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Företagsomställning och 
strukturomvandling i samband 
med ekonomiska kriser

Sverige har under coronapandemin genomgått en av sina största ekonomiska 
kriser sedan andra världskriget. När världens länder började öppna upp sina 
ekonomier efter pandemin följde nästa stora ekonomiska chock när Ryssland 
invaderade Ukraina. Dessa omständigheter gör det angeläget att öka vår förstå-
else för hur en effektiv strukturomvandling i samband med ekonomiska kriser 
kan åstadkommas. I en ESO-rapport undersöker vi teoretiskt och empiriskt hur 
strukturomvandlingen i det svenska näringslivet har sett ut i samband med 
tidigare ekonomiska kriser. I denna artikel beskriver vi de resultat från rapporten 
som vi bedömer kan vara av värde när olika reformer diskuteras för att hantera 
den annalkande lågkonjunkturen. 

Under coronapandemin drabbades Sverige av en av de största negativa eko-
nomiska chockerna sedan andra världskriget. Efterfrågan föll dramatiskt i 
många branscher, leveranskedjor bröts och arbetsplatser tvingades stänga 
ned. Sverige liksom många andra länder reagerade med en mycket expansiv 
penningpolitik och finanspolitik, vilket skapade en snabb återhämtning i 
ekonomin, men som också skapade ett inflationstryck som inte upplevts på 
decennier. Med Rysslands invasion av Ukraina förstärktes denna utveckling 
då energi- och råvaruutbud minskade drastiskt. Detta har i sin tur lett till en 
drastisk omläggning mot en mer restriktiv penningpolitik. Stigande infla-
tion, stigande räntor och stor osäkerhet i omvärlden har lett till en växande 
oro för en kommande recession.

Den svenska ekonomin har hittills stått emot bra men ett antal stora 
orosmoln hänger kvar. Problem med globala leveranskedjor och brist på 
fundamentala råvaror hämmar företagens möjlighet att bedriva sin verk-
samhet effektivt. Hög inflation och höjda räntor påverkar företagens soli-
ditet och framtidsutsikter och riskerar att bromsa framtida möjligheter till 
företagsutveckling och strukturomvandling.

Dessa omständigheter gör det angeläget att öka vår förståelse för hur 
en effektiv strukturomvandling av det svenska näringslivet i samband med 
ekonomiska kriser kan åstadkommas. I vår ESO-rapport ”Ekonomiska 
krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och struktur-
omvandling” (Heyman m fl 2021) ges en översikt över den forskning som 
studerar hur ekonomiska kriser påverkar strukturomvandlingen och jobb- 
och produktivitetsutvecklingen i näringslivet. Där diskuteras även hur en 
effektiv strukturomvandling och jobbutveckling i näringslivet kan åstad-
kommas i samband med ekonomiska kriser. Frågeställningarna belyses dels 
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utifrån befintlig teoribildning och tidigare empirisk evidens, dels utifrån en 
ny empirisk analys av det svenska näringslivet. Vi kommer i denna artikel 
att sammanfatta utvalda delar från ESO-rapporten, med fokus på resulta-
ten beträffande jobb- och produktivitetsdynamiken under tidigare ekono-
miska kriser. Av utrymmesskäl kommer vi främst att illustrera våra resultat 
utifrån finanskrisen.

Resultaten från vår studie påvisar att det svenska näringslivet har varit 
framgångsrikt i att omstrukturera sin verksamhet i samband med ekono-
miska kriser såsom 1990-talskrisen, IT-kraschen, finanskrisen och euro-
krisen. Även om sysselsättning och produktivitet minskar under kriserna 
så sker en återhämtning på några års sikt. Men det finns också tecken på 
att strukturomvandlingen under djupa kriser kan ha varit mindre effektiv. 
Under finanskrisen finns det tecken på att högproduktiva företag minskar 
sin sysselsättning i större omfattning än lågproduktiva företag. Sammanta-
get tyder våra resultat på att strukturreformerna på 1980- och 1990-talen 
har inneburit att det svenska näringslivets motståndskraft under olika eko-
nomiska kriser stärkts, men också på att det finns informations- och inci-
tamentsproblem i ekonomin och regelverk som innebär att olika typer av 
reformer skulle kunna förbättra motståndskraften och omställningskraften 
i det svenska näringslivet.

