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Förord
Att företagande och nyföretagande är viktigt för Sverige har vi i Småföretagarnas
Riksförbund länge känt till. Denna rapport riktar fokus mot betydelsen för de
glesbefolkade delarna av landet. Baserat på tillgänglig statistik kan vi visa
att nyföretagande har stor, kanske avgörande, betydelse för i synnerhet
ungdomar att få arbete och stanna kvar i sin hembygd. Nya företag som växer
fram utmanar de gamla strukturerna och skapar arbetstillfällen för framförallt
ungdomar.
För nya företagare är enkla och få regler mycket betydelsefullt, men här
har Sverige en del hemläxa att göra. I ett EU-perspektiv har vi låg andel
företagare och även en lägre tillväxt av företagare. Många av regelverken slår
hårdast mot företagen på glesbygden. Vildmarksturism är en av de näringar
som i huvudsak fungerar väl i glesbygden. Men regelkrånglet som företag i
branschen möter är knappast lätt att hantera.
Ta momsreglerna som ett exempel. Paketresor för turism beskattas med
25 procents moms, men de ingående delarna har lägre skattesats om de
behandlas var för sig. Camping och rumsuthyrning har tolv procents moms.
Persontransport och skidliftar har sex procents moms. Att skapa moderna
momsregler för vildmarksturismen är ett bland många exempel på hur
landsbygdens utvecklingskraft kan främjas genom bättre företagsklimat.
För den stora delen av Sverige som inte betecknas som tätort eller tätortsnära
så utgör småföretagen ryggraden. Om hela Sveriges tillväxtpotential ska
utnyttjas måste vi ta EU:s uppmaning om att tänka småskaligt först på ett
större allvar. Genom denna rapport, och kommande publikationer, siktar
Småföretagarnas Riksförbund på att synliggöra behovet och möjligheterna
med förbättrat näringsklimat. Vi menar att förbättring bör ske på alla plan,
inom lokalpolitiken, på statlig nivå och på EU-nivå. Helhetslösningar ska till
för att lyfta företagsamheten runtom i Sverige.
Februari 2014
Erik Sjölander
Näringspolitiskt ansvarig i Småföretagarnas Riksförbund
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Sammanfattning
Den geografiska fördelningen av tillväxten är skev i Sverige. Tätorter,
förorter till tätorter och pendlingskommuner upplever i regel en god
ekonomisk utveckling. Situationen är betydligt sämre i kommuner
med låg befolkningstäthet som inte befinner sig nära större
arbetsmarknadscentra. Den senare gruppen av kommuner präglas i
regel av omfattande arbetslöshet och höga sjukskrivningstal. Bristande
möjligheter till att träda in på arbetsmarknaden leder till att många
ungdomar antingen hamnar i utanförskap eller flyttar till andra delar
av landet för att finna jobb. Lockelsen att återvända efter utbildning på
annan ort är begränsad. Samtidigt finns skillnader i ekonomiskt utfall
också bland de mer glesbefolkade kommunerna. Denna rapport från
Småföretagarnas Riksförbund riktar fokus på den roll som jobbskapande
i nya företag spelar för arbetsmarknaden i mindre folktäta kommuner.
Analysen utgår från det nya måttet på ”nyföretagsamhet” som
Småföretagarnas Riksförbund har utvecklat, och som bygger på att
beräkna hur stor andel av de förvärvsarbetande i olika kommuner som
jobbar i nystartade företag. Utgångspunkten är således den relativa
betydelse som nya företag spelar för arbetstillfällen i olika kommuner.
Sambandet studeras mellan nyföretagsamhet och arbetslöshet i de
110 kommuner i Sverige som har låg befolkningstäthet. Analysen
kompletteras med djupintervjuer med representativa företag i olika
kommungrupper.
Ett vanligt perspektiv är att företagandet på landsbygden framförallt
är ”nödvändighetsbaserat”. Med det menas att det uppstår som en
reaktion på hög arbetslöshet. I så fall kan de kommuner där en större
del av sysselsättningen finns i nya företag förväntas ha högre total
arbetslöshet. Sambanden i denna rapport pekar i motsatt riktning,
vilket indikerar att företagandet i glesbefolkade delar av Sverige har en
större ”möjlighetsbaserad” natur.
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Det visar sig att varje procentenhets högre nivå av andelen anställda som
verkar i nystartade företag sammanhör med 0,62 procentenheter lägre
arbetslöshet. Framförallt är effekten stor på ungdomsarbetslösheten.
Varje procentenhets högre nivå av andelen anställda som verkar
i nystartade företag sammanhör med 2,2 procentenheters lägre
ungdomsarbetslöshet. Annorlunda uttryckt uppvisar de 10
kommuner som har högst nivå av nyföretagsamhet hela 32 procent
lägre arbetslöshet och 47 procent lägre ungdomsarbetslöshet än
genomsnittskommunen.
Sambanden håller även när analysen utförs separat för
glesbygdskommuner, kommuner i glesbefolkad region, turism- och
besöksnäringskommuner samt varuproducerande kommuner. Inom
de fyra kommungrupperna med låg befolkningstäthet är framförallt
ungdomsarbetslösheten tydligt kopplad till andelen som är anställda
i nystartade företag. Reformer som kan stimulera till jobbskapande i
nya företag tycks således betydelsefulla för att minska arbetslösheten
i allmänhet. I synnerhet är de viktiga för att öka livschanserna för
ungdomar i mindre glesbefolkade delar av landet.
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Inledning
Vi lever i en tid som präglas av snabb urbanisering. Den ekonomiska
och sociala utvecklingen har i stor utsträckning kommit att koncentreras
till tätorterna. Tack vare sin stora, och i regel rika och välutbildade,
befolkning har tätbefolkade kommuner utvecklade marknader dit olika
tjänster och varor kan marknadsföras. Marknadernas storlek gör det
möjligt för specialiserade företag inom olika näringar att växa fram.
En utvärdering från Tillväxtverket når slutsatsen att ”Geografisk
koncentration är en viktig drivkraft för tillväxt och utveckling i och inom
Sveriges regioner.”1 Mindre tätbefolkade delar av landet upplever i
regel betydligt sämre utveckling. Som en rapport från SACO nyligen
uppmärksammade så är exempelvis ungdomsarbetslösheten
dubbelt så hög i glesbygdskommunerna som i förortskommunerna till
storstäderna.2
Redan innan finanskrisen slog till noterade en bilaga till
Långtidsutredningen 2008 hur tillväxten kommit att fokuseras till
kommuner som antingen själva var tätorter eller var nära andra
tätorter.3 En artikel i Svenska Dagbladet lyfte nyligen fram att drygt
240 000 arbetstillfällen uppkommit i Sverige mellan 2006 och 2012.
Hela 93 procent av denna tillväxt har skett i de fyra storstadslänen
Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala.4 Det kan förklara
varför merparten av befolkningsutvecklingen fram tills 2040 förväntas
ske i samma delar av landet.5

