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Tillväxtanalys har	fått	i	uppdrag	att	utvärdera	den	statligt	finansierade	
företagsrådgivningen.	Syftet	med	denna	undersökning	har	varit		att	stu-
dera	om	 företag	som	 fått	 råd	 från	Nyföretagarcentrum	 i	 samband	med	
företagets	start,	har	ett	bättre	utfall	 i	 termer	av	överlevnad,	 lönsamhet	
och	tillväxt	än	liknande	företag	som	inte	fått	råd	av	Nyföretagarcentrum.	
Utvärderingen	bygger	på	företagens	resultat	två	år	efter	start.
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Förord 

Denna rapport utgör en del av ett samlat uppdrag att utvärdera statligt finansierad 
företagsrådgivning.  

I rapporten redovisas en utvärdering av effekter av Nyföretagscentrums rådgivnings-
verksamhet.  

Av resultaten framgår att företag som fått rådgivning har något högre chans att överleva 
och även högre förädlingsvärde två år efter start än företag som inte fått rådgivning. 

Rapporten har författats av Barbro Widerstedt. Andreas Kroksgård har biträtt med 
datainsamlingen. Referensgruppens medlemmar Anders W Johansson och Jonas Månsson 
har bistått med kommentarer till rapporten. Ett särskilt tack till Harry Goldman och Daniel 
Dworetsky på Nyföretagarcentrum, som tillhandahållit data för analysen.  

 

Östersund, oktober 2012 

Jan Cedervärn 

T.f. avdelningschef 
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Sammanfattning 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått i 
uppdrag att utvärdera den statligt finansierade företagsrådgivningen. Denna rapport är en 
del av detta utvärderingsuppdrag. 

Nyföretagarcentrum är en delvis statligt finansierad stiftelse, som erbjuder individuell 
rådgivning till blivande eller nyblivna företagare. Drygt 10 000 presumtiva nya företagare 
(individer eller grupper) tar hjälp av Nyföretagarcentrum varje år. Syftet med denna 
utvärdering är att studera effekten av Nyföretagarcentrums rådgivning på företagens 
överlevnad, lönsamhet och tillväxt.  

Utvärderingen görs genom att jämföra utfallet för företag där företagarna har fått 
rådgivning hos Nyföretagarcentrum med jämförbara företag som inte fått sådan 
rådgivning. Företag anses jämförbara om de startade samma år, är verksamma i samma 
bransch i samma kommun och startade med lika många anställda.  

Resultaten visar att företag som fått råd av Nyföretagarcentrum har ca fem procents högre 
chans att överleva än företag som inte fått rådgivning. Företag som fått rådgivning har 
vidare cirka 12 procent högre förädlingsvärde två år efter start, och bidrar därför i större 
utsträckning till företagarens försörjning. Eftersom alla företag är nystartade, har företag 
som fått rådgivning även en högre tillväxt i förädlingsvärde. Det finns inga skillnader i 
antalet anställda mellan företag som fått rådgivning och andra företag två år efter start.  
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1 Inledning  

Regeringen (Näringsdepartementet) har gett Tillväxtanalys i uppgift att utvärdera statliga 
insatser för företagsrådgivning. Föreliggande arbete är en del av denna utvärdering. Syftet 
med denna undersökning är att studera om företag som fått råd från Nyföretagarcentrum i 
samband med företagets start, har ett bättre utfall i termer av överlevnad, lönsamhet och 
tillväxt än liknande företag som inte fått råd av Nyföretagarcentrum.  

Ett av målen med näringspolitiken är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag. Statligt finansierad företagsrådgivning är en viktig komponent i ett antal 
företagsfrämjande politiska program. Offentlig finansiering av företagsrådgivning 
motiveras av marknaden för rådgivning till små och medelstora företag är relativt 
begränsad, till följd av att den kommersiella marknadens volym är relativt liten.1 
Rådgivningen bedrivs i flera olika former, antingen med en myndighet, statligt bolag eller 
annan agent finansierad av myndigheten som utförare, eller i form av konsultcheckar som 
kan användas för att köpa tjänster av en agent på den kommersiella marknaden. Det finns 
även satsningar som riktar sig mot speciella grupper av företagare, till exempel inom 
Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande och Företagare med utländsk 

bakgrund. Syftet med företagsrådgivning är att företaget skall få kunskap och redskap för 
att förbättra företagets konkurrensläge och därigenom få en bättre chans att överleva och 
växa.  

Rådgivning kan delas upp i tre typer med avseende på rådgivningens omfattning (1) 
information och upplysning, (2) generell rådgivning och (3) specifik rådgivning.2 Statliga 
insatser finns inom alla tre områden. Generell information och upplysning om att starta 
företag lämnas av myndigheter inom myndighetens sakområde. Detta kan gälla frågor om 
registreringar, skatter och arbetsgivaravgifter, marknadslagstiftning, konsumentlagstiftning 
etc. Myndigheterna arbetar också gemensamt för att förenkla och förbättra tillgången på 
sådan information, till exempel är Verksamt.se en gemensam satsning från Bolagsverket, 
Skatteverket och Tillväxtverket för att förbättra informationen riktad mot blivande eller 
aktiva företagare. Starta Företag-dagar, som riktar sig till intresserade som funderar på att 
starta företag och vad man bör tänka på och vart man kan vända sig med olika frågor är ett 
annat exempel på generell rådgivning.  

Specifik rådgivning riktar sig till den speciella situationen i ett visst företag. Denna typ av 
rådgivning bedrivs av en stor mängd privata aktörer, till exempel revisorer, olika typer av 
företagskonsulter och banker. ALMI Företagspartner, Innovationsbron och 
Nystartskontoren är exempel på statligt finansierade aktörer som erbjuder specifik 
rådgivning. Exportrådet är en statlig myndighet som erbjuder rådgivning inför ett företags 
internationalisering. Tillväxtverket har ett antal olika program inom vilka specifik 
rådgivning är en del, även om Tillväxtverket inte primärt är utförare av 
rådgivningsverksamheten. Nyföretagarcentrum, som är ämnet för denna rapport, är en 
delvis statligt finansierad aktör, som bedriver rådgivningsverksamhet till individer som 
avser starta företag och företag i uppstartsskedet.  