1. Strukturomvandling i näringslivet i samband 
med kriser
Huruvida ekonomiska kriser är perioder av produktiv strukturomvand-
ling eller perioder då kapital och kompetens går förlorade är en gammal 
debatt. Inom nationalekonomi har denna diskussion sina rötter i Schum-
peters begrepp kreativ förstörelse (creative destruction), en process där mer 
produktiva tillgångar konkurrerar ut mindre produktiva tillgångar, vilket 
är till gagn för samhället i sin helhet, trots att värdet på de äldre tillgångarna 
minskar radikalt eller t o m försvinner helt.

Strukturomvandlingar kan vara fördelaktiga i recessioner därför att 
kostnaderna för omstrukturering då är låga och därför att det finns ledi-
ga resurser tillgängliga. Företagen kan fokusera på att ställa om utan att 
förlora stora intäkter när efterfrågan är svag. Vidare kan företag med nya 
affärsidéer lättare anställa eftersom många personer söker arbete. Samtidigt 
kan strukturomvandlingar i kriser även leda till snedvridningar. Exempel-
vis finns det risk att omstruktureringar under ekonomiska kriser drivs mer 
av finansiella krafter än av realekonomiska krafter (Greenstone m fl 2020; 
Chodorow-Reich 2014). Detta riskerar att leda till att finansiellt svaga, men 
produktiva, företag inte växer, medan finansiellt starka, men lågproduktiva, 
företag växer.

I en lyckad strukturomvandling i samband med ekonomiska kriser 
överlever långsiktigt bärkraftiga företag medan ineffektiva företag avvecklar 
sin verksamhet. En viktig del i denna process är en väl fungerande finansmark-
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nad. Företagsfinansiering möter nästan alltid problem med asymmetrisk 
information. Detta beror på att företagets ägare (ledning) vet mer om före-
tagets verksamhet och investeringsmöjligheter än vad potentiella finansiärer 
vet. Dessa problem med asymmetrisk information vid företagsfinansiering 
är större under ekonomiska kriser då de ekonomiska förutsättningarna änd-
ras snabbt. Insolvenslagstiftningen och förvärvsmarknaden är viktiga för att 
hantera dessa problem under ekonomiska kriser.

Insolvenslagstiftningen syftar till att minska samhällets kostnader för 
avveckling av olönsamma företag. Samtidigt ska det vara möjligt för lång-
siktigt solida företag att hitta vägar ur tillfälliga finansiella problem. Där-
utöver måste skadorna för övriga inblandade aktörer, såsom borgenärer, 
kunder, anställda och staten, vara så små och rättvist fördelade som möj-
ligt. Genom att ha ett insolvensregelverk som bygger på dessa principer och 
som sköts på ett kompetent och transparent sätt kan strukturomvandlingen 
under ekonomiska kriser effektiviseras. 

Anställda besitter ofta kompetens som är särskilt användbar för sitt 
företags behov, samtidigt som maskiner och andra tillgångar ofta är spe-
cialanpassade efter företagets produktion. När dessa resurser förflyttas till 
andra företag riskerar dessa företags- och branschspecifika värden gå för-
lorade. Företagsförvärv är då viktiga för att säkra dessa tillgångar. Genom 
att köpande och säljande företag i förvärv ofta har liknade verksamhet och 
tillgång till liknande information är förvärv ofta en effektivare resursförflyt-
tare än vad arbetsmarknaden och andrahandsmarknaden för tillgångar är 
under ekonomiska kriser. I förvärvslagstiftningen finns ett s k failing firm-
undantag som tillåter företagsuppköp som normalt skulle vara förbjudna, 
men som nu tillåts för att det företag som ska köpas upp håller på att gå i 
konkurs (Persson 2005). Användningen av dessa regler torde således vara 
av extra stort värde i krishanteringstider och skulle kunna användas i större 
utsträckning.

En central fråga i samband med ekonomiska kriser är i vilken utsträck-
ning staten bör ingripa och underlätta för drabbade företag. Det finns 
belägg för att temporära direkta stöd är motiverade vid oväntade temporära 
chocker, då stöden kan skydda företagsspecifika tillgångar och de anställdas 
kompetens och hälsa (se t ex Eliason och Storrie 2009). Dock finns det även 
en rad risker förknippade med temporära direkta stöd. I närvaro av infor-
mationsproblem kan företagen underlåta att själva ta ansvar för att upp-
rätthålla en livskraftig verksamhet (moral hazard), alternativt kan företag 
som inte är berättigade till stöd erhålla sådant (adverse selection). Stöden kan 
även öka komplexiteten i framtida skuldsaneringsprogram, samt snedvrida 
konkurrensen på marknaden när stöden är företags- eller branschspecifika.

