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Sammanfattning: 
 

Småföretag och entreprenörskap lyfts inom samhällsekonomin idag fram som viktiga drivkrafter för 

ekonomisk tillväxt och utveckling. Tidigare empiriska studier inom området använder bl. a 

sysselsättningsgraden som ett sätt att mäta ekonomisk tillväxt och utveckling samt bildandet av nya 

företag som ytterligare ett mått på entreprenörskap.  Det har därför varit av intresse att i denna 

uppsats diskutera samspelet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt genom att empiriskt 

studera hur sysselsättningsgraden i Sveriges FA-regioner påverkas av uppkomsten av nya företag. 

Utöver detta studeras även om ett ömsesidigt förhållande kan råda mellan entreprenörskap och 

tillväxt, dvs. om den ekonomiska tillväxten har en påverkan på entreprenörskapsnivån i landet. I 

uppsatsen studeras paneldata över Sveriges FA-regioner och multipla regressionsanalyser utförs. 

Studien uppmärksammar ett ämne där fortfarande mycket forskning uppmanas och 

uppsatsgruppens förhoppning är att denna studie kan bidra till att skapa mer tydlighet kring ämnet. 

 
Nyckelord: Entreprenörskap, ekonomisk tillväxt, paneldata, FA-region, multipel regressionsanalys 
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1. Introduktion 

1.1.     Bakgrund 

Att entreprenörskap och entreprenörer är viktiga drivkrafter för ekonomisk utveckling, har länge 

varit något som analytiker och forskare påpekat vikten utav. Det är dock på senare tid som 

kunskapen om småföretagens och entreprenörens roll för ekonomisk tillväxt fått en mer 

uppmärksammad roll inom samhällsekonomin. Inom ekonomin framhävs numer entreprenören och 

småföretagen i allt större utsträckning som betydelsefulla faktorer för ett lands ekonomiska tillväxt 

och utveckling. Att småföretag och entreprenören bidrar till ekonomisk tillväxt beskrivs av en rad 

olika företeelser (Hansson, Å, 2008:6). Genom att entreprenören bl.a. bidrar till utvecklingen av nya 

innovationer och tillkomsten av varor och tjänster på marknaden utsätts befintliga företag för ökad 

konkurrens och därmed ersätts gamla varor och tjänster med nya. Dessutom kan detta orsaka 

effekter på sysselsättningen i ett land (Andersson L.F., 2006:9).  

Det finns idag ett antal studier tillgängliga som har gjort försök till att integrera 

entreprenörskapsvariabeln i nationalekonomiska tillväxtmodeller. Resultaten har lyft fram 

entreprenörskapet som ett centralt element för hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling. Den 

befintliga forskningen inom entreprenörskap och tillväxt utgörs dessutom av ett flertal empiriska 

studier som närmare undersöker entreprenörskap och dess effekt på ekonomisk tillväxt. I många av 

dessa studier har sysselsättningsgraden använts som ett mått på ekonomisk tillväxt och utveckling 

samt bildandet av nya företag som mått på entreprenörskap (Fritsch, Mueller et al.). Dessa studier 

pekar i allmänhet på att entreprenören bl.a. bidrar med nya arbetstillfällen, samt står för innovation 

och högre produktivitet, vilket är något som pekar på ett positivt samband mellan entreprenörskap 

och den ekonomiska tillväxten.  Trots dessa tidigare empiriska bevis, är entreprenörens påverkan på 

ekonomisk tillväxt ett komplext forskningsområde och ännu långt ifrån utrett.  

Även om entreprenörskap lyfts fram som en bidragande faktor för ekonomisk tillväxt menar 

forskare att det är av vikt att inte övertolka dessa resultat då kausalitetsriktningen är odefinierad. 

Senare studier menar nämligen på att ett ömsesidigt samband troligen existerar. Med detta menas 

vidare att kausaliteten mellan entreprenörskap och tillväxt troligen kan gå i båda riktningarna 

(Stenkula och Zenou, 2011:12). 
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1.2.    Forskningsfrågor och syfte 

Mot bakgrund till ovanstående är det av intresse att fördjupa sig inom detta område och syftet med 

denna studie är därmed att studera samspelet mellan entreprenörskap och tillväxt. Tidigare empiriska 

studier inom området använder bl. a. sysselsättningsgraden som ett sätt att mäta ekonomisk tillväxt 

och utveckling samt bildandet av nya företag som ytterligare ett mått på entreprenörskap. 

Tyngdpunkten kommer därför att läggas på entreprenörskapets påverkan på sysselsättningen i 

Sverige. Uppsatsen syftar även på att studera om det för Sveriges del finns ett kausalt samband även 

i motsatta riktningen, dvs. om den ekonomiska tillväxten har en påverkan på entreprenörskapsnivån 

i landet. Denna studie kan ses som ett försök att bidra till mer tydlighet kring samspelet. 

Mot bakgrund till ovanstående kommer denna uppsats därför att undersöka följande frågeställningar 

genom arbetets gång:  

 Hur påverkas sysselsättningen av entreprenörskapsnivån i Sverige? 

 Går det att påvisa ett kausalt samband av den ekonomiska tillväxtens påverkan på 

entreprenörskapsnivån i Sverige? 

1.3.    Metod 

Denna studie utgörs främst av en kvantitativstudie men inslag av en kvalitativansats förekommer 

även. Som tidigare nämnts finns det en del forskning inom entreprenörskapets påverkan på tillväxt, 

däremot är studier över det kausala sambandet åt andra riktningen relativt begränsade i forskningen. 

En kvalitativ ansats är därmed användbar när det ska undersökas fenomen med lite kännedom samt 

där forskningen är begränsad (Johannessen A och Tufte P.A, 2003:21). Studiens kvantitativa inslag 

består av en analys av paneldata över Sveriges FA-regioner genom multipla regressionsanalyser över 

åren 1994-2009 respektive 2005-2009. (Se metodavsnitt 5.1 för närmre beskrivning) De data som 

används, har främst samlats in från statistiska centralbyrån (SCB) men även från faktabasen för 

företagsklimat, svensktnaringsliv.se (se källhänvisning för vidare beskrivning). 

 

1.4.    Disposition 

Denna studie inleds först av en presentation av de teoretiska bidrag som har störst relevans för 

frågeställningarna. Tanken är att ge läsaren en överblick över de grundläggande teorier och modeller 
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som är centrala inom detta forskningsområde. Därefter ges läsaren en överblick över vissa tidigare 

studier som finns inom detta område som sedan kompletteras med teori kring geografins betydelse 

för entreprenörskap, något som även är väsentligt för studiens syfte. Detta följs av en definition över 

vad som generellt avses med entreprenörskap samt vilka begränsningar som finns med detta 

entreprenörskapsmått inom empiriska studier. En inblick ges sedan över hur entreprenörskapsnivån 

ser ut i Sverige.  

Eftersom denna studie främst utgörs av en kvantitativ studie där ett antal olika regressionsanalyser 

utförs ges därmed en presentation av val av data och variabler som innefattas i våra 

regressionsanalyser samt de förklarande variablerna i modellerna som förväntas ha en inverkan på 

den beroende variabeln i fråga. Vidare ges läsaren en inblick i tillvägagångssättet samt de mest 

relevanta teoretiska begrepp som används i studien för att kunna undersöka och analysera resultatet 

utifrån regressionsanalyserna på bästa sätt. Detta följs vidare av resultat och analys där resultaten 

som genererats diskuteras. Slutligen avslutas studien med att försöka knyta ihop arbetet genom att 

återkoppla till de inledande frågeställningarna i en slutsats samtidigt ges förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretiskt ramverk 

 

 

I detta kapitel diskuteras och presenteras de teoretiska bidrag som har störst relevans för frågeställningarna. Tanken 

är att ge läsaren en överblick över de teorier och modeller samt över de tidigare empiriska studier som finns tillgängliga 

för att sedan utifrån detta kunna utföra en analys av de resultat som kommer att genereras. 

 

 

2.1.    Tillväxtbegreppet inom nationalekonomin 

De första nationalekonomiska modellerna för ekonomisk tillväxt var ursprungligen väldigt enkla 

men med åren har modeller och teorier utvecklats och idag kan rimliga förklaringar ges till vilka 

grundstenar som skapar ekonomisk tillväxt. Dock är det fortfarande oklart varför och hur dessa 

byggstenar läggs samman för att ekonomisk tillväxt ska kunna uppnås. Litteraturen kring 

innovationer och entreprenörskap gör ett försök till att försöka fylla detta gap (Tillväxtanalys, 

2009:17) 

 

Innan studien går vidare till teori kring entreprenörskapets funktion är det relevant att först redogöra 

för den ekonomiska tillväxtens huvudsakliga beståndsdelar. Denna studie går endast översiktligt 

igenom modellerna för ekonomisk tillväxt, detta görs för att ge läsaren en grundläggande förståelse.  

För att mäta ekonomisk tillväxt använder nationalekonomer ofta sig av data över BNP, vilket 

motsvarar summan av värdet av alla färdiga produkter, varor och tjänster som produceras i ett land 

under en period på ett år (Westerlund och Eliasson, 2003:9). Trots vissa begränsningar med måttet, 

anses BNP vara ett användbart mått för ekonomisk tillväxt (Tillväxtanalys, 2009:17). Inom 

forskningen förekommer olika teorier för tillväxt och Neoklassisk tillväxtteori har framförallt varit 

utgångspunkten för analyser inom detta område. 

 

2.1.1.    Neoklassisk tillväxtteori 

Enligt den neoklassiska tillväxtteorin är förädlingsvärdet som ett företag producerar beroende av två 

saker: 1) Hur mycket produktionsfaktorer som används 2) Hur produktiva dessa produktionsfaktorer är. 

Produktionsfaktorer står för insatser av arbetskraft i form av arbetade timmar och realkapital. Dessa 
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faktorers påverkan på produktionen uttrycks av nationalekonomer i en produktionsfunktion. En 

sådan produktionsfunktion kan antas både för ett enskilt företag och för en hel nation och ser ut på 

följande sätt: Y=F(A,K,L.) Y motsvarar real BNP, A=total faktorproduktivitet, K=Realkapitalstock 

och L=arbetskraft mätt i totalt antal arbetade timmar. Denna produktionsfunktion uttrycker med 

andra ord förhållandet mellan det totala förädlingsvärdet, dvs. real BNP, som förklaras av 

produktionsfaktorerna och deras produktivitet för hela ekonomin. Som ett mått på produktiviteten 

kan produktion per enhet av en viss produktionsfaktor användas (Fregert K och Jonung L, 

2005:133). Högre total faktorproduktivitet, innebär desto högre BNP för en given mängd 

produktionsfaktorer. Ekonomisk tillväxt per capita uppnås med andra ord genom ökade insatser av 

produktionsfaktorerna arbete, kapital och även naturresurser tillsammans med att insatta resurser 

används på ett mer effektivt sätt, dvs. genom att produktiviteten ökar (Tillväxtanalys, 2009:17) 

 

Förändringen som sker i faktorproduktivitet har med åren fått benämningen teknisk utveckling. Den 

nationalekonomiska betydelsen av teknisk utveckling är således mycket bred då den inkluderar alla 

slags förändringar i produktiviteten (Fregert, K och Jonung L, 2005:131). Dessa förändringar kan i 

stort handla om allt ifrån exempelvis införandet av ångkraften till produktivitetsförbättringar på 

nationell nivå genom att produktionsfaktorerna flyttas från lågproduktiva verksamheter till 

högproduktiva verksamheter. Detta är något som sker kontinuerligt i takt med att ett lands 

ekonomiska struktur förändras. Teknisk utveckling ses därmed som en övergripande benämning för 

en mängd små och stora förbättringar som sker i ekonomin (Fregert K och Jonung L, 2005:131-

132).  

 

Solow-modellen är bland den mest kända inom neoklassisk tillväxtteori. Denna modell bygger på 

kapitalackumulation och teknisk utveckling och menar att den tekniska utvecklingen är motorn 

bakom tillväxt. Trots att den tekniska utvecklingen starkt betonas inom Solows modell, förklaras det 

aldrig hur denna utveckling uppstår, istället anses de tekniska framstegen vara givna dvs. exogena 

(Fregert K och Jonung L, 2005:137).  

 

Det är därmed den så kallade totala faktorproduktiviteten, A, teknisk utveckling som främst skapar 

tillväxt på långsikt. Detta innebär att förändringar av arbetskraftens storlek som kan uppstå som en 
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följd av exempelvis ökad genomsnittlig arbetstid eller sysselsättningsgrad, endast ger en tillfällig 

tillväxteffekt (Tillväxtanalys, 2009:17).  Modellen utgör dock begränsningar då de faktorer som 

förklarar teknisk utveckling är exkluderade i modellen (Andersson L.F., 2006:18). 

 

2.1.2.    Endogen tillväxtteori 

Som följd av att den tekniska utvecklingen inte förklaras växte den endogena tillväxtteorin fram 

under 1980-talet. Huvudsyftet med den endogena tillväxtteorin har varit att försöka förklara den 

långsiktiga ekonomiska tillväxten, dvs. hur teknisk utveckling uppstår. Variabeln ses därför som 

endogen i modellen istället för exogen som i Solow- modellen. Teorin handlar om idéer, hur de 

skapas och sprids vidare. Alla användbara idéer tillsammans är det vi kallar för teknologin. 

Grundtanken i den endogena tillväxtteorin är därmed att det är vi, de ekonomiska aktörerna, som 

genom våra idéer skapar den produktivitetshöjande tekniska utvecklingen (Fregert K och Jonung L, 

2005:141). 

De personer som har fått störst genomslagskraft inom den endogena tillväxtteorin är framförallt 

nationalekonomerna Paul Romer och Robert Lucas. Romer såg teknologin som samhällets 

produktiva kunskapskapital. Han menade på att ett lands tillväxt inte enbart berodde på realkapital 

och arbete utan även kunskapskapitalet spelade en väsentlig roll. Om ett land satsade på utbildning 

samt investeringar i FoU, menade Romer att det skulle öka kunnandet samtidigt som andra runt 

omkring kunde dra nytta av de nya kunskaperna. Precis som Romers bidrag, utgick även Lucas från 

externaliteter och kom på så vis att utveckla den andra viktiga idén inom den endogena tillväxtteorin, 

utvecklingen av humankapitalets roll för tillväxt (NUTEK: Storstäder och ekonomisk tillväxt, 

2006:6-7). 

