
1. Inledning
Under lång tid ansågs små företag spela en
försumbar roll för sysselsättning och eko-
nomisk tillväxt. En av de första undersök-
ningarna som satte fokus på, och initierade
en omvärdering av denna ståndpunkt, var
den s k Boltonrapporten (HMSO [1971]),
vilken härledde flera av Storbritanniens
dåtida problem till en brist på små och me-
delstora företag, samt en bristande dyna-
mik bland dessa.1

Det var dock först i samband med
Birchs [1979] forskning som de små före-
tagens funktion och betydelse för ekono-
misk tillväxt och välstånd på allvar hamna-
de på den internationella forskningsagen-
dan. Han visade att de mindre företagen
var betydligt viktigare än vad som tidigare
trotts. Till exempel visade han att majorite-
ten av de nya jobben i USA skapades av
små företag – en smått revolutionerande
slutsats vid denna tidpunkt. 

Birchs studie initierade och följdes snart
av andra undersökningar, varav flera var
kritiska såväl mot hans metod som mot
hans resultat. Emellertid har senare forsk-
ning bekräftat hans slutsatser och också
funnit att det verkar som om de nya och
små företagens betydelse har ökat de sista
två till tre decennierna. Resultaten står i
skarp kontrast mot det tidigare synsättet,
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där det ansågs att bristen på skalfördelar
skulle göra dem allt mindre konkurrens-
kraftiga.

I det kommande avsnittet (avsnitt 2) re-
dogörs kortfattat för resultaten i några av
de empiriska studier där nya och små före-
tags betydelse studerats. I avsnittet disku-
teras också att Sverige, mig veterligen, har
en internationellt sett unik tradition av att
studera nya och små företags roll för in-
dustriell utveckling och ekonomisk till-
växt.

I nästföljande avsnitt (avsnitt 3) konsta-
teras att rådande forskning tyder på att det
finns färre nya, små och snabbväxande fö-
retag i Sverige än i jämförbara länder.  

Därefter (avsnitt 4) diskuteras att detta
är en naturlig följd av att formella lagar
och regler i Sverige under lång tid givit då-
liga incitament till etablering och tillväxt
av nya och små företag. Med tanke på de
nya och småföretagens betydelse anses
detta som en viktig förklaring till den låga
tillväxten i Sverige relativt andra länder. 

Avslutningsvis konstateras (avsnitt 5)
att kraftiga förbättringar av de nya och små
företagens situation, med potentiellt stora
samhällsekonomiska vinster, är möjliga
genom reformer till låga, eller negligerba-
ra, statsfinansiella kostnader, t ex ökad nä-
ringsfrihet. Dessa reformer är därför när-
mast att betrakta som samhällsekonomiska
”gratisluncher”.

2. De nya och små företagen och
tillväxten
Birchs [1979] studie räknas som en av de
främsta pionjärstudierna inom småföre-
tagsforskningen. En annan studie som
väckte det internationella forskarsamhäl-
lets intresse för de små företagen var Acs
[1984] som visade att s k mini millsuppvi-
sade hög lönsamhet och snabb expansion i
stålkrisens USA – ett vid denna tidpunkt
uppseendeväckande resultat, då den all-
männa uppfattningen bland såväl forskare
som praktiker och politiker var att små fö-
retag skulle ha svårt att hävda sig i konkur-

rensen, bl a pga stordriftsnackdelar i såväl
produktion som forskning och utveckling.
Detta ansågs gälla generellt, möjligtvis
med undantag av vissa servicesektorer,
och i synnerhet i processindustrin såsom
stålindustrin.

Resultaten i de tidiga studierna ansågs
så uppseendeväckande att många miss-
trodde dem, t ex blev Birch [1979] ofta
ifrågasatt. Kirchhoff [1994] företog därför
en omfattande studie i syftet att bekräfta
eller förkasta Birchs resultat. Trots att han
av försiktighetsskäl uteslöt ”extremvär-
den”, definierade som exceptionellt snabb-
växande (vilka ofta var små) företag, så-
som Apple Computers, nådde han samma
slutsatser som Birch.2 Kirchhoff fann ock-
så att nya och unga företag var viktiga för
sysselsättningen och tillväxten.3

Liknande resultat har framkommit i eu-
ropeiska undersökningar. Nyligen drog
t ex Europakommissionen [1998] slutsat-
sen att nya och expanderande små företag
stod för lejonparten av de nya jobb som
skapades under första hälften i 1990-talets
Europa, medan stora och etablerade före-
tag minskade sin andel av sysselsättningen
mest.

