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FORSKNING I KORTHET: Himmel eller
helvete – om anställningsvillkoren i
nystartade företag
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“De nyare studier som har gjorts (...) visar istället
att anställda i nya företag antingen har högre eller
endast lite lägre löner än deras motsvarigheter i
etablerade företag”

företaget. Eftersom många nystartade företag
blir kortlivade kommer anställda i nya företag
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på Ratio. Nyström studerar näringslivsdyna-
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mik i form av nyetablering och nedläggning av
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företag. Forskningen har ett regionalt och/eller
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anställning, eller om kompetensen som krävs
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i ett nystartat företag förändras när företaget
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Litteratur genomgången visar även att anställda i nya företag har högre sannolikhet

I

att själva bli entreprenörer. Dock behövs mer

forskning

forskning om hur dessa nya entreprenörer

kommunikationsavdelningen fram så kallade

och deras företag presterar och vad individer

”forskning i korthet”. I dessa sammanfattas en

som jobbat i entreprenöriella företag har för

eller flera utvalda publikationer kortfattat på

användning av erfarenheten när de börjar

svenska.

arbeta på andra jobb. Frågor om huruvida en
anställning i ett nystartat företag gör de anställda mer innovativa eller om erfarenheten
leder till högre lön är också relevanta för
framtida forskning.
Slutligen betonar Nyström att även om ”kvaliteten” på de jobb som de nya företagen
skapar ibland kan vara tveksam så ger dessa
företag ger individer med en svagare position
på arbetsmarknaden en inträdesport till arbetsmarknaden. Därmed spelar jobben i de
nystartade företagen en viktig roll för en dynamisk arbetsmarknad.
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