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Ett företagsamt Sverige?
– En studie om regionala entreprenöriella
aktiviteter, ambitioner och attityder
Johanna Palmberg och Per Thulin

1. Inledning
Hur ser den regionala variationen ut i Sverige vad gäller entreprenöriella aktiviteter,
attityder, och ambitioner? Några av de aspekter som undersöks i denna studie är
om regioner med hög grad av entreprenöriell aktivitet också har en befolkning som
är mer positivt inställd till entreprenörskap och har högre ambitioner för sitt företagande. Studien baseras på data från världens största studie av entreprenörskap,
Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Studien är unik i och med att vi undersöker
inte bara andelen entreprenörer (dvs. entreprenöriell aktivitet) utan även vilka
attityder och vilka ambitioner som finns i befolkningen vad gäller entreprenörskap
och hur dessa skiljer sig mellan regioner. Aspekter som kan ge en tidig indikation på
den framtida entreprenöriella aktiviteten i regionen. I rapporten ges en bild av den
regionala variationen.1
Inom entreprenörskapslitteraturen identifieras entreprenören som motorn för
ekonomisk utveckling (Schumpeter, 1934). För att ekonomisk tillväxt ska komma till
stånd behövs förändring och i ett samhällsekonomiskt perspektiv består förändring
i att produktionsfaktorer kombineras på nya sätt med syfte att tillverka existerande
produkter mer effektivt och/eller nya varor och tjänster. Det är viktigt att skilja mellan
uppfinningar och innovationer. Uppfinningar är idéer om nya kombinationer medan
kommersialiseringen av nya idéer (en uppfinning) är en innovation. Dvs. innovationer
är uppfinningar som klarat marknadens ”test”. I Schumpeters framställning är det
entreprenören som kommersialiserar uppfinningar. Genom sin förmåga att hantera
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Det är dock inte möjligt att med endast data från GEM göra djuplodande analyser till den regionala
variationen. För detta behövs mer data och längre tidsperspektiv.
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risk och att utmana existerande samhällsstrukturer har entreprenören en avgörande
betydelse för förnyelse och ekonomisk dynamik. Eftersom det i många fall saknas tillräckligt med kapital för att genomföra innovationsprocessen ser Schumpeter (1934)
finansiären som instrumentell i innovationsprocessen vid sidan om entreprenören.
Forskningen bekräftar finansiärens nyckelroll för entreprenörskapet (se exempelvis
Hellman och Puri, 2002; Lerner, 2009; Samila och Sorenson, 2011).
Varför är ett regionalt perspektiv viktigt? Det finns en omfattande forskning som
visar att platsen (staden eller regionen) har stor betydelse för entreprenörskap och
innovationer och i förlängningen ekonomiskt tillväxt (se exempelvis Andersson och
Larsson, 2016; Fritsch och Wyrwich, 2014; Audretsch och Feldman, 1996). Det finns
även argument för att det är städerna som driver den ekonomiska utvecklingen
(Jacobs, 1969; Bairoch, 1991; Glaeser, 2011). Täta stadsmiljöer ger ökade möjligheter
till kunskapsutbyte som skapar positiva agglomerationseffekter för de lokala företagen
som på så vis kan höja sin produktivitet och innovationspotential. Fördelarna bygger
på att det finns ett flertal företag som har fördel av att vara samlokaliserade så att
komplex kunskap kan överföras genom personliga möten. Tidigare studier visar även
att kapitalet är regionalt koncentrerat och drar nytta av agglomerationseffekterna som
skapas i städerna (Backman, 2015; Lerner, 1995; Sorenson och Stuart, 2001).
Resten av skriften är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för datakällor,
metod och den statistiska osäkerhet statistiken är förenad med. Kapitel 3 redovisar
länsfördelad statistik över entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder.
Skriften avslutas med en sammanfattning och ekonomisk-politiska slutsatser i kapitel 4.