Forskning indikerar också att de nya och
små företagens betydelse har ökat de sista
decennierna; se t ex Acs [1996] och Acs,
Carlsson & Karlsson [1999]. 

Vad är det då som förklarar de nya och
små företagens betydelse? Tidigare ekono-
misk teori ansåg dem i princip som icke
konkurrenskraftiga då den betonade stor-
driftsfördelar. En rad förklaringar till deras
framgång har framförts, men den kanske
främsta är att de i genomsnitt anses vara
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1 Det internationella intresset för nya företag är
av ännu senare datum. I Sverige uppmärksam-
mades dock betydelsen av nya och små företag
betydligt tidigare; se nästa avsnitt.
2 Hans undersökning underskattade m a o bety-
delsen av nya och små företag.
3 Effekterna från storlek och ålder har haft en
tendens att sammanblandas då unga företag of-
ta är små.
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mer innovativa och flexibla än äldre och
större företag; se t ex Acs & Audretsch
[1990]. Det finns t ex undersökningar som
tyder på att de är mer benägna att utforska
nya kunskapsfält, medan gamla och stora
företag i högre utsträckning fördjupar sig
inom redan befintliga kunskapsområden;
se t ex Almeida [1999]. Acs [1984] beskri-
ver dem som agents of change. Därmed
spelar de en betydelsefull roll för industri-
ell förnyelse och ekonomisk tillväxt.
Borttagandet av regleringar som missgyn-
nat nya och små företag är också en viktig
förklaring till deras tillväxt; se t ex
Loveman & Sengenberger [1991].  

Det kan vara av intresse att notera att de
nya och små företagens roll sedan gam-
malt studerats i Sverige inom ramen för
analysen av industriell utveckling och in-
dustriell dynamik. En milstolpe i denna
tradition är Dahméns [1950] doktorsav-
handling om svensk företagarverksamhet
under mellankrigstiden. Dahmén ställde
och besvarade redan då många av de frågor
som det internationella forskarsamhället
intresserar sig för idag: i vilka branscher
och regioner etablerades nya, respektive
verkade existerande, företag, vilka företag
(bransch, ålder, storlek, region, etc) gene-
rerade sysselsättning, vilken yrkesmässiga
och sociala bakgrund företagarna hade
osv. 

Avhandlingen baseras på ett enormt in-
samlat datamaterial. Mig veterligen finns
det ännu idag ingen mer omfattande empi-
risk analys än den som gjorts av Dahmén.
Prestationen blir inte mindre imponerande
av att det inte fanns datorer på den tiden.
Flera menar att han också utvecklade teo-
rin för att analysera industriell utveckling
och omvandling; se t ex Carlsson &
Henriksson [1991]. Exempelvis introdu-
cerade han begrepp som utvecklingsblock
och utvecklingskraft. Avhandlingen är
också metodmässigt intressant. 

Även Du Rietz [1973, 1980] studier i
samma tradition av etableringen och ned-
läggningen inom svensk plast-, metall-
och verkstadsindustri under efterkrigsti-

den är, vad jag förstår, också internatio-
nellt sett unika. De är tidiga och omspän-
ner ett omfattande material vad gäller stu-
derad tidsperiod, studerat antal branscher
och företag. Nyetablerings- och nedlägg-
ningsstatistiken är också behäftad med av-
sevärda felkällor och tolkningssvårigheter,
vilka han ovanligt noggrant har tagit hän-
syn till.

Detta innebär att svenska forskare be-
drev omfattande forskning kring de nya
och små företagens roll tjugo till trettio år
innan det internationella forskarsamhället
intresserade sig för dessa frågor, och att
dessa analyser var väl så omfångsrika som
dagens.