				
1 Tillväxtanalys (2011).
2 Oscarsson (2013).
3 Statens offentliga utredningar (2007).
4 Svenska Dagbladet (2013).
5 Nilsson (2011).
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En rapport som Svenskt Näringsliv publicerade 2011 studerade
den förväntade befolkningsutvecklingen i olika delar av landet
mellan 2010 och 2035. Slutsatsen var att de flesta kommuner
som antingen själva innehåller tätorter eller är förorter till tätorter
förväntas öka befolkningsmässigt. Så är också fallet för många
kommuner som är tillräckligt nära stora arbetsmarknader för att utgöra
pendlingskommuner.6
En negativ befolkningsutveckling förväntas dock ske i de flesta mindre
kommuner som inte befinner sig i närheten till andra tätorter. Samma
rapport framför dock att variationen är stor bland olika kommungrupper.
De kommuner som präglas av ett gott företagsklimat tenderar att
uppleva en mer positiv utveckling, något som också gäller för de mindre
tätbefolkade delarna av landet.7
Som visas i denna rapport så spelar företagsamheten en central roll
för utvecklingen i mindre tätbefolkade delar av Sverige. En jämförelse
av 110 kommuner visar att de som i större utsträckning förlitar sig på
arbeten i nya än i existerande företag klarar sig betydligt bättre sett
till arbetslösheten. Effekten är ännu större för ungdomars möjligheter
att undvika arbetslöshet. Dessa samband kvarstår när de mindre
tätbefolkade kommunerna delas in i fyra kommungrupper, baserat på
geografisk situation och näringslivets karaktärsdrag.
Det har länge sagts att de nya och växande företagen spelar en
avgörande roll för utvecklingen. Detta perspektiv tycks inte minst vara
viktigt för att vända utvecklingen i de kommuner som riskerar att falla
efter i de snabba urbaniseringsprocessen.

				
6 Svenskt Näringsliv (2011).
7 Ibid.

-8-

Att mäta företagsamhet runtom i landet
Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) delar in de
svenska kommunerna i olika grupper, baserat på såväl geografiska
förutsättningar som det lokala näringslivets karaktärsdrag. Denna
indelning är viktig att ta hänsyn till, eftersom kommuner som tillhör vitt
skilda grupper på många sätt inte är jämförbara med varandra. I denna
analys exkluderas de kommuner som definieras som ”storstäder”,
”förortskommuner till storstäder”, ”större städer”, ”förortskommuner till
större städer”, ”pendlingskommuner” samt ”kommuner i tätbefolkad
region”.8
Analysen riktar sig istället mot de sammanlagt 110 kommuner i
Sverige som definieras som ”glesbygdskommuner” (20 stycken),
”kommuner i glesbefolkad region” (16 stycken), ”turism- och
besöksnäringskommuner” (20 stycken) respektive ”varuproducerande
kommuner” (54 stycken). Ett utmärkande drag för dessa kommuner
är att de inte är tätbefolkade och som regel inte heller kan dra nytta av
nära avstånd till tätorternas växande arbetsmarknader.
Tidigare utvärderingar har visat att framförallt glesbygdskommunerna
och kommuner i glesbefolkad region upplever hög arbetslöshet och
minskande befolkning. Turism- och besöksnäringskommuner är i
regel mer attraktiva, även om skillnaderna mellan dem kan vara
stora.9 Många varuproducerande kommuner befinner sig i en situation
där ett fåtal, ibland en enda, arbetsgivare står för en mycket viktig
del av utvecklingen. Därför befinner sig kommunerna i en sårbar
situation, där den ekonomiska utvecklingen snabbt kan vända om
det aktuella företaget krymper eller rentav läggs ned. En studie
visar att hela 48 kommuner i Sverige präglas av en situation där ett
varuproducerande företag står för 50 procent eller mer av lönesumman
inom varuproduktion.10
				
8 Sveriges Kommuner och Landsting (2010).
9 Arena för Tillväxt (2011).
10 Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv (2011).
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I glesbygdskommunerna och kommunerna i glesbefolkad region finns
goda skäl att stimulera till nya och växande företag för att vända det dåliga
utfallet på arbetsmarknaden. Turism- och besöksnäringskommuner
befinner sig i skarp konkurrens med andra turismresmål, i Sverige liksom
utomlands, och behöver framgångsrik och nyskapande företagsamhet
för att inte riskera att falla efter. Varuproducerande kommuner har i
regel stort behov av att växa genom nya företag, så att fler jobb kan
skapas, men också så att den sårbarhet som kommer från förlitan på
en eller ett fåtal arbetsgivare kan minskas.
Hur kan man då mäta företagandet i dessa kommuner? Vanligtvis
utnyttjas olika mått på andelen av befolkningen som är egenföretagare,
eller antalet företag, som mätinstrument. Dessa mått kan dock vara
missledande. En anledning är att andelen företagare eller nyföretagare
inte säger mycket om hur framgångsrika företagen är. Ett nystartat
företag som anställer fem personer är enligt detta enkla mått att likställa
med ett nystartat företag som bara anställer företagaren själv. Ett bättre
mått på nyföretagandet är att se på antalet arbetstillfällen som skapas
av de nya företagen, vilket mäts av myndigheten Tillväxtanalys. Detta
mått fångar såväl de arbetstillfällen som egenanställda skapar för sig
själva som de som de skapar åt andra i sin omgivning.11

				
11 Tillväxtanalys har för åren 2007 till 2010 genomfört en omfattande
enkätundersökning som berör ca 75 000 nyaktiverade företag årligen. Ett
urval av dessa företag får svara på frågor kring bland annat hur många
personer som de anställer. Myndighetens definition av ett nystartat företag
utgår från Eurostats rekommendationer. Det innebär att verksamheten ska
vara helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande
i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring
i juridisk form eller annan ombildning ingår inte. Däremot ingår enskilda
näringsidkare som inte registrerat firmanamn hos Bolagsverket.
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Antalet arbetstillfällen som skapas av nystartade företag i olika
kommuner är ett intressant mått, men vad säger det egentligen om
utvecklingen? Antag att kommun A har fler nya arbetstillfällen som
uppkommer i nystartade företag än kommun B, kontrollerad för antalet
personer i förvärvsaktiv ålder. Förklaringen kan ligga i att kommun A
helt enkelt har en högre sysselsättningsgrad, vilket medför att såväl
andelen anställda som företagare är högre. För att få ett mer rättvisande
mått på företagsamheten i olika kommuner är det viktigt att kontrollera
för sysselsättningen.
Det mått på sysselsättning som anges i officiell svensk statistik
omfattar i relativt stor utsträckning personer som befinner sig
i olika arbetsmarknadsåtgärder snarare än faktiska arbeten.
Variationen är dessutom stor mellan olika delar av Sverige sett till
hur sysselsättningsstatistiken påverkas av personer i åtgärder. Det
bästa måttet att använda är förvärvsfrekvensen, som till skillnad från
sysselsättningen i större utsträckning fångar hur många som faktiskt
arbetar på den reguljära arbetsmarknaden.
I denna rapport tar vi fram ett mått på ”nyföretagsamheten” genom
att dividera antalet nya arbetstillfällen som skapas i nystartade företag
varje år med antalet personer i arbetsför ålder (16-64 år) som i samma
kommun och för samma år var förvärvsarbetande.12 Det intressanta
med måttet är att det anger den relativa betydelse som nya företag
spelar för jobben i olika delar av landet. Till skillnad från mått som
inte kontrollerar för antalet förvärvsarbetande är det i förväg inte givet
vilket samband som finns mellan nyföretagsamheten i kommuner och
arbetslösheten.

