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Sammanfattning 

 

Utbildning ses ofta som en nödvändighet för att kunna konkurrera på 

arbetsmarknaden och ha möjlighet att göra karriär. För att bli en lyckad företagare är 

det inte säkert att utbildning är lika nödvändigt. Tidigare forskning tyder på att 

utbildning minskar sannolikheten att vara företagare. Denna uppsats undersöker hur 

utbildning påverkar sannolikheten att vara företagare och om effekten skiljer sig 

mellan kvinnor och män. Resultatet tyder på ett negativt samband för både kvinnor 

och män. I undersökning kontrolleras även faktorer så som civilstånd och barn som 

enligt befintlig forskning har betydelse i valet att bli företagare.   
 

Nyckelord: Utbildning, arbetsmarknad, företagare, civilstånd, barn 
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Introduktion 

Aldrig tidigare har ansökningarna till svenska universitet och högskolor varit så 

många och konkurrensen om platserna så hög. Arbetsmarknadens utformning 

förändras i takt med arbetsutbudet och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetent 

arbetskraft. Den växande andelen högutbildade individer höjer kraven och efterfrågan 

på högkvalificerade yrken. Som alternativ till anställning finns möjligheten att välja 

sin egen väg, skapa ett företag och bli sin egen arbetsgivare. Statistik från SCB visar 

att andelen företagare har ökat stadigt under flera år, inte minst under det senaste 

årtiondet.   

 

Det är idag något fler kvinnor än män som väljer att utbilda sig på högre nivå och 

andelen kvinnliga företagare ökar. Trots denna positiva trend är det en lång bit kvar 

till en helt jämlik fördelning mellan manliga och kvinnliga företagare. Kvinnor utgör 

endast en tredjedel av Sveriges företagare och har ofta sämre självförtroende när det 

kommer till att driva företag (Tillväxtverket, 2013). Situationen är bekymmersam 

eftersom samhället går miste om potentiell kunskap och kreativitet. 
 

En bildad befolkning anses ha positiv inverkan på samhällets välmående vilket är en 

av anledningarna till att utbildning subventioneras i Sverige idag. Mycket tyder på att 

utbildning har en stor betydelse för individers framtida val av karriär på 

arbetsmarknaden (Tillväxtverket, 2013). Konkurrenskraftiga företag och 

företagsamma människor eftersträvas och är enligt många grunden till ökat välstånd 

(Svenskt Näringsliv, 2014). Hur detta kan uppnås är en aktuell fråga för hela 

samhället och något som både nationalekonomer och politiker intresserar sig för. Det 

finns inget tydligt svar på vad som utvecklar och främjar företag mest. Hur utbildning 

utvecklar och förbereder individer till att driva företag är dock en faktor som börjar 

väcka allt mer intresse. Genom att undersöka just utbildning väljer vi ut en viktig och 

omdebatterad faktor som berör hela samhället och undersöker hur denna påverkar 

sannolikheten att vara företagare i Sverige. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning utbildning påverkar 

sannolikheten att vara företagare. Arbetet ämnar besvara följande frågeställning. Hur 

påverkar utbildningsnivå sannolikheten att vara företagare? Skiljer sig detta 

samband mellan kvinnor och män? 
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Tidigare forskning pekar på att högre utbildning leder till minskade incitament att 

driva företag i Sverige. Liknande studier i USA kommer däremot fram till motsatsen, 

att det finns ett positivt samband mellan utbildning och individer som är företagare. 

Utbildning verkar påverka sannolikheten att vara företagare olika beroende på 

urvalsgrupp och kontinent. Det är även mycket troligt att det finns andra faktorer som 

har betydelse. Med detta i åtanke tar undersökningen hänsyn till faktorer som enligt 

tidigare forskning kan tänkas påverka företagande.  

Det datamaterial som undersökningen baseras på kommer från LINDA, ett 

longitudinellt dataset på individnivå från SCB. Undersökningen använder sig främst 

av en linjär regressionsmodell med OLS-skattning, kontrollvariabler och klustrade 

standardfel. I undersökningen används även en kontrollfunktion av logistisk modell. 