3. Den svenska företags-
strukturen
På senare tid har en rad empiriska resultat
påvisat en brist på nya, små och snabbt
växande företag i Sverige. Utterback m fl
[1988] dokumenterade en låg tillväxtvilja
bland svenska högteknologiska företag.
Liknande resultat framkom i Ricknes &
Jacobssons [2000] studie av alla högtekno-
logiska företag som etablerades under pe-
rioden 1975 till 1993. I en mer omfattande
studie påvisar Davidsson & Delmar [2000]
att bristen på snabbväxande företag är ett
generellt problem och inte bara ett pro-
blem inom högteknologiska branscher. I
sin undersökning av snabbväxande företag
i Sverige under tidsperioden 1987–96 fann
de att sysselsättningstillväxten i de snabb-
växande företagen var modest. Den orga-
niska tillväxten var t o m negativ under
denna tidsperiod. Detta är ett högst avvi-
kande resultat jämfört med t ex USA och
Storbritannien där ett fåtal, från början
små, snabbväxande företag, s k gaseller,
visat sig ytterst viktiga för sysselsättning-
stillväxten och genererat en majoritet av de
nya jobben; se t ex Birch, Haggerty &
Parsons [1995]. 

I linje med dessa resultat framkom i en
jämförelse mellan de biomedicinska- och
polymerklustren i Sverige respektive USA
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att de svenska företagen växte långsamma-
re än sina amerikanska konkurrenter; se
t ex Braunerhjelm m fl [2000]. Av två lik-
nande uppfinningar inom den medicinsk-
tekniska industrin, uppfunna och lansera-
de i USA respektive Sverige, gav den ame-
rikanska uppfinningen tidigt upphov till ett
snabbväxande företag medan det tog be-
tydligt längre tid i Sverige; se Fridh
[2000].

Andra studier har påvisat att Sverige har
få egenföretagare; se t ex Henrekson
[1996], en fallande nyetableringstakt i in-
dustrin; se t ex Braunerhjelm & Carlsson
[1993] och få potentiella entreprenörer re-
lativt andra länder; se Delmar & Davids-
son [2000]. Sistnämnda forskare har också
visat att tillväxtföretagen domineras av
unga företag ”där det i första hand är ge-
nom nya företags etablering och unga före-
tags tillväxt som genuint ny sysselsättning
skapas”; se Davidsson & Delmar [2000, s
275]. Det är m a o snarare företagens ung-
dom än deras litenhet som gör dem bety-
delsefulla.

Resultaten stämmer väl överens med
andra undersökningar som visar att
Sveriges industri-, företags- och syssel-
sättningsstruktur skiljer sig från andra län-
ders. Sverige domineras av stora företag
och har relativt få småföretag; se t ex
Henrekson & Johansson [1999a]. 

Den nya bilden som framträder av
svensk sysselsättnings- och företagsstruk-
tur är mer illavarslande än den tidigare, i
vilken svensk sysselsättnings- och före-
tagsstruktur liknades vid ett snapsglas med
många små företag, få medelstora och
många stora företag. Problemet i svensk
ekonomi var, enligt det tidigare synsättet,
att det visserligen fanns en bred bas av
många små företag men att dessa inte ville
växa. Men enligt de nya empiriska resulta-
ten framkommer att problemet är allvarli-
gare än så; Sverige lider även brist på nya
och små företag. Sverige har m a o pro-
blem med basen av företag, dess förnyelse
och tillväxt; se Henrekson & Johansson
[1999a, b] och Lodin [1999] för en diskus-

sion. Observera att det senare synsättet, i
motsats till det tidigare, är i överensstäm-
melse med de förutsägelser som görs av
institutionell teori.4

Här har en speciell tabell tagits fram
som ger ytterligare belägg för slutsatsen
att Sverige avviker från andra länder. I
Tabell 1har företagsdensiteten (definierad
som antalet företag per miljoner invånare)
i olika storleksklasser (mätt som antalet
anställda per företag) för länderna i EU be-
räknats. Länderna har sedan rangordnats
med avseende på densiteten. Landet med
flest antal företag per miljoner invånare i
en storleksklass har rangordnats som num-
mer 1, landet med näst flest företag per
miljoner invånare som nummer 2 o s v. 