Resultaten visar att företag som har fått råd av Nyföretagarcentrum har ett bättre resultat än 
företag som inte har fått sådan rådgivning. Överlevnadsgraden två år efter start är cirka 5 

                                                 
1
 Proposition 2009/10:148, s24. 

2 Tillväxtanalys(2009) 
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procent högre bland företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum. Förädlingsvärdet 
(lön + driftsöverskott), vilket är utrymmet för inkomst för företagaren och hennes 
anställda, är högre två år efter start bland företag som fått rådgivning.  

I avsnitt 2 beskrivs kortfattat Nyföretagarcentrum och dess verksamhet. Därefter följer i 
avsnitt 3 en beskrivning av utvärderingsdesignen. Först diskuteras policylogiken, hur 
rådgivning kan inverka på näringspolitikens mål ”fler jobb i fler växande företag”. Därefter 
presenteras översiktligt tidigare forskning kring effekten av rådgivning till blivande eller 
nyblivna företagare. Utvärderingens utfallsvariabler, dvs de variabler som mäter politikens 
måluppfyllelse presenteras i avsnitt 3.3. Avsnittet om utvärderingsdesign avslutas med en 
diskussion om utvärderingens begränsningar. De data som används och hur dessa valts ut 
presenteras i avsnitt 4 och resultaten presenteras i avsnitt 5. Studien avslutas med en 
avslutande diskussion.  
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2 Nyföretagarcentrum  

Nyföretagarcentrum är en stiftelse (Svenska Jobs and Society), vars syfte enligt stadgarna 
är att främja nyföretagande och entreprenörskap. Stiftelsen har en rad samarbetspartners 
inom näringsliv, stat och arbetsmarknadens intresseorganisationer. Åtminstone 50 procent 
av verksamhetens finansiering kommer från näringslivet.  

Målet med verksamheten är att erbjuda kostnadsfri och objektiv rådgivning till nya 
företagare och personer som avser att starta företag. Rådgivningen skall vara lokalt 
förankrad, vilket innebär att det finns lokala Nyföretagarcentrum i ett stort antal 
kommuner. En karta och lista över i vilka kommuner det finns lokala Nyföretagarcentrum 
återfinns i Appendix A. Nyföretagarcentrums verksamhet kan ses som specifik rådgivning 
även om det naturligtvis kan förekomma inslag av såväl information som upplysning under 
rådgivningen. Individen söker kontakt med Nyföretagarcentrum på eget initiativ, men 
Nyföretagarcentrum är även samarbetspartner med Trygghetsråden, som kan uppmana sina 
klienter att ta kontakt med Nyföretagarcentrum.  

Ett projekt är en person eller grupp av individer som sökt råd från Nyföretagarcentrum. 
Varje projekt kan ha bokat in ett rådgivningsmöte (besök) en eller flera gånger. I tabell 1 
sammanfattas omfattningen och av verksamheten hos Nyföretagarcentrum under åren 2007 
– 2010. Antalet påbörjade projekt har ökat från ca 9 000 år 2007/2008 till ungefär 12 000 
år 2009 och 2010.3 Även antalet besök har ökat år från år, från ca 12 500 besök år 2007 till 
drygt 18 000 besök år 2010.  
Tabell 1: Antal rådgivningsmöten hos Nyföretagarcentrum och mötenas ärende 2007 - 2010.  

År 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Antal påbörjade nya projekt  9 302 8 996 11 752 12 038 42 088 

Antal besök 12 485 13 147 17 119 18 223 60 974 

Ärende inte angivet  6 111 4 323 3 667 3 430 17 531 

Mötesärende (som andel av antalet möten med angivet ärende)1 

Affärsidén 54 % 52 % 57 % 58 % 56 % 

Ekonomiska frågor 25 % 24 % 22 % 20 % 22 % 

Myndighetskontakter 7 % 6 % 4 % 4 % 5 % 

Marknadsföring 3 % 5 % 3 % 4 % 4 % 

Juridiska frågor 5 % 4 % 3 % 3 % 4 % 

Övriga frågor2 7 % 8 % 10 % 11 % 10 % 

Anm: [1]: Kolumnen kan summera till mer än 100 procent, då varje möte kan behandla mer än ett ärende. 
[2]: Övriga frågor omfattar Nyföretagarcentrums ärendekoder Försäkringsfrågor, Lokalfrågor, Produktionsfrågor samt Annat  
Källa: Nyföretagarcentrum.  

 

Antalet besök är större än antalet påbörjade projekt, eftersom ett projekt kan göra 
upprepade besök. Besöken behöver alltså inte endast beröra projekt påbörjade samma år 
som besöket sker. Även ämnena som diskuteras under besöken (i de fall det angivits) 
presenteras i tabell 1. Det oftast förekommande ärendet är diskussioner om affärsidén, 
vilket är begripligt med tanke på verksamhetens målgrupp. Diskussioner om ekonomiska 

                                                 
3 En del av det större antalet projekt som inletts år 2007 jämfört med 2008 förklaras av att vissa av projekten 

egentligen startade år 2006, men eftersom data endast omfattar år 2007, kommer några projekt som egentligen 

inleddes år 2006 att redovisas som startade år 2007. 
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frågor är också vanligt förekommande, där mellan 20 och 25 procent av mötena behandlar 
sådana frågor. Övriga frågor diskuteras vid cirka 20 procent av besöken, spridda över 
ämnen som myndighetskontakter, juridiska frågor, försäkringsfrågor, lokalfrågor, 
produktionsfrågor samt annat. 

Varje projekt kan binds till en företagsstart genom att Nyföretagarcentrums register över 
projektmedlemmar samkörs med Bolagsverkets uppgifter om företagsstarter. Uppgifterna 
om företagens organisationsnummer är därför av god kvalitet.  
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3 Utvärderingsdesign  

I detta avsnitt beskrivs utvärderingens design. Avsnittet inleds med en diskussion om 
rådgivningens policylogik i relation till politikens mål. Därefter följer en beskrivning av de 
valda utfallsvariablerna. Avsnittet avslutas med en diskussion om utvärderingens 
begränsningar.  

3.1 Policylogik  

Att utvärdera rådgivningsverksamhet till individer som avser starta företag är inte helt 
okomplicerat då målet med verksamheten inte är klar ur ett policyperspektiv. Målet med 
politiken är att (1) det startas fler företag och (2) att de företag som startas är ”bättre”, med 
större chans att överleva och konkurrera än tidigare.  