2. Beskrivning av data och metod
I den föreliggande studien används data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM,
för att undersöka regionala skillnader i entreprenöriella aktiviteter. GEM-data ger oss
också möjlighet att visa den regionala variationen i såväl ambitioner som attityder
till entreprenörskap. Aspekter som är viktiga indikatorer på hur hög andelen av
entreprenörer i regionen kan bli framgent. Data från GEM har kompletterats med
befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).
GEM är en årligen återkommande internationell enkätundersökning av entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder hos befolkningen i de medverkande
länderna. Den första undersökningen genomfördes 1999 och hade tio deltagande
länder; 2017 hade antalet medverkande länder vuxit till 54. Sedan 2015 har antalet
medverkande individer i Sverige dubblerats från cirka 2 500 till 5 000 per år, vilket
innebär att aggregerade mått nu på ett mer meningsfullt sätt även kan fördelas
regionalt. För att undvika alltför stor osäkerhet i det redovisade materialet baseras
dock all statistik i den här skriften på genomsnittsvärden för perioden 2015–17.2
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3. Regionalt entreprenörskap
Statistikredovisningen är fördelad på tre avsnitt. I avsnitt 3.1 presenteras den entreprenöriella aktiviteten hos befolkningen i åldrarna 18–64 år och därefter (avsnitt 3.2)
redogörs för de ambitioner entreprenörer har avseende tillväxt, innovationshöjd och
internationalisering. Avsnitt 3.3 avslutar kapitlet med en presentation av attityder
om entreprenörskap bland länens befolkning i åldrarna 18–64 år. Genomgående
används grön markering i figurerna för att identifiera de fem län som ligger i topp på
respektive variabel och röd markering för att identifiera de fem län som placerar sig i
botten. Orange kurva visar nationellt genomsnitt.

3.1 Entreprenöriell aktivitet
Figur 1 visar total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA). Figuren visar att
andelen av den vuxna befolkningen som enligt GEM:s definition är entreprenörer
varierar kraftigt mellan länen. Högst är andelen i länen Gotland, Jönköping och Uppsala
med runt tio procent vardera medan Värmland, Dalarna och Södermanland återfinns
i andra änden av spektret med en andel på mellan fyra till fem procent. Bland de tre
storstadslänen har Stockholm klart högst andel entreprenörer (8,3 procent) och tillhör
därmed topp fem-länen medan andelen entreprenörer i såväl Västra Götaland som
Skåne ligger precis under riksgenomsnittet med sju procent vardera.
FIGUR 1. Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller
äger och leder ett nytt företag.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 7,3 procent.

ENTR EPR ENÖRSK A PSFORUM

5

KAPITEL X ETT FÖRETAGSAMT SVERIGE?

Delar man upp TEA i det riktigt unga företagandet (Figur 2) och entreprenörer som
drivit sitt företag något längre (Figur 3) framgår att den stora regionala variationen i
TEA i huvudsak härrör från det mycket tidiga företagandet. Gotland, Jönköping och
Uppsala placerar sig bland topp fem-länen både när det gäller företag i vardande
(0–3 månader) och nytt företagsägande (3–42 månader) medan Jämtlands höga
andel entreprenörer mätt som TEA nästan uteslutande drivs av det mycket tidiga
företagandet – Jämtland placerar sig på plats tre avseende företag i vardande, men
faller till plats 17 då vi tittar på nytt företagsägande. Även Halland och Norrbotten
uppvisar dramatiska tapp i länsrankingen mellan de båda kategorierna av entreprenörskap. På motsvarande sätt utmärker sig Östergötland och Västernorrland
genom att avancera ett stort antal placeringar då vi jämför företag i vardande
med nytt företagsägande. Varför vi observerar dessa stora förändringar är svårt
att avgöra, men kan indikera länsvisa skillnader i förutsättningar att starta och
driva företag, vilket i sin tur kan bero på attityder och tradition men också på rent
affärsmässiga grunder.
FIGUR 2. Företag i vardande, genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande håller på att starta ett
företag, dvs. är aktivt involverade med att starta ett företag som de kommer att äga
ensamma eller tillsammans med andra; företaget har inte betalat ut lön eller annan
ersättning till ägarna under fler än 3 månader.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 5,3 procent.
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FIGUR 3. Nytt företagsägande, genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande äger och leder ett
nytt företag, dvs. äger och leder ett aktivt företag som har betalat ut lön eller annan
ersättning till ägarna under fler än 3 månader, men kortare tid än 3,5 år.
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Entreprenörskap driver innovationer och förnyelse och är därför viktigt för den
ekonomiska tillväxten i såväl länen som i landet som helhet. Däremot beror graden
av innovation sannolikt på motivet bakom företagandet. Företag som startas av
individer som saknar andra sätt att försörja sig – s.k. nödvändighetsmotiverat
företagande – är troligen mindre betydelsefulla ur ett innovationsperspektiv även
om de fyller en nog så viktig funktion i och med att de bidrar till att få människor ut
ur arbetslöshet och in i sysselsättning. Desto viktigare ur ett innovationsperspektiv är
det företagande som baseras på en upplevd affärsmöjlighet – det s.k. möjlighetsmotiverade företagandet.
Figur 4 visar hur stor andel av länens företagande som är möjlighetsmotiverat.
Två observationer görs, för det första att den överväldigande delen av samtliga
läns nyföretagande motiveras av upplevda affärsmöjligheter och inte av upplevt
tvång. Den andra observationen är att variationen mellan länen är förhållandevis
stor. Lägst andel har Kronoberg, Jönköping och Värmland med runt 70 procent,
medan störst andel möjlighetsmotiverat företagande återfinns i Södermanland,
Gotland och Norrbotten där drygt 90 procent av entreprenörerna anger en upplevd affärsmöjlighet som motivet bakom företaget. Noterbart är att Stockholms
län tillhör de fem län som har lägst andel möjlighetsmotiverat företagande.
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Mäter vi möjlighetsmotiverat entreprenörskap som andel av befolkningen istället
för som andel av totalt antal entreprenörer placerar sig Stockholm dock betydligt
bättre (plats sju) i och med att länet har en relativt stor andel entreprenörer
totalt sett.3
FIGUR 4. Möjlighetsmotiverat entreprenörskap som andel av TEA, genomsnitt 2015–17.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 81 procent.