Enligt den endogena tillväxtteorin förbrukas inte kunskapen som produktionsfaktor när den 

används, utan tvärtom genererar den spridningseffekter genom att den delas med många andra och 

på så vis sprids vidare. Resonemanget bygger på att all kunskap har egenskaper av offentlig vara. 

Detta gäller framförallt FoU. Offentliga varor är icke-exkluderbara vilket innebär att deras 

användning inte förhindrar någon annans användning, samtidigt som de också är icke-rivaliserande, 

vilket innebär att en persons användning av en vara inte minskar värdet av en annan persons 

användning av den (Fregert K och Jonung L, 2010:146). På så vis uppstår det ofta i lokala miljöer ett 
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nära samarbete mellan stora privata företag samt högre forskning och utbildning. Spillover-effekter 

spela en väsentlig roll i detta sammanhang, vilket innebär att kunskap automatisk kan spilla över från 

det företag eller den organisation där den genererats till kommersialisering av tredje part (NUTEK, 

2006:6-7). 

De tillväxtteorier som finns i dagsläget menar i stort att det är FoU, innovationer och teknologiska 

förändringar som driver fram tillväxten i ett land. Verkligheten ser dock annorlunda ut. FoU 

genererar inte automatiskt högre tillväxt, nya idéer och uppfinningar anses endast vara början av en 

innovationsprocess. Entreprenören tros därför ha en avgörande funktion att fylla i detta 

sammanhang. Ökad forskning och statliga satsningar inom detta område utan en motsvarande 

ökning av det entreprenöriella företagandet kommer således att ha liten verkan på den ekonomiska 

tillväxten (Stenkula M och Henrekson M, 2006:8-9). Tar man bara Sverige som exempel, har stora 

satsningar gjorts inom FoU men trots detta har den ekonomiska tillväxten i relation till andelen 

satsningar inom FoU nödvändigtvis inte varit så hög som förväntat (Fregert K och Jonung L, 

2005:161). Sannolikheten att nya idéer kommer att exploateras och komma samhällsekonomin till 

nytta bör därför vara större desto förmånligare företagsklimat ett land har. 

 

2.1.3.    Entreprenörens roll inom tillväxtprocessen 

Entreprenörskapets roll inom tillväxtforskningen har dock inte alltid varit vag. Redan 1942 tog 

ekonomen Joseph Schumpeter i sin bok ”Capitalism, Socialism and Democracy” upp entreprenörskapets 

betydelse inom tillväxtforskningen (Mankiw N.G, 2007:239). Schumpeter lade stor fokus på 

entreprenören som innovatör och inspiratör. Enligt honom ses entreprenören som ett subjekt och 

som den centrala drivkraften i förloppet av ”kreativ förstörelse” i vilket en ekonomi ständigt förnyas 

och utvecklas. Schumpeter menade att den centrala drivkraften för entreprenören låg i att skapa en 

monopolvinst. Denna monopolvinst uppstår i samband med att nya produkter och tjänster 

introduceras på en marknad (Hansson, Å, 2008:9). Schumpeter syftade på att denna vinst försvinner 

när andra aktörer blir uppmuntrade till att ge sig in på marknaden (Mankiw, N.G., 2007:239). Att 

möjligheten till att skapa monopolvinst fanns, var enligt Schumpeter väsentlig då det i sin tur 

motiverar andra entreprenörer till att introducera ytterligare innovationer. I samband med detta 

introduceras nya innovationer i ekonomin samtidigt som äldre produkter och teknologi ersätts 

(Hansson, Å, 2009:9). 
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Schumpeter ansåg i stort att ny kunskap och nya idéer samt uppfinningar endast är en början av en 

innovationsprocess. Denna process baseras på en identifierings-, kommersialiserings- samt 

selektionsprocess. Identifieringsprocessen omfattar förmågan att urskilja nya idéer och innovationer 

(Tillväxtanalys, 2009:8). Kommersialiseringsprocessen handlar om en vilja samt möjlighet att 

introducera dessa nya idéer och innovationer på marknaden. I selektionsprocessen välj innovationer 

av sämre slag bort och befintliga innovationer ersätts med nya (Stenkula M och Zenou, Y, 2010: 6). 

Med andra ord anses en ekonomi ständigt att förändras, dvs. befintliga produkter, företag och i vissa 

fall även marknader ersätts med bättre och effektivare produkter och företag (Stenkula M. och 

Zenou,Y, 2010: 6). Ur ett konsumentperspektiv tenderar nya aktörer på en marknad utgöra en fördel 

då ett större utbud av valmöjligheter skapas. Däremot ökar risken för etablerade företag att lämna 

marknaden (Mankiw N.G, 2007:239). 

 

Scumpeters teori har inte gått undan omärkbar men trots denna insikt var det inte förrän sent som 

entreprenörskapets roll åter blev uppmärksammat bland politiker och media (Ahmad, N. och 

Hoffman A., 2008:6).  Under senare år har intresset för entreprenörskap ökat bland 

nationalekonomer, nedan följer en litteraturöversikt över tidigare studier inom detta område. 

 

2.2.      Tidigare studier  

Som tidigare nämnts är det ingen nyhet att entreprenörskap och entreprenörer är viktiga drivkrafter 

för ekonomisk tillväxt. Inom den endogena tillväxtteorin etablerades faktumet att kunskaps-

spillovers utgör de underliggande faktorerna som driver fram ekonomisk tillväxt. Litteraturen kring 

de mekanismer i vilka kunskap sedan överförs igenom finns däremot i begränsat utbud (Audretsch 

D.B och Kielbach M, 2002: 3). Entreprenörskapsforskningen är dock ett område som försöker fylla 

det gapet.  

 

I dagsläget finns ett antal olika studier tillgängliga inom ramen för entreprenörskap och dess 

påverkan på ekonomisk tillväxt och utveckling.  Bl.a. försöker D.Audretsch och M. Kielbach (2002) 

undersöka denna relation. Studien betonade entreprenörskapets roll och menade att på samma sätt 

som de traditionella produktionsfaktorerna arbetskraft, kapital samt kunskapskapital är vitala i 
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formandet av output, är även möjligheten att skapa nya idéer genom nya innovativa företag ett 

viktigt element för formandet av output.  Författarna bygger därför vidare på den neoklassiska och 

endogena tillväxtteorin genom att introducera den nya produktionsfaktorn entreprenörskapskapital i sin 

forskning. I sin studie estimerar författarna en produktionsfunktions modell med flera olika mått på 

entreprenörskapskapital baserat på data från ett flertal olika tyska regioner. Mått på 

entreprenörskapskapital utgörs av antal nystartade företag i respektive region i relation till 

befolkningen i regionen. Syftet med studien var att förklara entreprenörskapskapital och varför det 

förväntas påverka output, dvs. öka produktiviteten. Den centrala slutsatsen av studien visade att 

regioner med högre nivå av entreprenörskapskapital, genererar högre nivåer av output och 

produktivitet. I studierna dras även slutsatserna att entreprenörens roll är avgörande eftersom att det 

är deras exploatering av kunskap med ekonomiskt värde som sedan omvandlas till tillväxt, och inte 

kunskapen i sig. Entreprenören ses således som en mekanism som underlättar kunskaps-spillover 

(Audretsch D.B och Kielbach M, 2002: 3).  

 

D. B. Audretsch, (2007) har forskat vidare inom samma område och försöker förklara varför 

kunskaps-spillover uppstår och varför stora investeringar i FoU inte alltid resulterar i ekonomisk 

tillväxt. Enligt den endogena tillväxtteorin skapas ekonomisk tillväxt genom investeringar i human – 

och kunskapskapital. Teorin tar inte upp något om hur eller varför exempelvis kunskaps-spillovers 

uppstår, istället antas kunskap som genereras att spilla över automatiskt. Det redogörs heller inget 

om varför stora satsningar inom FoU inte nödvändigtvis leder till ökad tillväxt. I vilken utsträckning 

som tillgängliga kunskaper omvandlas till innovationer beror i stort sett på de lagar, regler och 

organisationer som existerar samt effektiviteten i samspelet mellan dessa. Författarna menar att ett 

s.k. ”kunskapsfilter” (The knowledge filter) finns som förhindrar ny kunskap från att bli kunskap 

som har ett ekonomiskt värde. Kunskapsfiltret utgörs av summan av de barriärer som hindrar ny 

kunskap från att automatiskt spilla över till kommersialiserad kunskap. En ekonomis kunskapsfilter 

bestäms således av gapet mellan utvecklingen av ny kunskap och exploateringen av ny kunskap i 

form av innovationer. I de länder eller regioner som utgör ett tjockt filter exploateras endast en liten 

del av de nya kunskaperna, vilket leder till stagnerad tillväxt. Detta är något som står i motsats till 

Romer-modellen, där kunskap automatiskt antas spilla över från den genererande källan till 

kommersialisering (D.Audretsch, 2007:68). 
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Ytterligare studier som har gjorts, ger sig på detta forskningsområde på andra sätt. Bl.a. finns idag ett 

flertal studier som undersöker sysselsättning som ett mått på utveckling och effekterna på detta 

genom bildandet av nya företag. Genom en ekonometrisk modell konstaterade M.Fritsch m.fl. 

(2008) i sina studier att en längre tidsperiod bör undersökas för att de centrala effekterna på ett lands 

utveckling genom bildandet av nya företag i sin tur ska vara märkbara. Enligt deras studier är det inte 

förrän efter en period på 8 år ifrån året det nya företaget startades som de positiva effekterna av 

bildandet av nya företag blir mest synliga.  Författarna menar att när nya företag startas på en 

marknad kan detta innebära både direkta och indirekta effekter på den ekonomiska utvecklingen i den 

marknad de verkar. De direkta effekterna är relaterade till de nya arbeten som omedelbart skapas i 

samband med de nystartade företagen. Dock innebär uppkomsten av nya företag även två olika 

typer av avgångar, dvs. att företag tvingas lämna marknader. För det första lyckas inte alla nybildade 

företag konkurrera med andra redan etablerade företag, vilket så småningom leder till att dessa 

företag måste lämna marknaden. För det andra, kan även redan etablerade företag pga. konkurrens 

som uppstår i samband med nybildade företag, tvingas bort från marknaden då de ersätts av de 

nystartade företagen (Fritsch, M, 2008:3). 

 

Det uppstår även indirekta effekter på den ekonomiska utvecklingen i samband med nybildade 

företag och dessa kan vara av både positiv och negativ karaktär och skapas en tid efter att de 

nystartade företagen etablerats på en marknad. De indirekta effekterna avser marknadens utbudssida 

och utgörs av fyra centrala effekter. För det första ökar konkurrensen genom att nya företag startas 

på marknaden vilket leder till att både nybildade företag och etablerade företag tvingas bli mer 

effektiva. Vidare kan uppkomsten av nya företag leda till att en strukturell förändring sätts igång, dvs. en 

process påbörjas där ekonomin ständigt förnyas och utvecklas genom att etablerade företag blir 

utbytta mot nya. Detta var den process som ekonomen J. Schumpeter benämnde ”kreativ 

förstörelse”.  En ytterligare indirekt effekt som uppstår i samband med uppkomsten av nya företag 

är att nya marknader så småningom skapas genom att nya innovationer introduceras på marknader med 

hjälp av entreprenörer. Många etablerade företag håller sig ofta till befintliga produktprogram och är 

istället mer intresserade av att exploatera ytterligare vinster ur dessa produktprogram än att söka 

efter helt nya möjligheter. En sista central indirekt effekt som kan uppstå är skapandet av större 
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utbud och mer variation av produkter och problemlösningar genom nystartade företag. Större variation av 

produkter innebär större sannolikhet att hitta utbud som matchar kunders preferenser. Denna typ av 

ökad variation pga. nytt utökat utbud kan stimulera en ökad arbetsdelning samt stimulera 

uppföljande av innovationer, och kan således generera ekonomisk utveckling (Fritsch, M, 2008:2-3). 

 

Oavsett om dessa nybildade företag inte överlever, menar Fritsch och Mueller (2004) att de 

nystartade företagen kan bidra till att förbättringar görs eftersom att bl.a. konkurrensen ökar och 

hålls uppe, vilket i sin tur tvingar befintliga företag att öka sin produktivitet och innovationsförmåga 

(Fritsch, M, 2008:2-3). Som en följd av detta ökar faktorproduktiviteten, och i sin tur den 

ekonomiska tillväxten.  

 

Mueller P, Van Stel A och Storey J.D, (2008) har gjort liknande studier där de undersöker effekterna 

på sysselsättning genom bildandet av nya företag, baserat på data ifrån Storbritannien. Författarna 

undersöker huruvida det är möjligt att ha ”fel” typ av entreprenörskap, definierat som uppkomsten 

av nya företag som leder till noll och i vissa fall även negativ sysselsättningstillväxt (Mueller P, Van 

Stel. A och Storey J.D, 2008:59). Studien menar att ökad sysselsättning i samband med uppkomsten 

av nya företag endast uppstår då vissa antaganden görs. Dessa utgörs för det första av antagandet 

som antar att det är möjligt för beslutsfattare att vidta åtgärder som i sin tur stimulerar bildandet av 

nya företag. Det andra antagandet som görs är att det är policys, och inte makroekonomiska 

förhållanden som orsakar förändring. Vidare görs ett viktigt antagande som menar att det är 

bildandet av nya företag som leder till att ökad sysselsättning och inte tvärtom eftersom ökad 

sysselsättning snarare är en orsak än en konsekvens av hög andel nya företag. Det sista viktiga 

antagandet som görs, menar att det inte endast är de direkta kvantifierbara effekterna av bildandet av 

nya företag på landets sysselsättning, utan även att efterföljande förändringar av sysselsättningen ses 

som ett resultat av bildandet av nya företag (Mueller P, Van Stel. A och Storey J.D, 2008:60-61).  