Att starta ett företag är för en individ ett riskfyllt beslut. Ungefär 30 procent av alla företag 
som startas överlever inte tre år efter start.4 Överlevnad är definierat som ”fortfarande 
registrerad”, och därmed inte betingad på någon aktivitetsnivå. Ungefär 60 procent av de 
överlevande företagen har efter tre år en omsättning på mindre än 500 000 kronor och kan 
därmed svårligen ses som försörjningsföretag.5 Att starta ett företag är att genomföra ett 
experiment med risken att misslyckas på 40 procent, men även om man inte misslyckas, är 
risken att man inte helt kan försörja sig på sitt företag 60 procent. Lägg därtill att individen 
kan behöva använda personliga tillgångar som säkerhet för att garantera nödvändig 
finansiering för företagsstarten och den personliga risken blir ännu större.  
Figur 1: Affärsutvecklingsprocessen vid en företagsstart 

(A) Linjärt (B) Rådgivning som feedback 

  

Källa: Egna bearbetningar. 

                                                 
4 Tillväxtanalys Statistikrapport 2010:02. 
5 500 000 kronor kan anses vara en gräns för att företaget skall kunna försörja en person. För att uppnå en 

månadsinkomst på ca 15 000 kronor, bör företaget omsätta ca 350 000 kronor per år givet att verksamheten 

inte har några omkostnader (lokaler, inventarier, förbrukningsmaterial etc).  
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Förberedelser 

Implementering 

Resultat 

  

  

  

Rådgivning 

Idé 

Förberedelser 

Implementering 

Resultat 

 

Rådgivning 

 

  

  



FÖRETAGSRÅDGIVNING TILL NYSTARTADE FÖRETAG 

13 

Rådgivning till potentiella företagare kan fungera som ett sätt att hantera och minska risken 
i beslutet att starta företag. Figur 1 är ett försök att illustrera affärsutvecklingsprocessen. 
Figur 1 (A) visar en rak process, där individen får en idé, gör nödvändiga förberedelser och 
sedan startar verksamhet. Detta är aningen orealistiskt, då individen kommer att möta yttre 
granskning av affärsplanen vid till exempel förberedelser för möjlig finansiering – 
möjligen kan det vara ett möjligt scenario för en helt självfinansierad företagare. Individen 
får då inte feedback avseende realismen i affärsplanen förrän efter implementeringen, då 
det faktiska resultatet visar sig. I Figur 1 (B) introduceras rådgivning som steg i 
uppstartsprocessen. Individen diskuterar sin idé och affärsplan med en utomstående, som 
kan göra en bedömning av trovärdigheten i förväntningar och kalkyler. På grundval av de 
kommentarer och reflektioner man fått, kan man därefter omarbeta sin affärsplan eller gå 
vidare med de nödvändiga förberedelserna. Rådgivning i detta skede kan belysa om de 
förberedelser man gjort varit tillräckliga, eller om andra eller ytterligare förberedelser bör 
genomföras innan verksamheten startar. Tanken är att denna process skall leda till att 
resultatet blir bättre, där resultatet mäts i form av högre chans att företaget överlever och 
högre potentiell inkomst för företagaren.  

Det finns en möjlig målkonflikt mellan det näringspolitiska målet om fler företag och 
målet bättre företag.6 Medan en policy för fler företag försöker förenkla processen att starta 
ett företag, innebär ett verktyg som verkar för bättre företag att processen att starta företag 
tar längre tid. Ur ett välfärdsperspektiv är det heller inte enbart frågan om nya företag som 
fått rådgivning har ett bättre resultat än nya företag som inte fått rådgivning som är 
relevant. De nya företagen måste också vara konkurrenskraftiga med den existerande 
företagsstocken. Det är känt att nya företag har lägre sannolikhet att överleva än 
existerande företag, vilket troligen beror på den kontinuerliga ”prövning” på marknaden 
som företaget utsätts för.7 Även om företag fått rådgivning, kan den genomsnittliga 
produktiviteten hos nystartade företag vara lägre än i den existerande företagsstocken. Ett 
tillskott av fler nya företag behöver då inte med nödvändighet innebära att de kan 
konkurrera med en större andel av de existerande företagen. Resultatet blir då en ökad 
företagsdynamik, utan att den genomsnittliga produktiviteten i den överlevande 
företagsstocken blir högre.  

3.2 Tidigare utvärderingar  

Anders Johansson, Professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet har inom ramen för 
detta projekt tidigare gjort en forskningsöversikt med fokus på tidigare utvärderingar 
(Tillväxtanalys 2011). Tidigare forskning behandlas därför endast översiktligt.  

Det finns få tidigare utvärderingar med en kontroll- och jämförelsegrupp inom området 
företagsrådgivning. De utvärderingar som trots allt finns visar på positiva effekter av 
rådgivning. Valet av jämförelsegrupp är dock viktigt för att bedöma storleken på effekten. 
I Tillväxtanalys (2012) används registerdata och jämför utfallet när jämförelsegruppen är 
vald som ett matchat urval ur alla företag, respektive från en grupp företag som sökt någon 
form av stöd för att bedöma effekten av urvalsselektionen i effektskattningarna. Resultatet 
pekar på att en jämförelsegrupp som är vald utan att beakta företagets intention att 
investera och växa överskattar effekten av rådgivning. Det är därför viktigt att beakta 
företagets tillväxtintentioner i utvärderingar av rådgivningens effekter på företagens 
resultat. Mole m.fl. (2008) använder sig av en telefonintervju till företag som fått stöd och 

                                                 
6 Fritsch and Schroeter (2009) 
7 Agarwal och Gort (1996), Eurostat (2009).  
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en slumpmässigt utvald grupp andra företag. De har därför god tillgång till information 
avseende företagets tillväxtambitioner. Wren och Storey (2002) och Norrman och Bager-
Sjögren (2010) använder i stället företag som sökt stöd, men inte fått eller utnyttjat detta 
stöd. Alla tre studier finner signifikant positiva effekter av rådgivning på företagens 
resultat även efter att urvalsselektionen beaktats.  