Figur 5 och figur 6 visar TEA fördelat på kvinnor respektive män. Som framgår
av riksgenomsnittet är andelen entreprenörer bland kvinnor i riket ungefär 3,5
procentenheter lägre än motsvarande andel bland männen. Ser vi till skillnader
mellan andel kvinnliga och manliga entreprenörer i länen särskiljer sig Halland
genom att tillhöra de fem län som har högst andel kvinnliga entreprenörer, men
som samtidigt placerar sig på absolut bottenplats när det gäller motsvarande
ranking för män. Skillnaden i rankingposition avseende andel kvinnliga och manliga
entreprenörer är också stor för Skåne, Örebro, Västernorrland och Västmanland
medan Gotland, Jönköping och Uppsala tillhör topp tre för såväl andel kvinnliga
som manliga entreprenörer.
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FIGUR 5. Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), kvinnor, genomsnitt 2015–17.
Andel av den kvinnliga befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i
vardande eller äger och leder ett nytt företag.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 5,6 procent.

FIGUR 6. Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), män, genomsnitt 2015–17.
Andel av den manliga befolkningen i åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i
vardande eller äger och leder ett nytt företag.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 9,0 procent.
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Ett annat sätt att illustrera hur pass jämn könsfördelningen är bland entreprenörer
framgår av figur 7, som visar kvinnors respektive mäns bidrag till länens totala
entreprenörskap. Halland är det enda län där kvinnor står för en större del av
entreprenörskapet än män – i samtliga andra län är antalet manliga entreprenörer
större, eller i många fall betydligt större, än antalet kvinnliga entreprenörer. Mest
skev är könsfördelningen i Södermanland och Västernorrland där kvinnorna står
för endast cirka 20 procent av entreprenörskapet. Tätt därefter följer Västmanland,
Västerbotten, Kalmar och Dalarna med drygt 25 procent vardera. Den jämnaste
könsfördelningen har Skåne och Örebro med ungefär lika många kvinnliga som
manliga entreprenörer.
FIGUR 7. Fördelning av TEA på kvinnor och män, genomsnitt 2015–17.
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Under förutsättning att entreprenören inte avslutar sitt företagande övergår det
tidiga entreprenörskapet enligt GEM:s definition efter 3,5 år i s.k. etablerat företagande. Som framgår av figur 8 återfinns Gotland och Jönköping i toppen medan
Norrbotten och Värmland innehar de två lägsta andelarna etablerat företagsägande.
Intressant att notera är hur några län byter placering då man jämför de olika faserna i
entreprenörskapet. Uppsala tillhör de län där det startas flest nya företag, men hamnar först på plats elva när det gäller etablerat företagsägande. På liknande sätt faller
också Kronoberg och Norrbotten ett stort antal placeringar då man jämför det riktigt
tidiga entreprenörskapet med det etablerade företagsägandet. Det finns förstås ett
flertal olika förklaringar till det observerade mönstret. En sådan skulle kunna vara att
det startas relativt många nya företag i dessa län, men att dessa av någon anledning
inte lever vidare tillräckligt länge för att övergå i etablerat företagande.
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Medan vissa län tappar placering då vi jämför tidigt entreprenörskap med etablerat
företagande, uppvisar andra län den omvända förändringen. Mest uppseendeväckande
är Södermanland, som ligger i den absoluta botten avseende tidigt entreprenörskap,
men placerar sig på plats åtta avseende etablerat företagande. Även Kalmar och
Västerbotten ligger betydligt bättre till när det gäller det etablerade företagandet
jämfört med det tidiga företagandet. De relativt sett få företag som startas i dessa län
verkar med andra ord leva kvar tillräckligt länge för att övergå i etablerat företagande.
FIGUR 8. Etablerat företagsägande, genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som för närvarande äger och leder ett
etablerat företag, dvs. äger och leder ett aktivt företag som har betalat ut lön eller annan
ersättning till ägarna under mer än 3,5 år.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 4,6 procent.