 

Mueller P, Van Stel A och Storey J.D, 2008, var en av de temastudier som ”Small Business 

Economics” publicerade där ett antal olika länders effekter på sysselsättningen analyserades som en 

följd av bildandet av nya företag. Dessa rapporter var alla baserade på en workshop1 som ägde rum i 

                                                
1
 Workshop: “The Effects of New Businesses on Economic Development in the Short, Medium and Long-run”, 



16 

 

 

 

Tyskland 2005 med syfte att jämföra empiriska studier ifrån olika länder. Flertalet av dessa studier 

påvisade ett positivt samband däremellan (se dessutom bl.a.: Carree och Thurik (2005), Mueller, Van 

Stel och Suddle (2007)). M.Fritsch och P.Mueller (2007) gjorde en ytterligare studie som undersökte 

sysselsättningseffekter av bildandet av nya företag på regional nivå i Tyskland.  De nya resultaten av 

studien, utifrån data över 74 stycken s.k. ”planerings regioner” i västra Tyskland över perioden 1983-

2002 pekade på att de olika effekterna visar sig starkast i agglomerationer, där befolkningstätheten är 

som störst, samt i regioner med hög andel arbetsproduktivitet (M.Fritsch och P.Mueller, 2007:17). 

Enligt författarna bekräftade detta ytterligare att en högre nivå av konkurrens på lokalnivå leder till 

långsiktiga effekter på utbudssidan.  Studien visar även att de övergripande effekterna på landets 

sysselsättning genom bildandet av nya företag kan vara negativa i regioner med låg andel 

produktivitet. Eftersom att analysen i studien utgår ifrån olika typer av regioner, visar detta på att de 

omfattande effekterna av bildandet av nya företag på den regionala utvecklingen kan vara relativt 

olika beroende på regionen. Detta syftar därmed på att den regionala miljön och interregionala 

skillnader är av stor betydelse (M.Fritsch och P.Mueller, 2007:17-24). 

 

Fölster, S (2000) och Borgman och Braunerhjelm. P, (2004) har i Sverige bidragit med studier inom 

entreprenörskapsforskningen. Utifrån panelstudier över Sveriges kommuner under åren 1976-1995 

fann Fölster att andelen egenföretagare är förknippat med högre sysselsättning på regional nivå i 

Sverige. Borgman och Braunerhjelm, 2004 har vidare undersökt hur geografisk koncentration, 

entreprenörskap och regional tillväxt samspelar. I deras rapport analyseras data i från olika regioner 

samt industrier i Sverige mellan åren 1975-1999. Resultatet pekade bl.a. på det regionala 

entreprenörskapet som en förklaringsvariabel för tillväxt. 

 

Som ovan redogjorts, finner flera empiriska studier ett positivt samband mellan entreprenörskap och 

tillväxten. Dock är det viktigt att inte övertolka dessa resultat eftersom att kausalitetsriktningen är 

odefinierad (Stenkula och Zenou, 2011: 12-13). Detta är något som tas upp i nästföljande del.  

 

2.3.     Kompletterande teori: Geografins betydelse för entreprenörskap 

De flesta länder skiljer sig oerhört mycket mellan regioner när det kommer till population och 

ekonomisk aktivitet (Stenkula M och Zenou Y, 2011:7). I Sverige som exempel är den svenska 
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befolkningen starkt koncentrerad till ett antal regioner. Idag bor exempelvis ca 48 procent av 

Sveriges befolkning i en av de tre storstadsregionerna: Stockholm, Malmö och Göteborg (Regional 

tillväxt 2010:6). Enbart huvudstadsregionen utgör en fjärdedel av landets befolkning och inte mindre 

än 87 procent av befolkningen bor i regioner med över 100 000 invånare (Regional tillväxt, 2010:18). 

Med andra ord kan ett fåtal områden eller städer stå för majoriteten av landets BNP medan andra 

regioner knappt bidrar till något alls (Stenkula M och Zenou Y, 2011:7). 

 

Att förutsättningar för tillväxt ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig är ingen nyhet 

(Regional tillväxt, 2010:23). Dock har avsaknaden av det geografiska perspektivet varit stort i de 

traditionella tillväxtteorierna. Den endogena tillväxtteorin betonar tilltagande skalavkastning, där 

man menar att produktiviteten av en välutbildad arbetare inte sjunker med förekomsten av andra 

välutbildade arbetare. Istället anses arbetarna kunna inspirera och stimulera varandra till högre 

produktivitet än om de hade arbetat var för sig. Teori om ekonomisk geografi och 

agglomerationsfördelar tar upp detta fenomen. Agglomerationsfördelar utgörs av de ekonomiska 

föredelarna som uppstår när ekonomisk aktivitet koncentreras. När ekonomisk aktivitet 

koncentreras till ett visst område kan således produktiviteten stiga (Tillväxtanalys, 2010:9). Enligt 

studier dras entreprenörer, kapital samt arbetskraft därmed mestadels till täta och dynamiska miljöer 

som utgörs av flertal kompetenta kunder, stor andel andra företag samt till miljöer där hög 

ekonomisk aktivitet råder (Stenkula, M och Zenou, Y, 2011:5).  

 

Utifrån denna insikt kunde kopplingen till städernas betydelse lätt göras, framförallt pga. att det 

främst är i storstäderna som detta utbyte kan göras, dvs. ju större stad desto större kontaktytor finns 

tillgängliga (Stenkula M och Zenou Y, 2010:29). Medan de mindre städerna på landsbygden allt mer 

tycks halka efter anses storstadsregionerna främja tillväxten och fungera som en punkt där 

ekonomisk aktivitet koncentreras, utvecklas och sprids (Stenkula M och Zenou Y, 2011:6). Studier 

menar alltså att stora städer kan fungera som ”motorer” för den nationella tillväxten (Stenkula M 

och Zenou Y, 2011:5). Storstadsregioner är i allmänhet mer diversifierade och därmed finns det 

större möjligheter och sätt att kombinera och prova sin verksamhet på när det exempelvis gäller val 

av insatsvaror, leverantör, vilken kundgrupp man ska vända sig till, vem man ska anställa, vilka som 

finansierar verksamheten etc. (Stenkula M och Zenou, Y, 2011:10).  En stor stad underlättar därmed 
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den experimentella process som behövs för att kunna generera ny kunskap (Stenkula M och Zenou, 

Y, 2011:4). Stockholm är ett bra exempel på detta, trots att lönenivån i Stockholm ligger över 

genomsnittet i landet, speciellt i förhållande till lönenivån ute på landsbygden, avskräcks inte företag 

från att fortsätta att etablera sig i just Stockholm. I dagsläget ligger Stockholm tillsammans med sina 

grannkommuner ändå ständigt i topp över de regioner som har flest nyregistrerade företag i relation 

till befolkningen (Stenkula M och Zenou, Y, 2011:5). Zenou och Stenkula poängterar dock i sin 

rapport att detta inte innebär att alla storstadsregioner nödvändigtvis stimulerar entreprenöriell 

aktivitet lika bred utsträckning. 

 

Agglomerationsfördelar och städer har därmed blivit aktuella inom tillväxt och 

entreprenörskapsforskningen. Entreprenörskap må enligt tidigare empiriska studier skapa 

ekonomisk tillväxt men, som Stenkula och Zenou (2011) nämner i sin rapport, finns troligtvis ett 

ömsesidigt beroende där storstadsregionerna i sig stimulerar entreprenörskap som i sin tur stimulerar 

tillväxt. Studier menar på att entreprenörskap stimuleras av den ekonomiska tillväxten som en 

konsekvens av att den potentiella marknaden samt inkomst/förmögenheter växer. Tillväxten i sig, 

tenderar enligt teori att medföra ökad koncentration till storstäderna (Stenkula M. och Zenou, Y, 

2011: 12). 
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3. Vad är entreprenörskap? 

 

 

Empiriskt finns det vissa svårigheter kopplat till entreprenörskap vilket till stor del beror på att entreprenörskap är 

svårt att mäta på ett rättvisande sätt (M. Henrekson och Stenkula M, 2006:12). I detta avsnitt ges därmed först en 

definition över vad som generellt avses med entreprenörskap och vilka begränsningar som finns med måttet och därefter 

följs en redogörelse för Sveriges företagsklimat. 

 

 

3.1.    En definition 

Idag finns ingen enhetlig definition av entreprenörskap. Man brukar dock sammanfatta de 

huvudsakliga dragen av entreprenörskap med enskilda personers förmåga och villighet, både på egen 

hand och genom organisationer att: varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter, introducera sina idéer på 

marknaden under osäkerhet samt att konkurrera med andra för att erövra nya marknader och öka sin 

marknadsandel. Denna sammanfattade definition täcker de centrala aspekterna av vad 

entreprenörskap handlar om (Henrekson M. och Stenkula M., 2008:3). Entreprenörer kan därmed 

ses som s.k. ”förändringsagenter” som utmanar etablerad teknologi och etablerade varor och tjänster 

genom att introducera nya, billigare och bättre teknologier, varor och tjänster på marknaden 

(NUTEK, 2008:29). 

 

OECD har även gjort ett antal försök till att fastställa en definition av entreprenörskap. Deras 

definition syftar till att fånga den aspekt av entreprenörskap som i synnerhet är företagsrelaterad. 

Denna kan delas upp i tre huvudsakliga komponenter: entreprenörer, entreprenöriella aktiviteter 

samt entreprenörskap. Enligt dem är entreprenörer de personer (företagsägare) som försöker skapa 

värde genom expansion eller skapande av ekonomisk verksamhet genom att identifiera samt 

exploatera nya produkter, processer eller marknader. Entreprenöriell aktivitet å andra sidan utgörs av 

det företagsamma beteende samt handlande i jakt efter att generera värde genom expansion eller 

skapande av ekonomisk verksamhet, vilket görs genom att identifiera samt exploatera nya produkter, 

processer eller marknader. Entreprenörskap i sig anses därför vara fenomenet som associeras med 

entreprenöriella aktiviteter (Ahmad, N. och A. Hoffman, 2008:8).  
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Det som skiljer entreprenöriella företag från ”vanliga” företag är det faktum att de är i verksamhet 

för att göra något nytt, vare sig om detta görs genom att skapa/identifiera nya processer, produkter 

eller marknader (Ahmad, N. och Hoffman A., 2008:9). En ekonomi som utgörs av en stor andel 

entreprenörer är således en dynamisk ekonomi, något som karaktäriseras av kontinuerlig omvandling 

och ekonomisk tillväxt (NUTEK, 2008:29). 

 

3.2.    Entreprenörskapsmått - begränsningar  

Som en följd av avsaknaden av en enhetlig definition som fångar essensen av entreprenörskap samt 

avsaknaden av indikatorer för entreprenörskap som är internationellt jämförbara, skapas ofta 

svårigheter vid empiriska mätningar av entreprenörskap (Ahmad, N. och Hoffman A., 2008:6). 

 

De tidigare empiriska studier som finns tillgängliga har främst använt egenföretagande eller 

nystartade företag som en approximation på entreprenörskap. Dock finns det vissa begränsningar 

med denna approximation. Ett problem med måttet är att alla egenföretagare inte nödvändigtvis 

behöver vara entreprenöriella. De finns individer som pga. exempelvis arbetslöshet tvingas starta 

eget företag i brist på annan sysselsättning, något som då benämns nödvändighetsbaserat entreprenörskap 

(Hansson Å, 2008:9).  Problematiken här är att kunna klassificera denna typ av entreprenörskap. 

Även om dessa entreprenörer inte primärt anses vara innovativa måste de under vissa fall vara 

innovativa för att kunna överleva, vilket då gör de ”entreprenöriella” (Hansson Å, 2008:9). En annan 

svårighet med måttet är att entreprenören även kan vara en anställd i exempelvis ett företag eller 

organisation. Genom att organisationer/företag skapar goda förutsättningar för ett 

”entreprenöriellt” beteende hos sina anställda kan även organisationer så småningom bli 

”entreprenöriella” trots att de inte är egenföretagare. I detta fall pratar man om intraprenörskap 

(Henreksen M., 2007:3). Vidare kan en ytterligare typ av entreprenörskap nämnas vilket är ett s.k. 

möjlighetsbaserat entreprenörskap, vilket utgörs av nyföretagande som syftar till att antingen öka 

inkomsten eller skapa sig ett oberoende (Entreprenörskapsforum, GEM, 2011:9). 

 

Mot bakgrund till bl.a. dessa begränsningar blir det svårt att hitta ett mått som tydligt täcker alla 

aspekter av entreprenörskap, dock anses egenföretagande eller nystartade företag vara bland de 

bättre och mest användbara måtten för entreprenörskap (Hansson, Å, 2008: 9).  
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3.3.    Företagsklimat och entreprenörskap i Sverige 

Genom en större andel nystartade företag, skapas en ökad kraft i ekonomin samt förnyelse i 

näringslivet2 dessutom har små och nya företag ofta pekats ut som mer innovativa än stora företag 

(Andersson L.F., 2006:9). Enligt senare studier är det dessutom dessa unga och snabbväxande 

företag, s.k. gaseller, som anses ha störst betydelse för sysselsättningstillväxten i ett land 

(Entreprenörskapsforum, GEM, 2011:28). Nyföretagens bidrag till utvecklingen av nya 

innovationer, nya tjänster och varor samt nya arbetstillfällen anses därför vara viktigt för ekonomisk 

tillväxt såväl på nationell som på regionalnivå.  

 

Antalet företag per invånare i ett land beror dock till stor del på den ekonomiska strukturen i landet. 

