
AV DE FÖRETAG SOM STARTADE 2014 var 76 procent fortfarande verksamma tre år 
senare. Överlevnadsgraden var högre bland aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare 
inom samtliga branscher.
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Sammanfattning 
2014 uppgick antalet nystartade företag till 71 668. De nystartade företagen hade totalt  
29 573 anställda. Tre år senare, 2017, fanns 54 573 företag kvar med totalt 49 339 
anställda. Bland dessa saknade 77 procent anställda 2014 och 5 procent hade fler än två 
anställda. 2017 var dessa andelar 71 respektive 9 procent.  

I förhållande till initialt antal anställda uppgick andelen växande företag till 18 procent, 
andelen med oförändrat antal anställda till 73 procent och andelen krympande till 9 
procent. Andelen växande företag var högst inom hotell och restaurang, 40 procent, samt 
transport och magasinering 36 procent. Samtidigt återfanns den högsta andelen krympande 
företag inom dessa branscher, 22 procent inom hotell och restaurang och 12 procent inom 
transport och magasinering. 

Företagens överlevnadsgrad 
2017 var överlevnadsgraden 76 procent bland de nystartade företagen 2014. 
Överlevnadsgraden var högre bland aktiebolag, 91 procent, jämfört med enskilda 
näringsidkare, 67 procent. Överlevnaden var högre bland aktiebolag inom samtliga 
branscher. 

Bland aktiebolag fanns den högsta överlevnadsgraden, 96 procent, inom vård och omsorg. 
Flera andra branscher låg nära denna nivå. Den lägsta överlevnaden, 86 procent, fanns 
bland företag med okänd bransch och hotell och restaurang.  

Bland enskilda näringsidkare förelåg den högsta överlevnadsgraden, 86 procent, inom 
jordbruk, skogsbruk och fiske, tätt följd av finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet, 
med 84 procent. Den lägsta överlevnaden, 51 procent, återfanns inom hotell och 
restaurang. 

Fördelat efter län var överlevnadsgraden bland aktiebolag högst i Blekinge-, Dalarnas-, 
Jämtlands- och Örebro län med 94 procent och lägst i Västernorrlands län med 87 procent. 
Bland enskilda näringsidkare var överlevnaden högst i Jämtlands län, 74 procent, och lägst 
i Västmanlands län, 65 procent. 

Fördelat efter kön var överlevnadsgraden bland aktiebolag 90 procent för kvinnor och 92 
procent för män. Såväl bland kvinnor som bland män var överlevnaden bland aktiebolag 
högst inom vård och omsorg, 96 procent respektive 97 procent.  

Bland enskilda näringsidkare var överlevnaden bland kvinnor 68 procent och bland män 67 
procent. 

Fördelat efter härkomst var överlevnadsgraden bland aktiebolag 88 procent för 
företagsledare med utländsk härkomst och 93 procent för företagsledare med svensk 
härkomst. Med utländsk härkomst menas person född i annat land eller med båda föräldrar 
födda i annat land.  

Fördelat efter ålder var överlevnad bland aktiebolag 92 procent i åldersgruppen över 50 år, 
92 procent i åldersgruppen 31–50 år och på 89 procent i åldersgruppen under 31 år.  

 



1 Överlevnad 
1.1 Inledning 
År 2014 uppgick antalet nystartade företag till 71 668. Bland dessa fanns 54 573 företag 
kvar 2017, en överlevnad på 76 procent. 

Ombildningar av existerande företag räknas inte som nya företag vilket också innebär att 
en ombildning av ett företag, exempelvis vid byte av juridisk form, ska räknas som ett 
överlevande företag, även om företagets ursprungliga organisationsnummer försvinner. 

Exakta uppgifter om nystartade företag enligt denna definition saknas i tillgängliga 
register. Statistiken över nya och överlevande företag bygger istället på härledningar under 
vissa antaganden utifrån register.  

Samtliga enskilda näringsidkare ingår, även de som saknar registrerad firmabeteckning. 