				
12 Antalet personer i arbetsför ålder som är förvärvsarbetande i olika
kommuner i Sverige mellan 2007 och 2010 beräknas baserat på
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) uppgifter, vilka är
tillgängliga via SCB.
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Teoretiskt är det möjligt att kommuner med hög nyföretagsamhet har en
högre arbetslöshet, eftersom många nya företag skapas i situationer då
människor inte hittar andra arbetstillfällen. Det är teoretiskt också möjligt
att nyföretagsamheten är högre i kommuner med lägre arbetslöshet,
eftersom nya företag har en viktig roll för att lyfta utvecklingskraften. Till
sist är det förstås möjligt att dessa två faktorer utjämnar varandra, eller
att sambanden ser olika ut beroende på kommungrupp.
I följande kapitel studeras sambandet mellan måttet på
nyföretagsamhet och arbetslösheten i de varuproducerande kommuner,
glesbygdskommuner, kommuner i glesbefolkad region samt turismoch besöksnäringskommuner som finns runtom Sverige.13 Den statistik
som granskas är i samtliga fall ett genomsnitt för åren 2007 till 2010,
och fångar därmed såväl perioden under som före och strax efter den
globala finanskrisen.

				
13 Källa Arbetsförmedlingen. Ungdomsarbetslösheten mäts för 18-24
åringar, i enlighet med Arbetsförmedlingens egen redovisning av statistiken,
medan den samlade arbetslösheten mäts för 16-64 åringar, återigen i
enlighet med myndighetens egen redovisning av data. Ett brett mått på den
totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten utnyttjas, där andelen
totalt arbetslösa summeras med andelen i program med aktivitetsstöd.
Därmed fångas i större utsträckning också den dolda arbetslösheten.
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Nyföretagsamma kommuner har lägre
arbetslöshet
Det finns ett tydligt samband mellan det mått på nyföretagsamhet som
beräknas i denna rapport och den totala arbetslösheten. I figur 1 visas
sambandet för de 110 kommuner som studeras i denna rapport. En
övergripande trend är att kommuner med hög andel anställda som jobbar
i nystartade företag har betydligt lägre andel arbetslösa. Sambandet
är, som diskuterades i tidigare avsnitt, inte självklart. Företagande kan,
framförallt i kommuner med sämre arbetsmarknadsutfall, ofta vara så
kallat ”tvångsbaserat”, det vill säga uppstå som alternativ till att finna
arbeten på en reguljär arbetsmarknad.
Inte minst eftersom måttet på nyföretagsamhet kontrollerar för andelen
förvärvsarbetande skulle man därför rentav kunna förvänta sig ett
samband där andelen arbetslösa var högre i kommuner där många
jobbade i nystartade företag. Att sambandet är det motsatta visar
på betydelsen av nyföretagsamhet i Sveriges mer glesbefolkade
kommuner. Trots att många av dessa kommuner förlitar sig på en eller
ett fåtal stora arbetsgivare spelar uppenbarligen de nya företagen en
helt avgörande roll för utvecklingen.
Det enda undantaget från det generella sambandet är Haparanda
(markerat med blått i figuren), som har mycket hög arbetslöshet
men medelhög nivå på nyföretagande. Förklaringen ligger i att
centralorten Haparanda ligger precis vid den finska gränsen och att
många därmed arbetar i Finland. Neddragningar i ett stålverk på
den finska sidan är en viktig förklaring till den höga arbetslösheten i
denna kommun.14 När Haparanda exkluderas från analysen visar
det sig att varje procentenhets högre nivå av andelen anställda som

				
14 Dagens Nyheter (2009).
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Figur 2. Nyföretagsamhet och ungdomsarbetslöshet i Sveriges 110 mer glesbefolkade
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De 20 kommuner
som har högst nyföretagsamhet har 21 procent
än genomsnittskommunen, medan de 10 kommuner som hamnar i topp har hela 47 procent
lägre ungdomsarbetslöshet
än genomsnittskommunen, medan
lägre nivå.16 Anledningen till att effekten är så mycket större för ungdomsarbetslösheten är
de 10 kommuner
som hamnar i topp har hela 47 procent lägre
dels att den totala nivån
arbetslöshet
är högreär
för ungdomar,
men ocksåstörre
att sambandet
Anledningen
till avatt
effekten
så mycket
förtill
nivå16.
ungdomsarbetslösheten
dels att den totala nivån av arbetslöshet är
nyföretagsamheten ärär
tydligare.
högre för ungdomar, men också att sambandet till nyföretagsamheten
är tydligare.
En viktig fråga är om det tydliga generella samband som finns mellan nyföretagsamheten och

En viktig fråga är om det tydliga generella samband som finns mellan
arbetslösheten kvarstår också om vi jämför likartade kommuner. I följande avsnitt undersöks
nyföretagsamheten och arbetslösheten kvarstår också om vi jämför
därför detta samband för de fyra kommuntyper som ingår i denna studie var för sig.
likartade kommuner.
I följande avsnitt undersöks därför detta samband
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22 respektive 48 procent om Haparanda inkluderas.

				
16 22 respektive 48 procent om Haparanda inkluderas.
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Varuproducerande kommuner

Varuproducerande kommuner
Enligt SKL:s
indelning finns 54 varuproducerande kommuner i Sverige.
Enligt SKL:s indelning finns 54 varuproducerande kommuner i Sverige. Dessa kommuner
Dessa kommuner utgör hälften av de 110 glesbebodda kommuner
hälften av de 110 glesbebodda kommuner som ingår i denna studie. Många
som ingår utgör
i denna
studie. Många varuproducerande kommuner har
kommuner
stor förlitan
på en eller ett
fåtal stora
arbetsgivare,
vilket
stor förlitanvaruproducerande
på en eller ett
fåtal har
stora
arbetsgivare,
vilket
leder
till att de
präglas av leder
en sårbar
arbetsmarknadssituation.
till att de präglas
av en sårbar arbetsmarknadssituation.
Figur 3. Nyföretagsamhet och arbetslöshet i varu(2007-2010)kommuner (2007-2010)
Figur producerande
3. Nyföretagsamhet ochkommuner
arbetslöshet i varuproducerande
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Procent förvärvsarbetande som jobbar i nystartade företag

Källor:
Arbetsförmedlingen,
och Tillväxtanalys.
Egna anger andelen av
Källor:
Arbetsförmedlingen,
RAMS ochRAMS
Tillväxtanalys.
Egna beräkningar. Arbetslöshet
beräkningar. Arbetslöshet anger andelen av befolkningen
16-64 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med
2007 tills 2010.
aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för 2007 tills 2010.

befolkningen 16-64 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för

Som visas i Som
figurvisas
3 finns
svag
koppling
mellan
nyföretag-samheten
i figurbara
3 finnsen
bara
en svag
koppling mellan
nyföretagsamheten
och den samlade
och den samlade
arbetslösheten i de varuproducerande kommunerna.
arbetslösheten i de varuproducerande kommunerna. Däremot är kopplingen till
Däremot är kopplingen till ungdomsarbetslösheten, som visas i figur
ungdomsarbetslösheten, som visas i figur 4, starkare. Varje procentenhets högre nivå av
4, starkare. Varje procentenhets högre nivå av andelen anställda som
andelen anställda
som verkar
i nystartade företag
sammanhör i varuproducerande
kommuner
verkar i nystartade
företag
sammanhör
i varuproducerande
kommuner
med 1,47 procentenheters
ungdomsarbetslöshet.
med 1,47 procentenheterslägre
lägre ungdomsarbetslöshet.
Det faktum att framförallt ungdomsarbetslösheten påvisar ett starkt
samband till nyföretagsamheten kan ha sin förklaring i kommunernas
näringslivsstruktur. Varuproducerande kommuner är starkt beroende
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Det faktum att framförallt ungdomsarbetslösheten påvisar ett starkt samband till
nyföretagsamheten

kan

ha

sin

förklaring

i

kommunernas

näringslivsstruktur.