Statistiken som redovisats i detta avsnitt ger en bild av hur den entreprenöriella
aktiviteten sett ut i landets län under perioden 2015 till 2017. Det samlade intrycket
är att variationen mellan länen är stor, både när det gäller andel entreprenörer
generellt sett, men också hur entreprenörskapet fördelar sig på fas, kön och motiv. I
nästa avsnitt redovisas den regionala variationen vad gäller entreprenörens ambition
och förväntningar på sitt företagande.

3.2 Entreprenöriell ambition
Ur ett innovations- och tillväxtperspektiv är det inte tillräckligt för länen att ha en
stor andel entreprenörer, minst lika viktigt är vilka ambitioner och förväntningar
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entreprenörerna har med sitt företagande. I detta avsnitt fokuserar vi därför på
entreprenörernas tillväxtförväntningar, deras upplevda konkurrenssituation, hur pass
unika de anser att deras produkter är samt hur pass internationaliserade de är.
Inledningsvis visas i figur 9 tillväxtambitioner, mätt i hur stor andel av entreprenörerna som förväntar sig anställa minst 20 personer inom den närmaste femårsperioden – ett relativt ambitiöst tillväxtmått. Riksgenomsnittet är fem procent och den
regionala variationen är återigen stor. Den klart högsta andelen finns i Västernorrland
med närmare tolv procent följt av två andra norrlandslän – Västerbotten och
Jämtland med ca nio procent vardera. Lägst tillväxtförväntning finns bland entreprenörer i Dalarna, Värmland och Östergötland, där ingen entreprenör tror sig anställa
20 eller fler inom den kommande femårsperioden.
FIGUR 9. Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede,
genomsnitt 2015–17.
Andel av de involverade i tidigt entreprenörskap som förväntar sig anställa 20 eller fler
inom de kommande fem åren.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 5,0 procent.

Härnäst visas i figur 10 hur pass konkurrensutsatt entreprenörerna upplever att
deras verksamhet är, där graden av konkurrens mäts som att inga eller enbart få
andra företag erbjuder samma produkt. Även här är det en betydande regional
variation med ett riksgenomsnitt på 53 procent. Anmärkningsvärt är hur samtliga
tre storstadslän placerar sig långt ned i rankingen; två av länen, Skåne och
Stockholm, tillhör de fem länen i botten medan Västra Götaland ligger på plats
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sex från botten. En tänkbar orsak till storstadslänens låga ranking skulle kunna
vara den relativt låga andelen möjlighetsmotiverat entreprenörskap i storstadslänen som visades i figur 4.
FIGUR 10. Konkurrens 2015–17.
Andel av de involverade i tidigt entreprenörskap som anger att inga eller få företag
erbjuder samma produkt, genomsnitt 2015–17.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 53 procent.

