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En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb 

 

Sveriges Akilleshäl är oförmågan att skapa nya jobb. Att en dryg miljon människor i arbetsför 

ålder vare sig arbetar eller studerar på heltid, enligt SCBs statistik i januari 2006, visar att 

svensk ekonomi – trots goda resultat i övrigt – inte fungerar som den borde. Under en lång 

följd av år doldes detta genom en ökning av antalet anställda inom den offentliga, 

skattefinansierade sektorn. Det alternativet är i praktiken uttömt, dels eftersom varje nytt 

skattefinansierat arbete i praktiken tränger undan ett privat arbete (se t ex Forslund och 

Kreuger 2006), dels eftersom ytterligare höjningar av skattekvoten knappats är möjlig. 

 

Huvudskälet till avsaknaden av nya riktiga jobb är brister i det svenska företagsklimatet. För 

att kunna skapa 500 000 nya jobb på fem år krävs fler företag och fler företag som vill 

anställa. Enligt de beräkningar som redovisas nedan behövs uppemot 150 000 nya företag. 

Det innebär en fördubbling av antalet nya företag varje år. Alternativt skulle de redan 

existerande företagen behöva öka antalet sysselsatta med närmare 30 procent. 

 

För att åstadkomma detta behövs reformer med i första hand följande inriktning: 

1. Lägre skatter  

2. Minskad näringsofrihet 

3. En mer flexibel arbetsmarknad  

 

Inledningsvis kan också konstateras att ambitionen att skapa 500 000 nya jobb på fem år på 

sätt och vis både är rimlig och tämligen okontroversiell eftersom det är detsamma som att öka 

sysselsättningen från nuvarande 4,2 miljoner till 4,7 miljoner, vilket motsvarar en 

sysselsättningsgrad på 80 procent, dvs. regeringens (ouppnådda) sysselsättningsmål. Detta var 

dessutom den sysselsättningsgrad vi hade 1990 (Nyström 2006b). 
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Fler växande företag 

 

Problemet är bara att det är jobb i det privata näringslivet vi talar om och då krävs också fler 

företag och fler växande företag. I internationell jämförelse har Sverige uppenbara problem i 

detta avseende (Nutek 2005, Nutek 2006). Vi har nämligen förhållandevis: 

1. Få företagare och lågt nyföretagande 

2. Få snabbväxande företag 

3. Ett stort beroende av gamla storföretag 

För att anknyta till den nyligen bortgångne Erik Dahméns språkbruk tyder detta på att svensk 

ekonomi har svag förnyelseförmåga eller ”utvecklingskraft” (Johansson och Karlson 2006). 

 

Hur många nya företag behövs då för att skapa 500 000 nya jobb? Frågan är inte helt enkel att 

besvara eftersom det finns ett antal olika definitioner och statistikkällor som kan användas för 

att mäta nyföretagandet och dess bidrag till sysselsättningen. Dessa källor har olika för- och 

nackdelar, men enligt en kartläggning av Nyström (2006b) kan konstateras att oavsett vilken 

källa som används är en optimistisk uppskattning att nya företag under de senaste åren har 

bidragit med knappt 100 000 jobb per år. Antalet nya företag varierar dock mer beroende på 

stora definitionsskillnader, men en rimlig uppskattning är drygt 30 000 per år. Detta är således 

det nyföretagande som behövs för att upprätthålla dagens sysselsättningsnivå (varje år 

avvecklas naturligtvis också ett stort antal företag). 

 

Slutsatsen är därför att det krävs en fördubbling av antalet nya företag per år, eller ytterligare 

150 000 företag, för att på fem år skapa 500 000 nya jobb. Alternativet är att redan befintliga 

företag expanderar sin verksamhet. Idag finns det cirka 300 000 privata företag som i 

genomsnitt sysselsätter 7,4 personer. För att skapa 500 000 nya jobb skulle dessa företag 

behöva sysselsätta drygt 2,7 miljoner personer, vilket innebär att det genomsnittliga antalet 

anställda skulle öka till drygt nio personer (Nyström 2006b). Varje företag behöver således 

anställa ytterligare två personer, vilket är en ökning med nästan 30 procent! 

 

 

Stor potential till förbättringar 

 

Enda möjligheten att åstadkomma detta är att radikalt förbättra de institutionella villkoren för 

att starta, driva och expandera företag. Potentialen är stor. Trots att Sverige i flera avseenden 
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har ett förhållandevis bra företagsklimat med stabil penningpolitik, stor öppenhet, en 

välutbildad befolkning och ett fungerande rättsväsende, finns som redan nämnts tre viktiga 

undantag: skatterna, näringsofriheten och arbetsmarknadsregleringarna (se t ex Gwartney och 

Lawson 2005). 

 

Bland världens demokratier har Sverige högst skatter och högst offentliga utgifter som andel 

av BNP. Vi ligger 10-15 procentenheter högre än genomsnittet bland direkt jämförbara länder 

inom EU och OECD. Jämfört med de snabbväxande ekonomierna i Asien och östra Europa 

skiljer i många fall mer än 30 procentenheter. Den stora offentliga sektorn innebär också att 

en stor del av tjänsteproduktionen i Sverige inte är öppen för näringsverksamhet – 

entreprenörskap och företagande, inte minst kvinnligt, hindras inom vård, skola och omsorg. 

 

Sveriges placering i exempelvis Världsbankens databas Doing Business dras ner av 

skattetrycket och den bristande flexibiliteten på arbetsmarknaden (www.doingbusiness.org). 

