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Varför växer inte vissa företag?

Många företag är lönsamma, men realiserar inte sin tillväxtpotential
Det är ett fåtal snabbväxande företag, runt 1 %, som skapar nästan alla nya jobb, visar ny
forskning hos Ratio. De allra flesta företag uppvisar ingen eller en marginell tillväxt av antal
anställda. I denna grupp finns många företag som uppvisat en hög lönsamhet under ett flertal
år, vilket indikerar att de inte har realiserat sin tillväxtpotential.
Forskningsinstitutet Ratio presenterar idag i Almedalen ny forskning som visar varför många företag
avstår från att växa, trots att de har förutsättningar. Man kan dela in hindren i tre grupper:
(i) Avsaknad av tillväxtambitioner
(ii) Brist på kompetens eller resurser
(iii) Brister i det institutionella ramverket
Forskning visar att många företagare saknar tillväxtambitioner, vilket till stor del verkar bero på ickeekonomiska faktorer såsom oro över personalens välmående, risken över att förlora kontrollen över
den operativa verksamheten och minskat oberoende gentemot externa aktörer. Om detta är
huvudskälet till att många lönsamma företag inte väljer att expandera verksamheten måste politiken
inriktas mot att försöka förändra företagens preferenser i syfte att göra dem mer benägen att växa och
att ta risker.
Brist på kompetens kan bero på att företagsledningen inte har den kompetens som krävs för att
utveckla verksamheten eller erhålla de medel som krävs för att expandera organisationen. Avsaknaden
av tillväxt kan också bero på matchningsproblem på arbetsmarknaden, d.v.s. att företagsledningen inte
kan hitta rätt kompetens för att genomdriva sina tillväxtambitioner. En möjlighet är att den svenska
arbetsmarknadslagstiftningen kan leda till inlåsningseffekter, vilket innebär att mindre företag med
tillväxtambitioner har problem att rekrytera rätt kompetens för att tillväxten ska kunna realiseras.
Slutligen kan utformningen av institutionerna påverka den realiserade tillväxten. Företagsledaren

kan avskräckas från att växa på grund av exempelvis mängden regler och byråkrati,
regleringar på arbetsmarknaden och konkurrens från offentliga bolag.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de snabbväxande företagen utgör en mycket liten
andel av företagsstocken och att de kan ha realiserat sina tillväxtambitioner trots förekomsten
av olika typer av tillväxtbarriärer. Vi anser därför att fokus istället bör inriktas mot de
potentiellt snabbväxande företagen, d v s de företag som har en möjlighet att växa men av
någon anledning avstår.
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