I figur 11 visas den regionala variationen på hur innovativa entreprenörerna i
respektive län anser sin produkt vara. Liksom var fallet med förväntad tillväxt
återfinns Dalarna, Värmland och Östergötland i botten och Jämtland bland topp
fem-länen. Det är ett mönster vi kan förvänta oss – en positiv korrelation mellan
innovationshöjd och förväntade tillväxtmöjligheter. Med det i åtanke förefaller i
synnerhet Skåne uppvisa ett svårtolkat mönster. En stor andel av entreprenörerna i länet anser att deras produkt är ny för alla eller några kunder samtidigt som
man placerar sig nära den absoluta botten när det gäller tillväxtförväntningar.
Varför entreprenörerna i Skåne har så låga tillväxtförväntningar är svårt att sia
om, men kan kanske åtminstone delvis förklaras av att konkurrensen upplevs som
relativt hög av entreprenörerna i länet (figur 10).
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FIGUR 11. Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2015–17.
Andel av de involverade i tidigt entreprenörskap som anger att deras produkt är ny för
alla eller några kunder, genomsnitt 2015–17.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 43 procent.

FIGUR 12. Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede, genomsnitt 2015–17.
Andel av tidiga entreprenörers intäkter som är genererade utomlands.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 20 procent.
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Att nå ut på den internationella marknaden kan många gånger vara nödvändigt för
att uppnå en långsiktigt hållbar omfattning av sin verksamhet. Avslutningsvis visas i
figur 12 entreprenörernas internationella exponering. I detta avseende ligger Jämtland,
Stockholm och Örebro i topp. Såväl Stockholm som Jämtland ligger högt i de flesta
aspekter av entreprenörskap som presenterats. Lägst internationell orientering har
entreprenörerna i Kalmar, Gotlands och Norrbottens län. Riksgenomsnittet är 20 procent.

3.3 Entreprenöriella attityder
Entreprenöriella attityder är en annan viktig aspekt för utveckling av entreprenörskap. I denna studie mäts de av upplevda affärsmöjligheter, entreprenöriella avsikter,
upplevd förmåga och rädsla att misslyckas.
Figur 13 visar inledningsvis hur affärsmöjligheterna upplevs i de olika länen.
Befolkningen i Stockholm, Halland och Jönköping är mest positiva till möjligheterna
att starta ett företag medan befolkningen i Gävleborg, Västernorrland och Blekinge
återfinns i andra änden av skalan. Den regionala variationen är ganska stor och
spänner mellan topplänens ca 80 procent till bottenlänens dryga 60 procent av
befolkningen som upplever att det finns goda möjligheter att starta ett företag i deras
närområde. Riksgenomsnittet är 76 procent, vilket i ett internationellt perspektiv är
väldigt högt (Entreprenörskapsforum, 2018).
FIGUR 13. Upplevda affärsmöjligheter, genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som upplever att det finns goda möjligheter
att starta ett företag i området där de bor.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 76 procent.
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Härnäst visas den entreprenöriella avsikten, dvs. hur stor andel av befolkningen i
åldrarna 18–64 år (exklusive individer redan involverade i någon form av entreprenöriell aktivitet) som har för avsikt att starta ett företag inom tre år. Figur 14
visar att denna andel varierar mellan regionerna från knappt sex procent i Dalarna
till drygt tio procent i Stockholm. Även i län såsom Kalmar och Kronoberg finns ett
betydande intresse för att starta ett företag. Något förvånande ligger exempelvis
Jönköpings län, som placerar sig på andra plats vad gäller tidigt entreprenörskap,
väldigt lågt i detta avseende. Knappt sex procent har för avsikt att starta ett
företag inom den närmaste treårsperioden, att jämföra med riksgenomsnittet på
8,3 procent.
FIGUR 14. Entreprenöriell avsikt, genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år (exklusive individer involverade i någon form
av entreprenöriell aktivitet) som har för avsikt att starta ett företag inom tre år.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 8,3 procent.