Av tabellen framgår att av totalt 14 län-
der uppvisar Sverige den näst lägsta densi-
teten av företag i de två minsta storleks-
klasserna (företag med 0 respektive 1–9
anställda). Sverige uppvisar också en låg
företagsdensitet i de övriga storleks-
klasserna, även i den största storleksklas-
sen (företag med fler än 250 anställda), där
Sverige rankas som nummer 9.5 Sveriges
genomsnittliga rank är 11, vilket är lägst
av alla länder. Sverige har m a o det i ge-
nomsnitt lägsta antalet företag per miljo-
ner invånare.

Detta har troligtvis negativa effekter på
den ekonomiska utvecklingen, då det finns
belägg för att antalet företag påverkar eko-
nomins funktionssätt positivt. T ex har
Nickel, Nicolitsas & Dryden [1997] funnit
ett positivt samband mellan antalet företag
i en industri och produktivitetstillväxten.
De drar slutsatsen att ett större antal före-

430 Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 5

4 Med institutioner menas samhällets spelreg-
ler, som både kan vara av formell (t ex skatte-
lagstiftning) och informell (t ex normer och
värderingar) karaktär.
5 Klassificeringen av företag i olika storleks-
klasser har ändrats inom EU. Tidigare var före-
tag med 500 eller fler anställda den största
storleksklassen. Min bedömning är att Sverige
hade erhållit en högre rank enligt den tidigare
indelningen.
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tag ökar konkurrensen, vilket framtvingar
ständiga förbättringar.

För Sveriges del har Davidsson, Lind-
mark & Olofsson [1994, 1996] visat att an-
talet företagare i en region har en positiv
effekt på regionens ekonomiska tillväxt.
Fölster [2000] drar slutsatsen att syssel-
sättningen på länsnivå ökar när en person
övergår från att ha varit anställd till att va-
ra egenföretagare.

Enligt teorin om den experimentellt or-
ganiserade ekonomin (EOE) och kompe-
tensblock representerar varje företag en
kombination av individbunden kompe-
tens; se Eliasson [1996]. Varje innovation,
företag etc kan också betraktas som ett af-
färsexperiment.6 Varför antalet företag är
viktigt enligt denna teori utvecklas i
Johansson [2001, s 40]:

i) Det blir lättare att matcha innovationer
med rätt entreprenöriell och industriell
kompetens. Många företag ökar stocken
och variationen av denna knappa resurs,
vilket med all sannolikhet är viktigt när
nya idéer ska matchas med en ledning

som förstår och kan industrialisera den
nya kunskapen. 

ii) Många företag (affärsexperiment) ökar
chansen att upptäcka en innovation
som kan lägga grunden till nya fram-
gångsrika företag.7

iii) Entreprenöriell och industriell kom-
petens är förmodligen också något
som till stor del förvärvas genom prak-
tiskt arbete, dvs genom att bedriva, ut-
veckla och leda företag (learning by
doing). Följaktligen kan företag delvis
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6 Eftersom ingen aktör, eller grupp av aktörer,
har perfekt information kan de därför aldrig
med säkerhet beräkna en innovations värde.
7 Jämför här också med empiriska resultat, t ex
Caves & Barton [1990, s 69]: ”Technical effici-
ency for the industry as a whole is higher the
more numerous are the experiments and the
more freely does information on the experi-
mental outcomes flow through the industry.
This consideration implies that the presence of
numerous competitors should increase techni-
cal efficiency by providing more experiments”.