Företagen har själva incitament att försöka behålla temporärt överflö-
diga anställda under ekonomiska kriser då detta gör att de mer effektivt 
kan expandera efter den ekonomiska krisen. Detta fenomen brukar kall-
las labour hoarding. Samtidigt är det i många fall så att företagen inte inter-
naliserar hela värdet för den anställde och samhället i stort av att behålla 
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den anställde, vilket kan motivera temporära stöd till företagen. Tysklands 
erfarenheter av förkortad arbetstid i stället för uppsägningar under ekono-
miska kriser lyfts ibland upp som framgångsrikt i detta avseende (Cooper 
m fl 2017; Dustmann m fl 2014).

En viktig del i en fungerande strukturomvandling under kriser är 
att underlätta yrkesdynamiken i form av övergångar till bristyrken då 
efterfrågan förändras och ny teknik blir tillgänglig. (Heyman m fl 2016; 
Gardberg m fl 2020; Graetz 2020). Ett välfungerande system för omskol-
ning och vidareutbildning är därför viktigt för att man framgångsrikt ska 
kunna dra nytta av yrkesomflyttningar under ekonomiska kriser. Detta kan 
också komma att bli viktigare framöver genom att ny teknologi kan leda till 
hårdare konkurrens från låglöneländer även inom tjänstesektorn (Baldwin 
2019).

2. Jobb- och produktivitetsdynamiken under tidigare
ekonomiska kriser: en empirisk analys
I detta avsnitt undersöker vi i detalj sysselsättnings- och produktivitets-
dynamiken i det svenska näringslivet i samband med de fyra ekonomis-
ka kriserna Sverige utsatts för under de tre senaste decennierna. De fyra 
kriserna är 1990-talskrisen, IT-kraschen, finanskrisen och eurokrisen. 
Av utrymmesskäl kommer vi att i denna artikel främst illustrera finans-
krisen. Den empiriska analysen av effekterna på företags-, jobb- och 
produktivitetsdynamiken i samband med kriserna under perioden 1990–
2015 baseras på en omfattande och detaljerad databas från Statistiska cen-
tralbyrån (SCB). Databasen innehåller företags-, arbetsställe- och individ-
data som är sammankopplade via unika löpnummer.1 Fokus ligger på vilka 
typer av företag och branscher som har ökat och vilka som har minskat 
sin sysselsättning och produktivitet under denna period. Vi kommer sär-
skilt att studera hur denna dynamik påverkats av olika negativa chocker 
som drabbat näringslivet. Med hjälp av detaljerad information om företag, 
arbetsställen och de individer som arbetar i företagen, är det möjligt att 
analysera frågor som berör strukturomvandling och effekter av negativa 
ekonomiska chocker på ett utförligt sätt.

Jobbdynamiken och ekonomiska kriser
Sverige har på senare år vid återkommande tillfällen drabbats av nega-
tiva ekonomiska chocker. Under tidsperioden vi studerar (1990–2015) är 
framför allt två krisperioder framträdande: 1990-talskrisen och finans-
krisen. 1990-talskrisen uppvisade den största negativa effekten på syssel-
sättningen – både vad gäller långvarighet och minskning under enskilda 

1  Se Heyman m fl (2021) för detaljer kring datan. I delar av vår empiriska analys undersöker 
vi hur dynamiken runt kriser skiljer sig åt med avseende på olika branschkaraktäristika. På 
industrinivå använder vi ett mått över produktmarknadskonkurrens från Boone (2008). Från 
EU KLEMS hämtar vi data som mäter investeringar i informations-och kommunikationstek-
nologi (IKT) på industrinivå. Från Tullverket har vi data över företagens export.
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år. Under åren 1991–93 försvann nästan 300 000 jobb. Finanskrisen gav 
en kraftig sysselsättningsminskning under 2009, men uppvisade därefter 
en snabb återhämtning efter den akuta krisfasen.  Näringslivet utsattes för 
ytterligare tre negativa chocker efter 1990-talet som varit mindre kraftiga: 
Asien-krisen, IT-kraschen och eurokrisen. Under dessa perioder mattades 
sysselsättningsökningen av och det är bara under något enskilt år som vi ser 
en marginell minskning av sysselsättningen.