Om högre utbildning leder till lägre sannolikhet att vara företagare, förväntas 

regressionen ge negativa värden och samband. Trovärdigheten i resultatet analyseras 

utifrån ett statistiskt och ekonomiskt perspektiv.  

Undersökningen är begränsad till att ta hänsyn till ett antal faktorer som kan tänkas 

påverka sambandet mellan utbildningsnivå och sannolikheten att vara företagare. Med 

stöd från trovärdiga källor och befintlig forskning är förhoppningen att 

undersökningen ska leda till ett trovärdigt resultat. Kritisk granskning och utvärdering 

av resultaten är en viktig del av processens gång och diskuteras närmare i uppsatsen. 

Datamaterialet som används beskrivs närmare i avsnittet rörande datamaterial och 

regressionernas utformning diskuteras i den empiriska specifikationen. Skattade 

värden diskuteras i uppsatsens resultat del. Arbetet avslutas med en diskussion kring 

undersökningens resultat samt vilka frågor som dykt upp under undersökningens 

gång. 

Teori 

Utbildningsnivån i Sverige är hög. Nära hälften av Sveriges invånare i åldrarna 25- 

till 64 år har gymnasial utbildning och var tredje har eftergymnasial utbildning. 

Utbildningsnivån har ökat kraftigt de senaste åren vilket delvis beror på att själva 

utbildningssystemet har utvecklats men även att landet genomgått demografiska 

förändringar. Idag är andelen kvinnor med hög utbildning högre än andelen män. 

Läget har legat kring samma nivå sedan år 2002 och av de sökande till högskolan är 
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idag 58 % kvinnor (Sund, 2014). Även bland företagare är andelen kvinnor med 

högskoleutbildning högre än andelen hos manliga företagare. Andelen kvinnliga 

företagare med universitetsutbildning är 45 % medan motsvarande siffra för manliga 

företagare är 35 % (Entreprenörsbarometern 2013). 

Viljan att driva företag skiljer sig inte mycket mellan individer med olika 

utbildningsbakgrund. Viljan att driva en egen verksamhet är störst hos individer med 

gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå där 33 % kan tänka sig driva 

företag. Lägst är viljan hos individer med endast förgymnasial utbildning där 29 % 

kan tänka sig bli företagare. Bland individer med avslutad eftergymnasial utbildning 

kan 31 % tänka sig bli företagare (Tillväxtverket, 2012). Viljan av att vara företagare 

skiljer sig däremot mellan olika delar av Sverige. 

Valet av utbildning skiljer sig mellan könen och traditionellt kvinnliga utbildningar 

såsom sjuksköterske-och förskollärarutbildningar är populärast bland just kvinnor. 

Män dominerar på ingenjörsutbildningar vid universiteten och på gymnasienivå är el- 

och energiutbildningar de utbildningar som har högst andel män (Tillväxtverket, 

2012). Detta mönster återspeglas även bland företagare på arbetsmarknaden. Män och 

kvinnor är företagare i olika branscher. Kvinnor utgör idag 74 % av den offentliga 

sektor men endast 39 % av den privata sektorn (SCB, 2013). Individer inom privat 

sektor kan tänka sig att driva företag i betydligt högre utsträckning än individer inom 

offentlig sektor. I privat sektor kan 28 % av de anställda tänka sig att bli företagare 

medan endast 18 % av de offentligt anställda ser detta som ett alternativ 

(Tillväxtverket 2012).  

Stor del av Sveriges företagsbranscher domineras fortfarande av män. Endast två 

branscher domineras idag av kvinnliga företagare. Dessa är vård och omsorg samt 

personliga och kulturella tjänster. Utbildningsväsendet är idag, i stora drag den enda 

jämställda branschen i Sverige (Löf, 2014). Att män dominerar i många näringsgrenar 

kan bero på just en ojämn könsfördelning vid gymnasieutbildningar vilket håller i sig 

till universitetsnivå och så småningom även på arbetsmarknaden.  

