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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Embryot till den idé som slutligen resulterade i denna uppsats var författarens läsning 
av William Baumols artikel Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and 
Destructive (1990), natten mot en tentamen i Makroekonomisk analys C. Denna 
fångande artikel argumenterar för att skillnaden i ekonomisk tillväxt mellan länder i 
stor grad beror på om landets normer och infrastruktur är av sådan art att de främjar 
produktiva former av entreprenörskap. På anekdotisk basis visar Baumol att så fram 
tills den industriella revolutionen egentligen aldrig varit fallet, varför de flesta 
människor med entreprenöriella egenskaper lagt sin energi på andra sysselsättningar 
som upplevts ge högre avkastning, såsom krig, mutor eller kalligrafi.  
 
Baumol betonar vikten av entreprenörer för att uppfinningar skall kunna spridas och 
få betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Han berättar till exempel att redan det 
gamla romarrikets Alexandria hade uppfunnit såväl en fungerande vattenkvarn som 
en fungerande ångmaskin. Möjligheterna att tillvarata dessa uppfinningar i en 
förindustriell revolution uteblev dock, på grund av avsaknaden av ett fungerande 
institutionellt system som möjliggjorde för entreprenörer att kommersialisera och 
erbjuda uppfinningarna på marknaden. Länken mellan uppfinnare, entreprenörer och 
tillväxt är vad denna uppsats avhandlar. 

1.2 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående idé om entreprenörer som nödvändiga agenter för att 
implementera uppfinningar i ekonomin, anammar denna uppsats den italienske 
forskaren Claudio Michelaccis relativt nya tillväxtmodell, presenterad i artikeln Low 
Returns to R&D due to the lack of entrepreneurial skills (2003). Michelacci 
konstruerar en matchningsfunktion mellan forskare och entreprenörer, som stipulerar 
konstant avkastning till den teknologiska tillväxten om allokeringen till forskning 
respektive entreprenörskap är genomtänkt. Han finner därpå belägg för detta 
samband, på basis av en regression vars underlag utgörs av värden för USA under 
perioden 1950-1990. 
  
I mitt tycke är emellertid denna högst begränsade statistiska undersökning inte 
tillräcklig för att man skall kunna vara säker på hållbarheten i Michelaccis slutsatser. 
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Uppsatsens syfte är således att så långt det är möjligt imitera Michelaccis studie på ett 
större urval. Jag genomför en variant av hans regression på 23 industriländer under 
perioden 1985-2004, ett så brett urval som möjligt på basis av tillgängliga data.  
 
Jag inleder emellertid min uppsats med en djupdykning i begreppet entreprenörskap, 
då förståelsen av just denna aspekt inom tillväxtteorin är vad jag lägger särskild 
tonvikt vid. De två andra komponenterna i tillväxtmodellen, teknologisk utveckling 
respektive forskning och utveckling, utgår jag ifrån att läsaren redan har relativt god 
kunskap om, varför de inte behandlas mer än nödvändigt. 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 fokuserar på begreppen entreprenör och entreprenörskap, och de teoretiska 
definitioner som finns därav. Kapitel 3 försöker förklara varför entreprenörsstudiet 
har förpassats bort från nationalekonomins huvudfåra, samt ge en överblick över de 
uppenbara operationaliseringsproblem som föreligger när man går från teori till 
praktik.  
 
Kapitel 4 presenterar Claudio Michellacis tillväxtmodell, regressionsresultat och 
slutsatser mer utförligt. Kapitel 5 redogör för både tillvägagångssättet i och resultaten 
av min egen analys. Kapitel 6 presenterar de slutsatser jag drar av min undersökning, 
samt diskuterar eventuella problem och tänkbara framtida angreppssätt på det 
fascinerande studium som är entreprenörskapet. 
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2 Entreprenörskap - ett flertal definitioner 

Som redan påpekats kommer denna uppsats att i stor utsträckning att cirkulera kring 
begreppen entreprenör och entreprenörskap. Således skildrar den en disciplin som av 
olika anledningar främst studeras utanför den nationalekonomiska huvudfåran. 
  
Dan Johansson (2004), forskare vid Näringslivets forskningsinstitut Ratio, berättar att 
entreprenörskap och entreprenörer alltsedan antiken har utgjort en högst central punkt 
inom all ekonomisk tankeverksamhet. Så även inom nationalekonomin, i alla fall fram 
tills den matematiska ansatsen under mellankrigstiden blev den dominerande inom 
ämnet. Som vi kommer att få se fick detta konsekvensen att studiet av 
entreprenörskap förpassades bort från den nationalekonomiska huvudfåran, för att 
dväljas inom alternativa inriktningar.  
 
Det kom att bli främst inom den schumpeterianska, den österrikiska och den 
institutionella skolan, som fokus kom att riktas på begreppen entreprenör och 
entreprenörskap under 1900-talet. Henrekson och Stenkula (2007 s.10-12) berättar att 
entreprenören frodas även inom andra forskningsdiscipliner, såsom företagsekonomi 
och sociolog. Varför den danske prinsen har uteslutits ur Hamlet, som det har 
uttryckts vid ett flertal tillfällen 1, är någonting jag förklarar mer utförligt under punkt 
2.3., men anledningen står egentligen att finna redan i nedanstående genomgång av de 
olika definitioner som finns av begreppen entreprenör och entreprenörskap 2. 

2.1 Schumpeters skapare och Kirzners 
upptäckare  

Den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter var mannen som på allvar befäste 
idén om entreprenörskap som en oumbärlig faktor för tillväxt i ekonomin, först i 
boken The Theory of Economic Development (2004(1934)) 3. Allt efterföljande 
teoretiserande inom området bygger i stor utsträckning på hans antaganden, till 
exempel tankegångarna från den svenska tillväxtskolan och den österrikiska skolan, 
till vilken bland andra Friedrich A Hayek och Ludwig von Mises bekänner sig. Dessa 
namn torde klargöra att länken mellan entreprenörskap och den politiska, liberala 
                                                
1 Baumol (1968 s.68) : ‘The theoretical firm is entrepreneurless – the Prince of Denmark has been 
expunged from the discussion of Hamlet’. Shumpeter (1942 s. 86) : ‘[A] theoretical construction which 
neglects this essential element of the case neglects all that is most typically capitalist about it. It is 
like Hamlet without the Danish prince’.  
2 Tilläggas bör redan nu, att blott en måttlig konsensus finns kring vad en entreprenör eller 
entreprenörskap egentligen är. Hebért och Link (1989) har till exempel lyckas med konststycket att 
lista så många som 13 separata definitioner av begreppet.  
3 Originalet publicerades på tyska redan 1911. 
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idéskolan inte är obetydlig, något man i synnerhet bör ha i minnet i beaktandet av de 
policyrekommendationer som följer på resonemangen nedan. 
   
Enligt Schumpeter ligger entreprenörskapet bakom implementeringen av uppfinningar 
i produktionen, den så kallade innovationsprocessen då en uppfinning övergår till att 
bi en innovation 4. Denna process främjar således den teknologiska utvecklingen, och 
som en följd därav den ekonomiska tillväxten i ett land. Entreprenörskapet har således 
en skapande funktion, störandes ett rådande jämviktsläge – just det jämviktsläge som 
är så vitalt i nyklassisk teori och ovärderligt för mycken annan ekonomisk analys.  
 
En betydelsefull medlem i den österrikiska skolan, Israel Kirzner, definierar å sin sida 
entreprenörskapet som den faktor som för ekonomin mot nämnda jämviktsläge 5. 
Magnus Henrekson och Mikael Stenkula (2007 s.23-30) vid Svenska 
Handelshögskolan menar att bägge dessa definitioner av entreprenören kompletterar 
varandra, då de gemensamt bidrar till förnyelse och förändring i ekonomin. Figur 1 
nedan kastar större ljus över hur de två definitionerna är lierade. 
 