Utvärdering av rådgivning mot nyblivna företagare berör många gånger rådgivning och 
stöd inom s.k. företagsinkubatorer, där företag i uppstartsfasen får omfattande hjälp och 
stöd under en längre period. Tavoletti (2012) finner i en systematisk litteraturöversikt fyra 
publicerade artiklar som behandlar utfallet hos företagen i inkubatorerna. Endast en av 
dessa, Rothaermel och Thursby (2005) handlar om effekten av inkubatorer. I studien 
jämförs effekten av inkubatorer bundna till universitet med andra typer av inkubatorer, och 
finner att företag som tillhör universitetslänkade inkubatorer har större sannolikhet att 
lyckas, men tillbringar längre tid i inkubatorn. Ingen jämförelse görs i studien mellan 
företag i inkubatorer och företag utanför inkubatorer. Schwartz (2010) jämför utfallet av 
företag som tillhör inkubatorer med företag som inte tillhör inkubatorer och finner inga 
entydiga positiva effekter av företagsinkubatorer, utan effekten beror på inkubatorns 
lokalisering.  

Utvärderingar av mindre omfattande program för rådgivning till blivande eller nyblivna 
företagare är också få. De som finns är mer av typen utvärdering av verksamheten (alltså 
upplevd kundnytta), snarare än effektutvärderingar.8 Kösters och Obschonka (2011) 
studerar resultatet av rådgivning för nya företag. De kontrollerar för potentiell selektion i 
valet att ta del av företagsrådgivning genom propensity score-matchning, och finner inga 
effekter av inkubatorer på företagens resultat, däremot att företagsrådgivning kan 
kompensera för ett i övrigt svagt socialt stödnätverk. Rotger m.fl. (2012) studerar effekten 
av ett program med rådgivning till blivande och nyblivna företagare på Jylland. I studien 
används propensity score matchning för att finna relevanta jämförelseföretag och 
kontrollera för vissa former av selektion. De finner att rådgivning ökar sannolikheten för 
ett företag att överleva i två år med åtta procent. Rådgivningen har även en positiv effekt 
på omsättning, där omsättningen och sysselsättning är ca 10 procent högre i företag som 
fått rådgivning.  

3.3 Utfallsvariabler  

Resultaten mäts som skillnader i chansen att överleva, skillnader i potentiell inkomst hos 
anställda och företagare (mätt som förädlingsvärde) och skillnader i tillväxt i potentiell 
inkomst mellan de som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum och de som inte fått sådan 
rådgivning. Utvärderingen avser rådgivningens effekt på resultatet i startade företag, inte 
om rådgivaren gett rätt råd till individen. Implicit antas att tillgången till annan rådgivning 
är lika för båda grupperna. 

Utvärderingen är helt kvantitativ och använder uteslutande registerbaserade data. 
Nyföretagarcentrum Sverige, Nyföretagarcentrums ”moderorganisation”, genomför 
regelbundet kundnöjdhets- och resultatundersökningar fokuserade på den inre 
verksamheten, vilka finns tillgängliga för såväl finansiärer som allmänheten.9 Fördelen 
                                                 
8 En utvärdering bedömdes som relevant om (1) utfallet som utvärderades mot var företagets resultat, främst 

sannolikheten för överlevnad, (2) att en jämförelsegrupp användes och (3) att åtgärder vidtagits för att 

säkerställa att jämförelsegruppen företag liknade de företag som tagit del av rådgivningen. De ytterligare 

studier som återfunnits verkar vara pågående och har därför inga resultat.  
9 Dessa undersökningar finns tillgängliga på Nyföretagarcentrums webbplats: 

http://www.nyforetagarcentrum.com.  
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med att använda kvantitativa registerdata som utfallsvariabler är att måttstocken är 
gemensam för alla företag. Utfallet redovisas alltså på en (relativt) objektiv skala som 
definieras lika för alla företag. Utvärderingen ska undersöka effekter på överlevnad, 
tillväxt och lönsamhet.  

Överlevnad definieras som att företaget är aktivt och har lämnat in en deklaration två år 
efter startåret t (t+2). Inga förutsättningar avseende verksamhetens omfattning har lagts i 
definitionen av överlevnad. Detta liknar den definition som används i statistiken för 
Uppföljning av nystartade företag 3 år efter start.10  

Lönsamhet definieras som förädlingsvärde per sysselsatt två år efter företagsstart (t+2) – 
det vill säga den inkomst som företaget kan generera till anställda och företagare.  

Tillväxt definieras som tillväxt i förädlingsvärde mellan startåret t och år t+2. Denna kan 
endast räknas ut för företag som haft positivt (eller negativt) förädlingsvärde både startåret 
och år t+2.  

3.4 Begränsning i utvärderingsdesignen 

I denna studie fokuseras företagens egenskaper och Nyföretagarcentrums effekter på 
företagens överlevnad och resultat. Men många nya företag är mycket små, i många fall 
s.k. soloföretag, där företagaren är den enda person som arbetar i företaget. Företagarens 
egenskaper blir därför av avgörande betydelse för företagens framgång. Detta medför ett 
uppenbart selektionsproblem som uppstår till följd av att de individer som söker 
rådgivning från Nyföretagarcentrum möjligen inte är ett slumpmässigt urval av alla som 
startar företag. Egenskaper som företagarens ålder, erfarenhet och utbildning har visat sig 
påverka sannolikheten att företag överlever, se till exempel Persson (2004) för en studie på 
svenska förhållanden. Även icke observerbara egenskaper är av betydelse för 
sannolikheten att företaget överlever och växer. Baron och Tang (2009) och Tocher m.fl. 
(2012) studerar hur olika typer av social kompetens påverkar sannolikheten att vara 
framgångsrik i företagande och finner att högre social kompetens ökar chansen för att 
företaget överlever.  

Samma egenskaper hos företagaren som gör det mer eller mindre sannolikt att företaget bli 
framgångsrikt, kan också påverka sannolikheten att söka råd hos Nyföretagarcentrum. Om 
de som söker rådgivning från Nyföretagarcentrum av någon anledning är sådana som ändå 
skulle ha lyckats bättre i sitt företagande, kan effekten av rådgivningen överskattas, då 
effekten av att de som sökt hjälp ändå skulle ha lyckats bättre felaktigt tillskrivs 
rådgivningen. Denna selektion med avseende på företagarens egenskaper beaktas inte i 
denna studie. 