Sociala faktorers påverkan såsom barnafödande har under lång tid påverkat kvinnors 

utbildningsnivå och arbetsmöjligheter negativt. På senare år har trenden ändrats och 

sambanden är inte längre lika starkt. Barnafödande verkar dock fortfarande ha en 
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negativ effekt på kvinnors anställningar. Det är svårare eller mindre eftertraktat för 

kvinnor att vara anställda när de fått barn vilket kan tänkas vara ett incitament till att 

skapa företag istället. Med egna företag kan kvinnor lättare anpassa arbete efter behov 

(Persson, 2014). Effekten av andra barnet på anställda kvinnor är dock oklar. Det 

verkar inte vara mängden barn, utan snarare situationen att ha barn som påverkar 

kvinnors arbetsmöjligheter. Den negativa effekten av barnafödandet är högre för 

högutbildade kvinnor.  Enligt klassiska ekonomiska teorier kan detta bero på att 

alternativkostnaden för barn troligen är högre hos högutbildade individer då de kan 

tänkas förlora mer i inkomstbortfall och karriärmöjligheter än lågutbildade 

(Karbownik & Myck 2012). 

Högutbildade individer kan tänkas ha större kunskap kring hur marknader fungerar 

och hur förutsättningar ser ut för den bransch de utbildats inom. Det är möjligt 

egenskaper som kreativitet, drivkraft och kunskap är egenskaper som föds på högre 

utbildningsnivåer. Dessa beskrivs ofta som klassiska egenskaper hos företagare vilket 

antyder att utbildning skulle kunna öka incitament för att driva företag. Trots detta har 

ungdomar i studenttäta städer såsom Uppsala en mer negativ inställning till 

företagande än andra områden i Sverige (Ek, 2010). I Sverige driver högutbildade 

individer i genomsnitt färre företag än lågutbildade. Det hela talar emot att 

gemensamma egenskaper för högutbildade och företagare skulle leda till fler 

högutbildade företagare. Högutbildade individer blir däremot företagare i ekonomiskt 

säkrare tider, under högkonjunkturer, i högre grad än lågutbildade. Detta insinuerar att 

det trots allt finns ett samband mellan utbildning och företagande men att även andra 

faktorer såsom risktagande spelar roll (Svaleryd, 2013). 

Faktorer som påverkar sannolikheten att vara företagare kan delas in i så kallade 

“push-” och “pull-effekter”. Push-effekter är faktorer som ”tvingar” eller “knuffar” 

individer till att driva företag. Exempel på detta kan vara arbetslöshet, familjeskäl 

eller otrivsel på arbetsplatsen (Sundin och Holmqvist, 2002). Individer med låg 

utbildning tenderar att bli ”knuffade” till att driva företag under lågkonjunkturer då de 

troligen står mer osäkert på arbetsmarknaden än högutbildade individer (Svaleryd, 

2013).  Individer med låg utbildning kan tänkas ha svårare att hitta jobb på den 

svenska arbetsmarknaden där utbildning ofta efterfrågas. Enligt denna tanke skulle 
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lågutbildade i högre grad bli företagare än högutbildade individer just för att de inte 

ser någon annan lösning än att starta företag då konkurrensen om vissa jobb är hög.   

Pull-effekter är faktorer som ”lockar” individer till att bli företagare. Exempel på detta 

kan vara vinstmöjligheter eller viljan att vara sin egen chef. Högutbildade individer 

tenderar i högre grad att bli ”lockade” till att driva företag. (Svaleryd, 2013). I båda 

fallen av push- och pull-effekter ses nyttan av att vara företagare som högre jämfört 

med en anställning. Individer motiveras dock av olika anledningar. Det är något 

förenklat att säga att högutbildade endast påverkas av pull-effekter och lågutbildade 

endast av push-effekter. Båda effekterna kan påverka företagare på samtliga 

utbildningsnivåer men det verkar finnas en viss korrelation till utbildning (Svaleryd, 

2013). Push- och pull-faktorer kan ge viss insikt om vilka individer som har störst 

sannolikhet att vara företagare vid olika tidpunkter.  