Kostnaderna i form av skatter och arbetsgivaravgifter för att anställa någon är bland de högsta 

i världen. Likaså drar de svenska arbetsmarknadsregleringarna, bl a med de internationellt 

unika turordningsreglerna i LAS, ner Sveriges placering när det gäller flexibiliteten på 

arbetsmarknaden. 

 

 

Rejäla tag behövs 

 

Om målet om 500 000 nya jobb eller en sysselsättningsgrad på 80 procent ska kunna nås 

måste denna potential till förbättringar tillvaratas. Då behövs rejäla tag och betydande 

reformer på ovan identifierade områden – enskilda åtgärder eller finjusteringar av befintliga 

system kan inte vända en utveckling som pågått i decennier. 

 

Kunskapsläget om effekter av olika institutionella förändringar av detta slag är dock svagt. 

Exempelvis visar en genomgång av svensk arbetsmarknadsforskning att det nästan helt saknas 

forskning om arbetsmarknadsregleringarnas effekter på företagandets villkor (Lindberg 2006). 

Det är därför långt ifrån självklart hur sådana reformer mer konkret bör utformas och vad de 

kvantitativa effekterna i termer av nya jobb kan tänkas bli. Ett par mer konkreta räkneexempel 

kan dock illustrera nivån och inriktningen på vad som behöver göras. 
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En rejäl skattereform 

Skatterna på arbete utgör närmare två tredjedelar av de totala skatteintäkterna. Dessa skatter 

påverkar arbetsdelningen i samhället negativt precis på samma sätt som tullar och tariffer 

hindrar den internationella arbetsdelningen länder emellan. Företagande och sysselsättning 

motverkas därmed. Ett konkret förslag (se Du Rietz, Johansson och Karlson 2004) i syfte att 

minska dessa snedvridningar är följande: 

1. Halvering av arbetsgivaravgifterna  

2. Slopad statlig inkomstskatt  

3. Arbetsskattereduktion för låginkomsttagare 

Totalt innebär detta en skattesänkning brutto på 252 miljarder kronor eller 10,4 

procentenheter av BNP. Som en följd av ökad likformighet i beskattningen av arbets- och 

kapitalinkomster avskaffas även 3:12-reglerna. 

 

Effekterna av förslaget visar sig vara mycket positiva, nämligen: ökad tillväxt, ökade 

skatteintäkter i kronor och 260 000 nya jobb på fem år. Skattetrycket sjunker därmed med 

mindre än 5 procentenheter. Givetvis är beräkningar av det här slaget osäkra men kan ändå ge 

en fingervisning om troliga effekter. 

 

Sveriges kapitalskatter (summan av bolags-, utdelnings-, reavinst- och 

förmögenhetsskatterna) är också mycket höga i internationell jämförelse, vilket skapar en rad 

negativa snedvridningar. Vad en motsvarande reform av dessa skatter, som alltså utgör en 

liten del av de totala skatterna, skulle kunna innebära i termer av ökade investeringar, ökat 

nyföretagande och fler jobb finns så vitt jag vet ingen vetenskaplig studie om.  

 

Ökad näringsfrihet 

Idag arbetar drygt en miljon personer inom utbildnings-, hälso- och sjukvårdssektorerna, 

områden som har hög grad av näringsofrihet. Antag att vi istället garanterar äganderätt, 

etableringsfrihet t och avtalsfrihet i syfte att skapa förutsättningar för entreprenörskap och 

företagande? Vad skulle då kunna komma att hända?  

 

Om vi tänker oss att dessa sektorer skulle kunna få en likartad dynamik som andra marknader, 

bör vi kunna förvänta oss att nya företag skulle bidra med över två procent nya jobb per år. På 

fem års sikt skulle detta kunna innebära över 100 000 nya jobb (Nyström 2006a). Med ökad 
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avgiftsfinansiering, exportmöjligheter och produktinnovationer kan detta mycket väl vara en 

underskattning. 

 

 

Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden 

Den svenska arbetsmarknaden har i likhet med jordbruks- och bostadsmarknaderna starka 

korporativa inslag, med en rad statliga regleringar som påverkar flexibilitet, konkurrens, 

lönebildning och lönespridning. Särskilt viktiga är konfliktreglerna och lagen om 

anställningsskydd. Att kvantifiera konsekvenserna av förändrade arbetsmarknadsregleringar 

är dock svårt och forskningsläget är som nämnts magert på detta område. Intressant att notera 

är dock att Nickell (2003) i en komparativ studie av breda arbetsmarknadsreformer, 

innefattande nio områden inklusive anställningsskyddet, får resultatet att länder som har 

”liberaliserat” sina arbetsmarknader också har fått ner arbetslösheten. Denna bild bekräftas 

också av de enkäter som ITPS gör bland företagsledare i Sverige där tre av tio företagsledare 

uppger att LAS bidrar till att företaget kommer att rekrytera färre medarbetare än vad de 

annars skulle göra (Vikström 2005). 

 

 

Slutsatser 

 

Förutsättningar finns för att nå det okontroversiella målet om 500 000 nya jobb och 150 000 

nya företag på fem år. Klart är också vilka områden som behöver reformeras. Det väsentliga 

är att företagandets villkor förbättras när det gäller skatter, näringsofrihet och 

arbetsmarknadsregleringar.  

 

Rejäla tag är nödvändiga. Vi behöver dock väsentligt bättre kunskaper om olika konkreta 

förslags effekter. Med de förhållandevis radikala reformer och preliminära beräkningar som 

här har redovisats saknas fortfarande 140 000 nya jobb och mängder av nya företag. 

 

Framförallt behöver vi en mer kvalificerad offentlig debatt och politisk diskussion kring dessa 

frågor. Alternativet är nämligen inte särskilt attraktivt.
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