En självklar utveckling av studien är därför att spåra företagarens bakgrund och beakta den 
potentiella selektion på observerbara variabler som kan påverka både företagets resultat 
och sannolikheten att söka råd hos Nyföretagarcentrum. Ett sätt att beakta icke 
observerbara faktorer såsom attityder till risk eller social kompetens är att närmare studera 
Nyföretagarcentrums verksamhetsmodell. Om det finns grupper som inte lika uppenbart 
själv valt att närma sig Nyföretagarcentrum kan detta utgöra en grupp som inte är lika 
uppenbart självselekterad. Detta kan till exempel vara de som anvisats kontakt med 
Nyföretagarcentrum genom Trygghetsrådet/Trygghetsstiftelsen i samband med 
uppsägningar.  
                                                 
10 En begränsning i denna definition är att övertaganden och försäljningar av företag kommer att registreras 

som att företaget läggs ned. I dagsläget finns dock inte förutsättningar för att spåra denna typ av överlåtanden.  
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4 Data 

I detta avsnitt beskrivs de data som används i studien. I avsnitt 4.1 beskrivs hur vi valt ut 
de företag som ingår i gruppen ”företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum” 
(NYFC-företag). I avsnitt 4.2 beskrivs hur jämförelsegruppen valts ut. 

De data som används är dels en stor mängd uppgifter om besöken hos Nyföretagarcentrum, 
som omfattar alla besök hos Nyföretagarcentrum mellan 2007 och 2010, dels uppgifter 
från undersökningen Företagens Ekonomi (SCB), som omfattar resultat- och 
balansräkningsposter för alla registrerade aktiva företag. Detta är möjligt eftersom 
Nyföretagarcentrum har organisationsnummer på företag startade av personer som besökt 
dem, hämtade från Bolagsverket.  

4.1 Gruppen ”behandlade” företag  

För att genomföra denna utvärdering måste de företag som startats kunna kopplas till 
företagens resultat. Dessa framställs med 18 månaders eftersläpning, så att uppgifter från 
år 2010 fanns tillgängliga i juni 2012. Därför begränsas denna studie till företag startade 
2007 eller 2008, vilket tillåter att företagen följs i två år efter start. Ett nystartat företag 
definieras som att företaget inte har någon verksamhet (och därför inte ingår i Företagens 

ekonomi) under två år före startåret. Antalet projekt och antalet företag som ingår i 
undersökningspopulationen framgår av tabell 2.  

Ett företag finns registrerat på ca 2 000 av de 9 000 påbörjade projekten varje år. Av de 
2 065 företag som fanns registrerade i projekt som påbörjades 2007, var 601 nystartade år 
2007, 352 nystartades år 2008, medan övriga (cirka 1 100 företag) antingen startade 
tidigare eller senare. På motsvarande sätt gäller att för de 1 954 företag som var 
associerade med projekt påbörjade år 2008, var endast 645 nystartade år 2007 eller 2008. 
Övriga företag startades antingen tidigare eller senare. Det är också möjligt att notera en 
betydande fördröjning mellan det sista mötet med Nyföretagarcentrum och företagsstart. 
Av de företag som startades av projekt inledda år 2007, startades 340 företag – ungefär 20 
procent av företagen – mer än 700 dagar efter sista mötet med nyföretagarcentrum. 
Situationen för företag startade inom projekt påbörjade 2008 följer samma mönster.  
Tabell 2: Företag startade efter kontakt med Nyföretagarcentrum  

 2007 2008 

Antal påbörjade projekt  9 302 8 996 

   

Antal företag som startats av projekt inledda år (t) 2 065 1 954 

Antal företag nystartade 2007 601 44 

Antal företag nystartade 2008 352 610 

Antal nystartade inom 700 dagar från sista besöket på 
Nyföretagarcentrum  

1 725 1 556 

Källa: Nyföretagarcentrum och Företagens ekonomi, SCB. 

Den undersökningspopulation denna studie fokuserar på är de ca 1 500 företag som var 
nystartade år 2007 eller år 2008, där åtminstone ett besök på ett Nyföretagarcentrum 
gjordes år 2007 eller 2008. Inga krav ställs på händelsernas ordning i tiden, till exempel att 
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företaget startas efter åtminstone ett möte med Nyföretagarcentrum.11 Detta gör det möjligt 
att följa dessa företag i två år.  

För att kunna jämföra resultaten i företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum med 
företag som startats utan att ha fått hjälp av Nyföretagarcentrum, behövs en 
jämförelsegrupp av företag som liknar de företag som fått rådgivning, men inte tagit del av 
rådgivningen. Hur denna jämförelsegrupp valts beskrivs i nästa avsnitt.  

4.2 Jämförelsegruppen  

Jämförelsegruppen är vald utifrån nystartade företag år 2007 och 2008. Nystartade företag 
definieras som företag som inte återfinns i Företagens ekonomi i två år före nystartsåret. 
Antalet företag fördelade per år presenteras i tabell 3. Totalt återfinns knappt 60 000 
nyaktiveringar i data. Denna metod är inte identisk med den metod som används i 
Nyföretagarstatistiken, och resulterar i en liten överskattning av antalet nystartade företag.  
Tabell 3: Nystartade företag 2007 och 2008 fördelade på om företaget fått rådgivning av 
Nyföretagarcentrum (NYFS), eller inte fått rådgivning från Nyföretagarcentrum (ej NYFC), samt antalet 
nystartade företag enligt Nyföretagarstatistiken.   

Nystartsår Ej NYFC NYFC Totalt  Nyföretagarstatistiken 

2007 58 411 645 59 056 (58 526) 

2008 58 006 962 58 968 (57 801) 

Total 116 417 1 607 118 024  

Källa: Nyföretagarcentrum, Företagens Ekonomi, SCB, samt Nyföretagarstatistiken, Tillväxtanalys. Egna 

bearbetningar. 

Företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum skiljer sig i flera avseenden från övriga 
nystartade företag. Andelen enskilda firmor är större bland de företag som fått rådgivning 
från Nyföretagarcentrum än bland andra nystartade företag, medan andelen aktiebolag och 
ekonomiska föreningar är lägre. Företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum är 
också mindre under startåret än övriga nystartade företag. Cirka 86 procent av företagen 
som fått rådgivning från Nyföretagarcentrum har inga anställda (vilket betyder att 
arbetsinsatsen i företaget är mindre än 500 timmar under året), medan endast 77 procent av 
övriga företag är av samma storlek.  

Företag som startade med hjälp från Nyföretagarcentrum startas också i andra branscher än 
de företag som inte fått denna hjälp. Skillnaderna presenteras i tabell 4.  