Inom ramen för vår studie är det Sveriges företagsklimat och näringsliv som är i fokus. Svensk 

industri domineras fortfarande av storföretag som grundades långt tillbaka i tiden (Fregert, K och 

Jonung, L, 2005: 162). Dessa storföretag har utgjort en stor del av sysselsättningen, FoU-

investeringarna och exporten (NUTEK, 2008:2). Den privata sysselsättningen har stagnerat sedan 

1970-talet, dessutom har sysselsättningstillväxten i nya företag och branscher varit låg i Sverige i 

jämförelse med andra länder (Fregert K. och Jonung L., 2010: 183). Även om Sverige idag placeras 

på en hög nivå vad det gäller nyföretagande i relation till befolkningen har inslaget av entreprenörer 

och nyföretagare, i förhållande till företagsstocken generellt varit på en lägre nivå i Sverige än 

genomsnittet för Europa (Andersson L.F., 2006:5).  

 

Enligt entreprenörskapsforum3 kan stora skillnader konstateras i jämförelse med andra länder 

gällande vissa specifika variabler. Sverige avviker exempelvis negativt vad gäller skatter och 

regleringar, utbildning och kompetens, spridning av FoU (kommersialisering), normer samt 

förmågan att omvandla affärsmöjligheter till företag (entreprenörskapsforum, GEM, 2011:42)  

 

Något som för Sveriges del är utmärkande, enligt entreprenörskapsforum, är dess grad av 

möjlighetsbaserat entreprenörskap. Bland jämförbara länder ligger Sverige på en topplacering vad 

gäller individer som söker sig till möjlighetsbaserat entreprenörskap för att antingen öka sin inkomst 

                                                
2
 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagsklimat_12595.html (2011) 

3
 Entreprenörskapsforum har hand om de årliga svenska undersökningarna inom forskningsprogrammet, Global 

Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global sammanfattad årsrapport. 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagsklimat_12595.html
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eller skapa sig ett oberoende. Det främsta motivet till varför man väljer att starta företag i Sverige 

utgörs därmed av ekonomiska motiv. Vidare placeras det nödvändighetsbaserade företagandet i 

Sverige, tillsammans med de nordiska länderna på en relativt låg nivå i förhållande till exempelvis 

Kina och USA (entreprenörskapsforum, GEM, 2011:9).  

 

Det är även av vikt att nämna att ca tre av fyra företag som startas upp i Sverige är soloföretag, dvs. 

att de saknar anställda i sin verksamhet (Tillväxtverket, 2009:4). Omkring 35 procent av 

entreprenörerna i Sverige uppskattar dock redan i ett tidigt stadium att de kommer att anställa fem 

eller fler individer inom de närmaste fem åren till sitt företag. Detta är något som ligger på en högre 

nivå än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar sig i övriga länder i Norden 

(entreprenörskapsforum, GEM, 2011:28). Trots detta är det även av betydelse att betona att det 

under senare år har startats upp cirka 40 000 nya företag i Sverige per år samtidigt som cirka 30 000 

har lagts ned.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag.4.418280eb12db85acaec800035

90.html Publicerad: 25 augusti 2011 10:57 

 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag.4.418280eb12db85acaec80003590.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag.4.418280eb12db85acaec80003590.html


23 

 

 

 

 

4. Data och variabler 

 

 

Studiens kvantitativa inslag består av en analys av paneldata över Sveriges FA-regioner genom en multipel 

regressionsanalys över åren 1994-2009 respektive 2005-2009. I detta kapitel ges först en beskrivning över data och 

mått på ekonomisk tillväxt därefter ges även en redogörelse av de variabler som används i analysen. 

 

 

4.1.    Uppdelning av FA-regioner5 

I denna studie har det valts att studera Sveriges ekonomiska tillväxt på regional nivå. För att kunna 

mäta tillväxt på regionalnivå är således en indelning av regioner nödvändig. När det talas om en 

region menas generellt ett geografiskt område avgränsat från kringliggande områden. En region kan 

antingen delas upp administrativt eller funktionellt (Regionaltillväxt, 2010:11). Vid undersökning av 

tillväxt på en regional nivå är en funktionell regional indelning av stor betydelse. Vanligtvis används 

ofta administrativa indelningar, såsom län och kommuner. Dessa ger dock ofta vilseledande 

redovisningar då dess gränser inte stämmer överens med regionens ”naturliga” sätt att fungera 

(SCB). Administrativ indelning är därmed mer användbar då man studerar vad som sker på 

exempelvis politiska beslutsnivåer. Vid regionala analyser ses Tillväxtverkets indelning i funktionella 

analysregioner (FA-regioner) som en lämplig enhet som utgångspunkt för tillväxtanalys 

(tillväxtverket.se, 2011). 

 

FA-regioner utgår från 2002 års statistik över pendlingsströmmar mellan kommuner och SCB:s 

statistiska kriterier för avgränsning av så kallade lokala arbetsmarknader (Regional tillväxt, 2010:89). 

FA-regionerna delas in i 72 olika regioner. Som utgångspunkt har indelningen av kommuner från år 

2003 använts (290 stycken) men hänsyn har också tagits till tidigare kommunsammansättningar för 

att beräkna pendlingstrender (Se bilaga för indelning av FA-regioner). 

                                                
5
 För en mer utförlig beskrivning av Sveriges FA-regioner, under Om regional tillväxt: se www.tillvaxtverket.se 

eller SCB 

http://www.tillvaxtverket.se/
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En FA-region kan ses som en region där människor både kan leva och arbeta utan att behöva göra 

alltför tidskrävande resor, dvs. en “vardagsregion” som flest människor berörs av genom resor till 

och från arbetet samt en region där företagens huvudsakliga rekrytering av personal finns 

(www.tillvaxtverket.se, 2011). 

 

4.2.    Mått på tillväxt 

Två vanligt förekommande mått på tillväxt på regionalnivå är Bruttoregionalprodukten (BRP) samt 

förändringen i lönesummor. BRP motsvarar förädlingsvärdet dvs. löner och driftsöverskott vid 

arbetsställen (produktionsenheter) (Westerlund och Eliasson, 2003:9). Alla regioners BRP motsvarar 

den totala andelen BNP för ett land. Förändringen i Lönesummor kan å andra sidan ses som en 

indikator för den regionala produktionens storlek och inkomst och baseras på arbetsgivarnas 

kontrolluppgifter över kontant bruttolön samt andra skattepliktiga ersättningar som redovisas till 

inkomsttagare och skattemyndigheter inför taxering (Westerlund och Eliasson, 2003:10). Då den 

data som finns tillgänglig över BRP i Sverige är baserad på länsnivå, uppstår svårigheter att använda 

detta mått i denna studie då det är tillväxt och entreprenörskap på FA-nivå som ska studeras. 

Dessutom finns data över förändringar i lönesummor endast tillgängligt för perioden 2005-2009, 

vilket inte täcker hela den tidsperiod som studeras. Med anledning av detta kommer tyngdpunkten i 

uppsatsen, som tidigare nämnts, läggas på entreprenörskapets påverkan på sysselsättningen i Sverige.  

För att mäta de övergripande effekterna av entreprenörskap på den ekonomiska tillväxten hade det 

varit optimalt att använda sig av BRP, eller förändringen av lönesummor som ett mått på tillväxt på 

regional nivå. Lönesummor kommer dock i studien att tas med som en variabel i analysen, begränsat 

till tidsperioden 2005-2009 (Mer om detta under metodavsnitt).  

 

I produktionsfunktionen Y= F(A,K,L) inom den neoklassiska tillväxtteorin, uttrycks L, arbetskraft, 

som en väsentlig del för den ekonomiska tillväxten (Fregert K och Jonung L, 2005:133). Enligt både 

de neoklassiska - samt de endogena tillväxtteorierna, har en ökning av arbetskraft en positiv inverkan 

på tillväxten. Som nämnts, har många tidigare studier använt sig av sysselsättningstillväxt som ett 

mått på ekonomisk utveckling. Det är dock viktigt att poängtera att det enligt teori är den s.k. totala 

faktorproduktiviteten, (teknisk utveckling) som till största del leder till tillväxt på långsikt. 

http://www.tillvaxtverket.se/
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Förändringar av arbetskraftens storlek, pga. exempelvis ökad sysselsättningsgrad leder därmed 

enbart till tillfällig tillväxteffekt (Tillväxtanalys, 2009:17). 

 

För att återkoppla till tidigare avsnitt kan nystartade företag skapa både direkta och indirekta effekter 

på den ekonomiska utvecklingen på den marknad de verkar. De direkta effekterna av nyföretagande 

är den förändring av arbetskraftens storlek som uppstår pga. nya arbeten som direkt uppstår, vilket 

på kortsikt enbart ger en positiv effekt på tillväxten. Som nämnts tidigare kan de nystartade 

företagen indirekt bidra till ökad konkurrens, vilket på långsikt bl.a. leder till att både nybildade 

företag och etablerade företag tvingas bli mer innovativa. En process sätts därmed igång där företag 

ständigt tvingas öka sin produktivitet och innovationsförmåga. Därmed kan den förändring i 

sysselsättningsgraden som uppstår som en konsekvens av nystartade företag kopplas till den 

ekonomiska tillväxten (Fritsch, M, 2008:3). 

 

4.3.    Val av variabler 

De variabler som används i denna studie inkluderar: a) Sysselsättningsgrad  

b) Förändring av lönesummor c) Entreprenörskapsnivå d) Sysselsatta inom forskning och 

utveckling (FoU) e) Utbildningsnivå f) Befolkningsmängd g) Åldersstruktur 

 

4.3.1.    Sysselsättningsgrad 

Som mått på andelen sysselsatta används andelen förvärvsarbetande individer i åldern 20-64 år per 

kommun som ingår i varje FA-region. Som sysselsatt eller förvärvsarbetande, vilka endast är 

synonyma begrepp, räknas alla individer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per 

vecka under november månad varje år. (SCB) Antalet sysselsatta för varje kommun divideras med 

befolkningsmängden i samma kommun för att sedan sammanställas för varje FA-region för att få 

fram andelen sysselsatta i relation till regionens storlek. Mot bakgrund till tidigare studier antas en 

längre tidsperiod vara högst relevant att undersöka för att kunna ge en rättvisande bild över hur 

effekterna ser ut. 

 

Sysselsättningsgrad = Andelen med status som förvärvsarbetande/FA-region i förhållande till befolkningsmängden 
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4.3.2.    Förändring av lönesummor 

Lönesumman kan ses som en indikator på den regionala produktionens storlek och inkomst och 

baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter över kontant bruttolön samt andra skattepliktiga 

ersättningar som redovisas till inkomsttagare och skattemyndigheter inför taxering (Westerlund och 

Eliasson, 2003:10). Lönesumman kan direkt härledas till den region som de förvärvsarbetande 

arbetar i, denna benämns dagsbefolkning, samt den region där de bor som benämns nattbefolkning 

(Regional tillväxt, 2010:50). Man brukar även skilja på dags- och nattbefolkningens lönesummor 

genom att dela upp dem i två olika kategorier: Arbetsproduktivitet samt inkomst per invånare. 

Arbetsproduktivitet representerar det produktionsvärde som genereras vid arbetsställen lokaliserade 

i regionen. Arbetsproduktiviteten är beräknad som daglönesumma per sysselsatt i regionen. Inkomst 

per invånare är beräknad som nattlönesumma per invånare i åldersgruppen 20-64 år och återspeglar 

regioninvånarnas inkomster och konsumtionsmöjligheter. Tillväxt i inkomst per invånare 

representerar inkomstutveckling i regionen och ger därmed en indikation på hur den ekonomiska 

utvecklingen i regionen ser ur (Regional tillväxt, 2010:51). Dock ger lönesumman endast en 

begränsad täckning av egenföretagares inkomster (Westerlund och Eliasson, 2003:10). Eftersom 

individers val kan stå och väga mellan att bli egenföretagare eller förvärvsarbetande inom exempelvis 

ett företag med stabil inkomst kan stigande lönesummor därmed förväntas leda till en förflyttning 

från egenföretagande till lönebaserad sysselsättning. Dock kan även högre lönesummor och således 

högre kostnader för arbetsgivare leda till minskad efterfrågan på arbetskraft (Van Stel A. och Suddle 

K., 2008:37). Med utgångspunkt i teori kan lönesumman därmed användas som en förklarande 

variabel för sysselsättningsgraden i ett land och förväntas ha en både positiv och negativ effekt på 

sysselsättningen. 

 

I regressionsanalysen kommer effekten av såväl dagbefolkningens- som nattbefolkningens 

lönesumma att inkluderas. Data över lönesummorna för varje kommun divideras med 

befolkningsmängden i samma kommun för att sedan sammanställa den för varje FA-region. Detta 

görs för att få fram värdet på dag- respektive nattbefolkningens lönesumma per förvärvsarbetande i 

varje FA-region. 

 

Dagbefolkningens lönesumma per förvärvsarbetande/FA region i förhållande till befolkningsmängden 
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Nattbefolkningens lönesumma per invånare/FA-region i förhållande till befolkningsmängden 

 

 

4.3.3.    Entreprenörskapsnivå 

Som mått på entreprenörskapsnivå används antalet nyregistrerade företag per FA-region. Detta 

utesluter inte att allt nyföretagande generellt sett anses vara entreprenöriellt eller innovativt. Gränsen 

för entreprenörskap måste dock dras någonstans. De data som används är antal nyregistrerade 

företag per 1000 invånare i Sveriges 290 kommuner. För att kunna mäta entreprenörskapsnivå på 

FA-nivå räknas ett viktat medelvärde fram av kommunvärdena som sedan sammanställs för varje 

FA-region. Detta medelvärde representerar därmed nivån av entreprenörskap i varje FA-region. I 

och med att entreprenörskapsnivån viktas, kan andelen nystartade företag i förhållande till 

kommunens storlek tas fram (www.svensktnaringsliv.se, faktabasen för företagsklimat). 

 

Entreprenörskapsnivå = Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare/kommun 

 

För att kunna använda det viktade medelvärdet för respektive FA-region används följande formel: 

 

  
 

Där xn står för entreprenörskapsnivån per kommun och wn för befolkningsmängden i samma 

kommun. Vi förväntar oss att entreprenörskapsnivån är positivt korrelerad med 

sysselsättningsgraden. 