Varuproducerande kommuner är starkt beroende av arbetstillfällen i stora och medelstora

av arbetstillfällen
och medelstora
företag som i regel grundats
företag somi istora
regel grundats
för årtionden sedan.
för årtionden sedan.
Figur 4.Figur
Nyföretagsamhet
och
ungdomsarbetslöshet
i varu4. Nyföretagsamhet och
ungdomsarbetslöshet
i varuproducerande
kommuner
producerande
kommuner
kommuner
(2007-2010)
kommuner (2007-2010)
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Procent förvärvsarbetande som jobbar i nystartade företag

Källor:
Arbetsförmedlingen,
RAMS Egna
och
Tillväxtanalys.
Källor:
Arbetsförmedlingen,
RAMS och Tillväxtanalys.
beräkningar.
Ungdomsarbetslöshet anger andelen
Egna beräkningar. Ungdomsarbetslöshet anger andelen
av befolkningen 18-24 som är öppet arbetslösa eller deltar
för 2007 tills 2010.
i program med aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för
2007 tills 2010.

av befolkningen 18-24 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden

Bristen på nyskapande medför att ungdomar och andra grupper som har begränsade

Bristen på erfarenheter
nyskapande
medför att ungdomar och andra grupper som
har svårt att träda in på arbetsmarknaden. Det kan förklara varför
har begränsade erfarenheter har svårt att träda in på arbetsmarknaden.
ungdomsarbetslösheten i stor utsträckning samvarierar med andelen av de förvärvsarbetande
Det kan förklara
varför ungdomsarbetslösheten i stor utsträckning
verkarandelen
i nya företag,av
medan
samlade arbetslösheten i mindre
så.
samvarierarsommed
dedenförvärvsarbetande
somutsträckning
verkargör
i nya
företag, medan den samlade arbetslösheten i mindre utsträckning gör så.
Det är lätt att enbart fokusera på industrier när vi tänker på
varuproducerande kommuner. Men kommunerna kan också förlita sig
på att producera andra varor än industriprodukter, som exempelvis
småskaligt likväl som storskaligt jordbruk. Malin Brättemark och Mattias
Dahlstrand lantbruk i Vara är ett illustrativt exempel på de möjligheter,
och utmaningar, som företag i mindre glesbefolkade delar av Sverige
upplever.
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”Det finns en Gnosjöanda i
Vara kommun”
Malin Brättemark och Mattias Dahlstrand driver lantbruk på
Västgötaslätten i Vara kommun. Den största delen av verksamheten
består av växt- och spannmålsodling (vete, havre, maltkorn och
oljeväxter). Under de senaste sex åren har spannmålsodlingen ökat
med det dubbla och den odlade marken uppgår idag till 370 hektar.
I verksamheten ingår också uppfödning av smågris för slakt. Cirka 3
700 smågrisar föds varje år av gårdens 140 suggor. Dessutom ingår
uthyrning av bostäder, skogsbruk och drift av vindkraftverk.
Malin har varit företagare sedan 1993. Till en början som markägare
innan hon tog över driften av familjegården 2007. Företaget omsätter
tio miljoner och har en anställd person under 26 år. Tidigare fanns även
en timanställd. Några planer på att anställa ytterligare finns inte för
närvarande.
─ Det är ett stort steg att anställa och svårt att vara arbetsgivare, säger
Malin Brättemark. Oavsett om jag har en eller flera anställda måste jag
kunna lika mycket som arbetsgivare. Det är många avtal och regler
som man måste känna till. När det gäller exempelvis arbetsmiljö köper
jag den tjänsten utifrån.
Arbetet på gården kräver kunskap och kompetens inom många olika
områden. För att få den här kunskapen utbildade Malin sig till lantmästare,
en utbildning som utvecklar företagsamhet och entreprenörskap inom
bland annat lantbruk. Hon säger att det bästa med att driva lantbruk är
mångfalden. Ena dagen är hon ute på fälten och granskar grödorna,
tar hand om djuren, och andra dagen snickrar och mekar hon med
maskinerna samtidigt som hon också sköter kontoret.
Malin Brättemark ser det som en stor fördel att ha verksamheten i Vara
kommun, med tanke på att det är en landsbygdskommun:
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väl säga att vi har lite av en Gnosjöanda här i Vara.

─ Här är en sund balans när det gäller konkurrens, goda odlingsmöjligheter

På frågan
om det är något som kan bli bättre svarar Malin:
och korta avstånd mellan producenter och köpare. Kontakten med
kommunen har alltid varit bra. Vi har en duktig näringslivschef och det
finns en öppenhet för diskussion och problemlösning. Man kan väl
säga att vi har lite av en Gnosjöanda här i Vara.

─ Vid upphandlingar tycker jag att företagen i den egna kommunen först och främst ska
På frågan om det är något som kan bli bättre svarar Malin:

gynnas. Det är också viktigt att ge våra ungdomar förutsättningar så att de kan stanna kvar i

─ Vid upphandlingar tycker jag att företagen i den egna kommunen
först och
gynnas.
också
viktigtoch
attframförallt
ge våra ungdomar
kommunen.
Jagfrämst
tror attska
vi måste
bliDet
lite är
mer
patrioter
känna oss stolta över den
förutsättningar så att de kan stanna kvar i kommunen. Jag tror att vi
måstesom
bli lite
meri vår
patrioter
och framförallt känna oss stolta över den
verksamhet
vi har
kommun.
verksamhet som vi har i vår kommun.

Det
finns enför
öppenhet
för diskussion
och problemslösning
i
─ Det finns─en
öppenhet
diskussion
och problemslösning
i Vara kommun,
säger
Vara kommun, säger lantbrukaren Malin Brättemark.
Foto: Linnea
Frimodig,
lantbrukaren Malin Brättemark.
Foto:
Linnea Sveriges
Frimodig,Radio.
Sveriges Radio.
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Turism- och besöksnäringskommuner

Turism- och besöksnäringskommuner
De 20 turism- och besöksnäringskommuner som finns i Sverige har överlag både lägre

De 20 turism- och besöksnäringskommuner som finns i Sverige har
arbetslöshet
högre nivå av
med snittet för övriga
överlag både
lägre och
arbetslöshet
ochnyföretagsamhet
högre nivåjämfört
av nyföretagsamhet
jämfört med
snittet förÄven
övriga
kommungrupper.
Även inom
kommungrupper.
inom turismoch besöksnäringskommunerna
finns turismsamtidigt ett
och besöksnäringskommunerna
finns
samtidigt
ett
tydligt
samband
tydligt samband mellan nyföretagsamheten och arbetslösheten. Som visas i figurerna 5 och 6
mellan nyföretagsamheten och arbetslösheten. Som visas i figurerna
gäller detta för såväl den samlade arbetslösheten som för ungdomsarbetslösheten.
5 och 6 gäller
detta för såväl den samlade arbetslösheten som för
ungdomsarbetslösheten.
Figur 5. Nyföretagsamhet och arbetslöshet i turism- och besöksnäringskommuner (2007-