Skaparen, den schumpeterianske, jämviktsförstörande entreprenören, ökar genom sitt 
värv antalet möjligheter i ekonomin, och förskjuter produktionsmöjlighetskurvan utåt 
(från B till C). När så skett exploaterar upptäckaren, den kirznerianske entreprenören, 
de nya möjligheterna i ekonomin så att ekonomin förs från en punkt innanför 
produktionsmöjlighetskurvan till en punkt på kurvan (från A till B eller från B till 
nyskapade C) - med andra ord möjliggör han att alla befintliga resurser används så 
effektivt som möjligt. Vi kan konstatera att definitionerna inte är ömsesidigt 
uteslutande.  

Figur 1: Produktionsmöjlighetskurvan 6 

 
 

                                                
4 Det rör sig inte enbart om tekniska innovationer utan även organisatoriska. Exempel på mycket 
betydelsefulla innovationer av det senare slaget är aktiebolaget som betonas av Rosenberg & Birdzell 
(1986) såväl som bokföringen. Detta diskuteras bland annat hos Johansson och Karlsson (2002 s.12) 
5 Se bland annat Kirzner (1973) och Kirzner (1997). 
6 Figur 1 är hämtad från Henrekson och Stenkula (2007 s.29): Figur 3: Jämviktsskapande och icke-
jämviktsskapande entreprenörskap. 
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Schumpeter utgick vidare ifrån att: 
 a) andelen entreprenörer eller potentiella entreprenörer är någorlunda lika över tid 
och rum, och att  
 b) entreprenörernas målsättning, det vill säga vinstmaximering, är någorlunda 
lika över tid och rum. Han menade att denna målsättning förverkligas genom att 
entreprenören ägnar sig åt att någon av följande sysselsättningar 7: 

 
1. En ny vara eller en ny kvalitet av en vara införs  
2. En ny produktions- eller marknadsföringsmetod lanseras  
3. En ny marknad öppnas  
4. En ny källa till råvaror eller halvfabrikat erövras  
5. En ny organisation genomförs  

 
Faktum är att i princip allt senare teoretiserande kring entreprenörskap utgår från 
Schumpeters och Kirzners resonemang. Bland andra Wennekers och Thurik (1999) 
hävdar att någon hänger sig åt entreprenörskap om han eller hon, antingen själv eller i 
grupp, i eller utanför en existerande organisation, uppfattar och skapar nya 
ekonomiska möjligheter, och introducerar dessa idéer på marknaden, trots osäkerhet 
och andra hinder, detta genom att fatta beslut om plats, form och användande av 
resurser och institutioner 8. Osäkerheten i fråga är inte en kalkylerbar risk med en 
känd sannolikhetsfördelning, utan en så kallad Knightsk osäkerhet, genuin osäkerhet 
med en framtid som inte bara är okänd, utan okännbar. Wennekers och Thurik lägger 
således även tonvikt vid betydelsen av entreprenören som koordinator, en idé som 
lanserades av den franske ekonomen Jean-Baptiste Say (1845) redan på 1800-talet. 

2.2 Baumol: improduktivt och destruktivt 
entreprenörskap 

Den amerikanske ekonomen William Baumol 9, påtalad i inledningen, är en av de 
herrar som byggt vidare på Schumpeters idéer. Baumol konstaterar (1990) att 
entreprenörerna själva kan välja att tillhandahålla den funktion som är 
entreprenörskapet. De kan dessutom välja att låta detta vara produktivt, improduktivt 
eller rent av destruktivt, sett ur ett samhälleligt perspektiv. De individer som 
genomför den entreprenöriella funktionen antas nämligen vara rationella nog att satsa 
på den typ av entreprenörskap som ger högst privat avkastning. Baumol lägger två 
ytterligare sysselsättningar till de som Schumpeter listade tidigare (se punkt 2.1): 
                                                
7 Denna uppräkning är mycket vanligt förekommande. Se till exempel Johanson (2004 s.518). 
8 Denna sammanfattning lägger såväl Frank Knights som Jean-Baptiste Says definitioner av 
entreprenörskap till Schumpeters och Kirzners. Sammantaget har entreprenören således fyra roller: (1) 
innovatör (Schumpeter), (2) arbitragör (Kirzner) (3) osäkerhetsbärare (Knight) och (4) koordinator 
(Say). 
9 Den brittiska tidningen The Economist publicerade en artikel (11/3, 2006, s.68f) om William Baumol 
och hans livslånga strävan att utveckla en plats för entreprenören i ekonomisk teori. De noterar att 
traditionell mikroekonomisk teori har en plats för priser och firmor men inte för entreprenören. Baumol 
prisas för hans insatser för att råda bot på detta tillkortakommande: ‘Thanks to Mr. Baumol's own 
painstaking efforts, economists now have a bit more room for entrepreneurs in their theories.’ 
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 6. En överföring av teknologi till ett nytt geografiskt område  
 7. Ett övertagande av inkomster från andra entreprenörer (rent-seeking), det vill 

säga erhållande av vinst från ur det samhälleliga perspektivet icke-produktiv 
verksamhet. 
 
Som påpekades i inledningen driver Baumol tesen att entreprenörer som har ägnat sig 
åt ur det samhälleliga perspektivet icke-produktiv verksamhet (det vill säga 
variationer av sysselsättning 7), har dominerat historiskt sett. Rent-seeking kan 
översättas till privilegiejakt, och innebär i detta sammanhang att entreprenören 
använder sin talang för att tillskansa sig sådant som andra producerat, exempelvis 
genom att få till stånd omfördelningar och förmåner, eller undgå beskattning. Denna 
entreprenörsaktivitet är enligt Henrekson och Stenkula (2007 s.32) att definiera som 
improduktivt entreprenörskap om den blott leder till en förmögenhetsomfördelning 
utan att några nya värden skapas, och som destruktivt entreprenörskap om det 
sammanlagda överskottet av ansträngningarna rent av är negativt. När man inom 
ekonomin talar om entreprenörskap som något som främjar tillväxt åsyftas 
naturligtvis det produktiva entreprenörskapet. 
 
Historiskt sett har det destruktiva entreprenörskapet tagit sig mer dramatiska uttryck, 
eftersom avkastningen såsom den stipulerades av samhället normer och regelverk var 
större för mer dramatiska sysselsättningar. I det gamla Romarriket var till exempel de 
socialt accepterade sätten att bli rik begagnandet av krigföring, mutor och ägande av 
land. Handel och industri var däremot socialt stigmatiserande och något som endast 
frigivna slavar ägnade sig åt. Som ett resultat därav var förekomsten av produktiva 
entreprenörer låg, ett mönster som går igen i praktiskt taget alla tidsepoker historiskt 
sett.  
 
Den industriella revolutionen i västvärlden, och en förändring av samhällets normer 
samtidigt med införandet av äganderätt, patenträtt och dylika institutioner, ledde 
emellertid till att den relativa avkastningen för produktivt entreprenörskap ökade. I 
klartext möjliggjorde introduktionen av institutionerna för människor att bli rika 
samtidigt som de berikade samhället, genom att implementera uppfinningar i 
ekonomin.  
 
Därmed inte sagt att de två ”sämre” formerna av entreprenörskap inte lever och frodas 
än idag. I industriländer förekommer improduktivt entreprenörskap i samband med 
kostsamma rättstvister, tveksamma företagsuppköp och skatteflykter 10. I 
utvecklingsländerna är improduktiva former av entreprenörskap mycket vanligt 
förekommande, såväl som i transitionsekonomier. Coyne och Leeson (2004) har gjort 
en studie av Rumäniens företagande, vilken leder till slutsatsen att det totala antalet 
entreprenörer i Rumänien är stort, men att detta snarast är att betrakta som negativt ur 
ett ekonomiskt perspektiv, då de som ägnar sig åt produktivt entreprenörskap är få till 
antalet. Detta menar man är ett symptom på ett mycket bristfälligt institutionellt 
system präglat av korruption och svågerpolitik.  
  