 

 

4.3.4.    Utbildningsnivå 

En hög utbildningsnivå samt hur utbildningens inriktning ser ut är faktorer som kan påverka den 

ekonomiska tillväxten och även sysselsättningsgraden i landet (SCB, 2005:30). En bättre och en mer 

utbildad befolkning utgör dels en mer produktiv arbetskraft men leder troligen också till en mer 

lönsam efterfrågan. Befolkningens utbildningsnivå är därmed positivt förknippad med dess förmåga 

att skapa sysselsättning som med det entreprenöriella företagets överlevnad vilket i sin tur har en 

positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten. Denna variabel inkluderas i studien genom att studera 
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andelen individer med en eftergymnasial utbildning på minst 3 år. För att kunna mäta andelen 

högutbildade på FA-regionsnivå summeras även andelen högutbildade per kommun som ingår i 

varje FA-region och som därmed kommer att representera utbildningsnivån per FA-region. Även 

denna variabel sätts i relation till befolkningsmängden på precis samma sätt som ovanstående 

variabler. 

 

Utbildningsnivå = Andelen individer med en lång eftergymnasial utbildning, d.v.s. på minst 3 år/FA-region i 

förhållande till befolkningsmängden 

 

4.3.5.    Sysselsatta inom forskning och utveckling, FoU 

Kunskap skapad på universitet samt på forskningscenter skapar möjligheter för entreprenörskap, 

speciellt i högteknologiska industrier. Geografisk närhet till dessa källor av kunskap är dessutom en 

tillgång, om inte en förutsättning, för entreprenöriella företag för att få tillgång till och absorbera 

spillover-effekter från universitet och forskningscentra (E.Stam, 2009: 148 ). Spillover-effekter spelar 

i sin tur en väsentlig roll inom tillväxtteori, vilket innebär att kunskap automatisk kan spilla över från 

det företag eller den organisation där den genererats till kommersialisering av tredje part (NUTEK, 

2006:24). Eftersom variabeln utgörs av sysselsatta individer inom FoU antas det i studien att 

variabeln är positivt korrelerad med sysselsättningsgraden i landet och förmodligen även kan ha en 

positiv inverkan på entreprenörskapsnivån.  

 

Mer specifikt används approximationen förvärvsarbetande inom näringsgrenen FoU på kommunal 

nivå. Denna sammanställs sedan för att representera andelen som ingår i varje FA-region. Likaså den 

här variabeln uttrycks i relation till befolkningsmängden. 

 

Sysselsatta inom FoU = Andelen förvärvsarbetande inom FoU/FA-region i förhållande till befolkningsmängden 

 

4.3.6.    Befolkningsmängd 

Som nämnts tidigare dras entreprenörer, kapital samt arbetskraft mestadels till täta och dynamiska 

miljöer som utgörs av flertal kompetenta kunder, stor andel andra företag samt till miljöer där hög 

ekonomisk aktivitet råder. Detta råder oftast i agglomerationer, där befolkningstätheten är som 
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störst (Stenkula, M och Zenou, Y, 2011:5). Hur stor befolkningen är i en region anses vara relevant 

då en större befolkning bidrar till en större intern varu- och arbetsmarknad. Detta leder i sin tur till 

ett stort utbud av olika verksamheter, vilket vidare leder till större tillgång av arbeten som passar 

individens önskemål och kompetens (SCB, 2005:28). I enlighet med detta är befolkningsmängden i 

en region en relevant faktor för såväl sysselsättningsgraden som entreprenörskap och kan därmed 

förväntas visa på ett positivt samband. 

 

Likväl som för tidigare variabler summeras data ihop för varje kommun för att sedan sammanställas 

för varje FA-region. Befolkningsmängden per FA-region sätts i relation till den totala 

befolkningsmängden i Sverige för att få fram hur stor andel varje specifik region utgör av 

befolkningsmängden. 

 

Befolkningsmängd = Genomsnittlig befolkningsmängd under perioden 1994-2009/FA-region i relation till totala 

befolkningsmängden i Sverige 

 

4.3.7.    Åldersstruktur 

Variabeln åldersstruktur avser att visa på hur stor andel av befolkningen som är i arbetsför ålder och 

därmed har möjlighet att bidra till en ökad produktion. Till variabeln åldersstruktur räknas andelen 

av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år. En FA-region med stor andel i åldersgruppen 20-64 år 

antas ha en positiv inverkan på sysselsättningen samt entreprenörskapsnivån då det finns flera som 

bidrar till produktion. Siffrorna över andelen av befolkningen i åldern 20-64 år baseras på statistik 

som är förd över antal personer skrivna i respektive kommun per den 31 december varje år (SCB). 

Även denna variabel sätts i relation till befolkningsmängden på samma sätt som ovanstående 

variabler. 

 

Åldersstruktur = Andelen av befolkningen i åldern 20-64 år/FA-region i förhållande till befolkningsmängden per 

FA-region 
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Tabell 1. Tabellen har för avsikt att förtydliga samt sammanfatta de förväntade värdena som 

ovanstående variabler antas ha på sysselsättningsgraden (beroende variabeln). 

 

Variabel Variabelnamn i STATA Förväntat 

värde 

Entreprenörskapsnivån 

Dagsbefolkningens lönesummor 

Entrep 

Dagbef 

+ Positivt 

+/- Okänt 

Nattbefolkningens lönesummor Nattbef +/- Okänt 

Utbildningsnivå Education + Positivt 

Andel sysselsatta inom FoU Fou + Positivt 

Befolkningsmängd Pop + Positivt 

Åldersstruktur Struktur + Positivt 

 

 

 

4.4.    Tillväxtens påverkan på entreprenörskap - omvänd kausalitet 

Stenkula och Zenou (2011) poängterar att det är viktigt att inte övertolka de resultat som flertal 

tidigare studier kommit fram till. Ett ömsesidigt samband existerar troligen dvs. att kausaliteten 

mellan entreprenörskap och tillväxt sannolikt kan gå i båda riktningarna. Som nämnts i studiens 

början, studera det om det för Sveriges del finns ett kausalt samband även i motsatta riktningen, dvs. 

om den ekonomiska tillväxten har en påverkan på graden av entreprenörskap i landet. Teori om 

geografisk koncentration och agglomerationsfördelar snuddar detta fenomen dessutom är 

kopplingen till städernas betydelse relevant i detta avseende. Stenkula och Zenou lyfter fram 

storstadsregionernas betydelse och menar att denna faktor stimulerar entreprenörskap som i sin tur 
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stimulerar tillväxt (Stenkula M och Zenou Y, 2011:12). Då detta är ett relativt nytt område, finns 

därmed begränsad teori kring detta vilket försvårar att basera antaganden på vedertagen teori.  

 

Detta samband studeras genom att det utförs regressionsanalyser med entreprenörskap som den 

beroende variabeln och de resterande variablerna som de oberoende. Variablerna har i ovanstående 

avsnitt förklarats och samtliga av ovanstående variabler är enligt Westerlund och Eliasson (2003) i 

större eller mindre utsträckning relaterade till ekonomisk tillväxtteori och avspeglar i stort de 

underliggande regionspecifika förutsättningarna för tillväxt. 

 

Som tidigare nämnts utmärker sig Sverige vad gäller individer som söker sig till möjlighetsbaserat 

entreprenörskap för att antingen öka sin inkomst eller skapa sig ett oberoende. Något som därmed 

är värt att nämna är att personer med högre utbildning sannolikt har fler alternativa samt lönsamma 

möjligheter att starta nya företag än personer med låg utbildningsnivå (NUTEK, 2006:33). Förutom 

att detta förmodligen ger en positiv inverkan på sysselsättningsgraden, har utbildningsnivån med stor 

sannolikhet även en positiv inverkan på entreprenörskapsnivån.  De år som valts att studeras, 

innefattar en tidsperiod av finanskris och konjunktursvängningar vilket är något som bör tas stor 

hänsyn till vid användandet av data och de resultat som våra ekonometriska modeller genererar. 

Detta på grund av att bl.a. sysselsättning har en förmåga att följa konjunkturcyklerna. Många nya 

företag startas därmed upp på grund av minskad sysselsättning vilket ökar andelen egenföretagare 

och nyföretagare i ekonomin.  
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5. Metod 

 

 

För att empiriskt undersöka samspelet mellan entreprenörskapsnivån och tillväxten, följer i detta avsnitt en 

presentation av val av analys samt en beskrivning av de teoretiska begrepp som kan komma att behöva förklaras i 

samband med den analys vi utför. 

 

 

5.1.    Multipel regressionsanalys 

En regressionsanalys syftar till att visa effekten av en variabel (den oberoende variabeln xi) på en 

annan variabel (den beroende variabeln yi). Om modellen endast har en förklarande variabel xi är det 

en enkel linjär regressionsmodell medan om den har minst två förklarande variabler är det istället en 

linjär multipel regressionsanalys (Westerlund J., 2005:137). Denna studie ställer upp multipla 

regressionsanalyser då de modeller som ställs upp består av fler än två förklarande variabler. 

Formeln för en multipel linjär regressionsmodell ser ut på följande sätt: 

 

Yi =β1+ β2x2i+ β3x3i+…+ βnxni+ei 

 

Den beroende variabeln yi kan skrivas som en linjär funktion av ett intercept B1, de förklarande 

variablerna x2i, x3i, xni och en slumpterm ei. Den beroende variabelns variation förklaras därmed av 

en slumpmässig och en systematisk del (Westerlund J., 2005:137-138). 

 

En central målsättning är att de modeller som ställs upp ska försöka förklara så mycket som möjligt 

av relationen mellan den beroende variabeln (yi) och de oberoende variablerna (xi) Dock råder alltid 

viss osäkerhet som karaktäriserar de ekonomiska variablerna vilket leder till att den modell som ställs 

upp förmodligen inte kommer att kunna förklara allt. Därför fungerar ekonomisk teori som ett 

komplement och hjälper oss förklara valet av variabler. Eftersom värdet på yi beror av xi och inte 

tvärtom pratar man om ett kausalt samband mellan x och y, dvs. att det är x som antas orsaka y och 

inte tvärtom (Westerlund J., 2005: 9-15). 
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5.2.    Paneldata 

En annan central punkt att nämna är typ av data som studeras. Då både tvärsnitts- samt tidsseriedata 

studeras i studien kommer paneldata att användas. Paneldata är med andra ord tvådimensionerat. 

Tidsseriedata täcker en specifik tidsperiod medan tvärsnittsdata samlas in för flera element vid en 

enda tidpunkt. Kombinationen, dvs. paneldata, blir därmed att man studerar data för ett antal 

element över en viss tidsperiod (Westerlund J, 2005:19). Denna studie följer Sveriges FA-regioner 

över tidsperioden 1994-2009. 

 

Något som kan ses som en fördel med användandet av paneldata är att fler dimensioner fås i 

regressionsanalysen istället för användandet av enbart tidseriedata eller tvärsnittsdata. Paneldata 

lämpar sig bäst då man vill kontrollera för icke-observerade ting som är konstanta över tid så som 

exempelvis städer, enskilda individer, företag för vilka man kan tänka sig är korrelerade med de 

förklarande variablerna i modellen (Westerlund J., 2005: 19). 

 

När man arbetar med paneldata gäller inte antagandet att observationerna är oberoende fördelade 

över tiden. På grund av detta har det utvecklats specifika modeller som lämpar sig för analys av just 

paneldata. När man estimerar en regression med paneldata brukar man även använda sig av antingen 

en fix effekt- eller random effekt-modell. Fix effekt-modellen antar att avvikelsen i interceptet inte är 

slumpmässig, medan random effekt-modellen antar att den är det. Regressionerna i denna studie 

använder fixa effekter vilket korrigerar koefficientvärdena för andra eventuella händelser i ekonomin 

som kan påverka utfallet av den beroende variabeln6. 

 

5.3.    Teoretiska begrepp7 

För att undersöka de olika sambanden, studeras därmed p-värden samt förklaringsgrad för samtliga 

förklarande variabler. Nedan följer en närmre beskrivning av de teoretiska begrepp som kommer att 

tas upp i och med utförandet av den multipla regressionsanalysen. 

 

                                                
6
 James H. Stock, Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 2003 (Källan är hittad via följande uppsats: 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:159531, sid 15). 
7
 För mer ingående redogörelse för teoretiska begrepp inom ekonometri se.Westerlund J 2005. 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:159531


34 

 

 

 

5.3.1.    Hypotesprövning 

I praktiken måste man ofta förlita sig på ett enda stickprov. Utifrån detta stickprov dras sedan 

slutsatser kring hela den okända populationen. Detta kallas med ett annat ord statistisk inferens och 

innebär att vi generaliserar det vi vet om stickprovet till hela den okända populationen. Denna typ av 

inferens kallas i sin tur för hypotesprövning (Westerlund J.2005:107). 

 

Nollhypotesen H0 beskriver en hypotes om en eller flera parametrar. Exempelvis är det möjligt att 

testa om B2 är lika med en konstant a, dvs. H0 : B2 = a. Nollhypotesen antas vara sann till dess att det 

finns tillräckligt mycket information för att bevisa det motsatta. Visar det sig att stickprovet kan 

bevisa motsatsen så säger man att nollhypotesen förkastas. Alternativhypotesen, H1 antas gälla i alla 

de fall nollhypotesen förkastas. Genom teststatistikan bestäms om hypotesen ska förkastas eller ej, 

detta beror på vad den visar för observerade värde och om den faller inom den kritiska regionen 

eller ej (Westerlund J, 2005:117-118).. Ett alternativt mått för att besluta om nollhypotesen ska 

förkastas eller ej är att använda sig av testets p-värde. 

 

5.3.2.    P-värde 

P-värde kan ses som en alternativ metod för att kontrollera om nollhypotesen ska förkastas eller ej. 

Nollhypotsen förkastas i detta fall om testets p-värde är mindre än den valda signifikansnivån 

(Westerlund 2005:125). De vanligaste signifikansnivåerna som studeras är 1, 5 respektive 10 %-nivå. 