Låt oss nu undersöka sysselsättningsutvecklingen i näringslivet i mer 
detalj. För att få en mer heltäckande bild av sysselsättningsutvecklingen 
under perioden 1990–2015 studerar vi förändringar i sysselsättningen (eller 
jobbflöden) som sker på företagsnivå. Vi använder följande terminologi 
(Davis m fl 1998):

Definition 1: Jobbflöden. Förändringar i sysselsättningen under en viss tidsperiod 
(ett år) i ett företag ges av:
• JC (Job Creation): antalet skapade jobb vid nybildade eller expanderande 

företag.
• JD (Job Destruction): antalet nedlagda jobb vid nedlagda eller krympande 

företag.
• NET: nettosysselsättningsförändringen, dvs NET=JC–JD.

Nettosysselsättningsförändringen är det mått vi främst intresserar oss för 
eftersom detta mått helt enkelt visar om sysselsättningen ökar eller mins-
kar. Från definition 1 ser vi att nettosysselsättningsförändringen (NET) är 
lika med antalet skapade jobb (JC) minus antalet nedlagda (JD). Vi ser också 
att helt olika bruttojobbflöden (JC och JD) kan ligga bakom en viss given 
nettosysselsättningsförändring. Normalt är nettoförändringarna i antal 
jobb relativt små i förhållande till den totala omsättningen av jobb (mätt 
som summan av antalet skapade och nedlagda jobb).

Låt oss börja vår empiriska analys över jobbdynamiken i samband med 
kriser med att göra ett nedslag vid finanskrisen.2 Figur 1 visar antalet ska-
pade jobb, antalet nedlagda jobb och nettosysselsättningsökningen uti-
från företagens ålder och storlek, före, under och efter finanskrisen.3 Den 
internationella litteraturen som studerar jobbdynamik har visat att dessa 
egenskaper hos företag är särskilt viktiga (Haltiwanger m fl 2013). Låt oss 
börja med en allmän observation som är viktig för den fortsatta analysen. 
Under normala konjunkturförhållanden sker den största delen av nettosys-
selsättningsökningen i nya små företag. Till följd av den utslagningsprocess 
som sker efter inträde, där nya företag måste ta marknadsandelar eller för-
2  Bara 1990-talskrisen, utav de kriser vi studerar, hade en större effekt på jobbdynamiken 
mätt i antal förlorade jobb. Eftersom våra data inte sträcker sig längre tillbaka än 1990 kan vi 
inte undersöka jobbdynamiken i perioden före denna kris.
3  Vi följer den storleksindelning, baserat på antal anställda, som används av SCB. Utifrån 
denna benämner vi företag med tre–nio anställda som små, företag med 10–199 anställda 
som medelstora och företag med åtminstone 500 anställda som stora. För ålder på företagen 
benämner vi företag som är upp till tre år som unga, företag som är 4–13 år som medel och 
företag som är åtminstone 14 år som gamla. Se Heyman m fl (2021) för detaljer kring denna 
uppdelning.
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Figur 1
Sysselsättningsdyna-
miken före, under och 
efter finanskrisen uti-
från företagsstorlek 
och ålder

Källa: Heyman m fl (2021).
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svinna, uppvisar småföretag med stigande ålder negativa sysselsättningsför-
ändringar som sedan övergår i en begränsad sysselsättningsökning. Denna 
”kreativa förstörelseprocess” är tydlig i figur 1, när vi studerar perioderna 
före och efter finanskrisen. Det är också i de små och yngsta företagen som 
den totala omsättningen av jobb har varit som störst. Figuren visar alltså 
ett negativt samband mellan företagsstorlek och total omsättning av jobb. 
Detsamma gäller för ålder på företagen.

Figuren visar också tydligt att huvuddelen av den minskade sysselsätt-
ningen under finanskrisen kan spåras till gamla storföretag. Yngre och små 
företag klarade sig förhållandevis bättre under den akuta krisen. För de 
yngsta företagen (upp till ett år gamla) noterar vi t o m en nettosysselsätt-
ningsökning under krisåren. Dessa resultat tyder på betydande skillnader i 
jobbdynamiken för olika typer av företag under finanskrisen. Vi har även 
studerat motsvarande förändringar uppdelat på tjänste- och tillverknings-
industrier; det finns en bakomliggande strukturomvandling som leder till 
att sysselsättningen inom tjänstesektorn blir alltmer betydande och att sys-
selsättningen inom tillverkningsindustrin minskar. Under 2005–12 tappar 
tillverkningsindustrin över 30 000 jobb – medan det i tjänstesektorn skapas 
över 230 000 nya jobb. Under själva finanskrisen försvann nästan 60 000 
jobb inom tillverkningsindustrin; motsvarande tapp inom tjänstesektorn 
var ungefär en tiondel, omkring 6 000 jobb. Den i särklass största minsk-
ningen under finanskrisen står gamla storföretag i tillverkningsindustrin 
för.