1.2 Överlevnad jämfört med tidigare undersökningar  
I en redovisning av överlevnaden bland nystartade företag 2012 efter tre år låg 
överlevnadsgraden på samma nivå som bland nya företag 2014. I ett avseende skiljer sig 
resultaten påtagligt gällande överlevande företag i de två senaste undersökningarna. Bland 
företag som startade 2012 var överlevnaden 70 procent bland enskilda näringsidkare och 
85 procent bland aktiebolag. Motsvarande andelar bland företag startade 2014 var 67 
procent och 91 procent. Skillnaderna var i övriga viktiga avseenden, som bransch och län, 
mycket små. 

Äldre redovisningar innan 2012 baserades på enkätundersökningar och är inte jämförbara 
med redovisningarna av överlevnad bland nya företag 2012 och 2014.  

1.3 Överlevnad efter juridisk form, bransch och län 
Av de 26 914 nystartade aktiebolagen 2014 var överlevnaden 92 procent och bland de 
40 946 enskilda näringsidkarna 67 procent.  

Överlevnaden var högre bland aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare inom 
samtliga branschgrupper. 

Bland aktiebolag var överlevnadsgraden högst inom vård och omsorg med 96 procent. 
Flera andra branscher låg nära denna nivå. Den lägsta överlevnaden, 86 procent, återfanns 
bland företag med okänd bransch och inom hotell och restaurang.  

Bland enskilda näringsidkare var överlevnaden högst inom jordbruk, skogsbruk och fiske 
samt inom finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet med 86 procent respektive 84 
procent. Den lägsta överlevnaden fanns i hotell och restaurang med 51 procent. 



Figur 1 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter bransch och juridisk 
form 

Fördelat efter län var överlevnadsgraden bland aktiebolag de högsta i Blekinge-, Dalarnas-, 
Jämtlands- och Örebro län med 94 procent och lägst i Västernorrlands län med 87 procent. 

Bland enskilda näringsidkare var överlevnaden högst i Jämtlands län, 74 procent, och lägst 
i Västmanlands län, 65 procent. 



Figur 2 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter län och juridisk form 

 
 

1.4 Överlevnad knuten till ledning av företag 
Med ledning i företag menas personer med administrativa funktioner i företagen som VD 
eller Styrelseordförande vilka kan anses leda verksamheten. Person med högst position i 
företaget räknas som administrativ ledare1. Bland enskilda näringsidkare räknas den person 
som registrerat företaget som administrativ ledare. 

                                                 
1 Högst position baseras på en beskrivning framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) gällande operativa 
företagsledare 



1.4.1 Kön 
Bland företag som startade 2014 med en kvinna i administrativ ledning var överlevnaden 
73 procent år 2017, och bland män 78 procent. Den högsta överlevnaden bland kvinnor 
återfanns inom finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet med 87 procent och den 
lägsta inom hotell och restaurang med 63 procent. 

Bland män var överlevnaden högst inom jordbruk, skogsbruk och fiske och finans- 
försäkrings- och fastighetsverksamhet med 90 procent och lägst inom andra serviceföretag 
och personliga tjänster med 65 procent. 

Figur 3 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter bransch och kön 

 
Bland kvinnor var 70 procent av de nya företagen år 2014 enskilda näringsidkare jämfört 
med 51 procent bland män. 



I aktiebolag var skillnaden i överlevnadsgrad mellan könen mindre jämfört med skillnaden 
bland samtliga företag. Bland aktiebolag var överlevnaden 90 procent för kvinnor och 92 
procent för män. Såväl bland kvinnor som bland män var överlevnaden bland aktiebolag 
högst inom vård och omsorg, 96 procent  respektive 97 procent. Den största differensen 
mellan könen återfanns inom bygg och anläggning med en överlevnad på 92 procent för 
män och 83 procent för kvinnor. Inom andra serviceföretag och personliga tjänster var 
överlevnaden 89 procent för män och 93 procent för kvinnor.   