 

5.3.3.    Förklaringsgrad 

Ett annat ord för förklaringsgrad är determinationskoefficient och betecknas ofta R2. Den försöker 

ange hur stor del av variationen i den beroende variabeln yi som förklaras med hjälp av den 

anpassade regressionslinjen. Viljan är att den ska förklara så stor del som möjligt och ju närmare 1 

förklaringsgraden är, desto bättre kan vi förklara variationen i yi. Om R2 = 1 säger man att alla 

observationer i stickprovet exakt ligger på den skattade räta linjen. Är däremot R2 = 0 säger man att 

regressionslinjen inte kan förklara någon variation i data överhuvudtaget. Detta innebär att det inte 

finns något linjärt samband mellan xi och yi vilket i sin tur också innebär att lutningsparametern Bi är 

lika med noll (Westerlund. J, 2005:133-134). 
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5.3.4.    Multikolinjäritet 

Ett problem man kan komma att stöta på när man gör en multipel regressionsanalys är 

multikolinjäritet. Det innebär i kort att två eller flera av de förklarande variablerna i 

regressionsmodellen är korrelerade med varandra i hög utsträckning. Problemet innebär att man då 

inte kan hålla isär effekterna av de två variablerna på den beroende variabeln (yi). Ett sätt att 

upptäcka om multikolinjäritet finns är genom att studera korrelationen mellan de förklarande 

variablerna i en korrelationsmatris. Man brukar säga att om korrelationen är över 0,8 bör åtgärder 

vidtas (Westerlund 2005:159-160). 

 

5.4.    Tillvägagångssätt 

Huvudsyfte med studien är att studera samspelet mellan entreprenörskap och tillväxt. Multipla 

regressionsanalyser används därmed för att titta närmre på detta. Utifrån regressionsanalyser 

studeras först sambandet mellan den beroende variabeln (yi), sysselsättningsgraden, och de olika 

förklarande variablerna (xi ) varav entreprenörskapsnivån och dess inverkan är den variabel som 

granskas mer djupgående. Därefter studeras det omvända sambandet, dvs. tillväxtens påverkan på 

entreprenörskap. I detta fall används entreprenörskapsnivån som den beroende variabeln (yi)  och 

sysselsättningsgraden tillsammans med övriga variabler som beskrivits ovan som de 

förklarande/oberoende variablerna. För att kunna genomföra dessa regressionsanalyser används ett 

databehandlingsprogram som heter STATA. Programmet är till för att underlätta för den som vill 

analysera data med hjälp av statistiska/ekonometriska samt grafiska metoder.  

 

Data är framtagen för åren 1994-2009, dvs. över en 16-års period. Viss data finns dessvärre inte att 

tillgå för hela perioden vilket följs av att två olika multipla regressionsanalyser i varje riktning utförs. 

En för de specifika år då all data finns att tillgå och där samtliga variabler inkluderas och en över hela 

den 16-åriga tidsperioden där vi bortser från de förklarande variabler där data ej finns tillgänglig. Det 

resultat som sedan genereras, kommer att jämföras för att se om de kan påvisa några skillnader. 

 

För att kunna använda den data som hämtas, måste den först transformeras till per capita termer. 

Som beskrivits under varje variabel, divideras data för varje variabel över varje kommun med 
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befolkningsmängden i samma kommun. Vidare sammanställs värdena för de olika variablerna på 

FA-nivå. Detta gäller för samtliga variabler. 

 

De ekvationer som skattas ser ut på följande sätt: 

 

empij = β1+β2 entrepij+ β3 fouij+ β4 educationij+ β5 popij+ β6 strukturij+yj+eij 

(1.1) 

empij = β1+β2 dagbefij+β3 nattbefij +β4 entrepij+ β5 fouij+ β6 educationij+ β7 popij+ β8 

strukturij+yj+eij 

(1.2) 

 

entrepij = β1+β2 empij+ β3 fouij+ β4 educationij+ β5 popij+ β6 strukturij+yj+eij 

            (1.3) 

entrepij = β1+β2 dagbefij+β3 nattbefij +β4 empij+ β5 fouij+ β6 educationij+ β7 popij+ β8 

strukturij+yj+eij 

(1.4) 

Där variabeln emp står för Sysselsättningsgraden, entrep för Entreprenörskapsnivån, fou för Andel 

sysselsatta inom FoU, education för Utbildningsnivån, pop för Befolkningsmängden, struktur för 

Åldersstrukturen, dagbef för Dagsbefolkningens Lönesumma/förvärvsarbetande och nattbef för 

Nattbefolkningens lönesumma/invånare.  

 

Ekvation 1.1 och 1.3 bortser från dagsbefolkningens- samt nattbefolkningens lönesummor och 

täcker hela den 16-åriga perioden (1994-2009) medan ekvation 1.2 och 1.4 inkluderar alla variabler 

men endast täcker åren 2005-2009. 

 

β1 är ekvationernas intercept vilket anger den genomsnittliga sysselsättningsgraden respektive 

entreprenörskapsnivån i Sveriges FA-regioner om värdet för alla de förklarande variabler som 

används i studien hade varit noll. Den visar alltså på den sysselsättningsgrad respektive 

entreprenörskapsnivå som hade funnits i landet ändå. Βn anger regressionsfunktionens lutning. Med 

det menas att den anger förändringen av den genomsnittliga sysselsättningsgraden respektive 
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entreprenörskapsnivån givet att xnij ändras med en enhet, samt att alla andra variabler hålls konstanta. 

I modellen står i för region medan j står för tidpunkt (Westerlund, J, 2005:10). 

 

Regressionsanalyserna kommer att göras med en så kallad ”fix-effekt”. Fix-effekt används eftersom 

det gör det lättare att fånga upp systematiska skillnader inom tidsperioden som har valts att 

undersöka. Under denna tidsperiod vet vi att Sverige varit utsatt för ett flertal chocker i ekonomin i 

form av lågkonjunktur, vilket troligtvis påverkar både entreprenörskapsnivån samt flertalet av de 

olika tillväxtfaktorer vi valt att undersöka. Studien utgår därmed från att alla regioner påverkats i 

samma utsträckning av dessa chocker. För att ta hänsyn till detta i de ekvationer som skattas används 

i modellerna en dummyvariabel, yj, (årsdummys). 
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6. Resultat  

 

Nedan följer resultaten för regressionsanalyserna. Först hur relationen: Entreprenörskapsnivåns påverkan på 

sysselsättningen ser ut, därefter görs regressionsanalyser för att se vilken inverkan olika tillväxtfaktorer kan ha på 

entreprenörskapsnivån i landets FA-regioner. 

 

 

6.1.    Relation: Entreprenörskapets påverkan på sysselsättningen 

Eftersom syftet i denna studie är att studera samspelet mellan entreprenörskap och tillväxt i Sverige 

studeras till en början resultatet från de regressioner där sysselsättningsgraden fungerar som den 

beroende variabeln, detta för att titta på hur entreprenörskapsnivån påverkar sysselsättningsgraden i 

landet. 

 
I tabellen nedan följer resultaten från olika multipla regressionsanalyser samt några kommentarer på 

de resultat som genererats i de olika regressionerna. 

 

        Tabell 2.  

  Regression 1 Regression 2 

Variabel Koefficient           P-värde Koefficient P-värde 

Entrep -1.879915*  0.089 -.234336  0.244 

Dagbef    -    - -.1933701  0.557 

Nattbef    -    -     1.176626**  0.029 

Fou  2.002381**  0.010  .6779584  0.331 

Education -3.163237***  0.000 -1.390674***  0.005 

Pop  2.75e-07***  0.000 -5.37e-09  0.939 

Struktur  .1794748***  0.006 -.0045381  0.338 

Intercept  .3298782    .4483099   

R2  0.1450    0.5820   

Observationer 1152   360   

Tidsperiod 1994-2009   2005-2009   

           P-värden: ***=1% signifikans, **=5% signifikans, *=10% signifikans 

 

 

Först skattades regressionsanalyser utan att ta hänsyn till tidseffekten för att se hur resultatet såg ut 

utan någon hänsyn till tidseffekten. När regressionsanalyserna istället tog hänsyn till tidseffekten, 
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generades resultat som till större del stämde överens med det förväntade resultatet vad gäller 

koefficienttecken och signifikans. Modellen omjusterades och därmed är samtliga regressioner 

justerade för tidseffekten med hjälp av årsdummys. 

 

Regression 1 visar resultatet från den regressionsanalys som täcker tidsperioden 1994-2009 och 

därmed utesluts variablerna dags- samt nattbefolkningens lönesummor, detta då data endast finns 

för åren 2005-2009. Observerar man koefficienternas p-värden för regression 1 är det möjligt att se 

att samtliga variabler, fast på olika nivåer, har ett signifikant samband med den beroende variabeln, 

sysselsättningsgraden (emp). Detta är något som stämmer överens med det teoretiska resonemanget 

som har förts i studiens tidigare avsnitt. Samtliga tillväxtfaktorer som studeras påverkar 

sysselsättningsnivån i Sveriges FA-regioner. 

 

Det som däremot skiljer sig ifrån förväntat är att entreprenörskapsnivån (entrep) har en negativ inverkan 

på sysselsättningsgraden. Regression 1 visar att när entreprenörskapsnivån ökar med en enhet, 

minskar sysselsättningsgraden med -1,879915.  Resultatet kan dock bero på det datamaterial som 

används i studien. Som nämnts tidigare finns det vissa svårigheter kopplat till entreprenörskap vilket 

till stor del beror på att entreprenörskap är svårt att mäta på ett rättvisande sätt. Att använda sig av 

andel nystartade företag må vara bland de bättre sätten för att mäta entreprenörskap men precis som 

diskuterats i avsnittet begränsningar med måttet entreprenörskap fångas inte alla aspekter av 

entreprenörskapet upp. Approximationen på entreprenörskapsnivån tar exempelvis inte upp något 

om dessa nybildade företagens överlevnadsförmåga. Det finns stor risk att flertalet av de företag 

som undersöks i studien inte klarar sig en längre tid utan läggs ned redan inom ett år, vilket således 

kan påverka sysselsättningsgraden negativt. Tidigare studier menar dessutom att en längre tidsperiod 

bör undersökas för att de centrala effekterna på ett lands utveckling genom bildandet av nya företag 

i sin tur ska vara märkbara. Även om tidsperioden som undersöks i denna studie sträcker sig över en 

16 årig period, är det enligt studier inte förrän efter en period på ca 6-8 år ifrån året det nya företaget 

startades som de positiva effekterna av bildandet av nya företag blir mest synliga.  Effekterna på 

sysselsättningsgraden genom nystartade företag sker därmed till stor sannolikhet med en viss 

tidsfördröjning. För att använda sig av en bättre approximation hade man kunnat använda sig av s.k. 
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”lag-variables”. Då använder man sig av värden på variabler som inträffat före den aktuella 

observationen. 8.   

 

Vidare uppvisar variabeln utbildningsnivå (education) på ett negativt men signifikant samband vilket 

menar på att sysselsättningsgraden minskar i takt med att utbildningsnivån ökar, något som går emot 

det teoretiska resonemanget. Att koefficienten visar på ett negativt samband kan möjligtvis bero på 

att det finns ett undertryckt samband mellan de inkluderade variablerna som gör att koefficienten 

blir negativ i regressionen. I övrigt visar de resterande koefficienterna för variablerna i studiens 

regressionsmodell på ett positivt samband med sysselsättningsgraden och därmed bekräftas teorins 

antaganden om hur dessa antas påverka sysselsättningsgraden.  

 

Även interceptet vars syfte är att visa den genomsnittliga sysselsättningsgraden som hade funnits i 

Sverige utan att det hade funnits något samband mellan sysselsättningsgraden och våra oberoende 

variabler, visar på ett positivt värde. Från den första regressionen framkommer dock enbart en 

förklaringsgrad på 0,1450 vilket tyder på att variationen i studiens oberoende variabler kan förklara 

en relativt liten del av variationen i sysselsättningsgraden. Det är därmed svårt att tyda ett linjärt 

samband mellan xi och yi och en heltäckande bild kan inte ges, utan ytterligare variabler är önskvärda 

i modellen. 

För att undersöka om resultatet skiljer sig om dag- och nattbefolkningens lönesummor (dagbef, nattbef) 

inkluderas, utför ytterligare en regression. Regression 2, dvs. där den begränsade tidsperioden 

studeras och som dessutom inkluderar samtliga variabler visar på en bättre förklaringsgrad, 0,5820. 

Däremot finns en markant skillnad gällande signifikanta samband på de olika signifikansnivåerna. 

Troligen beror det på att en så pass kort tidsperiod som fem år studeras. Den höga förklaringsgraden 

visar att variationen i de oberoende variablerna trots den korta perioden som undersöks, kan förklara 

58,20 % av variationen av sysselsättningsgraden i Sverige. Utbildningsnivån visar i sin tur, likt den 

långa tidsperioden, på ett negativt signifikant samband. Övriga värden för de olika variablernas 

koefficienter visar inte på något enskilt signifikant samband med den beroende variabeln. Det är 

därför svårt att dra några större slutsatser utifrån regression 2. 

                                                
8
 Se för mer information om ”Lag-variables” (eng) http://www.dtreg.com/TimeSeries.htm 
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6.2.    Relation: Tillväxtens påverkan på entreprenörskap  

Enligt ekonometrisk teori beror värdet på yi av xi ,och man syftar därför på ett kausalt samband 

mellan x och y, dvs. att det är x som antas orsaka y och inte tvärtom (Westerlund J., 2005: 9-15). 

Eftersom det övergripande syftet med denna studie är att försöka att bidra till mer tydlighet kring 

samspelet mellan entreprenörskap och tillväxt, ämnar studien även till att reda ut om det går att 

påvisa ett kausalt samband av den ekonomiska tillväxtens påverkan på entreprenörskapsnivån i 

Sverige. Därmed har resultat från ytterligare regressionsanalyser generats.  

 

I nedanstående regressioner används därför entreprenörskapsnivån som den beroende variabeln. 