Tabell 1 Densiteten av företag, EU, hela ekonomin, 1995.
Storleksklass 0 Rank 1–9 Rank 10–49 Rank 50–249 Rank 250+ Rank Rank
(antal anställda (genom-
per företag) snitt)

Österrike 9 814 14 16 051 8 2 867 4 650 2 177 1 6
Belgien 41 216 1 15 052 9 2 117 11 294 12 118 5 8
Danmark 29 191 6 12 743 14 2 711 6 452 6 90 8 8
Finland 19 038 8 14 058 12 1 766 13 318 11 106 7 10
Frankrike 18 781 9 15 032 10 2 111 12 364 9 73 10 10
Tyskland 14 302 11 20 212 6 4 137 2 630 3 158 4 5
Grekland 38 326 2 31 592 2 1 504 14 215 14 0 14 9
Italien 26 837 7 26 837 3 2 843 5 284 13 57 13 8
Luxemburg 16 452 10 20 458 5 4 996 1 1 034 1 172 2 4
Portugal 30 535 5 32 205 1 3 408 3 535 5 67 11 5
Spanien 34 457 4 22 472 4 2 577 8 360 10 60 12 8
Sverige 11 826 13 13 070 13 2 266 10 387 8 83 9 11
Nederländerna13 915 12 14 614 11 2 541 9 540 4 159 3 8
Storbritannien37 951 3 16 355 7 2 707 7 403 7 115 6 6

Anmärkning : Densiteten av företag är beräknad som antalet företag per miljoner invånare i olika
storleksklasser. Uppgifterna för Grekland Italien, Luxemburg, Nederländerna och Österrike är från
år 1994. Notera att det finns en rad statistiska svårigheter med att jämföra antalet företag i olika
länder, speciellt när mindre företag jämförs; se Johansson [1997]. 

Källa : Europakommissionen [1998] och egna beräkningar. 
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betraktas som universitet för utbild-
ning av entreprenöriell och industriell
kompetens. Få företag kan därmed ty-
da på ett underdimensionerat ”utbild-
ningsväsende” av entreprenöriell och
industriell kompetens. 

4. Spelreglerna och tillväxten
Den ekonomiska tillväxten kan förenklat
sägas vara ett aggregat av tillväxten på mi-
kronivå, dvs summan av tillväxten hos de
enskilda företagen. En trolig huvudförkla-
ring till den låga tillväxten i svensk ekono-
mi de senaste tre decennierna är därför den
låga nyetableringstakten och bristen på
små och snabbväxande företag. Denna ut-
veckling skulle i sin tur vara orsakad av en
ekonomisk politik och ekonomiska institu-
tioner som förhindrat, försämrat eller för-
svårat nyföretagandet och de små företa-
gens tillväxt. Med Myhrmans [1994] ord
har denna politik gjort den svenska ekono-
min förstelnad. Framför allt var det under
1960-talet och början av 1970-talet som
dessa institutioner infördes.

Den nationalekonomiska forskningen
har identifierat en rad formella institutio-
ner som i dagsläget hindrar eller försvårar
nyföretagandet och de små företagens till-
växt; se t ex Davidsson & Henrekson
[2002].8 Huvudsakligen identifieras i
dagsläget tre områden som tillväxthäm-
mande: bristen på näringsfrihet, skattesys-
temet och arbetsmarknadslagstiftningen.

Näringsfriheten är begränsad, eller obe-
fintlig, inom stora delar av tjänstesektorn;
m a o är etableringen av nya privata företag
förbjuden, eller försvårad, inom stora de-
lar av ekonomin. T ex har den offentliga
sektorn monopoliserat och under lång tid
förbjudit omfattande produktion av privata
varor och tjänster, såsom produktionen av
hälsovård och barnomsorg. Lättnader i
lagstiftningen har skett, men fortfarande
omges det privata företagandet av omfat-
tande restriktioner och institutionell osä-
kerhet.

Skattesystemet har också under flera

decennier varit kraftigt snedvridande och
gynnat stora industriföretag i traditionella
branscher med institutionella ägare som
lånefinansierat sina investeringar. M a o
har små, privata familje- och entreprenöri-
ella företag (främst inom servicesektorn),
som finansierat sin verksamhet med eget
kapital, missgynnats. I ett internationellt
perspektiv är de svenska snedvridningarna
exceptionella. 

Utformningen av det svenska skattesys-
temet och det höga skattetrycket har också
medfört att det blir dyrt för individer att
köpa tjänster, vilket har haft en negativ ef-
fekt på arbetsdelningen och har försvårat
uppkomsten av en privat tjänsteindustri.