Figur 4 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland aktiebolag fördelat efter 
bransch och kön 

 



Överlevnaden var som nämnt generellt betydligt lägre bland enskilda näringsidkare jämfört 
med aktiebolag och uppgick bland kvinnor till 68 procent och bland män till 67 procent. 
Inom bygg och anläggning var överlevnadsgraden 57 procent bland kvinnor och 67 
procent bland män och i vård och omsorg 73 procent bland kvinnor och 65 procent bland 
män. 

Figur 5 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland enskilda näringsidkare 
fördelat efter bransch och kön 

 

Fördelat efter län återfanns den högsta överlevnaden för både kvinnor och män i Jämtlands 
län med 80 procent för kvinnor och 82 procent för män. Även i Västerbottens län uppgick 
överlevnaden till 82 procent bland män. Lägsta överlevnad, med 69 procent för kvinnor 
och 75 procent för män, förelåg i Kronobergs län. 



Den största skillnaden i överlevnadsgrad mellan könen återfanns i Värmlands län med en 
överlevnad på 69 procent för kvinnor och 79 procent för män. I Hallands län var 
överlevnaden 76 procent bland kvinnor och 77 procent bland män. 

Figur 6 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter län och kön 

 
Bland aktiebolag fanns den högsta överlevnaden för kvinnor i Södermanlands län med 95 
procent och för män i Dalarnas- och Örebro län med 95 procent. Lägst överlevnad för 
kvinnor var 85 procent i Kronobergs län och för män 87 procent i Västernorrlands län. 
Största skillnad mellan könen förelåg i Östergötlands län med 86 procent överlevnad bland 
kvinnor och 93 procent överlevnad bland män. 

Såväl bland kvinnor som bland män var överlevnaden bland enskilda näringsidkare de 
högsta i Jämtlands län, 75 procent för kvinnor och 73 procent för män.  

60 70 80 90

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Västernorrlands län

Gävleborgs län

Dalarnas län

Västmanlands län

Örebro län

Värmlands län

Västra Götalands län

Hallands län

Skåne län

Blekinge län

Gotlands län

Kalmar län

Kronobergs län

Jönköpings län

Östergötlands län

Södermanlands län

Uppsala län

Stockholms län

Kvinnor Män



Lägsta överlevnadsgrad, 63 procent, återfanns bland kvinnor i Västernorrlands län och 
bland män i Västmanlands län. 

I drygt hälften av länen var överlevnadsgraden högre bland kvinnor jämfört med män. I 
flera län var skillnaderna små. I Hallands län uppgick dock överlevnaden till 72 procent 
bland kvinnor och 66 procent bland män och i Västmanlands län var motsvarande andelar 
69 procent respektive 63 procent. 

I Värmlands- och Västernorrlands län låg överlevnaden 7 procentenheter högre bland män 
jämfört med kvinnor. 

Figur 7 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland aktiebolag fördelat efter län 
och kön 

 



Figur 8 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland enskilda näringsidkare  
fördelat efter län och kön 

 

1.4.2 Härkomst 
Utländsk härkomst avser person född i annat land eller med båda föräldrar födda i annat 
land. 

Överlevnaden 2017 bland nystartade företag 2014 var 68 procent bland företagare med  
utländsk härkomst och 79 procent bland företagare med svensk härkomst  

Fördelat efter bransch var överlevnaden högst i finans-, försäkrings- och fastighets-
verksamhet inom båda kategorier, med 84 procent bland ledare med utländsk härkomst och 
91 procent bland ledare med svensk härkomst.  



Lägst överlevnad inom respektive kategori återfanns i reklam och marknadsföring med 58 
procent samt andra serviceföretag och personliga tjänster med 70 procent. 

 
Figur 9 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter bransch och 
härkomst 

 

Skillnaderna i överlevnad efter härkomst var mindre bland aktiebolag. Bland aktiebolag 
var överlevnaden 88 procent bland företagare med utländsk härkomst och 93 procent bland 
företagare med svensk härkomst. I båda grupper var överlevnadsgraden högst i vård och 
omsorg, 96 procent.  