Baumol sammanfattar sitt resonemang i tre förslag, värda att ta fasta på i det 

                                                
10 Se bland annat Henrekson och Stenkula s.31-33 och Baumol (1990) s.24 
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kommande: 
 

1.  Samhällets institutioner och normer, spelreglerna, varierar mycket 
2.  Karaktären på entreprenörsaktiviteten varierar med reglerna 
3.  Karaktären på entreprenörsaktiviteten kan ha stora effekter på ekonomin11 

 
Den svenska tillväxtskolan har gjort sig känd för att betona just institutioner, dels för 
deras betydelse för att främja den process som kallas kreativa förstörelse, men också 
för att dessa enligt skolan är den enda aspekt av tillväxtens symmetri som man från 
politiskt håll kan och bör påverka 12. Fyra särskilt viktiga institutionella effekter, vars 
utformning påverkar förekomsten av olika former av entreprenörskap, är, enligt 
Johansson och Karlson (2002):  
 

a) Äganderätten. En väl avvägd äganderätt främjar produktiva former av 
entreprenörskap, även om det totala antalet entreprenörer kan minska eftersom 
improduktiva former slås ut. 

 b) Sparande och förmögenhet. Enligt den svenska tillväxtskolan spelar inte bara 
storleken på, utan också utformningen av, sparandet stor roll, då empiri tydligtvis är 
stark för att det privata sparandet ökar mängden produktivt entreprenörskap.  

c) Beskattning. Höga skatter kan öka graden av självanställning som företas i 
syfte att öka möjligheterna till att undvika skatt, men minskar otvivelaktigt det 
produktiva entreprenörskapet eftersom incitamenten för detta minskar.  

d) Arbetsmarknadsregleringar. Den svenska tillväxtskolan menar att omfattande 
regleringar i första hand skadar små och entreprenöriella arbetsgivare. Dock finns 
inget samband mellan andelen självanställda per se och regleringsgraden. 

  
 

 

                                                
11 Se Baumol (1990 s.897ff) för en längre redogörelse. 
12 För en grundlig genomgång av den så kallade svenska tillväxtskolan rekommenderas Johansson och 
Karlsson (2002). Framstående företrädare är bland andra Erik Dahmén vid Svenska Handelshögskolan 
och Gunnar Eliasson vid Kungliga Tekniska Högskolan. Johansson och Karlsson räknar upp tre så 
kallade kompetensblock, som krävs för att ett samhälle skall kunna ha stabil tillväxt: ett expansivt 
utvecklingsblock, ett komplett kompetensblock, och ett institutionellt block. I de två första blocken 
samverkar uppfinnare och entreprenörer i en process som omöjligen kan skapas på artificiell väg, 
varför staten enkom skall ägna sig åt att värna det tredje blocket. Kopplingen till liberal ideologi är med 
andra ord tydlig. 
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3 Komplikationer rörande entreprenörskap 

3.1 Entreprenören i neoklassisk jämvikt 

Då de matematiska metoderna dominerat den nationalekonomiska forskningsteorin 
alltsedan mellankrigstiden, har de modeller som utvecklats styrts av det som ansetts 
möjligt att uttrycka matematiskt. Som konstaterats under punkt 2.1. är entreprenörer 
störare eller utjämnare av jämvikt, vilka agerar som koordinatorer under osäkerhet 
och ser möjligheter som andra inte ser. Denna breda definition är praktiskt taget 
omöjlig att formalisera - det kan med andra ord inte finnas något entreprenörskap i 
ordets egentliga, breda mening i det neoklassiska jämviktstillståndet.  
 
Således uteslöts entreprenörskapet under en lång period helt, inte bara från 
modellerna utan också från de omkringliggande resonemangen. Därtill var den 
allmänna attityden till företagande under efterkrigstiden präglade av keynesianskt 
tänkande och av attityden att storföretagen hade lyckats mekanisera den 
entreprenöriella processen, varför den enskilde entreprenören inte längre skulle 
behövas. Till och med Schumpeter (1942) själv ansåg att så var fallet, och drog så 
pass drastiska slutsatser av detta att han förutspådde att det skulle leda till en fredlig 
övergång till socialism i kapitalistiska samhällen 13.  

  
Den amerikanske makroekonomen Robert Barro (Citerad i Johansson (2004 s.6.)) ger 
en förklaring till varför de axiom som bygger upp den matematiska nationalekonomin 
ger konsekvensen att entreprenören utesluts: 

 
The confrontation between the basic axioms and the entrepreneur leaves two 
possibilities: to accept the entrepreneur and reject the modern theory of the firm, or 
to reject the entrepreneur and maintain allegiance to the modern theory of the firm. . 
. . Simply put, entrepreneurship is above ‘formalization’—it cannot be neatly 
packaged within a mechanistic, deterministic model. Importantly, the choice is an 
‘either-or’ proposition; there is no happy medium. The corner solution which 
economic theory has chosen is consistency and for this reason the entrepreneur 
disappeared from microeconomic theory. 

 
Schumpeter (citerad i Kirzner (1974 s.3.)) konstaterade även han, att det inte finns 
någon plats för entreprenören i det statistiska jämviktstillståndet: ”for the entrepreneur 
to make neither profit nor loss… he has no function of a special kind there, he simply 
does not exist”. 
 
Icke desto mindre finns det forskare som har försökt att genomföra en matematisk 
formalisering av entreprenören och entreprenörskapet. Nobelpristagaren Theodore W. 
Schultz (1980) är den som mest av alla skall ha försökt inkludera begreppet i klassisk 

                                                
13 Varför han bara nästan fick rätt i fråga om Sverige analyserar Jakobsson och Henrekson (2001). 
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nationalekonomi. Henrekson och Stenkula (2007 s.86-97.) sammanfattar hans 
resonemang, som bygger på att entreprenören alltid har en identifierbar 
marginalprodukt, eftersom hans eller hennes förmåga tvivelsutan är till nytta för ett 
företag och dess produktion. Således måste det finnas ett utbud, en efterfrågan och 
något slags marknad. Utbudet av entreprenörer består av de potentiella entreprenörer 
som har kompetens och kapital. Efterfrågan på entreprenörer är kopplad till 
förekomsten av entreprenöriella möjligheter. Där utbud och efterfrågan möts finner vi 
en jämvikt, men inte sällan är det samme person som erbjuder och efterfrågar 
entreprenörskap, till exempel entreprenöriella egenföretagare. 
 
Ett annat enligt bland andra Henrekson och Stenkula intressant bidrag till att 
inkorporera entreprenören i tillväxtteorin har lämnats av den tidigare påtalade 
italienske forskaren Claudio Michelacci (2003). I en tillväxtsmodell som läsaren 
kommer att stifta närmare bekantskap med längre fram, modellerar han 
entreprenörskap som en nödvändig faktor för att ekonomin ska kunna dra fördel av 
forskning och utveckling. Jag återkommer till denna teori i kapitel 4. 
 
Johansson (2004 s.17.) kan visa att entreprenörskap överhuvudtaget inte tycks 
diskuteras i nationalekonomiska läroböcker på avancerad nivå, något han beklagar sig 
över på följande vis: 

 
(I)s it possible for researchers to describe and analyze, for instance, the progress of 
the furniture industry or the progress of the computer industry, in a credible way, 
without taking account of the entrepreneurs Ingvar Kamprad or Bill Gates and the 
entrepreneurial function they have carried out, manifested in the founding and 
expansion of IKEA and Microsoft? Is it possible to grasp the development of 
Sweden’s industry excluding the inventors and entrepreneurs who once founded and 
developed the big firms that today comprise the country’s economic backbone? And 
in understanding the prominent Schumpeterian stories like Kamprad’s IKEA, we 
come to understand entrepreneurship in the general process of economic betterment, 
including all the small Kirznerian stories. 