Betydelsen av konkurrens, internationell handel och IKT
I ett nästa led av vår analys undersöker vi hur krisen påverkade företag i 
olika branscher med avseende på konkurrenstryck, exportberoende eller 
digital mognad.

Måttet för produktmarknadskonkurrens hämtar vi från Boone (2008). 
Det mäter hur känsliga företagens vinster är för förändringar i marginal-
kostnader beroende på i vilken bransch ett företag är verksamt. Exportin-
tensitet mäts som exportens andel av företagets totala omsättning. Digital 
mognad avser hur intensivt företagen använder informations- och kom-
munikationsteknologi (IKT) i sin verksamhet. Mer specifikt avser måttet 
investeringar i IKT på industrinivå.

Dessa branschmått samvarierar till viss del. Vi finner att den genom-
snittliga konkurrensen, precis som exportintensiteten, är högre i tillverk-
ningsindustrier. Däremot är den genomsnittliga IKT-användningen högre 
i tjänstesektorn.

Figur 2 illustrerar en betydande heterogenitet mellan olika typer av före-
tag och branscher. Den vänstra panelen visar jobbdynamiken före, under 
och efter finanskrisen i företag verksamma i branscher med låg, medelhög 
och hög konkurrens. Under åren före finanskrisen är såväl omsättningen av 
jobb som nettosysselsättningsökningen störst i branscher med låg konkur-
rens, följt av branscher med hög konkurrens. När krisen kommer klarar sig 
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branscher med låg konkurrens bäst. I branscher med hög konkurrens mins-
kar sysselsättningen kraftigt. När sedan återhämtningen sker ökar dynami-
ken (mätt som summan av skapade och nedlagda jobb) oavsett intensitet 
på produktmarknadskonkurrensen – men kraftigast är återhämtningen i 
branscher med låg konkurrens. I den senare gruppen ökar faktiskt syssel-

Figur 2
Sysselsättnings-
dynamiken före, 
under och efter 
finanskrisen utifrån 
exportintensitet 

Källa: Heyman m fl (2021).



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

24 fredrik heyman, pehr-johan norbäck, henning ottmer och lars persson

sättningen under samtliga delperioder, vilket innebär att sysselsättningen i 
företag verksamma i branscher med låg konkurrens var tämligen opåverkad 
av finanskrisen.

I den högra panelen undersöks slutligen företag i branscher med låg, 
medelhög och hög exportintensitet. Mönstret här förefaller vara likar-
tat med det vi observerar för produktmarknadskonkurrens, nämligen att 
finanskrisen främst drabbade företag med en omfattande export där antalet 
nettojobb minskade kraftigt. Det är i denna grupp av företag som nettosys-
selsättningsminskningen var som störst, tydligt driven av en kraftig ökning 
av antalet förlorade jobb (JD) under 2008–09. Huvuddelen av dessa företag 
är verksamma inom tillverkningsindustrin. En skillnad är dock att före och 
efter finanskrisen tenderar företag med hög exportintensitet att öka syssel-
sättningen i lägre grad än företag med hög konkurrens.

Hur representativ är finanskrisen för de kriser vi studerar? I ESO-
rapporten jämför vi sysselsättningsdynamiken i små, medelstora och stora 
företag samt utifrån olika åldrar även under 1990-talskrisen och finanskri-
sen. Jämförelsen ger vid handen att 1990-talskrisen ledde till en väsentligt 
större nedgång i sysselsättning än finanskrisen.

Men även om magnituden skiljer sig åt mellan de båda kriserna är mönst-
ret detsamma. Framför allt kan man se att nettosysselsättningsminskningen 
är större i stora och gamla företag både under 1990-talskrisen och under 
finanskrisen. Sysselsättningen minskar mest i storföretagen (fler än 500 
anställda) under krisåren. En skillnad är dock att återhämtningen i storfö-
retagen är kraftigare efter finanskrisen relativt mindre företag jämfört med 
de två andra kriserna. För finanskrisen finner vi att de allra minsta företagen 
(tre–nio anställda) uppvisar störst jobbomsättning (summan av antalet ska-
pade och nedlagda jobb) – men är också den grupp som påverkades minst i 
termer av nettosysselsättning. Mindre medelstora företag (10–49 anställda) 
uppvisar begränsad nedgång i sysselsättning under båda kriserna, men är 
också den grupp som expanderar kraftigast under tidperioden efter krisåren.