Figur 5. Nyföretagsamhet och arbetslöshet i turism- och
2010)besöksnäringskommuner (2007-2010)
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Procent förvärvsarbetande som jobbar i nystartade företag

Källor:Arbetsförmedlingen,
Arbetsförmedlingen,
och Tillväxtanalys.
Egna
Källor:
RAMS ochRAMS
Tillväxtanalys.
Egna beräkningar. Arbetslöshet
anger andelen av
beräkningar.
Arbetslöshet
anger
andelen
befolkningen
16-64 som
är öppet arbetslösa
eller deltar
i programav
medbefolkningen
aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för
16-64 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med
aktivitetsstöd Baserat på medelvärden för 2007 tills 2010.

2007 tills 2010.

Varje procentenhets
högrenivå
nivå av
av andelen
anställda
som verkarsom
i nystartade
företag
Varje procentenhets
högre
andelen
anställda
verkar
i
nystartade sammanhör
företag sammanhör
i turism- och besöksnäringskommuner
i turism- och besöksnäringskommuner
med 0,54 procentenheters lägre
med 0,54 procentenheters
lägre
arbetslöshet
och
1,48 procentenheters
arbetslöshet och 1,48 procentenheters lägre ungdomsarbetslöshet. Dessa siffror ska självklart
lägre ungdomsarbetslöshet. Dessa siffror ska självklart tolkas med
försiktighet, givet det begränsade antalet kommuner i gruppen.
Samtidigt är det värt att notera att kommunerna relativt väl följer
sambandet, med få stora avvikningar.
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tolkas med försiktighet, givet det begränsade antalet kommuner i gruppen. Samtidigt är det
värt att notera att kommunerna relativt väl följer sambandet, med få stora avvikningar.

Figur
6.
Nyföretagsamhet
och
ungdomsarbetslöshet
i i turismturismFigur 6. Nyföretagsamhet
och ungdomsarbetslöshet
och besöksnäringskommuner
(2007-2010)
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(2007-2010)
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Procent förvärvsarbetande som jobbar i nystartade företag

Källor:
Arbetsförmedlingen,
RAMS Egna
ochberäkningar.
Tillväxtanalys.
Källor:
Arbetsförmedlingen,
RAMS och Tillväxtanalys.
Ungdomsarbetslöshet anger andelen
Egna beräkningar. Ungdomsarbetslöshet anger andelen
av befolkningen 18-24 som är öppet arbetslösa eller deltar
för 2007 tills 2010.
i program med aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för
2007 tills 2010.

av befolkningen 18-24 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden

Sambandet mellan ungdomsarbetslösheten och nyföretagsamheten är således i nivå med

Sambandetvaruproducerande
mellan ungdomsarbetslösheten
nyföretagsamheten
är
kommuner, medan sambandet och
till den
totala arbetslösheten är starkare.
således i nivå med varuproducerande kommuner, medan sambandet till
Detta kan förklaras av att många vuxna i turism- och besöksnäringen arbetar som egna
den totala arbetslösheten är starkare. Detta kan förklaras av att många
företagare
inom nystartade företag,
medansom
vuxnaegna
i tillverkningsindustrin
i större
vuxna i turismocheller
besöksnäringen
arbetar
företagare eller
inom nystartade
företag,
medan
vuxna i tillverkningsindustrin i större
utsträckning
arbetar i äldre
verksamheter.
utsträckning arbetar i äldre verksamheter.
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” Turismen viktig för Torekovs Golfklubb”
Torekovs Golfklubb är ett av flera företag i Båstad kommun som är
beroende av turismen.
─ Samverkan mellan kommunen och det övriga näringslivet är av stor
betydelse, säger klubbchefen Bertil Andersson.
I Båstads kommun, som är en utpräglad turistkommun, finns sex
golfklubbar bland annat Torekovs GK. Klubben ligger längst ut på
Bjärehalvön i Skåne med vacker utsikt mot Hallands Väderö. Trots tuff
konkurrens inom branschen under de senaste åren, med ett minskat
intresse för golf, har Torekovs GK klarat sig bra. I höstas köade cirka
500 personer för medlemskap.
Att Torekovs GK klarat sig bättre än många andra klubbar tror Bertil
Andersson beror på två saker. Ett är att klubben är väletablerad - den
fyller 90 i år och är en av landets äldsta. Det andra är klubbens läge.
Det milda klimatet och närheten till havet ger bra förutsättningar för
spel året runt.
─ Tack vare goda markförutsättningar med mycket sand och morän blir
inte banorna så blöta och därför kan vi erbjuda vinterspel.
Men det är ändå under högsäsongen från maj till oktober som det är
som mest hektiskt. Förutom golfspelare från trakten besöks klubben av
ett stort antal sommargäster.
─ Ungefär 60 procent av medlemmarna bor här endast på sommaren,
varav cirka 30 procent kommer från Stockholmsområdet, säger Bertil
Andersson. Många som driver företag i Båstad kommun är beroende
av turismen. Vi samarbetar och tar hjälp av varandra samtidigt som
vi har en nära och god kontakt med såväl kommunen som Båstad
Turistförening.
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tjänster, som regel ungdomar under 26 år. I anslutning till klubben finns en restaurang och en
golfshop. Båda drivs av entreprenörer med egna anställda och har öppet tio månader om året.
Torekovs GK har åtta anställda året runt. Under sommarhalvåret
utökas personalen med fyra tjänster, som regel ungdomar under 26
Det
i verksamheten
fungerar,
Bertil Andersson,
men det
finns ett stort problem.
år.mesta
I anslutning
till klubben
finns enenligt
restaurang
och en golfshop.
Båda
drivs av entreprenörer med egna anställda och har öppet tio månader
om året.

─ Vi saknar bredband med kapacitet och mobiltäckningen är dålig. Det här är egentligen
Det mesta i verksamheten fungerar, enligt Bertil Andersson, men det
finns ett stort
ingenting
som problem.
kommunen kan lastas för. Kommunen är lika angelägen som vi att få en
─ Vi saknar bredband med kapacitet och mobiltäckningen är dålig. Det

fungerande
kommunikation.
arbetar vi kan
tillsammans
förKommunen
att få till en förändring.
här är egentligen
ingentingDärför
som kommunen
lastas för.
är lika angelägen som vi att få en fungerande kommunikation. Därför
arbetar vi tillsammans för att få till en förändring.

Torekovs Golfklubb bildades 1924 och är en av Sveriges äldsta.
Bildtext:
Torekovs Golfklubb bildades 1924 och är en av Sveriges äldsta. Foto: Mickael
Foto: Mickael Tannus.