Frånsett företag med saknad bransch var överlevnaden lägst inom handel med 83 procent 
bland företagare med utländsk härkomst samt hotell och restaurang med 86 procent bland 
företagare med svensk härkomst.  



De största skillnaderna, knappt 10 procentenheter, återfanns inom kultur, nöje och fritid 
samt bygg och anläggning.  

Figur 10  Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland aktiebolag fördelat efter 
bransch och härkomst 

 
Bland enskilda näringsidkare med utländsk bakgrund var överlevnaden 59 procent och 
bland företagare med svensk bakgrund 71 procent. I båda grupper var överlevnaden högst 
inom jordbruk, skogsbruk och fiske, 76 procent respektive 87 procent. I kultur, nöje och 
fritid samt finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet var överlevnaden 75 procent i 
gruppen enskilda näringsidkare med utländsk bakgrund. Bland företagare med svensk 
bakgrund uppgick överlevnaden i dessa branscher till 79 procent respektive 85 procent. 
Inom transport och magasinering var överlevnaden 71 procent bland företagare med 
utländsk bakgrund jämfört med 65 procent bland näringsidkare med svensk bakgrund.  

 



Figur 11  Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland enskilda näringsidkare 
fördelat efter bransch och härkomst 

 
Fördelat efter län var skillnaderna relativt jämt fördelade med drygt 10 procentenheters 
högre överlevnad bland företagare med svensk bakgrund. I Dalarnas- och Jämtlands län 
var differensen dock mindre, 7 procentenheter, och Kronobergs- och Västernorrlands län 
högre, 19 procentenheter respektive 17 procentenheter. 



Figur 12  Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter län och härkomst 

 
Sett till aktiebolag fördelat efter län var skillnaderna i överlevnad efter härkomst generellt 
mindre och låg i hälften av länen under 5 procentenheter. I Blekinge- och Kalmar län var 
överlevnaden så gott som lika. I Kronobergs- och i synnerhet Gotlands län, var dock 
överlevnaden påtagligt högre bland företagare med svensk härkomst jämfört med 
företagare med utländsk härkomst.  
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Figur 13  Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland aktiebolag fördelat efter 
län och härkomst 

 

1.4.3 Ålder 
Fördelat efter ålder var överlevnadsgraden på likartad nivå bland företagare äldre än 30 år 
medan överlevnaden var lägre bland yngre företagare. Totalt sett låg överlevnaden på 80 
procent i gruppen över 50 år, 79 procent i gruppen 31 till 50 år samt på 67 procent i 
gruppen yngre än 31 år. 

Fördelat efter bransch var skillnaden i överlevnad mellan yngre och äldre störst i reklam 
och marknadsföring samt programmering och informationstjänster. I både grupper var 
skillnaden 18 procentenheter mellan gruppen 31 till 50 år och gruppen yngre än 31 år. 



Mindre skillnader förelåg i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och kultur, nöje 
och fritid, 3 respektive 4 procentenheter. 

Tabell 1 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter bransch och ålder 

Branschgrupp (SNI 2007) 16‒30 år 31‒50 år > 50 år Samtliga 

Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI 01-03 83 91 88 88 

Tillverkning och dylikt SNI 05-39 69 79 75 76 

Bygg och anläggning SNI 41-43 71 77 81 76 

Handel och service motorfordon SNI 45-47 57 72 74 68 

Transport och magasinering SNI 49-53 71 80 80 78 

Hotell och restaurang SNI 55-56 56 70 71 66 
Förlag, radio, TV, film och telekommunikation                  
SNI 58-61 79 84 85 82 

Programmering och informationstjänster SNI 62-63 67 85 80 79 
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet                
SNI 64-68 87 90 89 89 

Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet                    
SNI 69-70 66 81 83 80 

Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning          
SNI 71-72     74 83 87 83 

Reklam och marknadsföring SNI 73 61 79 78 73 
Annan specialiserad konsultverksamhet och 
veterinärtjänster SNI 74-75 73 78 80 77 

uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning 
samt andra kontorstjänster SNI 77-82 60 75 76 71 