Den första gruppen branscher i tabell 4 är branscher där företag som fått rådgivning hos 
Nyföretagarcentrum är mer förekommande än bland andra företag. Dessa branscher är 
annan serviceverksamhet, tillverkning, handel, uthyrning, fastighetsservice och 

resetjänster, vård och omsorg; sociala tjänster och utbildning. Den nedersta gruppen 
branscher är branscher där företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum är mindre 
förekommande än andra företag. Dessa branscher är jordbruk, skogsbruk och fiske, 
verksamhet inom juridik, ekonomi och vetenskap, fastighetsverksamhet, information- och 

kommunikationsverksamhet, kultur, nöje och fritid samt hotell- och restaurangverksamhet. 
Andelen som startade företag inom byggverksamhet är lika stor bland företag som fått 
rådgivning av Nyföretagarcentrum som bland andra företag. 

                                                 
11 Frågan som ska besvaras är om det är bättre att få rådgivning i anslutning till företagsstart än att inte få 

rådgivning, snarare om det är bättre att först starta företaget och sedan få rådgivning eller tvärtom. Eftersom 

ett företag kan registreras utan att verksamhet bedrivs, torde skillnaden vara begränsad.  
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Tabell 4: ”Startade” företag, fördelade på bransch (sorterade efter skillnaden i frekvens mellan NYFC-
startade företag och övriga företag).  

Bransch  Ej NYFC NYFC 

Annan serviceverksamhet 7% 16% 

Tillverkning 3% 7% 

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 17% 20% 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5% 7% 

Vård och omsorg; sociala tjänster 3% 5% 

Utbildning 2% 3% 

   

Byggverksamhet 10% 10% 

   

Hotell- och restaurangverksamhet 6% 5% 

Kultur, nöje och fritid 6% 4% 

Informations- och kommunikationsverksamhet 7% 4% 

Fastighetsverksamhet 5% 1% 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 20% 16% 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 9% 2% 

Anm: Bransch enligt Företagens Ekonomi, SCB. 

Eftersom företag som sökt hjälp från Nyföretagarcentrum på flera sätt skiljer sig från 
övriga företag, bör skillnader i överlevnads- och tillväxtsannolikhet som beror på sådana 
förhållanden beaktas. Därför valdes en jämförelsegrupp som liknar gruppen som fått hjälp 
från Nyföretagarcentrum.  

Jämförelsegruppen av företag valdes på så sätt att alla företag som startades med hjälp från 
Nyföretagarcentrum matchades med företag som inte erhållit denna hjälp. Företagen i 
jämförelsegruppen valdes så att varje företag som fått hjälp matchades med ett annat 
företag som startade samma år i samma bransch (SNI på 3-siffernivå), verksamt i samma 
kommun, med samma juridiska form och lika stort antal årsarbeten under startåret. Alla 
företag som uppfyller dessa kriterier är jämförelseföretag till ett ”behandlat” NYFC-
företag.  

Alla företag som ingår i gruppen NYFC-företag ingår inte i undersökningen, eftersom det 
inte varit möjligt att hitta en tvilling till alla företag. Det var möjligt att hitta tvillingar till 
cirka 1 100 av de 1 607 företag som identifierats som NYFC-företag. 
Undersökningspopulationen begränsas därför till de företag som har tvillingar, vilket kallas 
företag som har ”common support”.  

Antalet företag med ”common support” kan utökas genom att använda antingen en mindre 
exakt eller en parametrisk matchningsmetod. Detta görs dock inte, eftersom det inte är 
tydligt hur de olika matchningsdimensionerna kan kompensera varandra. Ett konkret 
exempel är att om det inte går att hitta ett nystartat företag i samma kommun, är det kanske 
möjligt att hitta ett företag i en annan kommun. Men vilken av alla andra kommuner är då 
aktuella? Det finns 290 kommuner, och varje kommun måste rankas mot varje annan 
kommun med avseende på hur lika de är i de dimensioner som bedöms intressanta för 
utfallet. Dessa dimensioner kan vara bland annat konkurrenssituation, marknadsstorlek och 
tillgång till relevant kompetens. Detta ökar matchningens komplexitet betänkligt. Eftersom 
en stor del av de nystartade företagen dessutom verkar på en lokal marknad, kommer 
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dessutom vissa företag (de som har en tvilling i samma kommun) att jämföras med direkta 
konkurrenter, medan andra företag jämförs med konkurrenter i andra kommuner, som 
kanske inte alls verkar på samma marknad.12  

Det skulle vara möjligt att det återstår skillnader mellan företagen även efter matchningen. 
Därför jämfördes ett antal finansiella nyckeltal för företagen under startåret. Denna 
jämförelse ger resultatet att det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan 
företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum och jämförelseföretagen med avseende 
på nyckeltalen under startåret. Jämförelsen – och värdet på nyckeltalen – återfinns i 
Appendix B. 

Det finns också en möjlighet att företagen fått annan typ av stöd eller rådgivning som kan 
påverka utfallet, så kallad kontaminering.13 Av denna anledning har undersökningsgruppen 
valts på två sätt. I variant 1 beaktas inte om företag i jämförelsegruppen fått stöd från andra 
myndigheter, till exempel råd eller lån från ALMI, företagsstöd från Tillväxtverket, eller 
hjälp från Vinnova. Samtliga dessa stödformer kan innebära ett visst mån av 
företagsrådgivning. Därför exkluderas i variant 2 företag som erhållit sådan hjälp från 
undersökningspopulationen, för att renodla effekten av rådgivningen. 

I den valda undersökningspopulationen liknar därmed gruppen företag som fått rådgivning 
av Nyföretagarcentrum (NYFC) jämförelsegruppen företag som inte fått rådgivning av 
Nyföretagarcentrum (Ej NYFC). Behandlade företag och jämförelseföretag är helt 
identiska med avseende på matchningsvariablerna, och inga signifikanta skillnader återstår 
med avseende på andra observerade företagsvariabler under startåret. Dessa har alltså 
ingen inverkan på de observerade skillnaderna i resultat mellan företag som fått råd av 
Nyföretagarcentrum och andra företag.  