Produktivitetsdynamiken och ekonomiska kriser
Vi övergår nu till att studera hur produktiviteten utvecklats, återigen med 
fokus på de olika kriser som det svenska näringslivet genomgått. Vi kommer 
dock av utrymmesskäl, precis som i avsnittet ovan, att fokusera på finanskri-
sen. Finanskrisen är också extra intressant eftersom finanskrisen innebar ett 
trendbrott i produktivitetsutvecklingen med en markant svagare produkti-
vitetstillväxt efter 2007. Produktivitetsutvecklingen mäts som förädlings-
värde per anställd.4 Förädlingsvärdet är det extra värde som företagets pro-
duktionsfaktorer skapar utifrån inköpta insatsvaror och tjänster och som 
kan fördelas till arbetstagare och till ägare av kapitalet.

4  En alternativ metod är att undersöka total faktorproduktivitet (TFP). Studier som använ-
der både arbetskraftsproduktivitet och total faktorproduktivitet finner ofta liknande mönster 
oavsett mått på produktivitet. Se rapporten för diskussion om för och nackdelar mellan de båda 
måtten.
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I ESO-rapporten presenterar vi motsvarande resultat som vi ovan visa-
de för jobbdynamiken också för produktivitetsdynamiken. Dessa resultat 
bygger på en metod som vi utvecklat i Heyman m fl (2018). Vi finner då 
att samtidigt som jobben har skapats i små och unga företag (i likhet med 
vad som funnits för många länder) så har produktivitetsökningarna skett i 
större och äldre företag. Här finns också betydande likheter och skillnader 
mellan de olika kriserna. 

I denna artikel väljer vi emellertid att fokusera på resultat avseende pro-
duktivitetsdynamiken som bygger på mer etablerade metoder. Produktivi-
tetsdynamiken kan delas upp i olika komponenter och i detta avsnitt visar vi 
hur dessa skiljer sig åt för olika typer av företag utifrån konkurrens, export-
intensitet och IKT-användning. Analysen i denna sektion grundar sig på 
Foster m fl (2001).5 Vi delar upp näringslivets produktivitetsförändring i 
fem olika effekter.  Ett första bidrag (inomföretagseffekten) kommer från för-
ändringar i enskilda företags produktivitet vid en given relativ storlek. Ett 
andra bidrag (mellanföretagseffekten) är positivt om sysselsättningsandelen 
ökar i företag som året innan var mer produktiva än genomsnittsföretaget. 
En tredje effekt (korseffekten) ökar den genomsnittliga produktivitetsföränd-
ringen i näringslivet om företag som ökar sin produktivitet också ökar sin 
sysselsättningsandel. Slutligen räknar vi på inflytandet av inträde av företag 
(inträdeseffekten) och utträde av företag (utträdeseffekten) genom att jämföra 
produktiviteten i nya företag, respektive företag som försvinner från mark-
naden, med genomsnittsföretaget. Med hjälp av dekomponeringen kan 
man studera hur produktivitetsdynamiken sett ut under olika kriser och 
vilka effekter som varit mest framträdande före, under och efter de aktuella 
kriserna.  

Många tidigare studier har visat att bidraget från de olika delkomponen-
terna varierar med tidshorisonten (Foster m fl 2001). Bidraget från inträde 
och utträde är generellt sett större ju längre tidsperiod som studeras efter-
som fler nya och nedlagda företag då kommer att komma med i analysen. 
Vad gäller inträde av företag är det värt att betona att det tar tid för nya före-
tag att lära sig om sin marknad varför de under sin expansionsfas kommer 
att ha en lägre produktivitet i det initiala skedet.

Hur har produktivitetsdynamiken i svenskt näringsliv utvecklats under 
kriser? Figur 3 illustrerar förändringen i produktivitet för hela näringslivet, 
tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, före, under och efter finanskrisen 
uppdelat i de olika delkomponenter som beskrivs ovan.