Skattetrycket har också försenat och
hämmat den svenska venturekapitalindus-
trins uppkomst och effektivitet; se t ex
Braunerhjelm [1999]. Detta har förmodli-
gen haft en dämpande effekt på den indus-
triella utvecklingen, då en väl fungerande
venturekapitalindustri visat sig ha stor be-
tydelse för snabbväxande företag i såväl
USA som Sverige; se t ex Isaksson [1999]
och Gompers & Lerner [2001]. Den sven-
ska venturekapitalindustrin har dock ut-
vecklats snabbt, även om dess storlek och
mognad har varit utsatt för diskussion; se
Braunerhjelm [2000], Jacobsson [2000]
och Karaömerlioglu & Jacobsson [2000].

Som påpekats i litteraturen så är emel-
lertid inte venturekapitalets storlek det av-
görande utan venturekapitalisternas kom-
petens, dvs deras förmåga att prissätta pro-
jekt i tidiga utvecklingsskeden, att bidra
med ledningskompetens och nätverk för
att utveckla projekten etc. Det finns här en
risk att de omfördelande dragen i det sven-
ska skattesystemet ”tvättar” kompetensen
ur pengarna; se Eliasson [1996]. Miss-
allokeringen av kompetensen förstärks
också av att, som rapporterats av t ex
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8 En rad avregleringar och reformer som min-
skat snedvridningarna och förbättrat företag-
sklimatet har dock gjorts sedan slutet av 1980-
talet, bl a har kreditmarknaden avreglerats och
flera skattereformer genomförts.
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Braunerhjelm [1999], venturekapitalister
beskattas hårdare än passiva investerare. 

Det har också visats att venturekapital
främst finansierar existerande företag,
medan nya företag i högre utsträckning fi-
nansieras av privatpersoner. Den personli-
ga förmögenheten är därför viktig för eta-
bleringen av nya företag; se t ex Lindh &
Ohlsson [1996]. Det höga skattetrycket
som försvårat privat kapitalackumulation i
de breda folklagren har därför med största
sannolikhet haft en dämpande effekt på
nyetableringstakten. 

En annan anomali i det svenska skatte-
systemet, som ytterligare förstärker de ne-
gativa effekterna på kompetensen, är att
svenska ägare diskrimineras gentemot ut-
ländska ägare; se t ex Norrman [2000]. I
och med att utländska ägare möter en
gynnsammare skattesituation kommer in-
hemska ägare att utkonkurreras av mindre
kompetenta utländska ägare. Med tanke på
ägandets betydelse för företagens utveck-
ling måste detta på sikt få allvarliga konse-
kvenser för den svenska tillväxten.
Dessutom ”flyttar” ägarkompetensen ut ur
landet, vilket kommer att få negativa effek-
ter då den geografiska närvaron av olika
kompetenser har betydelse för en regions
(eller lands) tillväxt.

Sammanfattningsvis kan därmed ut-
formningen av det svenska skattesystemet
sägas ha försvårat den snabba tillväxten av
nya och små företag av åtminstone fyra
skäl. För det första har skattesystemet
gjort det svårt för enskilda individer att
spara och ackumulera kapital, vilket visat
sig vara viktigt för nyetableringen av före-
tag. För det andrahar det dränerat kompe-
tenta entreprenörer och industrialister på
kapital, vilket försvårat uppkomsten av en
väl fungerande venturekapitalindustri. För
dettredjehar systemet under lång tid varit
utformat så att nya och små företag miss-
gynnats relativt gamla och stora företag.
För det fjärdehar skattesystemet försvårat
utvecklingen av flera tjänstenäringar,
märkbart för hushållsrelaterade tjänster. 