 
Vissa är ännu mer drastiska. Eliasson (1996 s.23, s.37) föreslår till och med att 
neoklassicismen skall flyttas från den makroekonomiska standardteorin, eftersom den 
enligt honom är ”oanvändbar” (useless). 
 
Också inom den ekonomiska tillväxtteorin, baserad på idéer under efterkrigstiden av 
herrar såsom Robert Solow (1956) och Trevor Swan (1956), finner man samma 
avsaknad av teoretisering kring entreprenörens betydelse för ekonomin. Då 
entreprenörskap bara kan existera om vissa individer skapar eller ser outnyttjade 
möjligheter i ekonomin, är det oförenligt med den jämvikt som neoklassisk 
tillväxtteori analyserar. Där antar man att några outnyttjade möjligheter helt enkelt 
inte existerar: istället utnyttjas alla produktionsfaktorer och produktionsmöjligheter 
maximalt. Henriksson och Stenkula (2007 s.67-69) säger: 

 
Enligt det traditionella neoklassiska synsättet kan det alltså sägas finnas en entydig 
relation mellan insatsfaktorerna och produktionen. Empiriskt har det dock visat sig 
att förändringarna i kapitalstocken och arbetskraften endast kan förklara en mindre 
del av den ekonomiska tillväxten. Återstoden av tillväxten har tillskrivits 
teknologisk utveckling, vilken dock i de tidiga modellerna lämnades helt oförklarad.  
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Senare tillväxtteori har, efter att medvetenheten kring vikten av resursallokering ökat, 
försökt inkorporera andra variabler, såsom teknologisk utveckling, humankapital, 
samt forskning och utveckling i modellerna. Detta har man också haft gott fog för, då 
bland andra Hall och Jones (1999) genom tillväxtbokföring har visat att bidragen från 
kapital och humankapital bara kan förklara en smärre del av ett lands BNP per Capita. 
I en direkt jämförelse är USA:s BNP per Capita 35 gånger större än Nigers dito. 
Tillväxtbokföring ger vid handen att kapital står för en skillnad på 1,5 länderna 
emellan, och humankapital för en skillnad på 3,1. Den resterande faktorn om 7,7 
tillskrivs traditionellt den så kallade Solowresidualen, också kallad produktiviteten. 
Kina har å sin sida en BNP per Capita som är sex procent av den amerikanska, men 
togo man enbart hänsyn till kapital och humankapital skulle Kina i en skattning vara 
1,5 gånger rikare än USA. Hall och Jones modellerar och testar en modell, där det 
konstateras att merparten av denna produktivitetsskillnad härrör från skillnader i 
social infrastruktur länderna emellan.  
 
Steget är därifrån inte långt till att betona entreprenörskapets betydelse för ett lands 
BNP per Capita och dess tillväxt. Som konstaterats (se punkt 2.2) leder såväl Baumols 
som den svenska tillväxtskolans resonemang, till att produktiva former av 
entreprenörskap främjas av social infrastruktur och institutioner.  
  

 

3.2 Svårigheten att operationalisera 
entreprenörskap 

Vanligt men problematiskt inom empiriska undersökningar kring entreprenörskap är 
bristen på goda operationaliseringar av begreppet. Ofta använder man sig av någon 
variation på antalet eller andelen ny- eller egenföretagare som en approximation av 
antalet entreprenörer eller den entreprenöriella aktiviteten i en ekonomi. Då jag 
konstaterat att företagen i en ekonomi kan bestå av såväl produktiva som 
improduktiva och destruktiva entreprenörer, och därtill av folk som tvingats in i 
entreprenörskap (nödvändighetsentreprenörer) är ovanstående emellertid som bäst ett 
grovt mått på det tillväxtfrämjande, produktiva entreprenörskapet 14. Henrekson och 
Stenkula (2007 s.48) redogör för problematiken: 

  
I Sydkorea utgör andelen egenföretagare mer än 30 procent av de sysselsatta, medan 
andelen i Norge och USA bara är knappt åtta procent. Skillnaderna är ibland också 
stora mellan länder som i många andra hänseenden brukar uppfattas som 
förhållandevis lika; i Italien utgör egenföretagarna mer än 25 procent av de 
sysselsatta medan andelen i Frankrike understiger 10 procent.  

 
Företagarsiffror för västvärlden är därtill generellt lägre än för utvecklingsländer. 
Detta är naturligtvis inte en indikation på ekonomisk styrka hos de senare utan snarare 
ett tecken på att landet ännu inte har industrialiserats och att många människor 
                                                
14 Värt att notera redan nu är att Claudio Michelacci använder sig av en variation av detta mått, och att 
jag som går i hans fotspår måste göra detsamma. 
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fortfarande odlar sin egen lilla jordplätt. En större andel av egenföretagarna i ett 
industriland kan med andra ord klassas som produktivt entreprenöriella jämfört med i 
ett utvecklingsland. Skillnaden i siffror är därtill betydande såväl mellan länder, som 
mellan rika och fattiga länder, som mellan regioner inom länder. 
 
Ett alternativt mått på entreprenörskap är tillväxten/överlevnadsgraden i företag. Detta 
kan dock vara en indikation på höga inträdesbarriärer som, när man väl tagit sig över 
dem, gör det enkelt att hålla sig flytande på grund av bristande konkurrens. Ett annat 
alternativ är det så kallade TEA-måttet, Total Entrepenurial Activity Rate, vilket 
definierar andelen av den yrkesverksamma befolkningen som försöker starta ett 
företag eller är verksamma i ett företag som de själva startat under de senaste 3,5 åren. 
Det skiljer därtill på nödvändighets- och möjlighetsföretagande. Använder man sig av 
TEA-måttet på entreprenörskap visar det sig att USA har nästan tre gånger så hög 
andel möjlighetsentreprenörskap som Italien (ibid s.47ff). 
 

Figur 2: TEA-måttet 15 
 

 
 
Inte heller detta mått är emellertid utan komplikationer. van Stel m.fl. (2005) 
konstaterar att effekten av entreprenörskap mätt som TEA beror på BNP-nivån landet 
ifråga: ”This suggests that entrepreneurship plays a different role in countries in 
different stages of economic development”. Till exempel Autresh och Thurik (2001) 
har i en studie garderat sig genom att använt två olika mått på entreprenörskap: den 
relativa andelen av ekonomisk aktivitet som kan attribueras till små firmor, och 
graden av egenanställning. De finner också robusta belägg för att en ökning i den 
entreprenöriella aktiviteten tenderar att leda till högre ekonomisk tillväxt och minskad 
arbetslöshet, något som jag tar fasta på då det borde implicera att dessa mått är 
användbara åtminstone för OECD-länder.  
 
                                                
15 Figur 2 är hämtad från Henrekson och Stenkula (2007 s.50): Figur 7: Möjlighets och 
nödvändighetsentreprenörskap, 2005.  
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Ett flertal studier av bland andra van Stel m.fl. (2005), Reynolds m.fl. (2002), Acs 
m.fl. (2005), Beck m.fl. (2005), och Caree och Thurik (2003) har gjorts, vilka visat på 
ett positivt samband mellan entreprenörskap mätt som graden av företag, nya företag 
eller egenföretagare, och ekonomisk utveckling. Med andra ord torde man kunna 
använda sig av ett dylikt mått som en operationalisering åtminstone i industriländer 
utan att oroa sig över hövan för att improduktiva och destruktiva former av 
entreprenörskap kan korrumpera siffrorna. Detta är naturligtvis betydelsefullt för min 
egen studie (se kapitel 5). 
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4 En genomgång av Claudio Michellacis studie 

Claudio Michelacci menar (2003), att en effektiv allokering av resurser till forskning 
respektive företagande kan leda till konstant skalavkastning i produktionen, för att på 
så vis undvika den av bland andra Malthus, Ricardo och Schumpeter så fruktade 
avtagande avkastningen i ekonomin: 
 

Arguably, such diminishing returns may arise because of the progressive exhaustion 
of investment opportunities which makes the returns to R&D effort decrease over 
time. According to Schumpeter (1943, 1946) this is, however, just one of two 
competing explanations of the ‘state of decay’ of the ‘capitalist society’. A ‘more 
plausible’ one is that ‘the individual leadership of the entrepreneur tends to lose 
importance’. 