                                                 
12 I uppföljningsundersökningen av nystartade företag tre år efter start uppger drygt 50 procent av de svarande 

att företaget huvudsakligen verkar på en lokal marknad.  
13 Se till exempel Tillväxtanalys (2012). 
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5 Resultat 

Jämförelsen mellan de företag som fått rådgivning hos Nyföretagarcentrum och övriga 
företag görs genom att jämföra utfallet i gruppen som fått stöd med utfallet i en matchad 
grupp jämförelseföretag som inte fått rådgivning. Jämförelsen sker på överlevnadsgrad i 
fallet med överlevnad, och skillnader i genomsnittliga värden givet överlevnad för 
förädlingsvärde. I fallet med tillväxt studeras genomsnittlig i förädlingsvärde för företag 
med positivt förädlingsvärde första verksamhetsåret. Resultaten sammanfattas i tabell 5.  

Resultaten delas upp med avseende på vilka företag som ingår i undersökningsgruppen. 
Kolumn 1 i tabell 5 visar resultaten när potentiell kontaminering av annan rådgivning, av 
till exempel ALMI eller Vinnova, inte beaktats. I Kolumn 2 presenteras resultaten när de i 
undersökningen ingående företagen endast fått hjälp av Nyföretagarcentrum av de 
stödformer om vilka information finns (ALMI, Tillväxtverket och Vinnova).  
Tabell 5: Skillnader i utfall mellan företag som fått hjälp av NYFC vid företagsstart och liknande företag 
som inte fått denna hjälp. 

Utfall Variant 1 Variant 2  

Överlevnad (två år) +4 % +5 % 

Förädlingsvärde år t +12 % +12 % 

Tillväxt i förädlingsvärde mellan startåret och t+2 +13 % +13 % 

Antal anställda -- -- 

Samtliga presenterade resultat är signifikant skilda från noll, dvs det är mindre än fem procents chans att 

säga att det finns en effekt, även om det inte finns någon. 

Källa: Nyföretagarcentrum och Företagens Ekonomi, SCB. Egna bearbetningar. 

Först kan konstateras att företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum har ett bättre 
resultat avseende utfallsvariablerna överlevnad, lönsamhet och tillväxt. Företag som har 
fått rådgivning av Nyföretagarcentrum i anslutning till företagsstarten har i genomsnitt 
cirka 5 procent högre sannolikhet att överleva två år jämfört med företag som inte har fått 
denna hjälp. Överlevnadsgraden bland företag som inte fått råd från Nyföretagarcentrum är 
ungefär 60 procent, vilket är ungefär den andel som kan förväntas utifrån statistiken för 
uppföljning av nystartade företag tre år efter start. Överlevnadsgraden bland de företag 
som fått rådgivning hos Nyföretagarcentrum är närmare 65 procent.  

Skillnaden i förädlingsvärde vid uppföljningstidpunkten avser att mäta förmågan hos 
företagen att försörja de personer som arbetar med företaget. Företag som har fått råd från 
Nyföretagarcentrum har ca 12 procent högre förädlingsvärde (lön plus driftsöverskott) än 
företag som inte har fått råd av Nyföretagarcentrum. Detta kan tolkas som att dessa företag 
i större utsträckning bidrar till företagarens och de anställdas försörjning än företag som 
inte har fått hjälp av Nyföretagarcentrum.  

En återstående fråga är om företag som fått hjälp av Nyföretagarcentrum har en högre 
tillväxt i förädlingsvärde än företag som inte fått denna hjälp. Denna grupp omfattar färre 
företag, eftersom skattningen endast omfattar företag som hade ett positivt förädlingsvärde 
under första verksamhetsåret. Även i detta fall är det ett positivt resultat för företag som 
fått hjälp av Nyföretagarcentrum, som har ca 13 procent högre tillväxt i förädlingsvärde än 
företag som inte fått denna hjälp.  
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Resultaten i denna studie liknar i mycket resultaten i Rotger m. fl. (2012), där företag som 
fått rådgivning har ca åtta procents högre chans att överleva i två år. Företag som fått 
rådgivning har även en omsättning som är cirka 11 procent högre efter tre år. Kösters och 
Obschonka (2011) studerar utfallet med avseende på bl.a. sysselsättning och finner, i likhet 
med denna studie, ingen signifikant effekt av rådgivning på företagens sysselsättning.  

Skillnaden mellan skattningarna i den variant där det kan förekomma kontaminering av 
andra stödformer (variant 1) liknar resultaten där vi kontrollerat för sådan kontaminering 
(variant 2). Skillnaden i överlevnadsgrad är något högre i variant 2, där resultaten inte 
kontamineras av andra stödformer, vilket är helt enligt förväntan. Skillnaderna mellan 
varianterna i förädlingsvärde år (t+2) och tillväxt mellan år t och (t+2) är så liten att den 
inte syns efter avrundning. Effekten av kontaminering av andra stödformer är därför liten, 
vilket är i linje med resultatet i Tillväxtanalys (2012).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att företag som har fått hjälp av nyföretagarcentrum 
har ett bättre resultat avseende överlevnadssannolikhet, lönsamhet och tillväxt än 
jämförbara företag som inte fått denna hjälp. Det är dock värt att notera att vi inte kan dra 
slutsatsen att detta beror på Nyföretagarcentrums rådgivning – dvs etablera ett kausalt 
samband mellan rådgivning och resultat – eftersom det återstår en risk för potentiell 
självselektion, där de som sökt hjälp från Nyföretagarcentrum skulle ha lyckats bättre i sitt 
företagande än andra företag även utan rådgivningen.  
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6 Avslutande diskussion  

I denna studie jämförs resultatet för företag som startats med råd och hjälp från 
Nyföretagarcentrum med jämförbara företag som inte tagit del av sådan hjälp. I 
undersökningen har vi beaktat att företagen som startat efter att dess grundare har varit i 
kontakt med Nyföretagarcentrum inte är representativa för andra nystartade företag. 
Däremot har vi inte beaktat den potentiella selektion som finns i att de som sökt rådgivning 
från Nyföretagarcentrum kan vara sådana som även utan rådgivningen kan ha bättre eller 
sämre chanser att lyckas i sitt företagande.  

Resultaten visar att företag som tagit del av rådgivning hos Nyföretagarcentrum i samband 
med företagsstarten har högre chans att överleva i två år, och högre förädlingsvärde och 
tillväxt i förädlingsvärde än jämförbara företag som inte tagit del av rådgivningen. 
Överlevnadssannolikheten är ca fem procent högre för företag som tagit del av 
rådgivningen. Förädlingsvärdet, som avser mäta förmågan hos företaget att försörja 
företagaren och eventuella anställda, är drygt tio procent högre hos företag som fått 
rådgivning hos Nyföretagarcentrum i samband med företagsstarten. Även tillväxten i 
förädlingsvärde är högre hos dessa företag.  