Det har också argumenterats att arbets-

marknadslagstiftningen haft en hämmande
effekt på de nya och små företagens till-
växt. Flexibiliteten i anställningskontrak-
ten, vilken minskas av arbetsmarknadslag-
stiftningen, är generellt sett viktig för ett
företags tillväxt och överlevnad. Under-
sökningar har dock visat att takten som an-
ställda slutar, och arbetsgivare avskedar,
minskar med företagets ålder, storlek och
kapitalintensitet; se t ex Brown & Medoff
[1989]. Därför är flexibiliteten speciellt
viktig för små och snabbväxande företag.
En annan förklaring till bristen på små och
snabbväxande företag är att arbetsmark-
nadslagstiftningen ökartransaktionskost-
nadernaför företagen vid anställning av
nya medarbetare, vilket drabbar små och
snabbväxande företag hårdast. Ett skäl är
att det är sannolikt att kostnaderna för att
utvärdera och anställa en person är den-
samma oavsett företagets storlek. De rela-
tiva kostnaderna av ökade transaktions-
kostnader vid anställning bör därför bli
högre för små företag jämfört med stora
företag.

Den förda diskussionen leder fram till
slutsatsen att det finns en stor ekonomisk
potential i att förändra spelreglerna så att
de blir mindre ogynnsamma för etable-
ringen och tillväxten av nya och små före-
tag. En sådan åtgärd som diskuterats utför-
ligt är en avreglering av arbetsmarknaden
för att öka dess effektivitet och flexibilitet.
Det går exempelvis att ifrågasätta om t ex
lagen om anställningsskydd (LAS) verkli-
gen uppfyller sitt syfte att öka arbetstaga-
rens anställningstrygghet eller om den
snarare motverkar sitt syfte. Följande slut-
sats dras t ex av Acs, Carlsson & Karlsson
[1999, s 26]: ”The greater flexibility of
U.S. labor markets relative to those in
Europe and Japan is increasingly viewed
as an important factor explaining superior
American economic performance in re-
cent years. The basic idea is that U.S. firms
can fire, so they hire. By contrast,
European firms can’t fire, so they don’t hi-
re. The net long-term result is slower net
job creation in Europe.”
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Vad gäller skattesystemet kan förmodli-
gen ur statsfinansiell synpunkt relativt små
förändringar leda till kraftigt minskade
snedvridningar och påtagliga förbättringar
av företagsklimatet. Ofta anförs t ex arvs-
och gåvoskatt som orsaker till snedvrid-
ningar och bristande incitament. Inkom-
sterna från dessa skatter utgör en bråkdel
av de totala skatterna och en sänkning, el-
ler slopande, av dessa har inte några nämn-
värda statsfinansiella konsekvenser. Inte
minst skulle detta vara en välbehövlig sti-
mulans för akademiskt entreprenörskap
som har betydligt sämre incitament i
Sverige än t ex i USA; se Henrekson &
Rosenberg [2000]. Då dessa företag tillhör
den kategori av företag (högteknologiska)
som visat sig växa snabbast bör detta vara
angeläget.

Den mest uppenbara åtgärden är dock
att tillåta näringsfrihet och låta företag
konkurrera på lika villkor inom hela eko-
nomin och avreglera den offentliga sek-
torn.9 Birch, Haggerty & Parsons [1995,
s 7] noterar t ex att ett fåtal små snabbväx-
ande företag, s k gaseller, skapar den över-
vägande delen av jobben, samt att gaseller
finns i alla branscher i lika proportion till
antalet företag. En avreglering som tillåter
och/eller underlättar nyetablering bör
självklart leda till att fler företag bildas och
därmed till att antalet gaseller ökar. Notera
att detta resonemang är i linje med den ti-
digare diskussionen om betydelsen av
många företag. Att ökad näringsfrihet har
betydande effekt på tillväxten visas också i
undersökningar av snabbväxande företag i
Sverige, t ex skriver Davidsson & Hen-
rekson [2002] att en fjärdedel av de allra
snabbast växande företagen stod att finna i
tidigare reglerade, men nu avreglerade,
branscher.