Utbildning SNI 85 69 80 80 77 

Vård och omsorg SNI 86-88 73 83 81 81 

Kultur, nöje och fritid SNI 90-93 79 83 83 81 
Andra serviceföretag och personliga tjänster                   
SNI 94-99 61 72 71 67 

Bransch ospecificerad 61 75 71 71 

Samtliga 67 79 80 76 

 

Sett till aktiebolag isolerat var skillnaden mellan åldersgrupperna liten. Totalt sett låg 
överlevnaden på 92 procent i gruppen över 50 år, 92 procent i gruppen 31 till 50 år samt på 
89 procent i gruppen yngre än 31 år.  

Även bland enskilda näringsidkare isolerat var skillnaderna mindre jämfört ålders-
skillnaderna bland samtliga företag. Överlevnaden var 70 procent i gruppen över 30 år och 
63 procent bland yngre företagare. 

Det var betydligt vanligare att företag startade som enskilda näringsidkare bland yngre 
företagare. I denna grupp var knappt 75 procent enskilda näringsidkare jämfört med drygt 
50 procent bland äldre. 



Tabell 2 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år bland aktiebolag fördelat efter 
bransch och ålder 

Branschgrupp (SNI 2007) 16‒30 år 31‒50 år > 50 år Samtliga 

Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI 01-03 95 92 99 95 

Tillverkning och dylikt SNI 05-39 86 93 93 92 

Bygg och anläggning SNI 41-43 90 91 91 91 

Handel och service motorfordon SNI 45-47 83 88 85 87 

Transport och magasinering SNI 49-53 87 90 95 91 

Hotell och restaurang SNI 55-56 81 88 84 86 
förlag, radio, TV, film och telekommunikation                  
SNI 58-61 93 96 90 94 

Programmering och informationstjänster SNI 62-63 92 97 92 95 
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet                
SNI 64-68 94 91 92 92 

Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet                    
SNI 69-70 93 95 95 95 

Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning          
SNI 71-72     91 94 96 95 

Reklam och marknadsföring SNI 73 89 93 88 91 
Annan specialiserad konsultverksamhet och 
veterinärtjänster SNI 74-75 95 95 96 95 

Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning 
samt andra kontorstjänster SNI 77-82 86 89 88 89 

Utbildning SNI 85 94 94 94 94 

Vård och omsorg SNI 86-88 94 97 96 96 

Kultur, nöje och fritid SNI 90-93 92 92 96 93 
Andra serviceföretag och personliga tjänster                   
SNI 94-99 93 91 89 91 

Bransch ospecificerad 84 83 77 81 

Samtliga 89 92 92 92 

 

I flertalet län låg skillnaderna i överlevnad mellan åldersgrupperna på likartad nivå som de 
generella skillnaderna. I Kronobergs- och Västernorrlands län låg dock skillnaden mellan 
gruppen yngre än 31 år och gruppen 31 till 50 år på 5 procentenheter jämfört med den 
generella skillnaden på 12 procentenheter. 



Tabell 3 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter län och ålder 

Län 16‒30 år 31‒50 år > 50 år Samtliga 

Stockholms län 68 79 80 77 
Uppsala län 65 78 80 75 
Södermanlands län 65 79 77 75 
Östergötlands län 68 79 82 77 
Jönköpings län 68 80 81 77 
Kronobergs län 69 74 77 73 
Kalmar län 66 79 79 75 
Gotlands län 65 78 83 76 
Blekinge län 68 80 83 77 
Skåne län 64 76 80 74 
Hallands län 67 78 82 77 
Västra Götalands län 67 79 81 76 
Värmlands län 71 77 80 76 
Örebro län 68 78 83 76 
Västmanlands län 68 76 79 75 
Dalarnas län 71 81 82 78 
Gävleborgs län 68 82 81 78 
Västernorrlands län 69 74 78 74 
Jämtlands län 77 85 79 81 
Västerbottens län 75 82 83 80 
Norrbottens län 71 82 82 79 
Samtliga 67 79 80 76 

1.4.4 Utbildningsnivå 
Fördelat efter utbildningsnivå var överlevnadsgraden högst bland företagare med forskar-
utbildning, 85 procent, och lägst bland de med förgymnasial utbildning, 69 procent. 