 
Michelacci tar fasta på den sistnämnda förklaringen, och konstruerar en modell där 
han antar att människor har att välja mellan att bli entreprenörer och att bli forskare: 
för stor förekomst av forskare till följd av exempelvis låga incitament att bli 
entreprenör leder till en crowding out-effect, vilket gör att uppfinningar inte resulterar 
i innovationer, och således inte till tillväxt med konstant skalavkastning.  
 
Detta resonemang kan direkt kopplas till Baumols institutionsresonemang: om den 
relativa avkastningen för produktivt entreprenörskap, definierat såsom den faktor som 
introducerar innovationer i ekonomin, är för lågt, kommer vi oundvikligen att ha ett 
underskott på produktiva entreprenörer. Och man måste ha i beaktande Schumpeters 
påpekande att entreprenörskap är lika viktigt som forskning för att förklara tillväxt: 
The inventor produces ideas, the entrepreneur ‘‘gets things done’’ (citerad i ibid 
s.207). 
 
Michelacci benämner 1100-talets islamska civilisation som ett exempel på ett 
samhälle som var föga framgångsrikt i att uppfinna nya saker på grund av brist på 
vetenskapsmän, men som dock var väldigt skickligt i att implementera befintliga 
uppfinningar - på grund av en relativt god mängd produktiva entreprenörer. Antikens 
Rom och Grekland var å sin sida duktiga på att generera uppfinningar, men led brist 
på entreprenörer som kunde genomföra innovationsprocessen och sprida 
uppfinningarna i samhälle.  
 
Michelacci konstruerar medelst omfattande algebra en Cobb-Douglas-funktion som 
sammanfattar hans resonemang. Slutresultatet liknar de funktioner som vanligen 
förekommer inom tillväxtteorin, med den skillnaden att den beroende variabeln inte är 
y, (BNP per Capita) utan istället en så kallad homogeneous-of-degree-one matching 
function m(kt, st). Funktionen ser ut som följer: 
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där:  
 m(kt, st) är uppfinningstakten, eller den hastighet med vilken entreprenörer finner 
uppfinnare 
 kt = det vetenskapliga kunnandet 
 st = den entreprenöriella aktiviteten (ibid s.219) 
 
Funktionen stipulerar således att uppfinningstakten i ett samhälle är beroende av såväl 
forsknings- som entreprenörsinsatsen. Återstår så för Michelacci att belägga detta 
empiriskt. Vad han medelst statistiska metoder företar sig att undersöka är 
hållbarheten i två antaganden som härrör ur hans tidigare resonemang, och vilka 
också kommer att vara de jag beaktar för att titta på generaliserbarheten i hans tes, 
nämligen: 
 

1. Exponenterna α och γ skall vara positiva och större än 0 och mindre än 1, 
vilket med andra ord betyder att både entreprenörskap och forskning har 
positiv inverkan på innovationstakten. 

2. Konstant skalavkastning föreligger, då α + γ=1, vilket innebär att vid optimal 
allokering har en välbalanserad ökning i mängden forskning och 
entreprenörskap konstanta marginaleffekter på uppfinningstakten. 

 
För att testa sin funktion empiriskt skriver Michelacci om den på logaritmisk form, 
således i härledandet av vad Gujarati (2003 s.247ff) benämner en multipel log-linjär 
regressionsmodell, också kallad dubbel-log. Kontentan av att skriva en modell på 
detta manér, är att koefficienterna, när de hänvisar till en logaritmiskt skriven variabel 
brukar kallas för partiella elasticitetskoefficienter, och mäter elasticiteten i den 
beroende variabeln med avseende på den oberoende variabeln. Med andra ord mäter 
koefficienten den procentuella förändringen i Y för en given procentuell förändring i 
X, under förutsättningen att alla andra variabler hålls konstanta: 

 
Observera att det enbart är de tre första termerna i detta uttryck som är relevanta för 
Michelaccis studie. Resten av uttrycket är att betrakta som ett intercept utan 
ekonomisk relevans i detta sammanhang. Jag återkommer under punkt 3.2 till en 
längre diskussion kring begreppen och deras definitioner, såväl som de 
kontrollvariabler som inkluderas, men i korthet kan sägas att de viktiga variablerna i 
ekvationen är: 
 
 gt, ett innovationsaktivitetsindex, operationaliserat såsom antalet patentansökningar 
under det ifrågavarande året. 
 ftCt, antalet vetenskapsmän och ingenjörer involverade i FoU, operationaliserat såsom 
befolkningen i arbetsför ålder, Ct, gånger andelen av befolkningen involverad i 
forskning och utveckling, ft, under det ifrågavarande året. 
 st, entreprenöriell aktivitet, operationaliserat såsom den självanställda befolkningen 
under det ifrågavarande året.  
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Michelacci förmodar att en viss fördröjning står att finna i effekten mellan de 
beroende variablerna och den oberoende, varför han inkluderar sammanlagt fyra olika 
laggar i sin undersökning. Därtill introducerar ett antal kontrollvariabler, för att 
kontrollera för konjunkturen och liknande effekter som riskerar att snedvrida hans 
resultat. Resultatet av sin regression på datamaterial från USA under perioden 1950-
1990 sammanställer han i nedanstående tabell (2003 s.221): 
 

 
 
Koefficienten för ln(ftCt) kallas α och koefficienten för ln(st) kallas γ. Båda två antar 
som synes i andra och tredje kolumnen positiva värden mellan 0 och 1, oberoende av 
antalet laggar och vilka kontrollvariabler som introduceras. Båda koefficienterna är 
generellt sett statistiskt signifikanta och varierar mellan 0,47 och 0,54 för α, och 0,24 
och 0,48 för γ. Wald-testet i den sista kolumnen visar att nollhypotesen, att α + γ =1, 
inte kan förkastas om man introducerar två eller fler laggar (p-värdet är då högt). 
Detta ger belägg för att Cobb-Douglas-funktionen har konstant skalavkastning. Man 
kan således konstatera att Michelaccis resultat relativt väl bekräftar hans två inledande 
antaganden. 
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5 En utvidgning av Claudio Michelaccis studie 

Frågan är emellertid om Michelaccis resultat (se kapitel 4) är generaliserbara. I mitt 
tycke måste alla teorier sättas på hårdare prov än de Michelacci utsätter sin egen för, 
om man skall kunna dra några verkliga slutsatser av dem. I den readme-fil som kan 
extraheras på Internet, framgår det att Michelaccis material är hämtade inte från en 
eller ett flertal statistiska databaser utan konstruerade medelst en sammanställning av 
flera olika källor. Han har som nämnts enbart använt sig av siffror från USA under 
perioden 1950-1990. Man får förmoda att ett detta beror på en brist på tillgängligt 
material såväl som att en större undersökning skulle ha blivit betydligt mer 
tidskrävande.  
 
USA är icke desto mindre ett land med relativt goda institutioner och (som nämnts 
under punkt 3.2) en relativt hög korrelation mellan nyföretagande och produktivt 
entreprenörskap, varför man får misstänka att hans mått på entreprenörskap är en fullt 
rimlig operationalisering i detta fall. Med utgångspunkt av vad vi vet om 
svårigheterna med att operationalisera entreprenörskap hoppas jag att så skall vara 
fallet också för ett större antal industriländer. Detta undersöker jag genom att göra en 
utvidgad analys med den av honom nerskrivna logaritmiska ekvationen som 
utgångspunkt.  
  

5.1 Data och operationaliseringar 

I mitt eget insamlande av variabler har jag använt mig av tre databaser som finns 
tillgängliga på Internet:  
 
 1. Världsbankens databas WDI, World Development Indicators Online. 
 2. OECD:s databas MSTI, Main Science and Technology Indicators. 
 3. Compendiaprojektets databas.  
 