Kvinnors motiv att bli företagare överensstämmer ofta med typiska push-faktorer 

såsom familjeskäl, arbetslöshet, arv och missnöje på tidigare arbetsplats. Studier tyder 

även på att kvinnor verkar vara mer riskaversa än män när arbetet kräver stor kunskap 

och ansvar (Karbownik & Myck, 2012). Män tenderar istället att nämna typiska pull-

faktorer så som pengar, självbestämmande och självförverkligande som motiv till att 

bli företagare. (Sundin & Holmqvist, 2002)  

Av Sveriges kvinnor kan 42 % tänka sig bli företagare medan 25 % helst vill vara 

företagare men det är endast är 6 % av de sysselsatta kvinnorna som faktiskt är 

företagare. Bland män är siffrorna något högre. 56 % av Sveriges män kan tänka sig 

bli företagare medan 39% helst vill vara företagare medan det är 14% som är 

företagare. Studier indikerar att det verkar finnas ett positivt samband mellan kunskap 

om företagande och viljan att vara företagare i Sverige (Tillväxtverket, 2012). 

Studier om sambandet mellan individers utbildningsnivå och företagande har genom 

förts i andra länder. En norsk forskargrupp undersökte viljan att starta eget företag hos 

studenter vid Bodös Handelshögskola i Norge. De kom fram till att tredjeårselever var 

betydligt mindre villiga att starta företag än förstaårselever och förklarade fenomenet 

med att studenterna hade blivit mer “realistiska” och inte lika “drömmande” vid 

utbildningens slutskede. Motivationen hos dem som helst ville bli företagare var 

typiska pull-faktorer som att nå “auktoritet, frihet och självförverkligande” medan 
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motivationen hos dem som föredrog en anställning var “social miljö, säkerheten och 

undvika ansvar”. Forskargruppen genomförde även en longitudinell studie där de 

följde ett antal individer som kunde tänka sig att starta företag år 1996 ett antal år 

framåt. De kom fram till att det inte fanns något samband mellan utbildningsnivå och 

om individen ville eller lyckades starta företag. Det var däremot många högutbildade 

som försökte starta eget. Lågutbildade svarade i större utsträckning att de ville vara 

självständiga och ha egna anställda än högutbildade (Esbri, 2005). Dessa 

resultat stämmer överens med forskning gjord i Sverige.  

Individer i Sverige, Finland, Tyskland och Spanien driver företag i lägre utsträckning 

än i många andra länder. I Skandinavien kan detta ha att göra med att det är så pass 

attraktivt att bli anställd att individer sällan vill riskera en karriär som anställd för att 

starta företag (Esbri, 2005). I länder som Island, Irland och USA verkar situationen 

däremot vara det motsatta. Sambandet mellan utbildningsnivå och sannolikheten att 

vara företagare verkar ha ett U-format samband i USA och Canada. Det vill säga att 

lågutbildade och högutbildade är de som i genomsnitt oftast är företagare medan 

individer med medelhög utbildning har lägst sannolikhet att vara företagare. 

Förklaringen bakom resultatet påminner om teorin om push- och pull-effekter som 

diskuteras i svensk forskning. Lågutbildade individer driver i högre grad företag utav 

“nödvändighet” eftersom alternativet att vara anställd är mer begränsad. Valet att bli 

företagare ska i teorin grundas på att alternativkostnaden av att vara anställd är högre 

än av att vara företagare (Poschke, 2008). 
 

Datamaterial         

Undersökningen baseras på datamaterial från LINDA, en urvalsbaserad longitudinell 

individdatabas från SCB som skapats på uppdrag av Uppsala Universitet samt 

Riksförsäkringsverket (SCB, 2014b). I LINDA sammanställs information från ett 

obundet slumpmässigt urval av ca 3 % av Sveriges befolkning. Individerna följs från 

år 1968 till år 2005 och undersöks en gång per år, informationen sammanställs sedan i 

ett paneldataset (SCB, 2014b). 