Tannus.
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Glesbygdskommuner

Glesbygdskommuner
Bland Sveriges
20 glesbygdskommuner finns, finns,
som visassom
i figurvisas
7, inget i starkt
Bland Sveriges
20 glesbygdskommuner
figursamband
7,
inget starktmellan
samband
mellan
nyföretagsamheten
och
den
totala
nyföretagsamheten och den totala arbetslösheten. En förklaring kan vara att
arbetslösheten. En förklaring kan vara att nyföretagandet drivs starkt
nyföretagandet drivs starkt av nödvändighetsbaserad företagande i dessa kommuner, som
av nödvändighetsbaserad företagande i dessa kommuner, som
överlag präglas
av relativthög
hög arbetslöshet.
Med det menas
hög arbetslöshet
i sig leder
överlag präglas
av relativt
arbetslöshet.
Medattdet
menas att
högtill
arbetslöshet
sig leder
många satsar på eget företagande.
att imånga
satsar på till
egetatt
företagande.

Figur 7. Nyföretagsamhet och arbetslöshet i
glesbygdskommuner
Figur 7. Nyföretagsamhet
och arbetslöshet i(2007-2010)
glesbygdskommuner (2007-2010)
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Procent förvärvsarbetande som jobbar i nystartade företag

Källor:Arbetsförmedlingen,
Arbetsförmedlingen,
och Tillväxtanalys.
Egna
Källor:
RAMS ochRAMS
Tillväxtanalys.
Egna beräkningar. Arbetslöshet
anger andelen av
beräkningar. Arbetslöshet anger andelen av befolkningen
16-64 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med
2007 tills 2010.
aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för 2007 tills 2010.

befolkningen 16-64 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för

Ett tydligare
samband finns
finns däremot,
som visas som
i figur 8,visas
till ungdomsarbetslösheten.
Varje
Ett tydligare
samband
däremot,
i figur 8, till
ungdomsarbetslösheten.
högreföretag
nivå
av i
procentenhets högre nivåVarje
av andelen procentenhets
anställda som verkar i nystartade
sammanhör
andelen anställda som verkar i nystartade företag sammanhör i
glesbygdskommuner med 1,14 procentenheters lägre ungdomsarbetslöshet. Effekten av att
glesbygdskommuner med 1,14 procentenheters lägre ungdomsarbetslöshet. Effekten av att nya företag skapar möjligheter till inträde
på arbetsmarknaden och därmed lägre arbetslöshet tycks vara större
bland unga än effekten av att hög arbetslöshet driver många att starta
företag.
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nya företag skapar möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och därmed lägre arbetslöshet
tycks vara större bland unga än effekten av att hög arbetslöshet driver många att starta företag.

Återigen bör
sambandet tolkas försiktigt, delvis på grund av det
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Glesbygdskommuner förlitar sig på företag inom såväl jordbruk som tillverkning och
tjänstesektor. Små företag med lokal förankring, som Edvin Larssons mekaniska verkstad i

Glesbygdskommuner
förlitar sig på företag inom såväl jordbruk som
Vansbro, bidrar både med arbetstillfällen och med service till det närliggande samhället.
tillverkning och tjänstesektor. Små företag med lokal förankring, som
Bristen på arbetskraft med rätt kompetenser utgör ofta tillväxthinder, samtidigt som
Edvin Larssons
mekaniska verkstad i Vansbro, bidrar både med
arbetslösheten
i kommunerna
oftatill
är relativt
hög.
arbetstillfällen
och med
service
det närliggande
samhället. Bristen
på arbetskraft med rätt kompetenser utgör ofta tillväxthinder, samtidigt
som arbetslösheten i kommunerna ofta är relativt hög.
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”Stor flexibilitet i Vansbro kommun”
För snart 70 år sedan grundade Edvin Larsson sin mekaniska verkstad,
Edvin Larssons Mekaniska AB, i det lilla samhället Dala-Järna i
Vansbro kommun i Dalarna. Edvin började som smed och utvecklade
efterhand verksamheten. I mitten av 60-talet började företaget tillverka
hydraulcylindrar och cirka 30 år senare startade produktionen av
gripklor.
Produkterna ingår som komponenter i exempelvis företaget Engcons
tilt-rotatorer för bland annat grävskopor och FTG:s kranar för transport
av skogsråvara och recycling. I huvudsak tillverkar företaget för den
svenska marknaden; cirka fem procent går på export, bland annat till
Japan.
Edvin Larssons Mekaniska AB har gått i arv och idag äger och driver
Jan Bertils, 65 år och hans båda söner Tom, 36 år och Fredrik, 37 år,
företaget. För Fredrik Bertils var det ingen självklarhet att han skulle
börja arbeta i familjeföretaget.
─ Några sådana tankar fanns inte när jag var 15-16 år. Men jag hade
ju vistats på företaget ganska mycket så till slut blev det bara så. Och
jag har aldrig ångrat mig.
I dag arbetar 26 personer på företaget. En av dessa anställdes under
2013 och företaget tänker fortsätta växa med ytterligare tre personer
under de närmaste två åren. Det finns, enligt Fredrik Bertils, goda
förutsättningar att driva företag i Vansbro kommun, som med sina cirka
7 000 invånare är den minsta i Dalarna.
─ Jag tror att det finns en större flexibilitet i en mindre kommun. Alla
känner alla och hjälper varandra. Det finns ingenting som inte går att
lösa. Vi har en bra näringslivschef och kommunen ställer upp i alla
lägen. Nackdelen med en liten kommun är att det ibland kan vara svårt
att få tag på kompetent personal. Men vi har flera enmansföretagare i
vår närhet som vi anlitar vid behov.
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vuxit snabbt under de senaste åren. År 2009 var omsättningen 25 miljoner, 2010, 35 miljone
2011, 47 miljoner och 2012, 51 miljoner - en positiv trend som fortsätter.

Trots hårdare konkurrens från Italien, Estland och Lettland har Edvin
Larssons Mekaniska vuxit snabbt under de senaste åren. År 2009 var
─ Man kan
säga att2010,
vi växer
tillsammans
med
kunder,
omsättningen
25 väl
miljoner,
35 miljoner,
2011,
47våra
miljoner
ochsäger Fredrik Bertils . Vi h
2012, 51 miljoner - en positiv trend som fortsätter.

duktiga medarbetare och vårt kännetecken är kvalitet på såväl produkt, leverans som servic

─ Man kan väl säga att vi växer tillsammans med våra kunder, säger
Fredrik
har duktiga
medarbetare
och
vårt kännetecken är
Så Bertils.
visst är Vi
vi nöjda.
Men det
kan bli ännu
bättre!
kvalitet på såväl produkt, leverans som service. Så visst är vi nöjda.
Men det
   kan bli ännu bättre!

  

Trion som leder Edvin Larssons Mekaniska AB i Dala
Järna,
Tom,
Jan
ochleder
Fredrik
Bertils
uppskattar
det positiva
Bildtext:
Trion
som
Edvin
Larssons
Mekaniska
AB i Dala Järna, Tom, Jan och Fredrik
företagsklimatet i Vansbro kommun.
Mickanföretagsklimatet
Palmqvist.
Bertils uppskattar Foto:
det positiva
i Vansbro kommun. Foto: Mickan Palmqvist.
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Kommuner
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16-64 som är öppet arbetslösa eller deltar i program med
aktivitetsstöd. Baserat på medelvärden för 2007 tills 2010.

2007 tills 2010.