Potentialen i att tillåta full näringsfrihet
i den offentliga sektorn bör också vara
större än i många andra industrier. T ex har
Kirchhoff [1994, s 174 ff] och Davidsson
& Delmar [2001, s 107] visat att högtekno-
logiska företag tillhör de snabbast växande
företagen. En avreglering av den offentliga

sektorn skulle därmed ytterligare stimule-
ra förekomsten av snabbväxande företag
då stora delar av denna är att betrakta som
högteknologisk, t ex sjukvården. Därtill
har det för bl a USA visats att de mest ex-
pansiva branscherna finns inom tjänstenä-
ringarna; se t ex Kirchhoff [1994, s 156],
till vilka den offentliga sektorn hör. Den
offentliga sektorn är också stor, vilket bor-
gar för att de potentiella vinsterna är om-
fattande. 

De direkta ekonomiska kostnaderna för
att genomföra de diskuterade åtgärderna är
små, i det närmaste försumbara. Kost-
naderna för att t ex utöka näringsfriheten
till att gälla hela ekonomin består huvud-
sakligen av arbetet med att ändra lagen; en
engångskostnad som sannolikt inte är allt-
för ekonomiskt betungande. Som nämnts
skulle ett avskaffande av arvs- och gåvo-
skatterna, två av de skatter som ofta fram-
hålls som orsaker till kraftiga snedvrid-
ningar, inte heller ha någon större statsfi-
nansiell effekt.

Syftet med reformerna är att de ska leda
till en ökad industriell dynamik och struk-
turomvandling. Detta leder både till eko-
nomiska kostnader, i form av nedläggning-
ar och avvecklingar, och vinster, i form av
nya och mer effektiva verksamheter. Enligt
åtminstone Schumpeteriansk teori översti-
ger vinsterna kostnaderna över tiden och
det är just denna process av kreativ förstö-
relse som på lång sikt skapar ekonomiskt
välstånd.

Strukturomvandlingen kan i sig ge upp-
hov till sociala kostnader, bl a därför att
människor kan känna otrygghet pga en
ökad upplevd risk att förlora sina jobb och
pga en ökad upplevd svagare position
gentemot arbetsgivaren. Å andra sidan kan
den enskildas arbetstillfälle och förhand-
lingsposition på sikt endast garanteras av
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9 Även om produktionen av dessa varor och
tjänster är privat kan finansieringen vara offent-
lig för att undvika fördelningspolitiskt oönska-
de konsekvenser, t ex att mindre bemedlade in-
te får adekvat vård.
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att internationellt konkurrenskraftiga före-
tag efterfrågar arbetskraft, och detta förut-
sätter flexibilitet och förändring.

5. Avslutande kommentar
Milton Friedman sade en gång att ”there is
no such thing as a free lunch”. Detta må
vara sant, men de avregleringar som före-
slagits för att förbättra de nya och små fö-
retagens situation och därmed ekonomins
funktionssätt är nog så nära en samhälls-
ekonomisk ”gratislunch” det går att kom-
ma.

Forskning har visat att nya och små fö-
retag är mycket betydelsefulla för att ska-
pa industriell utveckling, sysselsättning
och allmänt välstånd. Detta gäller såväl i
Sverige, som i övriga Europa och i USA.
Samtidigt finns det en rad lagar och regler
som förhindrar, eller försvårar, etablering-
en och tillväxten av nya och små företag.
Med all säkerhet har den förda politiken
hämmat den ekonomiska utvecklingen i
Sverige, och det meningsfulla med denna
politik går följaktligen att ifrågasätta. Det
intressanta är att åtgärder som förbättrar de
nya och små växande företagens situation
är möjliga till små, eller försumbara, finan-
siella kostnader. 

Många av de skatter som anses ha stora
snedvridande effekter, t ex arvsskatten, ger
låga inkomster till statskassan. Att minska,
eller helt ta bort dem, skulle därför ha liten
statsfinansiell betydelse. Att tillåta nä-
ringsfrihet och skapa stabila spelregler för
privata företag i den offentliga sektorn
medför i princip inga nya statsfinansiella
utgifter. De potentiella samhällsekonomis-
ka och statsfinansiella vinsterna från dessa
åtgärder kan däremot förmodas vara bety-
dande till följd av en mer dynamisk ekono-
mi med fler nya och snabbväxande före-
tag. Som Erik Dahmén brukar säga:
”Problemet är inte den industri vi har, utan
den industri vi inte har.”
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