 

Uppgifterna i LINDA hämtas framförallt från registret över totalbefolkningen RTB, 

registret för arbetsmarknadsstatistik RAM och högskoleregistret. LINDA 
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kompletteras årligen med information om individers civilstånd, familjemedlemmar 

etcetera. Datamaterialet fylls på med nya individer i samband med att observationer 

försvinner på grund av bortfall eller andra orsaker (SCB, 2014a). 
 

På senare år tillkommer nya variabler i LINDA. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa 

ändringar då datamaterialets innehåll påverkas när variablers definition förändras. År 

1993 ändras flera definitioner och benämningar, bland annat variabler för utbildning 

och företagare som är centrala för denna undersökning. Med anledning av detta har 

materialet som används i denna uppsats begränsats till ett tidsspann mellan åren 1993 

och 2005 då variablerna är lika eller snarlika för varje år. 

                                                         

Datamaterialet begränsas även genom ett åldersspann från 25- till 65 år, där individer 

utanför spannet har exkluderats från datasetet. RAMs definition av företagare är 

individer mellan 15- och 65 år. Individer under 25 år har sannolikt inte hunnit 

införskaffa sig både en högre utbildning och ett företag medan 65 år är den generella 

pensionsåldern i Sverige. Det begränsade ålderspannet borde därmed förbättra 

regressionernas skattning. Att storleken på datamaterialet minskas borde inte vara ett 

problem då datasetet innehåller ett stort antal observationer. 
 

I databasen RAM definieras även företagare som individer som deklarerar för aktiv 

näringsverksamhet. Med aktiv näringsverksamhet menas att individen, i tid räknat, 

lägger ner minst en tredjedel av vad som anses vara heltid vid en anställning. 

Undersökningens beroendevariabel är “Företagare” vilket är en dummy-variabel som 

antar värdet 1 då individen är företagare och 0 annars. 

                                                         

Variabeln för utbildningsnivå omdefinieras i LINDA under de undersökta åren. 

Variabeln antar sex olika värden och utbildningsnivåer före år 1995 och sju värden 

efter. Inför denna undersökning har utbildningsnivåerna sammanslagits till totalt tre 

nivåer där varje nivå skapats till en dummy-variabel. De tre omskapade 

utbildningsnivåerna är förgymnasial utbildningsnivå (grundskola, årskurs 1 till 9), 

gymnasial utbildningsnivå (gymnasium, årskurs 10 till 12) och eftergymnasial 

utbildningsnivå (universitetsstudier och/eller forskarutbildning). Variablerna för 

utbildningsnivå ses som förklarandevariabler i undersökningen och antar värdet 1 om 

individen befinner sig på utbildningsnivån och 0 annars. 
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Resterande variabler i undersökningen är kontrollvariabler som enligt tidigare teori 

kan tänkas ha signifikant påverkan på individers val att bli företagare. Kön, ålder, 

civilstånd och barn kan tänkas påverka individens syn och incitament till företagande. 

Av dessa är variabler för civilstånd och barn extra intressanta då tidigare litteratur 

antyder att dessa faktorer har betydande roll för individers riskbenägenhet. 

                                                         

Variabel för civilstånd i LINDA antar numeriska värden fram till år 1999, därefter 

antar variabeln alfabetiska värden. För att kunna använda variabeln i det 

sammanslagna datasetet har de olika varianterna av partnerskap sammanfattats i en 

och samma variabel. ”Civilstånd” antar värdet 1 om individen är i en relation och 0 

annars. Detsamma gäller för dummy-variabeln “Barn” som antar värdet 1 om 

individen har barn, oavsett antal, och 0 annars. Anledningen till att variabeln “Barn” 

utformats till att endast mäta huruvida individen har barn eller inte är tidigare nämnd 

teori angående att det är första barnet som spelar en avgörande roll i kvinnors val att 

vara anställda.  
 

För att urskilja kön på individen används variabeln “Man”, en dummy-variabel som 

antar värdet 1 om individen är man och 0 annars. Att individen är man kan vara en 

avgörande egenskap för sannolikheten av att vara företagare då forskning visar att 

huvuddelen av företagare i Sverige är män. 
 