Härnäst presenteras aspekterna ”upplevd förmåga” och ”rädsla att misslyckas med sitt
entreprenörskap”. Båda dessa aspekter är viktiga för att förklara entreprenöriell aktivitet.
För att gå vidare och starta ett företag behövs såväl förmågan (tron på att man klarar av
uppgiften) som ett visst mått av risktagande för att omsätta en idé till ett företag.
Figur 15 visar den upplevda förmågan att starta ett företag, dvs. den andel av
befolkningen som anser sig ha tillräckligt med kunskap och förmåga att starta ett
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företag. Halland toppar rankingen där närmare 45 procent av de tillfrågade
anser sig ha tillräcklig förmåga, medan Västerbotten placerar sig i botten med
drygt 25 procent. Västmanland, Jämtland, Stockholm och Gävleborg är andra län
som ligger över riksgenomsnittet på 36 procent. Variationen bland övriga län är
relativt liten.
FIGUR 15. Upplevd förmåga, genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och
förmåga att starta ett företag.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 36 procent.

Slutligen visar figur 16 andelen av befolkningen i arbetsför ålder med upplevda
affärsmöjligheter som anger att rädslan att misslyckas med företagande skulle
hindra dem från att starta ett företag. Entreprenörskap handlar i grund och botten
om att ta risker, för att lyckas bör man inte vara för rädd för att misslyckas. Här är
en lägre andel bättre än en högre för utvecklingen av entreprenörskap. Rädslan för
att misslyckas är som lägst i Västmanland, Halland och Kronoberg och som högst i
Skåne, Västra Götaland och Dalarna. I detta avseende sticker Skåne oväntat ut med
en andel om 45 procent som anger att rädsla för att misslyckas med företagande
hindrar dem från att starta ett företag.
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FIGUR 16. Rädsla att misslyckas, genomsnitt 2015–17.
Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år med upplevda affärsmöjligheter som anger att
rädsla att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett företag.
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Anm.: Orange kurva visar riksgenomsnittet, 38 procent.

4. Sammanfattning och slutsatser
I denna studie har en mängd dimensioner av entreprenöriella aktiviteter, attityder
och ambitioner presenterats. Jämförelsen mellan länen visar en relativt stor regional
variation men även att länen skiftar i ranking beroende på vilka aspekter som studeras. I ett försök att sammanfatta länens entreprenörskapsklimat har vi slagit samman
rankingen från de indikatorer som mäter entreprenöriella aktiviteter, attityder och
ambitioner. Detta presenteras i figur 17 och 18 och baseras på figurerna 2, 3, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16.
Först rankas i figur 17 länen i förhållande till hur många topp- respektive bottenplaceringar4 de fått enligt de 13 indikatorer som presenterats i denna studie. I toppen
finner vi Halland och Jämtland med sex toppnoteringar och en bottennotering
vardera. Även Stockholms län har sex toppnoteringar men två bottennoteringar vilket
ger länet en tredje plats. I botten återfinns Dalarna och Värmland med sju bottennoteringar vardera och ingen toppnotering.
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Dvs. hur många gånger de rankats bland de fem bäst respektive lägst placerade länen.
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FIGUR 17. Antal topp fem- och botten fem-placeringar av tretton indikatorer.
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FIGUR 18. Genomsnittlig rank baserat på tretton indikatorer.
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Figur 18 visar genomsnittlig ranking baserad på de 13 indikatorer som presenterats
i uppsatsen. Även i denna jämförelse hamnar Halland i topp följt av Stockholm,
Jämtland och Gotland. I botten hittar vi ett flertal av de mer nordliga länen såsom
Värmland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten som alla ligger långt under medel.
Intressant att notera är att de närliggande länen Jämtland och Västerbotten har en
sammanlagd ranking över det nationella genomsnittet.
Tillsammans med Stockholms län utgör Skåne och Västra Götaland Sveriges tre storstadsområden. I den sammanlagda rankingen (Figur 17 och 18) hamnar Stockholm på
andra respektive tredje plats. Skåne och Västra Götaland placerar sig betydligt sämre.
Figur 17 visar att Västra Götaland inte har någon topplacering och en bottenplacering.
Skåne däremot har två topp fem-placeringar och tre bottenplaceringar. I den genomsnittliga rankingen hamnar de båda storstadsregionerna på det nationella snittet.