Variablernas natur gör att det är svårt att finna jämförande statistik på annat än 
industriländer, och således har jag tvingats begränsa min undersökning till 23 dylika 
länder, USA inräknat. Intressantare hade naturligtvis varit att vidga undersökningen 
till ytterligare länder utanför den utvecklade världen, för att på så sätt utsätta 
Michelaccis teorier för än hårdare prov.  
  
Tidsmässigt har jag begränsat mig till perioden 1985-2004 då materialbristen tyvärr 
gjort det meningslöst att röra sig längre tillbaka i tiden. De siffror jag använder är inte 
heller baserade på exakt samma typer av mätningar som Michelaccis, men 
skillnaderna är i mitt tycke marginella och jag anser att hans tes borde vara så pass 
generaliserbar att den står pall för snarlika mätmetoder. Jag redogör nedan för och 
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motiverar mina val. Som noterats har Michelacci, i syfte att vara säker på 
kausalitetsriktningen i sin studie, valt att inkludera ett antal laggar i sina regressioner, 
något jag kommer att imitera. 
  
1) Antalet patentansökningar utgör en operationalisering av Michellacis index of 
innovative activity, gt, vars logaritm är den förklarande variabeln i hans regression. 
Jag har hämtat motsvarande data från WDI:s siffror för patentansökningar gjorda av 
medborgare i respektive land.  
 
2) Michelaccis konstruktion av den första förklarande variabeln ftCt går som nämnts 
ut på att han lokaliserar storleken på ekonomin, Ct, i den andelen av befolkningen som 
befinner sig i arbetsför ålder, och sedan multiplicerar detta med den andel, ft, av den 
arbetsföra befolkningen som är vetenskapsmän och ingenjörer involverade i FoU. Då 
kt = ftCt som synes ovan, och jag därtill har svårt att finna data på de två 
delvariablerna, slår jag samman bägge dessa variabler till kunskapsintensiteten kt. 
OECD har siffror på antalet forskare i olika länder som är involverade i FoU, i 
databasen MSTI. Detta torde stämma väl överens med Michelaccis konstruktion.  
 
3) För att operationalisera entreprenörskap använder jag mig av EIM:s databas 
Compendia, utvecklad av bland andra den holländske forskaren André van Stel. 
Rapporten har siffror i sin databas på antalet företagsledare i den privata sfären, något 
jag anser vara en fullgod ekvivalent till antalet självanställda som Michelacci 
använder sig av. 
 
Michelacci inkluderar även kontrollvariabler: andelen arbetslösa, tillväxten i BNP per 
Capita samt antalet vacancies, det vill säga antalet otillsatta arbeten. Också jag 
kommer att ha anledning att använda mig av dessa kontrollvariabler.  

5.2 Metoder 

Jag använder mig av det ekonomiska statistikprogrammet Eviews 6. En exakt replika 
av Michelaccis tillvägagångssätt är omöjlig att företa sig, då jag till skillnad ifrån 
honom utöver tidsdimension också har att ta hänsyn till tvärsnittsdata. För att nå mer 
robusta resultat använder jag mig därför av två metoder med snarlika men inte 
identiska tillvägagångssätt, allt för att testa på riktigheten i hans tes 16: 
 

1) Jag genomför en dynamisk panelregression 17 i Eviews där jag inkluderar fixa 
lands- och tidsspecifika effekter. Denna metod förespråkas i första hand av 
statistiker och innebär att man utöver de variabler man vill ha förklarade också 
beaktar skillnader över såväl tid som land, genom att inkludera så kallade fixa 
effekter, en för varje land, λi, och en för varje år, δt. Detta är ett slags 
kvalitativa variabler, som konstrueras genom att man introducerar (m-1) 

                                                
16 För en längre diskussion om de bägge metodernas för- och nackdelar rekommenderas Darlauf m.fl. 
(2008) 
17 Denna metod avhandlas mer utförligt ibland annat Gujarati (2003). 
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dummys i regressionen, en för varje egenskap den kvalitativa variabeln kan 
anta, något bland andra Gujarati (2006 s.300-320) skildrar närmare. Detta är 
emellertid något Eviews kan förmås att göra automatiskt, varför man kan 
exkludera dessa koefficienter från själva presentationen av resultatet. Icke 
desto mindre är det värt att beakta att 23 länder och 20 år innebär totalt 41 
dummyvariabler, något man skall ha i åtanke vid tolkningen av resultaten 
(Ibid s.311).  

 
2) Jag genomför en panelregression som ovan, men utan inkluderandet av några 

fixa effekter. Istället använder jag mig av ett fyraårigt överlappande 
genomsnitt på alla variabler, tänkt att kontrollera för landsspecifika 
konjunktursvängningar. Denna metod förespråkas i hög utsträckning av 
ekonomer. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att genomsnitten med 
nödvändighet kommer att behäftas med en hög grad av autokorrelation, men 
ett alternativ som säkerligen skulle ha mildrat detta, nämligen att använda sig 
av icke överlappande genomsnitt om fyra år vardera, är inte egentligen ett 
alternativ då den skulle ha lett till förlusten av på tok för många observationer. 
Jag använder mig av Period SUR-estimat för att få bukt med såväl 
autokorrelation som heteroskedasticitet i standardfelen.  

 
Bägge metoderna har det gemensamt att jag gör en regression av min beroende 
variabel ln(gt) på de oberoende variablerna ln(kt) och ln(st) med upp till fyra laggar. I 
syfte att beräkna den totala effekten av dessa laggade effekter summerar jag de 
koefficienter som erhålles för de olika laggarna, och redovisar enbart den 
sammanlagda koefficienten. Den sammanlagda koefficienten för ln(kt) kallar jag 
precis som Michelacci för α, och är att härleda ur Cobb-Douglas-funktionens 
exponent α när den logaritmerats. Den sammanlagda koefficienten för laggarna av 
ln(st) kallar jag för γ, och den är härledd på samma manér. En uppskattning av α:s och 
γ:s signifikans fås genom att medelst Wald-metoden i Eviews göra ett F-test med 
nollhypotesen att summan av koefficienterna på de olika laggarna till variabeln blir 0. 
P-statistikan som då erhålles skall tolkas som sannolikheten för att nollhypotesen kan 
accepteras, med andra ord som vanligt (ett lågt p-värde innebär hög statistisk 
signifikans). 
 

5.3 Analys och resultat 

(1) Dynamisk panelregression med fixa effekter 

Det första jag kan notera när jag använder mig av detta tillvägagångssätt, är jag för att 
alla mina regressioner erhåller ett mycket högt förklaringsvärde R2 (större än 0,99). 
Detta, i kombination med att min Durbin-Watson-statistika generellt visar på en 
ganska hög positiv autokorrelation, skulle kunna indikera förekomsten av en eller 
flera enhetsrötter i materialet, och att sambandet mellan variablerna således skulle 
vara spuriöst. Enligt Gujarati (2006 s.493) är en god tumregel är att en regression kan 
präglas av ett spuriöst samband om R2 är större än d. I användandet av de i Eviews 
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tillgängliga testen för enhetsrot kan jag konstatera att så inte tycks vara fallet för de 
enskilda serierna i någon av mina tre variabler 18. Detta är glädjande ty det betyder att 
mina erhållna resultat åtminstone inte är nonsens, även om de, som vi kommer att bli 
varse, är betingade med andra problem. 
  