Variabel för år har för denna undersökning skapats som en säsongsvariabel där varje 

år är en dummy-variabel som antar värdet 1 om observationen är mätt det året och 0 

annars. Samtliga variabler i undersökningen har döpts om från sin ursprungliga 

benämning i LINDA för att ge en mer deskriptiv förklaring av innehållet. Ytterligare 

information angående variabler och dess uppbyggnad återfinns i appendix. 
 

Då LINDA är ett dataset med ett obundet, slumpmässig urval kan undersökningen ge 

en trovärdig bild av situationen i Sverige. För att kunna dra slutsatser om testets 

externa validitet i övrigt så bör sambandet mellan utbildningsnivå och företagare även 

jämföras med studier i andra länder. I USA verkar det finnas ett positivt samband 

mellan utbildningsnivå och företagare. Detta är motsatsen till vad forskningen säger 

om situationen i Sverige och kan bero på flera anledningar. I och med att sambandet 
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verkar skilja sig mellan urvalsgrupper är det svårt att säga något om den kausala 

effekten mellan utbildningsnivå och sannolikheten att vara företagare. Resultatet i 

denna uppsats kan därför inte generaliseras till länder utanför Sverige. 
 

En svaghet med datasetet är att individer vars utbildningsnivå inte rapporterats till 

högskoleregistret inte räknas med i skattningen varav viktig information kan 

utelämnas i resultatet. Detta behöver nödvändigtvis inte leda till en betydande 

felskattning av regressionskoefficienterna då urvalet är så pass omfattande och det är 

relativt få värden som saknas. 
 

Det kan däremot diskuteras om skattningen påverkas av att observationerna har tagits 

vid samma tidpunkt varje år. Egenskaper som inte går att observera kan tänkas 

påverka beteenden då observationerna är tagna. Som tidigare nämnts finns det 

forskning som menar att högutbildade är mer benägna att starta företag i 

högkonjunktur och lågutbildade i lågkonjunktur. Detta kan snedvrida 

undersökningens skattning ifall datamaterialet täcker ett för kort tidsspann. De första 

observationerna är från år 1993, mitt under en lågkonjunktur, och följer sedan landets 

återhämtning mot högre tillväxt och sysselsättning (Finansdepartementet, 2006). Den 

svenska konjunkturen hinner genomgå både en positiv och negativ period under 

undersökta år. Konjunkturen kan under undersökt period därmed tänkas ge incitament 

till att starta företag hos både låg- och högutbildade individer.  
 

Empirisk specifikation                                                      
Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan utbildningsnivå och 

kvinnor och mäns sannolikhet att vara företagare. För att mäta sannolikheten att vara 

företagare används en linjär multipel regression med klustrade standardfel. Genom 

OSL-skattningen minimeras avståndet till residualerna för att optimera precisionen i 

skattningen av regressionskoefficienten. För att kontrollera resultatet från den linjära 

regressionen används en logistisk regressionsmodell. 
 

Undersökningen bygger på följande regressioner: 
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Linjär OLS regression 
     

Företagareit = α + ß1GymnasialUtbildningit + ß2Eft.GymnasialUtbildningit+ 

ß3Mani + ß4GymnaisalUtbildningManit+ ß5Eft.GymnasialUtbildningManit + 

ß6Ålderit + ß7ÅlderManit + ß8Relationit +ß9RelationManit + ß10Barnit + 

ß11BarnManit + ß12Årt + u 

 

Logistisk regression 
	  

Företagareit = α + ß1GymnasialUtbildningit + ß2Eft.GymnasialUtbildningit + 

ß3Mani + ß4Ålderit + ß5Relationit + ß6Barnit + ß7Årt + u 

      

Regressionernas beroendevariabel “Företagare” är en dummy-variabel som antar 

värdet 1 då individen i vid år t är företagare. Utbildningsvariablerna som är 

regressionernas förklarandevariabler antar värdet 1 då individen i vid år t befinner sig 

på en av utbildningsnivåerna. Regressionerna uppskattar sambandet mellan 

utbildningsnivå och sannolikheten att vara företagare. 