När Haparanda kontrollerats för så finns bland kommunerna i
glesbefolkad region ett tydligt samband mellan nyföretagsamheten
och arbetslösheten. Till skillnad från glesbygdskommunerna finns ett
samband mellan högre nivå av nyföretagsamhet med också den totala
arbetslöshet, och inte enbart ungdomsarbetslöshet.
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glesbygdskommunerna finns ett samband mellan högre nivå av nyföretagsamhet med också
den totala arbetslöshet, och inte enbart ungdomsarbetslöshet.

Nyföretagsamhet och ungdomsarbetslöshet
i kommuner i glesbefolkad
FigurFigur
10. 10.
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i region
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Varje procentenhets högre nivå av andelen anställda som verkar i nystartade företag

Varje procentenhets
högre nivå
av andelen
anställda
som verkar
i
sammanhör i kommuner
i glesbefolkad
region med
1,35 procentenheters
lägre total
nystartade företag sammanhör i kommuner i glesbefolkad region
arbetslöshet samt hela 4,94 procentenheters ungdomsarbetslöshet. Det begränsade urvalet
med 1,35 procentenheters lägre total arbetslöshet samt hela 4,94
leder förstås
till att sambandet bör tolkas med
stor begränsade
försiktighet. Framförallt
när detleder
kommer
procentenheters
ungdomsarbetslöshet.
Det
urvalet
förstås till att
sambandet börföljer
tolkas
med
stor försiktighet.
till ungdomsarbetslösheten
samtliga
kommuner,
bortsett Haparanda Framförallt
som undantas från
när det kommer
till
ungdomsarbetslösheten
följer
samtliga
kommuner,
analysen, sambandet till nyföretagsamheten väl.
bortsett Haparanda som undantas från analysen, sambandet till
nyföretagsamheten väl.
Som exemplet med hustillverkaren Älvsbyhus i Norrbotten illustrerar är
det lokala näringslivet beroende av en god näringspolitik. Det är också
viktigt med utbildningssystem som bättre matchar kompetenser med
behovet av arbetskraft.
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”Goda förutsättningar för Älvsbyhus att växa”
Älvsbyhus, i glesbygdskommunen Älvsbyn i Norrbottens län, är en
ledande hustillverkare i Sverige. Av Älvsbyhus ca 300 anställda arbetar
mer än 200 i Sverige och resten i Finland och Norge. Under 2013
anställde företaget 23 nya medarbetare, varav tre är under 26 år.
─ Bolagets starka ekonomi är en av flera framgångsfaktorer, som ger
trygghet åt såväl kunder som medarbetare och entreprenörer, säger
Kent Johansson. Han menar att företaget, som byggt hus sedan 1960,
utvecklats med åren och har en god relation till kommunen.
Älvsbyhus har klarat sig bra i konkurrensen med andra hustillverkare.
Kent Johansson förklarar det med att företaget har byggt hus sedan
1960 och blivit bättre för varje år. Han säger vidare att samarbetet med
kommunen är bra.
─ Vi upplever att lyhördheten från kommunen är mycket god.
Näringslivskontoret med kommunalrådet i spetsen är aktiva när det
gäller ortens näringsliv, med såväl besök på företagen som kontinuerliga
företagsfrukostar, vilket uppskattas.
På frågan om det finns något som kommunen kan göra för att underlätta
för Älvsbyhus, svarar Kent Johansson:
	
  
─ Det skulle underlätta för oss om kommunen
kunde arbeta aktivt för att skapa en skräddarsydd
gymnasieutbildning för husbyggare. Det
vore också önskvärt om kommunen kunde
påverka politiskt för ett fortsatt transportstöd,
eftersom vi anser att transportstödet måste
kvarstå i dess nuvarande form för att bibehålla
konkurrensneutraliteten.
Kent Johansson, vd Älvsbyhus tror på ökad
försäljning under 2014.
Foto: Älvsbyhus.
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Diskussion
Att främja lokal utvecklingskraft är en av de främsta samhällsutmaningarna.
Om enbart Stockholm och andra storstadsregioner agerar som
tillväxtmotorer förblir mycket av Sveriges samlade ekonomiska
utvecklingspotential outnyttjad. Dessutom riskerar ett omfattande
utanförskap växa fram bland de svenskar som bor i mindre tätbefolkade
delar av landet.
I denna rapport har betydelsen av arbetstillfällen i nya företag studerats
för Sveriges glesbefolkade kommuner. En analys av kommunerna
visar att arbetslösheten är betydligt lägre där nya företag spelar en
relativt viktigare roll för sysselsättningen. Varje procentenhets högre
nivå av andelen anställda som verkar i nystartade företag sammanhör
med 0,62 procentenheter lägre arbetslöshet samt 2,2 procentenheters
lägre ungdomsarbetslöshet.
Analys har också utförts separat för de fyra kommungrupperna
glesbygdskommuner, kommuner i glesbefolkad region, turismoch besöksnäringskommuner samt varuproducerande kommuner.
Samband till framförallt ungdomsarbetslösheten finns också inom
varje kommungrupp.
Det är viktigt att påminnas om att måttet nyföretagsamhet kontrollerar
för förvärvsfrekvensen. Därmed handlar det om den relativa roll som
nyföretagande spelar för arbetslösheten. En stor del av företagandet
är så kallad ”tvångsbaserad” snarare än ”möjlighetsbaserad”. Många
företag startas upp eftersom företagaren inte har kunnat hitta alternativ
anställning. Eftersom högre nivåer av företagande kan resultera av
brist på arbetstillfällen skulle måttet på nyföretagsamheten kunnat vara
kopplad till högre snarare än lägre arbetslöshet. Det tydliga sambandet
med låg arbetslöshet stärker tesen att jobbskapande i nya företag
sänker arbetslösheten i Sveriges mindre folktäta kommuner.
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I framförallt varuproducerande kommuner skulle man kunna förvänta
sig motsatt samband. Anledningen är att dessa kommuner i stor
utsträckning förlitar sig på en eller ett fåtal större tillverkningsföretag.
Vanligtvis tenderar nyföretagande i varuproducerande kommuner öka i
takt med att de stora arbetsgivarna skär ned, och arbetslösheten stiger.
Det svaga sambandet i varuproducerande kommuner är dock kopplat
till något lägre snarare än högre utanförskap. Andelen av samtliga
arbetstillfällen som nya företag står för är dessutom starkt kopplat till lägre
ungdomsarbetslöshet. En förklaring kan vara att varuproducerande
kommuner har relativt många säkra jobb i existerande storföretag,
som insiders på arbetsmarknaden drar nytta av. Nyföretagande skapar
i synnerhet möjligheter för nya grupper på arbetsmarknaden, som just
ungdomar.
För glesbygdskommunerna finns inget tydligt samband mellan
nyföretagsamheten och den samlade arbetslösheten. Även i
dessa kommuner är dock ungdomsarbetslösheten betydligt lägre
i de kommuner som har hög nyföretagsamhet. Bland den snarlika
gruppen korrelerar högre nivå av nyföretagsamhet med både lägre
ungdomsarbetslöshet och lägre samlad arbetslöshet.
Till sist är det viktigt att hålla i sinnet att många mindre kommuner
runtom i landet inte bara har hög arbetslöshet, utan också en känslig
situation där beroendet av ett fåtal arbetsgivare är omfattande. Om
en eller ett par stora arbetsgivare plötsligt måste skära ned på grund
av global konkurrens kan sysselsättningen plötsligt rasa. Att främja
möjligheterna för nya och växande företag är därmed inte bara viktigt
för sysselsättningen i stort, utan också en försäkring mot framtida
kriser.
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I sammanhanget menar Småföretagarnas Riksförbund att det finns
goda skäl att verka för bättre förutsättningar för nya och växande
företags förutsättningar. Förbundet, som fokuserar på förutsättningarna
för mindre företag, har ofta lyft fram åtgärder som exempelvis sänkta
arbetsgivaravgifter, förbättringar av det lokala företagsklimatet,
bättre kompetensförsörjning exempelvis via arbetsplatsförlagt
lärlingssystem och utbildningssystemet samt ändringar i regelverken
för sjuklöneansvar.
De företagare vi intervjuat i denna rapport riktar sin fokus mot offentliga
upphandlingar, möjligheten att finna kvalificerad arbetskraft och hur
lyhörda lokalpolitikerna är för småföretagens behov. Slutsatserna ligger
i linje med vad Småföretagarnas Riksförbund, liksom andra aktörer,
länge pekat på.
Det är relativt välkänt vilka former av förändringar som företagarna
själva menar behövs för att få fart på jobbskapande och tillväxt. För
att Sverige ska få fler och växande företag behövs viljan att omsätta
dessa förslag till en reforminriktad småföretagarpolitik.
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Bilaga: Statistik
Kommun