4.1 Policyförslag
Vad kan göras för att höja det regionala entreprenörskapet? Vad går att påverka
regionalt? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och för att förbättra
förutsättningarna för entreprenörskap och regional tillväxt?5
De regionala policyförslagen kan i princip delas in i tre huvudgrupper: lokalt
företagsklimat, attraktiva boendemiljöer och infrastruktur. Vad gäller det lokala
företagsklimatet finns det en mängd olika aspekter som påverkar kommunala skattenivåer och serviceavgifter och tillgång till myndigheter som den regionala ledningen
har möjlighet att påverka. Regioner som skapar goda lokala företagsklimat har bättre
förutsättningar för nyföretagande och för att behålla befintliga företag och få dem att
växa och utvecklas. Tidigare forskning (Moretti och Thulin, 2013) visar att avancerade
teknik- och serviceföretag har stora regionala effekter på exempelvis sysselsättning.
En annan aspekt som ofta lyfts fram är förekomsten av fysiska mötesplatser för
företagare och investerare. Även denna aspekt har regionen möjlighet att påverka
och kan på så sätt verka för ett förbättrat företagsklimat.
Attraktiva boendemiljöer är ett annat område som regionen kan påverka. Dvs.
uppgradera och utveckla livsstilsattribut såsom vård, omsorg och skola, men även
tillgång till natur och sport samt kultur. Exempelvis visar Falck m.fl. (2018) att kultur (i
detta fall mätt som förekomsten av ett operahus) har positiva effekter på det lokala
entreprenörskapet och därmed i förlängningen på ekonomisk utveckling.
Den tredje huvudgruppen består i att utveckla och förbättra infrastrukturen såväl
inom som mellan regioner. En förbättrad infrastruktur gör det möjligt för entreprenörer att ta del av andra regioners kunskapsflöden, dvs. regionala spillovereffekter.
Men även att få tillgång till ett större utbud av investerare och andra kvalitativa
företagstjänster och en större avsättningsmarknad för produkterna.
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Se exempelvis Larsson 2016; Palmberg 2014 för ytterligare diskussioner om vad som kan göras regionalt för
att förbättra entreprenörskapet och det lokala näringslivet.
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Appendix
Antalet observationer för landets största län, Stockholm, är 1 411 medan statistiken
för de övriga två storstadslänen – Västra Götaland och Skåne – baseras på 925
respektive 899 observationer. Antalet observationer för övriga län ligger runt 400.
Tabell A1 visar antalet observationer för respektive län.
TABELL A1. Totalt antal observationer 2015–17, fördelat på län (11 247 st.).
Län

Observationer

Län

Observationer

Län

Observationer

Blekinge

453

Kalmar

434

Värmland

460

Dalarna

423

Kronoberg

439

Västerbotten

487

Gotland

369

Norrbotten

454

Västernorrland

422

Gävleborg

439

Skåne

899

Västmanland

448

Halland

441

Stockholm

1 411

Västra Götaland

925

Jämtland

450

Södermanland

443

Örebro

449

Jönköping

465

Uppsala

467

Östergötland

469

FIGUR A1. Samband mellan osäkerhetsintervall och antal observationer för tre olika
nivåer på punktskattningen.
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All statistik som redovisas i den här skriften är förenad med osäkerhet där graden
av osäkerhet dels bestäms av punktskattningens nivå, dels av antalet observationer
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punktskattningen baseras på. Figur A1 exemplifierar osäkerheten genom att visa
95-procentiga konfidensintervall för tre olika punktskattningar samt hur dessa
varierar med antalet observationer. Konfidensintervallen är mycket stora då antalet
observationer är litet, men minskar snabbt i storlek då antalet observationer ökar.
Är punktskattningen t.ex. 25 procent kommer det 95-procentiga konfidensintervallet vara 12–38 procent om antalet observationer är 50, men minska till 23–27
procent om antalet observationer ökar till 1 500. Avslutningsvis ska också påpekas
att konfidensintervallens storlek är symmetriskt fördelade runt 50 procent, vilket
innebär att en punktskattning på 25 procent har ett lika stort konfidensintervall som
en punktskattning på 75 procent osv.
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Hur ser det regionala entreprenörskapet ut i Sverige? Finns det regionala
variationer i ambitioner kring och attityder till entreprenörskap? Hur hamnar
länen i en nationell ranking? I studien Ett företagsamt Sverige? presenteras
den entreprenöriella aktiviteten hos befolkningen i åldrarna 18-64 år.
Dessutom redogörs för de ambitioner entreprenörer har avseende tillväxt,
innovationshöjd och internationalisering. Policyförslag för vad regioner
kan göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för
entreprenörskap och regional tillväxt ges också. Studien bygger på data från
Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
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