                                                                     

Som referensvariabler används förgymnasial utbildningsnivå och år 1993. 

Referensindividen är kvinna. Förgymnasial utbildningsnivå sätts som referensnivå för 

att det är ovanligt att individer mellan 25- och 65år i dagens Sverige inte har 

utbildning på grundläggande nivå. År 1993 är första året för datamaterialet och det 

känns därför naturligt att använda detta år som referensår. Säsongsvariabeln “År” 

används som en fix effekt och kontrollerar för effekter som skiljer sig mellan 

observationer men som är konstanta över tid. 

                                                                     

Variabeln ”Man” används för att särskilja individers kön och fångar upp effekter som 

skiljer sig mellan kvinnor och män. Incitament att bli företagare är högre hos män än 

hos kvinnor så egenskapen att vara man är en viktig för huruvida individen väljer att 

vara företagare eller anställd (Tillväxtverket, 2012). I den linjära regressionen 

används dessutom interaktionsvariabler för variabeln för utbildning och “Man”. Dessa 

interaktionsvariabler fångar upp den extra effekten av utbildning som eventuellt kan 

finnas för en individ som är man. Attityder och inställningar på arbetsmarknaden kan 

skilja sig mellan könen och effekten av att gå från låg till högre utbildningsnivå kan 
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därför variera. Interaktionsvariablerna gör det möjligt att undersöka hur stora och 

betydande dessa skillnader och effekter är mellan kvinnor och män. 

                                                                     

Den linjära regressionen kontrollerar för individers ålder, civilstånd och barn. 

Sannolikheten att vara företagare är högst i åldrarna 46- till 60år hos både kvinnor och 

män. Kvinnliga företagare tenderar dock att vara något yngre än män (Tillväxtverket, 

2013). Civilstånd och antal barn kan även vara faktorer som påverkar möjligheter och 

incitament att skapa och driva företag. Interaktionsvariabler med “Man” finns även 

för dessa variabler eftersom effekter av ålder, civilstånd och barn kan tänkas skilja 

mellan könen. 

                                                                     

Klustrade standardfel på folkbokföringsort används i båda regressionerna för att 

minska risken för felskattning av regressionskoefficienten då det misstänks finnas 

samhällsgeografiska skillnader som kan påverka hur stor andelen företagare är i ett 

visst område. Ett exempel på detta är att företagskulturen och andelen lokala 

förebilder kan skilja sig mellan områden. Av denna anledning behöver regressionerna 

ta hänsyn till att observationerna kan korrelera med varandra om de är observerade på 

samma plats under en och samma period. Det är inte säkert att individer startar sitt 

företag inom samma område som bostaden men det är dock fortfarande troligt att 

individen kan påverkas av det lokala företagsklimatet på bostadsorten. 
 

En linjär multipel regression med en binär beroendevariabel kallas ofta för en linjär 

sannolikhetsmodell och gör det möjligt att studera linjära samband. Modellen är 

lämplig då syftet med denna undersökning är att hitta ett samband mellan utbildning 

och sannolikheten att vara företagare samtidigt som regressionen kontrollerar för 

andra faktorer som kan påverka utfallet. Modellen gör det även möjligt att undersöka 

skillnader mellan män och kvinnor genom interaktionsvariabler. Linjära regressioner 

är vanliga i forskningssammanhang då de ger tydliga skattningar. Den linjära 

sannolikhetsmodellen tar dock inte hänsyn till att sannolikheten inte kan överstiga 1 

eller understiga 0 då dessa är värdena hos binära variabler. För att få en sannolikhet 

mellan 0 och 1 kan det tänkas att en logistisk regression passar bättre. Den logistiska 

modellen är utformad för regressioner med binära variabler och har S-liknande form. 