Variationen mellan branschgrupperna var stor. Inom programmering och informations-
tjänster samt vård och omsorg var överlevnaden betydligt högre bland företagare med 
högre utbildning. I finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet var dock överlevnaden 
så gott som lika, 90 procent, i grupperna som saknade forskarutbildning. Även inom 
transport och magasinering var överlevnadsgraderna likartade bland företagare med 
förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning.    



Tabell 4 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter bransch och 
utbildning 

Branschgrupp (SNI 2007) För- 
gymnasial Gymnasial Efter- 

gymnasial Forskar Samtliga 

Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI 01-03 85 88 90 100 88 

Tillverkning och dylikt SNI 05-39 75 76 75 71 76 

Bygg och anläggning SNI 41-43 71 78 81 88 76 

Handel och service motorfordon SNI 45-47 59 69 71 80 68 

Transport och magasinering SNI 49-53 76 78 79 100 78 

Hotell och restaurang SNI 55-56 63 67 69 72 66 
Förlag, radio, TV, film och telekommunikation                  
SNI 58-61 76 82 82 91 82 
Programmering och informationstjänster SNI 62-
63 63 76 80 93 79 
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet                
SNI 64-68 89 90 89 76 89 
Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet                    
SNI 69-70 75 79 80 86 80 
Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och 
forskning          SNI 71-72     79 85 82 90 83 

Reklam och marknadsföring SNI 73 69 76 73 67 73 
Annan specialiserad konsultverksamhet och 
veterinärtjänster SNI 74-75 68 77 78 76 77 

Uthyrning, personalförmedling, turism, 
bevakning samt andra kontorstjänster SNI 77-82 64 72 75 74 71 

Utbildning SNI 85 74 76 78 81 77 

Vård och omsorg SNI 86-88 59 73 83 91 81 

Kultur, nöje och fritid SNI 90-93 76 82 82 80 81 
Andra serviceföretag och personliga tjänster                   
SNI 94-99 63 68 69 53 67 

Bransch ospecificerad 70 71 74 79 71 

Samtliga 69 76 79 85 76 

 

Fördelat efter län återfanns den största skillnaden mellan företagare med förgymnasial 
utbildning och de med gymnasial utbildning i Jämtlands län med 12 procentenheter. I 
Dalarnas län var överlevnaden lika, 77 procent, i dessa båda grupper. 



Tabell 5 Överlevnad i procent bland nystartade företag 2014 efter tre år fördelat efter län och utbildning 

Län För- 
gymnasial Gymnasial Efter- 

gymnasial Forskar Samtliga 

Stockholms län 67 76 79 85 77 

Uppsala län 70 75 76 82 75 

Södermanlands län 70 74 79 86 75 

Östergötlands län 69 78 78 91 77 

Jönköpings län 71 79 76 76 77 

Kronobergs län 68 75 74 69 73 

Kalmar län 71 76 77 83 75 

Gotlands län 74 80 76 67 76 

Blekinge län 69 78 80 83 77 

Skåne län 66 73 78 85 74 

Hallands län 69 76 80 90 77 

Västra Götalands län 69 75 79 87 76 

Värmlands län 72 78 76 75 76 

Örebro län 70 75 80 100 76 

Västmanlands län 69 74 80 81 75 

Dalarnas län 77 77 81 88 78 

Gävleborgs län 70 78 82 78 78 

Västernorrlands län 71 76 73 92 74 

Jämtlands län 70 82 82 80 81 

Västerbottens län 78 81 81 78 80 

Norrbottens län 74 77 84 85 79 

Samtliga 69 76 79 85 76 



2 Anställda 
2.1 Anställda i överlevande företag efter juridisk form, bransch 

och län 
De nystartade företagen 2014 hade totalt 29 573 anställda och de kvarvarande företagen 
2017 hade 49 339 anställda. De företag som avvecklades under perioden hade initialt 4 699 
anställda. De företag som överlevt till 2017 hade således 24 874 anställda vid start 2014.  