En fullt rimlig förklaring till mitt höga förklaringsvärde är istället att jag, på grund av 
mitt inkluderande av fixa effekter för såväl land som tid, som sagt har att ta hänsyn till 
inte mindre än 41 dummyvariabler, vilka höjer förklaringsgraden avsevärt. Detta blir 
tydligt när jag jämför med min undersökning utan fixa effekter. Med detta sagt har jag 
fortfarande problem med autokorrelation som jag aldrig helt blir av med, som dock 
mildras något ju fler laggar som inkluderas. Vad gäller heteroskedasticitet har inte 
Eviews några bra sätt att kontrollera för detta när det kommer till paneldata, men i 
plottandet av det skattade ln(gt) mot kvadraten av residualerna från vår första 
regression tycks så inte vara fallet. Icke desto mindre redovisar jag de erhållna 
resultaten om White Period används som koefficientskovariansmetod för att rensa för 
eventuell heteroskedasticitet. 
 
Resultaten av dessa två varianter på samma regression åskådliggörs i tabellen nedan. 
Denna är tänkt att vara jämförbar med Michelaccis tabell (se kapitel 4) även om jag 
har uteslutit R2-värdet nämnt ovan, och inte heller nyttjar några kontrollvariabler då 
jag antar att de redan täcks in av de fixa variablerna. Som synes är bägge mina 
koefficienter positiva och befinner sig mellan 0 och 1, oberoende av antalet laggar. 
Därtill får jag statistisk signifikans på åtminstone tioprocentsnivån för tre av fyra 
laggar för ln(kt), medan jag tyvärr inte lyckas erhålla någon statistisk signifikans 
överhuvudtaget för ln(st), oberoende av antalet laggar. Michelaccis hypotes om 
konstant skalavkastning, det vill säga att summan av koefficienterna skall bli ett, 
stämmer naturligtvis inte heller med mina resultat. Wald-testet har som nollhypotes 
att koefficienterna summerar till 1, men denna måste förkastas för samtliga laggar. 19 
 

Tabell 1: Dynamisk panelregression med fixa effekter 
 

Ln(gt) beroende variabel     
       

 
Indep. 

Variable: 
Lagged 
ln(kt) p 

Lagged 
ln(st) p 

Waldtest 
a+y=1 

Utan whites 
standardfel 1 lag 0,20 (0,03) 0,14 (0,38) 0,00 

 2 lags 0,18 (0,07) 0,11 (0,52) 0,00 
 3 lags 0,12 (0,31) 0,16 (0,43) 0,00 
 4 lags 0,20 (0,07) 0,15 (0,43) 0,00 

Med whites 
standardfel 1 lag 0,20 (0,19) 0,14 (0,56) 0,00 

 2 lags 0,18 (0,25) 0,11 (0,67) 0,00 
 3 lags 0,12 (0,50) 0,16 (0,62) 0,00 
 4 lags 0,20 (0,22) 0,15 (0,75) 0,05 

 

                                                
18 Dock skall noteras att en gemensam enhetsrot tycks föreligga i ln(gt). I samråd med Joakim 
Westerlund har jag kommit fram till att detta knappast har någon betydelse för regressionen. 
19 Resultaten förändras inte nämnvärt om man inkluderar kontrollvariabler, varför dessa regressioner 
inte presenteras. 



Niklas Elert  Handledare: 
Kandidatuppsats Nationalekonomi  Pontus Hansson 
HT2007 

23 

 
 

(2) Panelregression med överlappande genomsnitt och Period SUR 

 
Resultaten blir ur min och Michelaccis synvinkel bättre, då jag använder mig av min 
andra statistiska metod, nämligen en panelregression utan fixa effekter, där jag 
konjunkturjusterar mitt material genom att ta ett överlappande fyraårigt genomsnitt av 
alla variabler. Det är förvisso ett starkt antagande att anta att alla länders 
konjunkturcykler är så korta som fyra år, men vi får inte glömma att vi dessutom 
experimenterar med olika laggade variabler. Fyra laggar på ett fyraårigt överlappande 
genomsnitt gör att vi går så långt bakåt i tiden som åtta år. Ett stort problem som detta 
tillvägagångssätt ofrånkomligen leder till är autokorrelation, något jag försöker 
korrigera för genom att använda mig av Period SUR-specifikationen i Eviews, som 
korrigerar för såväl autokorrelation över tiden som heteroskedasticitet i tvärsnittet. 
Mina regressioner är trots detta fortsatt behäftade med en viss positiv autokorrelation, 
något att ha i minnet i beaktandet av mina resultat. 
 
Förklaringsgraden i samtliga av våra regressioner ligger på mer rimliga R2-värden 
mellan 0,6 och 0,8, och jag väljer av läsbarhetsskäl inte att inkludera dem i 
nedanstående redovisning av våra resultat. 
 

Tabell 2: Dynamisk panelregression utan fixa effekter men med fyraårigt 
överlappande genomsnitt och Period SUR 

 
Ln(gt) beroende variabel 

       

 
Indep. 

Variable: 
Lagged 
ln(kt) p 

Lagged 
ln(st) p 

Waldtest 
a+y 

 1 lag 0,62 (0,00) 0,51 (0,00) 0,14 
 2 lags 0,74 (0,00) 0,40 (0,01) 0,08 
 3 lags 0,84 (0,00) 0,37 (0,01) 0,01 
 4 lags 0,83 (0,00) 0,39 (0,01) 0,00 

Gdp/Cap growth 
rate 1 lag 0,65 (0,00) 0,48 (0,00) 0,14 

 2 lags 0,75 (0,00) 0,45 (0,00) 0,01 
 3 lags 0,47 (0,01) 0,14 (0,85) 0,60 
 4 lags 0,90 (0,00) 0,31 (0,04) 0,01 

Unemployment 1 lag 0,70 (0,00) 0,15 (0,00) 0,04 
 2 lags 0,76 (0,00) 0,42 (0,01) 0,04 
 3 lags 1,00 (0,00) 0,14 (0,43) 0,11 
 4 lags 0,92 (0,00) 0,19 (0,21) 0,14 

 
Jag får i min inledande regression mycket god statistisk signifikans för koefficienterna 
till samtliga laggar på båda mina oberoende variabler. Glädjande nog befinner sig 
dessutom båda koefficienterna mellan 0 och 1. Dock tycks antagandet att summan av 
koefficienterna blir 1 blott ha måttlig bäring: det får bara stöd på 1-lags och 2-lags-
nivån, och inte med en speciellt övertygande marginal. ln(kt) varierar mellan 0,62 och 
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0,83, vilket är något högre än Michelaccis resultat, medan ln(st) varierar mellan 0,39 
och 0,51 - jämförbart med Michelacci. 
 
I syfte att göra resultaten robustare samt med förhoppningen om att få belägg för att 
summan av koefficienterna är lika med 1, inkluderar jag två kontrollvariabler var för 
sig, tillväxttakten i BNP per Capita och arbetslöshetsnivån i respektive land 
(Michelacci inkluderade som bekant även antalet otillsatta arbeten men den variabeln 
har jag haft svårigheter att finna). Bägge variablerna har jag hämtat från WDI:s 
databas. Jag redovisar inte koefficienterna till dessa variabler, återigen av 
läsbarhetsskäl. 
 
Resultaten blir nu mer tvetydiga. Koefficienten till ln(kt) fortsätter att vara statistiskt 
signifikant för alla laggar och varierar när BNP per capita-tillväxten inkluderas mellan 
0,47 och 0,90, och när arbetslösheten inkluderas mellan 0,70 och strax över 1,0. 
Således antar den nästan hela tiden ett högre värde än Michelaccis motsvarighet, och 
uppfyller i det senare fallet inte heller till fullo kriteriet att befinna sig mellan 0 och 1. 
ln(st) är å sin sida bara signifikant för tre av fyra laggar när BNP per Capita-tillväxten 
inkluderas, och koefficienten varierar då mellan 0,14 och 0,48 (jämförbart med 
Michelaccis värden).  
 