Som illustreras av finanskrisen i figur 3 ökar produktiviteten i perio-
den innan krisfasen. Produktivitetsökningen är genomgående driven av 
inomföretagseffekten, som kommer från ökningar av produktiviteten 
inom företag. Detta gäller särskilt inom tillverkningsindustrin. Utträde 

5  I rapporten analyserar vi även, som nämnts ovan, dynamiken med hjälp av en egen framta-
gen dekomponeringsmetod som kan användas för att på ett konsistent sätt dekomponera både 
aggregerad jobb- och produktivitetsutveckling i olika bestämningsfaktorer (se Heyman m fl 
2018 för detaljer och Heyman m fl 2021 för våra resultat).
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har som förväntat en genomgående positiv effekt på den genomsnittliga 
produktiviteten, vilket indikerar en dynamisk process där de företag som 
slås ut har en lägre genomsnittlig produktivitet än de företag som är kvar 
på marknaden.

När vi övergår till krisfasen drivs nu fallet i genomsnittlig produktivi-
tet också av inomföretagseffekten och det är framför allt i företagen i till-
verkningsindustrin som produktiviteten rasar. Genomgående är bidraget 
från företag som lämnar marknader positivt, precis som i perioderna innan 
kriserna. Det är sålunda ”rätt” företag som slås ut, dvs företag som präglas 
av låg produktivitet. Trots fall i total produktivitet under samtliga kriser, 
främst under finanskrisen, hjälper den s k mellanföretagseffekten till med 
att dämpa fallen. Denna effekt är en följd av förändringar i sysselsättnings-
andelar mellan företag. Mer specifikt innebär detta att under krisåren sker 
omstruktureringar som leder till att företag med högre produktivitet uppvi-
sar större marknadsandelar.

När vi slutligen övergår till återhämtningsfasen ser vi väsentligen sam-
ma mönster som före krisen. Produktivitetsutvecklingen drivs främst av 
inomföretagseffekten, men även av utträde av lågproduktiva företag. Vi fin-
ner också ett ganska likartat mönster genom alla tre faser när vi jämför med 
andra kriser.

Källa: Heyman m fl (2021).

Figur 3
Produktivitetsdyna-

miken före, under 
och efter finanskrisen 

uppdelat på hela 
näringslivet, tillverk-

ningsindustrin och 
tjänstesektorn  
(tusentals kr) 
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Vi genomför även en produktivitetsdekomponering utifrån företags- 
och branschheterogenitet. Det vill säga utifrån skillnader i export, produkt-
marknadskonkurrens och IKT. Av utrymmesskäl begränsar vi oss här till 
att enbart visa resultaten för exportintensitet. Återigen illustrerar vi med 
finanskrisen.

Figur 4 visar utvecklingen för företag med olika exportintensitet. I 
perioder som inte kännetecknas av lågkonjunktur finns det ett starkt posi-
tivt samband mellan exportintensitet och produktivitetstillväxt. När det 
kommer till företag i exportintensiva branscher är denna dynamik särskilt 
driven av inomföretagseffekten, men även till viss del av utträdeseffekten. 
För produktivitetensdynamiken i lågexportföretag spelar nya och nedlagda 
företag en särskilt stor roll. Detta mönster återfinns i perioder före såväl 
som i perioder efter kriser. Under kriserna faller produktiviteten kraftigt 
i högexportföretagen, något som i princip helt drivs av inomföretagseffek-
ten. Detta är konsistent med våra resultat ovan där vi såg att finanskrisen 
slog hårt mot större och äldre företag inom tillverkningsindustrin. 

I stora drag följer konkurrensintensitet samma mönster som exportin-
tensitet. En nämnvärd skillnad är att medan lågexportföretagen nästan helt 
skonades från produktivitetssänkningar under krisåren drabbades lågkon-
kurrensföretag i viss utsträckning. Avseende IKT kan vi inte, med hjälp av 
våra data, hitta några tydliga mönster i produktivitetsdynamiken runt kriser.

3. Policydiskussion och slutsatser 
I vår ESO-rapport ”Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om 
företagsomställning och strukturomvandling” (Heyman m fl 2021) – finner 
vi att det svenska näringslivet har varit framgångsrikt i att omstrukturera 
sin verksamhet i samband med ekonomiska kriser såsom 1990-talskrisen, 
IT-kraschen, finanskrisen och eurokrisen. Även om sysselsättning och pro-
duktivitet minskar under kriserna sker en återhämtning på några års sikt. I 
samband med kriser har produktiviteten ökat genom att bl a lågproduktiva 
företag minskat sin sysselsättningsandel eller slagits ut från marknaden. 
Etablerade företag har effektiviserat sin verksamhet och därefter expande-
rat genom bl a företagsförvärv. Inträde av lågproduktiva företag har för-
sämrat produktivitetsutvecklingen på kort sikt, men ökat den på lång sikt 
genom att en del av dessa företag lyckats mycket bra.