Flertalet företag saknade anställda såväl 2014 som 2017. Bland överlevande företag 2017 
saknade 77 procent anställda år 2014 och 5 procent hade fler än två anställda. År 2017 var 
dessa andelar 71 procent respektive 9 procent. 

Med en indelning efter växande, oförändrade och krympande företag i förhållande till 
initialt antal anställda uppgick andelen växande företag till 18 procent, andelen med 
oförändrat antal anställda till 73 procent och andelen krympande till 9 procent. 

Andelen växande företag var högst inom hotell och restaurang samt transport och 
magasinering med 40 procent respektive 36 procent växande företag. Samtidigt återfanns 
även den högsta andelen krympande företag inom dessa branschgrupper med 22 procent 
krympande företag i hotell och restaurang och 12 procent krympande företag i transport 
och magasinering.  

Tabell 6 Överlevande företag 2017 bland nystartade företag 2014 fördelat efter bransch och förändring 
antal anställda i förhållande till antal anställda 2014 

Branschgrupp (SNI 2007) Minskning Oförändrat Ökning 

Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI 01-03 4 88 8 

Tillverkning och dylikt SNI 05-39 7 76 17 

Bygg och anläggning SNI 41-43 11 62 27 

Handel och service motorfordon SNI 45-47 12 67 21 

Transport och magasinering SNI 49-53 12 52 36 

Hotell och restaurang SNI 55-56 22 38 40 
Förlag, radio, TV, film och telekommunikation                  
SNI 58-61 7 81 12 

Programmering och informationstjänster SNI 62-63 11 68 21 
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet                
SNI 64-68 7 81 12 
Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet                    
SNI 69-70 11 70 19 
Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning          
SNI 71-72     9 69 22 

Reklam och marknadsföring SNI 73 12 71 17 
Annan specialiserad konsultverksamhet och 
veterinärtjänster SNI 74-75 6 85 9 

Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning 
samt andra kontorstjänster SNI 77-82 12 65 23 

Utbildning SNI 85 5 86 9 

Vård och omsorg SNI 86-88 10 72 18 



Branschgrupp (SNI 2007) Minskning Oförändrat Ökning 

Kultur, nöje och fritid SNI 90-93 3 91 6 
 
Andra serviceföretag och personliga tjänster                   
SNI 94-99 

5 84 11 

Bransch ospecificerad 6 75 19 

Samtliga 9 73 18 

Bland aktiebolagen var andelen företag med oförändrat antal anställda 50 procent, andelen 
krympande företag 17 procent och andelen växande företag 33 procent. 

Andelarna växande företag inom hotell och restaurang samt transport och magasinering 
uppgick till 52 procent respektive 48  procent. Inom bygg och anläggning var andelen 
växande företag 45 procent. Den högsta andelen krympande företag återfanns inom hotell 
och restaurang med 27 procent. 

Den högsta andelen företag med oförändrat antal anställda förelåg inom finans-, 
försäkrings- och fastighetsverksamhet med 77 procent.                 

Tabell 7 Överlevande företag 2017 bland nystartade företag 2014 fördelat efter bransch och förändring 
antal anställda i förhållande till antal anställda 2014, aktiebolag 

Branschgrupp (SNI 2007) Minskning Oförändrat Ökning 

Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI 01-03 19 49 32 

Tillverkning och dylikt SNI 05-39 16 46 38 

Bygg och anläggning SNI 41-43 19 36 45 

Handel och service motorfordon SNI 45-47 20 46 34 

Transport och magasinering SNI 49-53 18 34 48 

Hotell och restaurang SNI 55-56 27 21 52 
Förlag, radio, TV, film och telekommunikation                  
SNI 58-61 17 54 29 