Detta tyder på att det finns ett positivt samband mellan Nyföretagarcentrum verksamhet 
och resultatet för de företag som får rådgivning. Däremot återstår frågan om detta beror på 
rådgivningen, eller kan hänföras till självselektion; att de som tagit del av rådgivning från 
Nyföretagarcentrum skulle ha lyckats bättre med sitt företagande även utan denna hjälp.  

Det finns flera aspekter på detta: personer som söker hjälp från Nyföretagarcentrum i 
samband med en potentiell företagsstart kan skilja sig från de som inte söker hjälp i 
dimensioner där vi vet att det förekommer skillnader i sannolikheten för framgångsrikt 
företagande. Till exempel är det känt att ålder, utbildning och tidigare erfarenhet av 
branschen är viktiga faktorer som påverkar sannolikheten för ett framgångsrikt 
företagande. Men de som söker råd kan även skilja sig på icke observerbara sätt från de 
som inte söker råd: de som söker råd kan vara mer reflekterande och mindre benägna att ta 
risker, vilket också kan påverka resultatet som företagare. Detta är aspekter som bör 
beaktas innan ett kausalt samband mellan Nyföretagarcentrums rådgivningsverksamhet 
och företagens framgång kan fastställas. 

Denna studie visar att företag som fått råd av Nyföretagarcentrum har ett bättre resultat än 
direkta konkurrenter som startade samtidigt. Man kan se det som att de konkurrerar bättre 
på sin marknad. Om omfattningen av rådgivning utökas, leder det till den mer generella 
frågan hur rådgivningen påverkar konkurrenskraften hos nystartade företag jämfört med 
den existerande företagsstocken. Ur ett välfärdsperspektiv är det bara meningsfullt att 
lägga ned resurser på företagsrådgivning om de nya företagen kan konkurrera bättre med 
de redan existerande företagen. 
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Appendix A: Lokala nyföretagarcentrum 

 

Ale 
Alvesta 
Arboga 
Askersund 
Avesta 
Bengtsfors 
Bjuv 
Borlänge 
Botkyrka 
Bromölla 

Båstad 
Dals-Ed 
Danderyd 
Degerfors 
Ekerö 
Enköping 
Eskilstuna 
Eslöv 
Falkenberg 
Falköping 

Falun 
Finspång 
Forshaga 
Färgelanda 
Gagnef 
Grums 
Grästorp 
Gävle 
Götene 
Hallsberg 
Halmstad 
Hammarö 
Haninge 
Helsingborg 
Hjo 
Huddinge 
Hudiksvall 
Härryda 
Hässleholm 
Höganäs 
Hörby 
Järfälla 
Jönköping 
Kalmar 
Karlsborg 
Karlshamn 
Karlskoga 
Karlskrona 
Karlstad 
Katrineholm 
Kinda 
Klippan 
Kristianstad 
Kristinehamn 
Kumla 
Kungsbacka 
Kungsör 
Kungälv 
Kävlinge 
Köping 
Laholm 
Landskrona 
Laxå 
Lidingö 

Lidköping 
Lilla Edet 
Linköping 
Ljungby 
Lomma 
Ludvika 
Lund 
Lysekil 
Mariestad 
Mellerud 

Mjölby 
Motala 
Mullsjö 
Munkedal 
Munkfors 
Nacka 
Norrköping 
Norrtälje 
Nynäshamn 
Olofström 
Osby 
Perstorp 
Sandviken 
Sigtuna 
Skellefteå 
Skövde 
Smedjebacken 
Sollentuna 
Solna 
Sotenäs 
Staffanstorp 
Strängnäs 
Strömstad 
Sundbyberg 
Sundsvall 
Svalöv 
Säter 
Söderköping 
Tanum 
Tibro 
Tidaholm 
Trollhättan 
Tyresö 
Täby 
Töreboda 
Uddevalla 
Umeå 
Upplands Väsby 
Vadstena 
Varberg 
Vetlanda 
Vänersborg 
Värmdö 
Västerås 
Växjö 
Ystad 
Åmål 
Åstorp 
Älmhult 
Ängelholm 
Örnsköldsvik 
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Appendix B: Återstående obalans mellan NYFC och 
jämförelsegruppen efter matchning  

 
Tabell 6: Ett urval av balans- och resultaträkningsposter för året för start (t) fördelade på företag som fått 
rådgivning av Nyföretagarcentrum (NYFC) och företag som inte fått rådgivning av Nyföretagarcentrum (Ej 
NYFC). Genomsnitt, tusentals kronor.  

 Variant 1 Variant 2 

 Ej NYFC NYFC z Ej NYFC NYFC z 

Nettoomsättning 421,3 468,6 0,75 305,72 434,51 0,73 

Förädlingsvärde 153,4 150,6 -0,31 135,26 143,42 -0,23 

Lönesumma -33,8 -33,3 0,09 -23,07 -26,80 0,14 

Nettoinvestering 34,5 22,5 -1,56 18,81 21,31 -1,29 

Omsättningstillgångar 189,0 222,8 1,13 210,76 202,51 0,89 

Anläggningstillgångar 319,2 281,5 -0,67 761,37 246,94 -1,07 

Obeskattade reserver 10,5 11,0 0,29 9,02 9,00 -0,24 

Kortsiktiga skulder 108,8 104,0 -0,29 179,65 92,76 -0,40 

Långsiktiga skulder 175,8 196,4 0,66 262,21 172,39 0,31 

Eget kapital 212,5 192,0 -0,50 520,49 174,36 -0,82 

Rörelseresultat 93,2 91,7 -0,32 94,08 94,68 -0,05 

Årets resultat 90,5 89,6 -0,18 94,12 93,02 0,08 

Beräknat eget kapital 220,0 199,9 -0,48 526,99 180,84 -0,82 

Totala skulder  287,5 303,5 0,36 444,39 267,67 0,06 

Soliditet 4,9 3,1 -0,77 17,59 3,31 -0,74 

Antal obs  11 988 1 177  11 602 1 094  

Skillnaden i genomsnitt mellan behandlade och obehandlade företag är inte statistiskt signifikant (p<0,05).  
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