Arbetslöshet (16-64
Procent av förvärvsåringar) inkl. persoarbetande som jobbar
ner i program med
i nystartade företag
aktivitetsstöd (snitt
(snitt 2007-2010)
2007-2010)

Ungdomsarbetslöshet
(18-24 åringar) inkl.
personer i program
med aktivitetsstöd
(snitt 2007-2010)

Borgholm

3,7

3,5

6,2

Åre

3,5

4,6

6,3

Strömstad

3,3

2,8

4,7

Båstad

3,1

3,4

5,7

Berg

2,8

5,9

10,9

Härjedalen

2,7

5,2

9,9

Gotland

2,7

5,3

7,9

Sotenäs

2,6

3,6

6,2

Varuproducerande kommuner Ljusnarsberg

2,5

6,2

12,5

Turism- och besöksnäringskommuner

2,5

2,9

4,7

2,5

4,4

8,8

Jokkmokk

2,5

5,9

11,6

Haparanda

2,4

11,6

22,0

Malung-Sälen

2,4

4,7

8,2

Nordanstig
Vara
Vansbro

2,4
2,3
2,3

6,1
4,0
5,4

12,6
7,6
8,4

Tanum

2,3

3,5

6,3

Örkelljunga

2,2

4,0

6,3

Kommuntyp enligt SKL:s
indelning
Turism- och besöksnäringskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner

Norrtälje

Varuproducerande kommuner Götene
Turism- och besöksnäringskommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Turism- och besöksnäringskommuner
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Varuproducerande kommuner
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Glesbygdkommuner
Glesbygdkommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Glesbygdkommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Turism- och besöksnäringskommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Glesbygdkommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Varuproducerande kommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Kommuner i glesbefolkad
region

Ljusdal
Strömsund

2,2
2,1

7,3
8,6

14,9
16,5

Älvdalen

2,1

6,2

11,1

Åsele

2,1

8,0

14,3

Arjeplog

2,1

6,4

12,2

Dals-Ed
Markaryd
Sorsele

2,1
2,1
2,1

6,0
4,4
5,7

8,7
5,5
10,3

Älvsbyn

2,1

7,6

13,3

Lysekil

2,1

4,5

8,8

Boden

2,1

5,8

12,8

Ragunda

2,1

7,7

14,7

Mora

2,1

5,5

9,8

Bengtsfors
Tierp
Årjäng

2,0
2,0
2,0

6,5
5,4
4,2

11,9
10,8
5,9

Bollnäs

2,0

7,3

14,4

Tingsryd

2,0

4,1

8,1

Rättvik

2,0

5,1

8,8

Malå

2,0

5,6

11,5

Eda

2,0

4,9

8,6

Bräcke
Töreboda
Vilhelmina

2,0
2,0
1,9

7,6
6,7
7,6

16,7
15,0
15,6

Storuman

1,9

5,6

11,0

Perstorp
Torsås
Ånge

1,9
1,9
1,9

5,1
5,3
7,1

8,0
10,6
13,7

Hudiksvall

1,9

6,7

14,8

Sunne

1,9

5,3

10,3
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Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Kommuner i glesbefolkad
region
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Turism- och besöksnäringskommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Turism- och besöksnäringskommuner

Övertorneå
Gullspång
Köping
Ljungby

1,9
1,9
1,8
1,8

9,8
6,4
6,7
4,3

15,4
14,4
12,9
7,4

Kiruna

1,8

5,2

9,7

Uppvidinge

1,8

4,2

8,7

Härnösand

1,8

6,8

11,7

Grums
Askersund

1,7
1,7

6,6
4,7

15,4
8,9

Söderhamn

1,7

8,8

16,8

Sollefteå
Sandviken
Avesta
Hagfors
Nybro
Laxå

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

8,9
6,9
5,3
6,4
4,7
5,7

15,9
14,1
9,5
15,4
9,6
13,0

Kramfors

1,7

8,0

14,0

Kalix

1,7

9,6

18,7

Gislaved

1,6

5,2

9,3

Piteå

1,6

6,2

12,5

Valdemarsvik

1,6

4,9

8,3

Ludvika
Olofström
Arboga
Vetlanda
Hultsfred
Pajala
Arvika
Gnosjö
Norsjö
Gällivare
Torsby

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5

4,7
7,4
6,3
3,7
6,1
9,3
5,7
4,4
6,6
6,0
4,8

8,3
15,4
12,4
7,6
10,6
14,4
10,4
6,8
12,9
10,4
10,5

Dorotea

1,5

5,7

9,7
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Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Varuproducerande kommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad
region
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Varuproducerande kommuner
Glesbygdkommuner
Varuproducerande kommuner

Nordmaling
Tidaholm
Hylte
Karlskoga
Värnamo
Lindesberg
Tranås
Sävsjö
Tranemo
Överkalix
Vimmerby
Fagersta
Vindeln
Ovanåker

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

5,9
5,7
3,7
6,4
4,4
6,5
4,6
4,1
2,9
9,6
5,2
5,2
4,8
6,1

13,3
12,0
7,0
12,2
8,6
13,4
8,8
6,9
6,7
21,9
9,5
11,2
10,1
14,5

Lycksele

1,4

5,9

13,4

Oxelösund

1,4

4,8

10,6

Östhammar

1,4

2,8

5,9

Emmaboda
Vaggeryd

1,4
1,4

4,6
4,5

9,6
8,0

Arvidsjaur

1,4

6,8

15,4

Finspång
Munkfors
Oskarshamn
Hofors
Herrljunga
Filipstad
Robertsfors
Mönsterås

1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1

5,1
7,9
3,8
6,5
4,4
7,8
5,2
5,1

11,7
16,7
8,8
15,1
8,3
15,9
10,0
10,7
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