Programmering och informationstjänster SNI 62-63 18 47 35 
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet                
SNI 64-68 8 77 15 

Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet                    
SNI 69-70 16 55 29 

Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning          
SNI 71-72     14 52 34 

Reklam och marknadsföring SNI 73 21 48 31 
Annan specialiserad konsultverksamhet och 
veterinärtjänster SNI 74-75 19 52 29 
 
Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt 
andra kontorstjänster SNI 77-82 

22 39 39 

Utbildning SNI 85 17 50 33 

Vård och omsorg SNI 86-88 18 50 32 



Branschgrupp (SNI 2007) Minskning Oförändrat Ökning 

Kultur, nöje och fritid SNI 90-93 17 55 28 
Andra serviceföretag och personliga tjänster                   
SNI 94-99 21 40 39 

Bransch ospecificerad 11 52 37 

Samtliga 17 50 33 

 
Fördelat efter län var skillnaderna små. Andelen växande företag var 18 procent totalt. Den 
högsta andelen växande företag återfanns i Gävleborgs län med 20 procent och de lägsta 
andelarna, 15 procent, i Kronobergs-, Kalmar, Dalarnas och Jämtlands län. 

2.2 Anställda i överlevande företag efter kön och härkomst 
Andelen växande företag ledda av kvinnor uppgick till 13 procent och bland män till 20 
procent. Bland aktiebolag uppgick dessa andelar till 34 procent respektive 33 procent. 

Figur 14  Överlevande företag 2017 bland nystartade företag 2014 fördelat efter kön och förändring antal 
anställda i förhållande till antal anställda 2014 
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Figur 15  Överlevande företag 2017 bland nystartade aktiebolag 2014 fördelat efter kön och förändring 
antal anställda i förhållande till antal anställda 2014 

Kvinnor 
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Andelen växande företag ledda av person med utländsk härkomst uppgick till 24 procent 
och bland företag ledda av person med svensk härkomst till 16 procent. Bland aktiebolag 
uppgick dessa andelar till 40 procent respektive 32 procent. Andelen krympande företag 
uppgick till 23 procent i aktiebolag ledda av person med utländsk härkomst och 16 
procent i aktiebolag ledda av person med svensk härkomst. 



Figur 16  Överlevande företag 2017 bland nystartade företag 2014 fördelat efter härkomst och förändring 
antal anställda i förhållande till antal anställda 2014 
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Figur 17  Överlevande företag 2017 bland nystartade aktiebolag 2014 fördelat efter härkomst och 
förändring antal anställda i förhållande till antal anställda 2014 
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2.3 Växande företag  
Antalet växande företag i termer av antal anställda skilde sig mellan enskilda näringsidkare 
och aktiebolag. Bland enskilda näringsidkare ökade 6 procent av företagen antalet 
anställda under treårsperioden 2014 till 2017. Bland aktiebolag var motsvarande andel 33 
procent. En andel på 10 procent av aktiebolagen ökade antalet anställde med fler än två 
personer. Sett till denna grupp återfanns de högsta andelarna växande företag inom hotell 
och restaurang med 31 procent samt transport och magasinering och uthyrning, 
personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster med 18 procent inom 
respektive bransch. 



Fördelat efter län förelåg inga påtagliga skillnader i andelar växande företag bland 
aktiebolag med cirka 10 procent ökning med fler än två anställda och 23 procent en eller 
två anställda. 

Bland kvinnor var andelen aktiebolag med en ökning på mer än två anställda 9 procent och 
bland män 11 procent och med ökning en eller två anställda, 25 procent respektive 22 
procent. 

I aktiebolag med företagare med utländsk bakgrund uppgick andelen företag med ökning 
på mer än två anställda till 16 procent och bland företagare med svensk bakgrund till 9 
procent. Inom bygg och anläggning var andelen aktiebolag med en växt på mer än två 
anställda 26 procent bland företagare med utländsk bakgrund och 17 procent bland 
företagare med svensk bakgrund. I transport och magasinering var motsvarande andelar 27 
respektive 18 procent. 
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