När arbetslöshet inkluderas är den bara statistiskt signifikant för de två första 
laggarna, och varierar mellan 0,14 och 0,40. Vad gäller villkoret α + γ = 1 så uppfylls 
detta ibland men inte tillräckligt ofta för att jag skall våga dra några konkreta 
slutsatser av det. Faktum är att den vid två av tre tillfällen är signifikant då 
koefficienten till ln(st) inte är signifikant. Överlag tycks jag när jag inkluderar 
kontrollvariablerna få sämre statistisk signifikans för de koefficienter jag är 
intresserad av ju fler laggar jag inkluderar, samtidigt som sannolikheten för att 
koefficienterna summerar till 1 blir större, ett resultat som i ljuset av denna 
insignifikans skall tolkas mycket försiktigt.  
 
Värt att beakta är det faktum att Michelaccis resultat blev mer signifikanta från 2 
laggar och uppåt, såväl som då han inkluderade kontrollvariabler. Här tycks det 
snarare som att sambandet försvagas ju fler laggar man adderar, och om man 
inkluderar kontrollvariabler.  
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6 Avslutande reflektion 

Utifrån mina resultat kan jag konstatera att min utvidgning av Michelaccis 
undersökning gav ett relativt gott stöd för hans antaganden.  
 
Antagande 1, att α och γ är positiva tal mellan 0 och 1, framstår i ljuset av 
ovanstående undersökning som högst troligt, även om jag som bekant bara fick 
signifikanta värden för γ, koefficienten till ln(st) när jag använde mig av en 
panelregression med överlappande genomsnitt och Period SUR, och inte när jag 
använde mig av en panelregression med fixa effekter. Oberoende av mätmetod var 
koefficienten till ln(kt) signifikant och positiv vilket vittnar om styrkan i sambandet 
mellan forskningssatsning och teknologisk tillväxt. I jämförelse med Michelaccis 
resultat tycks mina värden för denna koefficient hela tiden något högre (vid ett tillfälle 
översteg det rent av 1), varför man kan misstänka att om det föreligger en konstant 
skalavkastningseffekt så ger forskning upphov till en större del av denna än 
entreprenörskap.  
 
Detta, antagande 2, att a och y summerar till 1, finner inget stöd i min första 
panelregression med fixa effekter, något som kanske inte är så märkligt med tanke på 
att ln(st) aldrig ens är statistiskt signifikant. Visst stöd erhålles emellertid i min andra 
undersökning, kanske inte tillräckligt för att belägga det som ett faktum, men väl nog 
för att man med gott mod skall kunna fortsätta undersöka sambandet.  
 
I ett vidare perspektiv stämmer våra resultat även ganska bra in i den teoretiska ram 
som tillhandahållits oss av Baumol, Schumpeter och andra forskare - entreprenörskap 
har betydelse för implementera uppfinningar i ekonomin. Vissa reservationer skall 
man emellertid ha, i synnerhet som jag aldrig helt lyckas rensa för positiv 
autokorrelation. En annan sak man bör ha i åtanke, när man tolkar dessa resultat och 
funderar kring hur man skulle kunna gå till väga i en framtida liknande studie, är 
naturligtvis rimligheten i mina operationaliseringar. 
 
Entreprenörskap är i vårt fall mätt som antalet private företagsledare, och i 
Michelaccis fall som antalet självanställda. Som tidigare påpekats under punkt 3.2 kan 
detta slags mått vara mer gångbart för vissa länder, såväl som under vissa perioder, än 
för andra. Det berättar nämligen ingenting om sammansättningen av företagare, och 
kan lika gärna inkludera en hög som en låg grad av produktivt entreprenörskap 
respektive improduktivt entreprenörskap. Detta hade jag emellertid hoppats skulle 
vara en mätsvårighet i första hand betingad länder som ligger längre bak i 
utvecklingen, och vårt val av enbart OECD-länder tycks ha möjliggjort för oss att 
undvika detta problem. Den dagen siffror på de aktuella variablerna blir tillgängliga 
också för länder utanför den utvecklade världen, blir det sannerligen intressant att se 
om denna operationalisering fortfarande är användbar. 
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TEA-måttet är ett tänkbart alternativ till vårt mått. Det är som sagt uppbyggt för att i 
större utsträckning fånga just det produktiva entreprenörskapet. Som nämnts mäter 
TEA andelen av den yrkesverksamma befolkningen som försöker starta ett företag 
eller är verksamma i ett företag som de själva startat under de senaste 3,5 åren, och 
förmår därtill göra skillnad på möjlighets- och nödvändighetsentreprenörskap, för att 
på så sätt i någon mån rensa för improduktivt och destruktivt entreprenörskap. Men då 
mina förklarande variabler i grunden mäter antalet människor inom företagande 
respektive forskning under ett enskilt år skulle måttet behöva modifieras för att 
användas som operationaliseirng av st, om en undersökning med utgångspunkt i 
samma tillväxtmodell och logaritmiska funktion skall vara möjlig. Huruvida det vore 
möjligt att använda detta för att göra en ny version av den undersökning jag har 
företagit mig är således en fråga som jag lämnar därhän tills vidare. 
  
Också den teknologiska utvecklingen mätt som andelen patentansökningar kan 
ifrågasättas, såväl som den process som leder fram till att ett patent uppstår 
överhuvudtaget. Teknologispridningen är svåra att mäta och svåröverskådlig i detta 
globaliseringens tidevarv, då forskare och entreprenörer i ett land kan utbyta idéer och 
handla med resten världen i princip helt obehindrat. Det är naturligtvis så att de 
nationellt centrerade mått jag använder bara är en blek approximation av den kreativa 
processen. Än mer så om man tänker på att en forskare i Lund mycket väl kan ta hjälp 
av en amerikansk företagare för att utveckla en produkt eller en innovationsprocess, 
som patenteras i Japan.  
 
Mina resultat tyder hur som helst på att ett samband finns mellan de tre variablerna, så 
till vida att forskning i kombination med entreprenörskap ger teknologisk utveckling. 
Michelaccis tes om konstant skalavkastning har om inte bevisats så i alla fall inte 
heller vederlagts, något som i ljuset av det intuitivt tilltalande teoretiska ramverk vi 
fått oss till godo, sporrar till fortsatta undersökningar av samma fält i framtiden. En 
kandidatuppsats är av naturen begränsad till sin utsträckning, men jag anser att den 
prövning denna uppsats genomför av Michelaccis tes har god vetenskaplig relevans, 
samtidigt som den förhoppningsvis gör den i ämnet oinsatte lite klokare. 
 
Är det någon policyrekommendation man kan ta till sig med utgångspunkt i denna 
uppsats så är det i korthet att: tillväxt kan främjas genom att goda institutioner ger 
incitament till entreprenörer att implementera uppfinningar i samhället, således 
främjande den teknologiska tillväxten och som en följd därav den ekonomiska.  
 
Avslutningsvis vill jag efterlysa en större lyhördhet inom den nationalvetenskapliga 
huvudfåran. Att entreprenörskap som klargjorts ovan exkluderas ur praktiskt taget all 
kurslitteratur och alla resonemang inom den nationalekonomiska huvudfåran, är ett 
underbetyg för den vetenskap som mer än någon annan påstår sig vilja förstå 
ekonomins delikata samband. Fokus borde i någon mån flyttas från det som man av 
hävd anser går att uttrycka i matematiska termer, till de fält som bevisligen har stor 
relevans för ekonomin i verkligheten. Michellacis såväl som andras bidrag visar också 
att man kan formalisera mer än vad man i det förstone tror, om viljan bara finns 
därtill. En uteslutning av den danske prinsen ur Hamlet också under 2000-talet vore 
tragisk, inte bara för vetenskapen utan också för de som skall omsätta respektive 
berörs av nationalekonomiska policyrekommendationer i praktiken.  
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8 Appendix 

De i undersökningen inkluderade länderna är: 
 
Australien Japan 
Österrike Luxemburg 
Belgien Nya Zeeland 
Kanada Norge 
Danmark Portugal 
Finland Spanien 
Frankrike Sverige 
Tyskland Schweiz 
Grekland Nederländerna 
Island Storbritannien 
Irland USA 
Italien 

 
 
 