Likväl som för regressionsanalyserna som ovan diskuterats, gäller detsamma i detta läge, dvs. 

regression 1 visar resultatet från den regressionsanalys som täcker hela tidsperioden (1994-2009). För 

regression 2 är data för variablerna dag- respektive nattbefolkningens lönesumma inkluderade och 

den gällande tidsperioden är därmed 2005-2009. Dessutom är samtliga regressioner justerade för 

tidseffekten med hjälp av årsdummys. I tabellen nedan följer de genererade resultaten från de olika 

regressionerna. 

 

        Tabell 3. 

  Regression 1 Regression 2 

Variabel Koefficient           P-värde Koefficient P-värde 

Dagbef   -    -  .1454303  0.116 

Nattbef   -    -  .0035387  0.977 

Emp -.0012343**  0.090 -.019889  0.232 

Fou  .0076781  0.788  .1318599  0.149 

Education  .002179  0.865  .512248**  0.018 

Pop  4.68e-09  0.189  7.63e-09  0.629 

Struktur -.0001005  0.962  .0045695  0.297 

Intercept  .0145546   -.0365164 
 

R2  0.5897    0.4724 
 

Observationer 1152   360  

Tidsperiod 1994-2009 2005-2009 

         P-värden: ***=1% signifikans, **=5% signifikans, *=10% signifikans 
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Regression 1 

Regression 1 med entreprenörskapsnivån som beroende variabel tycks peka på att 

entreprenörskapsnivån, dvs. andel nystartade företag minskar med -0,0012343 när 

sysselsättningsgraden ökar med en enhet. Detta är något som stämmer överens med resonemanget 

som förts angående sysselsättningen och dess förmåga att följa konjunkturcykler. Eftersom att det 

används en årsdummy i den ekvation vi ställer upp, korrigeras koefficientvärdena för andra 

eventuella händelser i ekonomin som kan påverka utfallet av den beroende variabeln. I denna studies 

fall kan det anses rimligt att anta att sysselsättningen har en negativ inverkan på antal nystartade 

företag. De resultat som framkommer visar således på att entreprenörskapsnivån påverkas negativt 

av sysselsättningsgraden, dvs. när sysselsättningsgraden i landet ökar med en enhet, leder detta till en 

minskning av entreprenörskapsnivån. Detta är något som stämmer överens med teorins antaganden. 

Det kan även sägas att när sysselsättningsgraden minskar i landet leder det till en ökning av andelen 

nystartade företag. För att förtydliga detta följer ett slumpmässigt urval av den data vi har på tre 

stora samt tre lite mindre FA-regioner för att se på skillnaden. Tabellen är tänkt att visa på 

sysselsättningens minskning från år 2008-2009 samt vad det gav för inverkan på antalet nystartade 

företag under året därpå (år 2010).  

 

Nedan följer en tabell över detta. Observera att värdena är approximativa och anges i procent. 

Tabell 4. 

                                                               (se bilaga 2) 

 

Utifrån den data som har insamlats är det möjligt att åskådliggöra hur sysselsättningsgraden i FA-

regionerna sänktes under år 2009 då finanskrisen var utbredd.  Observerar man samtidigt den 

FA-region Procentuell förändring: 
Skillnad i andel sysselsatta 
Från år 2008-2009 

Procentuell förändring: i 
antal nyregistrerade företag 
från år 2009-2010 
 

1 Stockholm  - 3,3 %  + 75,2 % 
19 Malmö  - 3,9 % + 76,2 % 
21 Göteborg - 4,1 % + 87,3 % 
38 Fagersta - 6,4 % + 121,1% 
15 Oskarshamn - 5,1 % + 212,0 %  
65 Luleå - 3,4 %  + 230,2 % 
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procentuella förändringen av andel nystartade företag för året därpå, d.v.s., 2010 kan man se en 

markant skillnad vad gäller antalet nystartade företag per FA-region. Fler än vanligt ägnade sig åt att 

starta upp nya företag. Under ett skede som det som studeras ovan, startas som sagt många företag 

upp pga. svårigheterna med att hitta en anställning samt även en slags försäkran/gardering hos dem 

som redan är förvärvsarbetande. Viktigt att poängtera är därmed att många företag inte är av 

entreprenöriell anda utan endast startas upp som en andra lösning och behöver därmed inte vara 

särskilt tillväxtfrämjande.  

 

I övrigt påvisar inte någon av de resterande förklarande variablerna ett enskilt signifikant samband 

med entreprenörskapsnivån i regression 1. Trots detta är R2 för regressionen relativt hög, 0,5897. 

Detta tyder på att variationen i de oberoende variablerna, förklarar 58,97% av variationen i 

entreprenörskapsnivån i landet. 

 

Regression 2 

I regression 2 visas resultatet över perioden 2005-2009 med även dag - och nattbefolkningens 

lönesummor inkluderade. Det som skiljer denna regression ifrån regression 1, är framförallt att 

sysselsättningsgraden (emp) inte visar på ett signifikant samband. Detta är inte särskilt förvånansvärt då 

regressionen består av en period på endast fem år. Dock visar sysselsättningsgraden även här på ett 

negativt koefficientvärde vilket ytterligare styrker teorins antagande. 

 

Till skillnad ifrån när vi undersöker vilka faktorer som påverkar sysselsättningsgraden uppvisar 

variabeln utbildningsnivå (education) i denna regression på ett positivt signifikant samband. I 

regression 2 visar koefficienten sig signifikant på en 5 % -nivå, där en enhetsökning av 

utbildningsnivån innebär en ökning av entreprenörskapsnivån med 0.512298.  Detta är också något 

som stämmer överens med teorins antaganden om att personer med hög utbildning sannolikt har 

fler alternativa samt lönsamma möjligheter att starta nya företag än personer med låg 

utbildningsnivå.  
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Regressionens förklaringsgrad (R2) är 0,4724, pekar på att variationen i de oberoende variablerna, 

trots de få signifikanta koefficienterna, kan förklara 47,24% av variationen i entreprenörskapsnivån i 

Sverige.  

 

I och med att både dag- och nattbefolkningens lönesummor inkluderas i regressionen samt att 

endast en av de förklarande variablerna uppvisar ett signifikant samband leder detta till att undersöka 

om det möjligtvis kan finnas för hög korrelation emellan variabler i regressionen. Problematik som 

uppstår som en följd av multikolinjäritet, är att det inte går att hålla isär effekterna av de två 

variablerna på den beroende variabeln. För att undersöka om så är fallet, studeras en 

korrelationsmatris (se bilaga 3). Utifrån korrelationsmatrisen går det att finna en hög korrelation på 

0,8795, mellan variablerna dag- och nattbefolkningens lönesummor och åtgärder måste vidtas.  

 

Ytterligare två regressionsanalyser estimeras därför, en där variabeln nattbefolkningens lönesumma 

(regressionsanalys 3) exkluderas och nästa där dagbefolkningens lönesumma istället utesluts 

(regressionsanalys 4). Detta görs för att se om de kan påvisa någon skillnad i tydliga signifikanta 

samband. Resultatet följs av tabell 5 nedan. 

 

     Tabell 5. 

  Regression 3 Regression 4 

Variabel Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

Dagbef  .1473059**  0.039   -   - 

Nattbef    -   -  .135255  0.176 

Emp -.0198003  0.222 -.0210931  0.215 

Fou  .1315801  0.142  .1337133  0.149 

Education  .5128576**  0.016  .5328221**  0.015 

Pop  7.73e-09  0.623  8.34e-09  0.600 

Struktur  .0045724  0.296  .0047082  0.291 

Intercept -.0364486   -.0364752 
 

R2  0.4724    0.4677 
 

Observationer 360   360  

Tidsperiod 2005-2009 2005-2009 

     P-värden: ***=1% signifikans, **=5% signifikans, *=10% signifikans 

 

 



45 

 

 

 

Regression 3 och 4 

Till skillnad från regression 2 då multikolinjäritet upptäcktes, kan regression 3 visa på ett positiv 

samband på en 5 % signifikansnivå där en enhetsökning av dagsbefolkningens lönesumma innebär 

en ökning av entreprenörskapsnivån med ca 0,147. Eftersom att dagbefolkningens lönesumma 

representerar arbetsproduktiviteten per sysselsatt i en region kan lönesummor ses som ett alternativt 

sätt att mäta tillväxt och det genererade resultatet ger därmed en indikation på att högre 

arbetsproduktivitet påverkar entreprenörskapsnivån positivt.  

 

Vidare visar utbildningsnivån i både regression 3 och 4, på ett positivt signifikant samband. Utöver 

detta visar inte variablerna på något enskilt samband med den beroende variabeln. I den sistnämnda 

regressionen är det möjligt att se att utbildningsnivån är den enda variabeln som påvisar ett positivt 

signifikant samband med entreprenörskapsnivån. Då det inte visar på fler signifikanta samband blir 

det svårt att diskutera resultatet vidare. Som sagts tidigare men som kan komma att behöva 

förtydligas beror resultaten troligtvis på den korta tidsperiod som studeras.  

 

I både regressionsanalys 3 och 4 är det vidare möjligt att utläsa förklaringsgrader på, 0,4724 

respektive 0,4677. Eftersom att förklaringsgraderna för samtliga regressionerna är relativt låga, 

dessutom eftersom att få koefficienter visar på någon signifikans går det inte att säkra några 

antaganden om huruvida den ekonomiska tillväxten påverkar entreprenörskapsnivån. Variabler som 

istället beskriver vad som driver entreprenörer till att starta upp nya företag kan med största 

sannolikhet ge en bättre förklaring till vad som påverkar uppkomsten av nystartade företag, dock 

ligger det forskningsområdet utanför ramen för vår studie och något som företagsekonomer ofta 

studerar. 
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7. Diskussion och slutsats 
 
 

Nedan följer diskussion samt slutsats kring uppsatsens resultat som ger svar på uppsatsens inledande frågeställningar. 

Utöver detta ges även förslag på vidare forskning. 

 

 

Utgångspunkten i denna studie har varit i att studera samspelet mellan entreprenörskap och tillväxt. 

Entreprenörskapet argumenteras ha en positiv inverkan på sysselsättningsgraden i ett land. Den 

ökade sysselsättningen som antas uppstå som en konsekvens av att nya företag startas upp, antas på 

långsikt bidra till ekonomisk tillväxt. Utöver detta argumenteras att ett ömsesidigt förhållande kan 

råda mellan entreprenörskap och tillväxt. Därför undersöks även om det är möjligt att påvisa ett 

kausalt samband åt motsatta riktning dvs. om den ekonomiska tillväxten på regionalnivå har en 

påverkan på entreprenörskapsnivån i landet. 

Mot bakgrund till de utförda regressionsanalyserna går det inte att dra några större slutsatser kring 

samspelet. Det är av vikt att läsaren har de centrala begränsningarna som finns med måttet 

entreprenörskap i åtanke. Då måttet på entreprenörskap inkluderar alla typer av nystartade företag är 

det mer än viktigt att poängtera att allt företagande inte är entreprenöriellt eller innovativt. Faktum 

är dessutom att många stora och väletablerade företag tar fram innovationer som i sin tur 

kommersialiseras. Många av dessa företag satsar idag mycket på personligt entreprenörskap internt 

inom företaget och därmed representeras säkerligen en stor andel av det tillväxtfrämjande 

entreprenörskapet av anställda i ett företag. Kommersialisering av innovationer uppstår därmed inte 

enbart genom att entreprenörer ”tar idéer till marknaden”.  

Som svar på om entreprenörskapsnivån påverkar sysselsättningsgraden i Sverige är det möjligt att 

bekräfta ett signifikant samband variablerna emellan. Vad resultaten visar är dock att 

sysselsättningsgraden påverkas negativt av entreprenörskapsnivån. Som nämnts, tidigare beror detta 

förmodligen på mätsvårigheter och på de modeller vi har ställt upp. Dessutom kan ytterligare en 

anledning till det diffusa sambandet bero på att individer i Sverige främst väljer att starta företag i 
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Sverige för att skapa ett oberoende. Det möjlighetsbaserade entreprenörskapet är enligt 

undersökningar stort i Sverige och många av de nystartade företagen startas troligen upp vid sidan av 

annan sysselsättning, vilket därmed inte behöver betyda att sysselsättningsgraden ökar i landet som 

följd av ett nybildat företag. 

Det framkommer även att samtliga variabler med undantag ifrån dag- och nattbefolkningens 

lönesummor, på olika nivåer, har ett signifikant samband med den beroende variabeln, 

sysselsättningsgraden (emp), vilket är något som stämmer överens med det teoretiska resonemanget som 

har förts i studiens tidigare avsnitt. Att varken dag eller nattbefolkningens lönesummor visar på 

signifikanta samband, beror troligtvis på den korta tidsperiod som undersöks. Med utgångspunkt 

ifrån de signifikanta koefficientvärdena, bekräftas dock de antaganden som görs om vad som 

påverkar sysselsättningsgraden och således den ekonomiska tillväxten i de olika FA-regionerna. 

Därmed är dessa variabler även relevanta att använda för att undersöka hur den ekonomiska 

tillväxten på regional nivå har en påverkan på entreprenörskapsnivån i de olika FA-regionerna.   

Med utgångspunkt ifrån de senare regressioner som utförts, med entreprenörskapsnivån som 

beroende variabel är det svårt att urskilja något tydligt samband.  Variablernas koefficientvärden 

faller inte inom någon av del valda signifikansnivåerna. De regressionsanalyser som har utförts i 

denna studie bekräftar därmed inte att ett ömsesidigt förhållande råder mellan entreprenörskap och 

tillväxt.  

Viktigt att framhäva är att den teori som har presenterats och de ekonometriska modellerna som 

därefter har utvecklats endast är förenklingar av verkligheten. Verkligheten är dock mer komplex. 

