil utveckling även om antalet 
tillkomna företag ligger på en betydligt lägre nivå. I relation till totala anta-

5 Disaggregerat på branschnivå är data endast tillgängligt fram till 2008. Utbildning 
(SNI2002= 80) och vård (SNI2002= 85) avser endast den privata sektorn. I vård ingår hälso- 
och sjukvård, sociala tjänster samt veterinärverksamhet. Förskolor ingick före 2002 i Vård m m 
och därefter i Utbildning. Totalt omfattas ca 1 500 företag och 14 000 sysselsatta av omgrup-
peringen.

Figur 13
Andel sysselsatta i nya 

företag 1990–2009, 
procent

Anm: 100 * NSYSSj / SYSSj.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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let företag som de sektorer vi beaktat uppgår vårdsektorn till ca fem procent 
och utbildningssektorn till ca 1,5 procent. Det handlar följaktligen om rela-
tivt små men växande sektorer.

Tillväxten syns också tydligt i sysselsättningsstatistiken. Privat vård-
sektor har ökat från ca 43 000 anställda 1990 till knappt 135 000 år 2008, 

Figur 14
Antal företag 1990–
2008, tusental

Anm: FTGj / 1000. Förskolor ingick före 2002 i Vård m m och därefter i Utbildning. Totalt 
omfattas ca 1 500 företag av omgrupperingen.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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Figur 15
Antal sysselsatta 
1990–2008, tusental

Anm: SYSSj  / 1000. Förskolor ingick före 2002 i Vård m m och därefter i Utbildning. Totalt 
omfattas ca 14 000 sysselsatta av omgrupperingen.
Källa: Statistiska Centralbyrån.
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medan motsvarande tal är 24 000 och 68 000 för utbildningssektorn. Sett 
till det totala antalet sysselsatta i de sektorer vi studerat är andelen något 
högre, vilket förklaras av att de är sysselsättningsintensiva.6

    

2. Slutsatser och sammanfattning
Sverige har under de senaste decennierna drabbats av åtminstone tre allvar-
liga kriser: fastighets- och tillgångskrisen 1991–93, IT-krisen 2001–03 samt 
den senaste finansmarknadskrisen som förefaller ha kulminerat 2009. På 
makronivå kan konstateras att kriserna präglats av fallande BNP och ökad 
arbetslöshet även om nivåer, volatilitet och krisernas ursprung skiljt sig åt. 
I samtliga fall har också kriserna blivit mer omfattande än vad som inled-
ningsvis förväntades.

På mikroplanet, dvs med avseende på antalet företag, nyföretagande och 
den sysselsättning som nya företag svarar för, ser dock dynamiken radikalt 
annorlunda ut mellan kriserna. Under 1990-talets kris sjönk antalet företag 
markant, utträde från marknaden (främst genom att antalet konkurser öka-
de) översteg nyföretagandet med bred marginal. Under de senare kriserna 
har antalet företag ökat, särskilt under finansmarknadskrisen. Ökningen 
kan i första hand hänföras till mer avancerad tjänstesektor men också till 
övriga tjänster, medan industriföretagen har legat relativt konstant under 
hela perioden. Samtidigt kan konstateras att övrig tjänstesektor är över-
lägset viktigast i termer av sysselsättning: branschen sysselsätter ungefär 
lika många som de två andra tillsammans. Det ökande antalet företag fram-
går också av att det genomsnittliga företaget sysselsätter färre 2009 jämfört 
med 1990. Det är viktigt att notera att den statistik som presenterats ovan 
baseras på genuint nyföretagande där ombildningar av existerande företag 
sorterats bort.

Beträffande nyföretagandet föll det inledningsvis kraftigt under 1990-
talskrisen för att under krisens sista år återigen öka, sannolikt betingat av 
den kraftigt stigande arbetslösheten och ett ökat nödvändighetsföretagan-
de. Under IT- och finansmarknadskriserna under 2000-talet utvecklades 
nyföretagandet jämnare och låg dessutom på en högre nivå. Den positiva 
trenden sedan 1990-talskrisen är uteslutande kopplad till de båda tjänste-
branscherna och jämnt fördelad mellan dessa. I förhållande till såväl anta-
let befintliga företag som antalet sysselsatta är ökningen i nyföretagandet 
högst i den mer avancerade tjänstesektorn.

Sysselsättningsmässigt svarar dock de nya företagen i övrig tjänstesek-
tor för den största effekten.7 Omkring 40 000 nya jobb tillkom genom nya 
företag i den sektorn krisåret 2009, att jämföra med ca 30 000 årligen under 
IT-krisen, vilket var något lägre än de ca 35 000 som skapades 1992 och 
1993. Sammantaget var tillskottet av jobb på grund av nyföretagandet stör-

6 För att beräkna nettoeffekten måste också eventuella nerdragningar i offentligt anställda 
inom dessa verksamheter beaktas. 
7  Se Haltiwanger m fl (2010) för liknande resultat för USA perioden 1992–2005.
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re 2007–09 än vid något tillfälle sedan 1990–91. Som andel av totalt antal 
sysselsatta i privat näringsliv hat utvecklingen varit mer konstant, runt tre 
procent men med högre andel för avancerad tjänstesektor (fem-sex pro-
cent) och övriga tjänster (tre-fyra procent).