Men det finns också tecken på att strukturomvandlingen under djupa 
kriser kan ha varit mindre effektiv. Vi finner att stora produktiva företag 
under krisfasen tvingats minska sin verksamhet avsevärt och uppvisar en 
fallande produktivitet. Under finanskrisen finns det tecken på att högpro-
duktiva företag minskar sin sysselsättning i större omfattning än lågpro-
duktiva företag.

Vi finner även att olika företagstyper påverkas på olika sätt av en ekono-
misk kris. Stora ledande företag minskar sin sysselsättning, men kan också 
ganska snabbt öka sin produktivitet. Yngre och mindre företag håller syssel-
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sättningen uppe under kriser. Vi finner också att sysselsättningsförändring-
ar under kriser blir mer omfattande på mer konkurrensutsatta marknader. 
Kriser kan påskynda strukturomvandlingsprocessen, men under djupa kri-
ser finns en risk för att processen går för snabbt och leder till alltför omfat-
tande uppsägningar.

I vår policyanalys har vi fokuserat på var det kan finnas marknads- eller 
politikmisslyckanden. En fundamental marknadsimperfektion i samband 
med kriser är förekomsten av asymmetrisk information gällande vilka före-
tag som är långsiktigt solida. Informationsproblem kan göra det svårt även 
för långsiktigt solida företag att få krediter som gör att man kan rida ut tem-
porära kriser. När detta sker tvingas företagsspecifikt kapital och human-
kapital förflyttas till användningsområden de är mindre anpassade till vil-
ket ger välfärdsförluster. Dessa informationsproblem kan därför motivera 
användandet av temporära anställnings- och företagsstöd även om dessa 
stöd i sig kan ge upphov till incitamentsproblem.

Det finns tecken på att fler och alltmer specifika stöd till olika grupper i 
samband med ekonomiska kriser förlängs. Ett alternativ till olika specifika 
stöd är att rikta in sig på att förbättra företagens omställningsförmåga. Att 
förbättra insolvensprocessen, dvs hur icke-solida företag kan omstrukture-
ras och att deras solida tillgångar kommer under effektivt ägarskap, är vik-

Källa: Heyman m fl (2021).

Figur 4
Produktivitetsdyna-

miken före, under och 
efter finanskrisen uti-
från exportintensitet 

(tusentals kr).
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tigt i detta perspektiv. Det har även visat sig att företagsförvärv är ett effek-
tivt och snabbt sätt att överföra kompetens och företagsspecifika tillgångar 
till kompetenta och finansiellt starka ägare. Att minska transaktionskost-
naderna i samband med förvärv är därför viktigt, inte minst genom att har-
monisera transaktionsreglerna inom EU så att en effektiv inre marknad för 
företagsförvärv kan förverkligas. Ett effektivare regelverk för failing-firm-
undantag i konkurrenslagstiftningen kan också vara motiverat.

Den höga inflationen och de stigande räntorna är också orosmoln som 
hänger allt tyngre över svensk ekonomi. Vi har i en kompletterande analys 
studerat förekomsten av s k zombieföretag i svensk ekonomi, dvs företag som 
inte kan täcka sina räntekostnader. Antalet sådana företag var relativt stort 
redan innan räntehöjningarna. Dessa kommer att få det allt svårare att över-
leva och det finns en risk att många företag kommer att slås ut nu när Riks-
banken tvingas till kraftiga räntehöjningar för att stävja inflationen. Den 
svenska lågräntepolitiken kan därmed ha försvagat strukturomvandlingen i 
högkonjunktur och kan komma att förstärka den i lågkonjunktur.

Slutligen, väl fungerande system för utbildning- och vidareutbildning 
är avgörande för att effektivt komma ur ekonomiska kriser. Redan anställda 
(insiders) såväl som outsiders och företag har otillräckliga incitament till 
att vidareutbilda sig och erbjuda vidareutbildning eftersom stora delar av 
nyttan med vidareutbildning tillfaller andra aktörer.
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