Resultaten som har genererats är därmed svårtolkade. För att studera i vilket håll 

kausalitetsriktningen i själva verket går krävs modeller som är av mer avancerad karaktär och 

anpassade till det studien har haft för avsikt att studera. För detta krävs bredare kunskaper inom 

avancerad ekonometri. På grund av de brister som finns i de modeller som ställts upp, bör resultaten 

i denna studie beaktas med försiktighet. Även om studien inte ger en övergripande helhetsbild, är det 

uppsatsgruppens förhoppning att denna studie bidragit till att belysa samt gett incitament för 

ytterligare fördjupade studier inom detta område. 
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För den som är intresserad av att fördjupa sig inom detta ämne, samt har kunskaper inom avancerad 

ekonometri, kan det exempelvis vara intressant att utföra nya regressioner med hjälp av s.k. 

instrumentvariabler9 för att undersöka och reda ut i vilken kausalitetsriktning sambandet mellan 

entreprenörskap och tillväxt faktiskt går för Sveriges fall. Dessutom skulle modeller kunna utformas 

som tar hänsyn till hur det ser ut för de enskilda FA-regionerna för att i sin tur kunna få mer klarhet 

kring geografins betydelse för entreprenörskap. För att använda sig av en bättre approximation av 

vissa variabler kan det i framtida forskning vara av intresse att använda sig av s.k. ”lag-variables” för 

att ta hänsyn till att vissa variablers effekter sker med en viss tidsfördröjning. Det skulle även kunna 

vara av intresse att inkludera andra tänkbara variabler, så som exempelvis en skatteparameter, i ett 

försök till att fånga upp ett tydligare samband variablerna emellan. Variabeln anses tänkbar för att 

försöka förtydliga sambandet mellan skatter och individers benägenhet till att bli entreprenörer.  

 

                                                
9
 SPSS-guiden: Används om det finns risk för omvänd kausalitet. http://spssakuten.wordpress.com 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. 

Karta över funktionella analysregioner (FA-regioner): 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.21099e4211fdba8c87b800035196/FA-regioner.pdf 

 

Sveriges indelning i FA-regioner (Hämtat från www.scb.se) 

Kommun FA-kod FA-namn 

Botkyrka 1 Stockholm 

Danderyd 1 Stockholm 

Ekerö 1 Stockholm 

Gnesta 1 Stockholm 

Haninge 1 Stockholm 

Huddinge 1 Stockholm 

Håbo 1 Stockholm 

Järfälla 1 Stockholm 

Lidingö 1 Stockholm 

Nacka 1 Stockholm 

Norrtälje 1 Stockholm 

Nykvarn 1 Stockholm 

Nynäshamn 1 Stockholm 

Salem 1 Stockholm 

Sigtuna 1 Stockholm 

Sollentuna 1 Stockholm 

Solna 1 Stockholm 

Stockholm 1 Stockholm 

Strängnäs 1 Stockholm 

Sundbyberg 1 Stockholm 

Södertälje 1 Stockholm 

Trosa 1 Stockholm 

Tyresö 1 Stockholm 

Täby 1 Stockholm 

Upplands-Bro 1 Stockholm 

Upplands-

Väsby 

1 Stockholm 

Vallentuna 1 Stockholm 

Vaxholm 1 Stockholm 

Värmdö 1 Stockholm 

Österåker 1 Stockholm 

Enköping 1 Stockholm 

Heby 1 Stockholm 

Knivsta 1 Stockholm 

Tierp 1 Stockholm 

Uppsala 1 Stockholm 

Östhammar 1 Stockholm 

Nyköping 2 Nyköping 

Oxelösund 2 Nyköping 

Eskilstuna 3 Eskilstuna 

Flen 3 Eskilstuna 

Katrineholm 3 Eskilstuna 

Vingåker 3 Eskilstuna 

Kinda 4 Östergötland 

Linköping 4 Östergötland 

Åtvidaberg 4 Östergötland 

Finspång 4 Östergötland 

Norrköping 4 Östergötland 

Söderköping 4 Östergötland 

Valdemarsvik 4 Östergötland 

Mjölby 4 Östergötland 

Boxholm 4 Östergötland 

Ödeshög 4 Östergötland 

Motala 4 Östergötland 

Vadstena 4 Östergötland 

Gnosjö 5 Värnamo 

Värnamo 5 Värnamo 

Gislaved 5 Värnamo 

Tranemo 5 Värnamo 

Aneby 6 Jönköping 

Mullsjö 6 Jönköping 

Habo 6 Jönköping 

Vaggeryd 6 Jönköping 

Jönköping 6 Jönköping 

Nässjö 6 Jönköping 

Eksjö 6 Jönköping 

Sävsjö 7 Vetlanda 

Vetlanda 7 Vetlanda 

Ydre 8 Tranås 

Tranås 8 Tranås 

Älmhult 9 Älmhult 

Osby 9 Älmhult 

Markaryd 10 Ljungby 

Ljungby 10 Ljungby 

Uppvidinge 11 Växjö 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.21099e4211fdba8c87b800035196/FA-regioner.pdf
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Lessebo 11 Växjö 

Tingsryd 11 Växjö 

Alvesta 11 Växjö 

Växjö 11 Växjö 

Torsås 12 Kalmar 

Mörbylånga 12 Kalmar 

Kalmar 12 Kalmar 

Borgholm 12 Kalmar 

Nybro 12 Kalmar 

Emmaboda 12 Kalmar 

Hultsfred 13 Vimmerby 

Vimmerby 13 Vimmerby 

Västervik 14 Västervik 

Högsby 15 Oskarshamn 

Mönsterås 15 Oskarshamn 

Oskarshamn 15 Oskarshamn 

Gotland 16 Gotland 

Karlskrona 17 Blekinge 

Ronneby 17 Blekinge 

Karlshamn 17 Blekinge 

Olofström 17 Blekinge 

Östra Göinge 18 Kristianstad 

Kristianstad 18 Kristianstad 

Hässleholm 18 Kristianstad 

Bromölla 18 Kristianstad 

Sölvesborg 18 Kristianstad 

Staffanstorp 19 Malmö 

Burlöv 19 Malmö 

Vellinge 19 Malmö 

Kävlinge 19 Malmö 

Lomma 19 Malmö 

Svedala 19 Malmö 

Skurup 19 Malmö 

Sjöbo 19 Malmö 

Hörby 19 Malmö 

Höör 19 Malmö 

Malmö 19 Malmö 

Lund 19 Malmö 

Eslöv 19 Malmö 

Trelleborg 19 Malmö 

Ystad 19 Malmö 

Simrishamn 19 Malmö 

Tomelilla 19 Malmö 

Helsingborg 19 Malmö 

Svalöv 19 Malmö 

Örkelljunga 19 Malmö 

Bjuv 19 Malmö 

Klippan 19 Malmö 

Åstorp 19 Malmö 

Båstad 19 Malmö 

Landskrona 19 Malmö 

Höganäs 19 Malmö 

Ängelholm 19 Malmö 

Perstorp 19 Malmö 

Halmstad 20 Halmstad 

Hylte 20 Halmstad 

Laholm 20 Halmstad 

Falkenberg 20 Halmstad 

Varberg 21 Göteborg 

Kungsbacka 21 Göteborg 

Härryda 21 Göteborg 

Partille 21 Göteborg 

Öckerö 21 Göteborg 

Ale 21 Göteborg 

Lerum 21 Göteborg 

Bollebygd 21 Göteborg 

Göteborg 21 Göteborg 

Mölndal 21 Göteborg 

Kungälv 21 Göteborg 

Lilla Edet 21 Göteborg 

Alingsås 21 Göteborg 

Vårgårda 21 Göteborg 

Essunga 21 Göteborg 

Stenungsund 21 Göteborg 

Tjörn 21 Göteborg 

Orust 21 Göteborg 

Mark 21 Göteborg 

Herrljunga 21 Göteborg 

Svenljunga 22 Borås 

Borås 22 Borås 

Ulricehamn 22 Borås 

Grästorp 23 Trollhättan 

Mellerud 23 Trollhättan 

Trollhättan 23 Trollhättan 

Vänersborg 23 Trollhättan 

Uddevalla 23 Trollhättan 

Färgelanda 23 Trollhättan 

Lysekil 23 Trollhättan 

Munkedal 23 Trollhättan 

Sotenäs 23 Trollhättan 

Vara 24 Lidköping 

Götene 24 Lidköping 

Lidköping 24 Lidköping 

Karlsborg 25 Skövde 

Tibro 25 Skövde 

Skara 25 Skövde 
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Skövde 25 Skövde 

Hjo 25 Skövde 

Tidaholm 25 Skövde 

Falköping 25 Skövde 

Töreboda 25 Skövde 

Mariestad 25 Skövde 

Gullspång 25 Skövde 

Tanum 26 Strömstad 

Strömstad 26 Strömstad 

Dals-Ed 27 Bengtsfors 

Bengtsfors 27 Bengtsfors 

Årjäng 28 Årjäng 

Eda 29 Eda 

Arvika 30 Karlstad 

Kil 30 Karlstad 

Hammarö 30 Karlstad 

Forshaga 30 Karlstad 

Grums 30 Karlstad 

Karlstad 30 Karlstad 

Kristinehamn 30 Karlstad 

Sunne 30 Karlstad 

Munkfors 30 Karlstad 

Säffle 30 Karlstad 

Åmål 30 Karlstad 

Torsby 31 Torsby 

Hagfors 32 Hagfors 

Filipstad 33 Filipstad 

Lekeberg 34 Örebro 

Laxå 34 Örebro 

Örebro 34 Örebro 

Kumla 34 Örebro 

Nora 34 Örebro 

Lindesberg 34 Örebro 

Askersund 34 Örebro 

Hallsberg 34 Örebro 

Hällefors 35 Hällefors 

Storfors 36 Karlskoga 

Degerfors 36 Karlskoga 

Karlskoga 36 Karlskoga 

Surahammar 37 Västerås 

Hallstahammar 37 Västerås 

Västerås 37 Västerås 

Sala 37 Västerås 

Köping 37 Västerås 

Arboga 37 Västerås 

Kungsör 37 Västerås 

Skinnskatteberg 38 Fagersta 

Norberg 38 Fagersta 

Fagersta 38 Fagersta 

Vansbro 39 Vansbro 

Malung 40 Malung 

Orsa 41 Mora 

Älvdalen 41 Mora 

Mora 41 Mora 

Gagnef 42 Falun/Borlänge 

Leksand 42 Falun/Borlänge 

Rättvik 42 Falun/Borlänge 

Falun 42 Falun/Borlänge 

Borlänge 42 Falun/Borlänge 

Säter 42 Falun/Borlänge 

Hedemora 43 Avesta 

Avesta 43 Avesta 

Ljusnarsberg 44 Ludvika 

Smedjebacken 44 Ludvika 

Ludvika 44 Ludvika 

Älvkarleby 45 Gävle 

Ockelbo 45 Gävle 

Gävle 45 Gävle 

Sandviken 45 Gävle 

Hofors 45 Gävle 

Söderhamn 46 Söderhamn 

Ovanåker 46 Söderhamn 

Bollnäs 46 Söderhamn 

Nordanstig 47 Hudiksvall 

Hudiksvall 47 Hudiksvall 

Ljusdal 48 Ljusdal 

Ånge 49 Sundsvall 

Timrå 49 Sundsvall 

Sundsvall 49 Sundsvall 

Härnösand 49 Sundsvall 

Kramfors 50 Kramfors 

Sollefteå 51 Sollefteå 

Örnsköldsvik 52 Örnsköldsvik 

Strömsund 53 Östersund 

Ragunda 53 Östersund 

Bräcke 53 Östersund 

Krokom 53 Östersund 

Åre 53 Östersund 

Berg 53 Östersund 

Östersund 53 Östersund 

Härjedalen 54 Härjedalen 

Storuman 55 Storuman 

Malå 56 Lycksele 

Lycksele 56 Lycksele 

Dorotea 57 Dorotea 

Vilhelmina 58 Vilhelmina 



54 

 

 

 

Åsele 59 Åsele 

Sorsele 60 Sorsele 

Nordmaling 61 Umeå 

Bjurholm 61 Umeå 

Vindeln 61 Umeå 

Robertsfors 61 Umeå 

Vännäs 61 Umeå 

Umeå 61 Umeå 

Norsjö 62 Skellefteå 

Skellefteå 62 Skellefteå 

Arvidsjaur 63 Arvidsjaur 

Arjeplog 64 Arjeplog 

Älvsbyn 65 Luleå 

Luleå 65 Luleå 

Piteå 65 Luleå 

Boden 65 Luleå 

Kalix 65 Luleå 

Överkalix 66 Överkalix 

Övertorneå 67 Övertorneå 

Haparanda 68 Haparanda 

Pajala 69 Pajala 

Jokkmokk 70 Jokkmokk 

Gällivare 71 Gällivare 

Kiruna 72 Kiruna 

 

Bilaga 2. 

Data för variablerna entreprenörskap och sysselsättningsgrad 

  

FA-region Sysselsatta 2008 Sysselsatta 2009 Entreprenörskap 2009 Entreprenörskap 2010 

Stockholm (1) 0.5117172 0.4945734 0.0114676 0.0200857 

Malmö (19) 0.4441376 0.4265814 0.0097927 0.0172504 

Göteborg (21) 0.4829616 0.4628972 0.0092708 0.0173657 

Oskarshamn (15) 0.6410886 0.4265814 0,0053965 0,0168401 

Luleå (65) 0.4720666 0.4560409 0,0063396 0,0209307 

Fagersta (38) 0.8420796 0.7877228 0,0064916 0,0144204 

Variablerna är viktade mot befolkningsmängden per FA-region 

http://www.scb.se (2011), www.svensktnaringsliv.se, Faktabasen för företagsklimat (2011) 

 

Bilaga 3. 

Korrelationsmatris 

Korrelationsmatris för regression 2 

tabell 3 

          

  Entrep Dagbef Nattbef Emp Fou Education  Pop Struktur 

Entrep  1.0000         

Dagbef -0.2353  1.0000        

Nattbef -0.2513  0.8795  1.0000       

Emp -0.0931  0.0735  0.1236  1.0000      

Fou  0.0590  0.2528  0.2229 -0.0058  1.0000     

Education -0.0880  0.7625  0.7106 -0.0769  0.5790  1.0000    

Pop  0.0579  0.5822  0.5635 -0.0220  0.2133  0.6356  1.0000   

Struktur -0.0986  0.1977  0.1888  0.1329  0.1090  0.1793  0.1017  1.0000 

 

http://www.scb.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/