Två sektorer som under perioden delvis öppnats upp för konkurrens 
– utbildnings- och vårdsektorerna – uppvisar en stadig ökning av företag 
under praktisk taget hela perioden och också en betydande ökning av anta-
let anställda. När etableringshinder avvecklas ger det ett ökat utrymme för 
entreprenörer som bidrar till en högre konkurrens och en större mångfald i 
utbudet, men också markant stigande privat sysselsättning.

Såväl nödvändighets- som möjlighetsföretagande har således ökat och 
inte påverkats lika dramatiskt under 2000-talet som under 1990-talet. Det 
indikerar att dynamiska och på sikt välgörande kreativa förstörelsekrafter 
fått ett större genomslag under 2000-talet. Det beror i sin tur sannolikt på 
bättre generella förutsättningar för entreprenörskap och nyföretagande, 
t ex genom RUT och ROT-avdrag. Nyföretagandet förefaller således ha 
utvecklats till en stabilisator när kriser uppstår: entreprenörer exploaterar 
de möjligheter som kriser alltid för med sig genom att starta nya företag och 
sysselsätta de resurser som friställs när andra företag går omkull. Också det 
s k nödvändighetsföretagandet har ökat vilket troligen delvis förklaras av att 
individer som blivit arbetslösa eller arbetar i företag där framtidsutsikterna 
bedöms svaga, valt att starta egna företag. Båda dessa trender tyder på mer 
av experimenterande på marknaden, präglat av en ökad riskbenägenhet och 
innovativa beteenden som förstärker de kreativa förstörelseprocesserna. 
Detta är positivt för en dynamisk och tillväxtorienterad ekonomi.

De mönster som utkristalliserats ovan bör också ge vägledning för 
utformningen av den ekonomiska politiken med avseende på balansen 
mellan arbetsmarknadspolitiska åtgärder (omfattning och inriktning) och 
näringspolitiska (konkurrens, förutsättningar för nya och växande företag).

Slutligen kan noteras att avreglering och öppnandet för konkurrens av 
tidigare skyddade sektorer – som utbildnings- och vårdsektorerna – för med 
sig positiva effekter i termer av ökat antal företag och sysselsatta. Sanno-
likt innebär det också positiva produktivitets- och effektivitetseffekter. Det 
är inte förvånande utan har konstaterats sedan skråväsendets avskaffande 
under 1800-talets senare hälft. Vad som däremot är förvånande är att dessa 
insikter inte leder till ytterligare avreglering inom dessa sektorer och andra 
som fortfarande inte utsätts för konkurrens.
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Data och definitioner

Data
Data över nya och befintliga företag, samt antal sysselsatta, är hämtade från 
SCBs FAD-databas (FAD står för Företagens och Arbetsställenas Dyna-
mik).

Branschklassificering SNI2002
Tillverkningsindustri: 15–36
Övrig tjänsteindustri: 37–64. Enklare tjänstenäringar – parti- och detalj-
handel, transporter, m m.
Avancerad tjänsteindustri: 65–74. Kunskapsintensiva tjänster, finansiell 
verksamhet, konsultverksamheter, FoU, m m.

Privat sektor
Samtliga sektorer utom: Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primär-
kommunal förvaltning, Landsting, Övriga offentliga institutioner, Statligt 
ägda företag och organisationer och Kommunalt ägda företag och organi-
sationer.

Nytt företag
Nya företag definieras som företag vars samtliga arbetsställen är genuint 
nya. Med genuint nytt arbetsställe avses arbetsställe som inte tillkommit via 
avknoppning eller sammanslagning.

Tidsseriebrott mellan 2003 och 2004
Antalet företag ökade mellan 2003 och 2004 på grund av att SCB fr o m 
2004 också inkluderar företagare med underskott i statistiken. I redovis-
ningen markeras detta, där så är relevant, genom avsaknad av linje mellan 
åren 2003 och 2004 i figurerna.

Data för 2009
Data över antal befintliga och nya företag och sysselsatta 2009 har uppskat-
tats med hjälp av kvoter beräknade på data från Tillväxtanalys och SCB.

Variabler
FTGj Totalt antal företag i branschaggregat j
NFTGj Antal nya företag i branschaggregat j
SYSSj Totalt antal sysselsatta i branschaggregat j
NSYSSj Antal sysselsatta i nya företag i branschaggregat j

aPPendix