Modellens form tvingar koefficienterna att anta värden mellan 0 och 1. En svaghet 

hos modellen är dock att det är svårare att tolka koefficienternas oddskvoter riktigt.  
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Att använda “Företagare” som beroendevariabel kan försvaga skattningen då det finns 

en risk att individer med företag väljer att inte vidareutbilda sig just på grund av att de 

har ett företag. Detta kan leda till tvåvägskausalitet vilket riskerar att påverka 

trovärdigheten i regressionernas skattningar. Att företagande kan minska incitamenten 

till vidareutbildning är inte omöjligt och det tåls att ha i åtanke vid den här typen av 

undersökningar. 
 

Resultat 

Tabell 1: Beskrivande statistik 

 Minimum Maximum Medelvärde Std. Dev. Observationer 

Företagare 0 1 0,047 0,211 4631810 

Förgymnasial 
utbildning 

0 1 0,343 0,475 4134905 

Gymnasial 
utbildning 

0 1 0,423 0,494 4134905 

Eftergymnasial 
utbildning 

0 1 0,234 0,424 4134905 

Man 0 1 0,492 0,5 5080548 

Förgymnasial 
utbildning Man 

0 1 0,17 0,376 4134905 

Gymnasial 
utbildning Man 

0 1 0,201 0,401 4134905 

Eftergymnasial 
utbildning Man 

0 1 0,116 0,32 4134905 

Ålder 25 65 43,249 10,519 5080548 

Ålder Man 0 65 21,5 23,066 5080548 

Ålder^2 625 4225 1981,144 939,570 5080548 

Ålder^2Man 0 4225 994,3 1207,662 5080548 

Civilstånd 0 1 0,671 0,47 5031850 

Civilstånd Man 0 1 0,328 0,47 5031850 

Barn 0 1 0,485 0,5 5080548 

Barn Man 0 1 0,204 0,403 5080548 
Beskrivande statistik för samtliga variabler i undersökningen, exklusive variabler för år. Värdena är 
avrundade till tre decimaler. 
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För att öka förståelsen för variablerna i följande regressioner har beskrivande statistik 

sammanställts i tabell 1. Variabeln för företagare har ett medelvärde på 0,465 och en 

standardavvikelse på 0,211. ”Gymnasial utbildning” och ”Eftergymnasial utbildning” 

har medelvärden på 0,423 respektive 0,234 och standardavvikelser på 0,494 

respektive 0,424. Interaktionsvariablerna för utbildning och man har medelvärde 

0,201 för ”Gymnasial utbildning Man” och 0,116 för ”Eftergymnasial utbildning 

Man”. ”Gymnasial utbildning Man” har en standardavvikelse på 0,401 medan 

”Eftergymnasial utbildning Man” har en standardavvikelse på 0,32. Variabeln för 

företagare och samtliga variabler för utbildning är binära och har därför minimivärden 

på 0 och maximivärden på 1. 

 

Variablerna “Ålder”, “Ålder Man”, “Ålder^2” och “Ålder^2Man” är kontinuerliga. 

Variabler för ålder har minimi- och maximivärden vid 25 respektive 65 medan 

minimi- och maximivärden för de kvadrerade åldersvariabler är 625 respektive 4225. 

Då variablerna “Ålder Man” och “Ålder^2 Man” är interaktionsvariabler är dessa 

åldersvariablers minimum 0 och inte 25 respektive 635.  

 

”Civilstånd” och ”Barn” har medelvärden på 0,671 respektive 0,485 och 

standardavvikelser på 0,47 respektive 0,5. Interaktionsvariablerna för dessa variabler 

”Civilstånd Man” och ”Barn Man” har medelvärden på 0,328 respektive 0,204 samt 

standardavvikelser på 0,47 respektive 0,403. Dessa variabler är, liksom variabler för 

företagare och utbildning, binära och har maximivärden på 1 och minimivärden på 0. 

 

Antalet observationer är 5080548 för samtliga variabler förutom 

utbildningsvariablerna. Variablerna för utbildning saknar vissa observationer då det 

troligen finns individer vars betyg inte rapporterats till högskoleregistret. Individer 

utan registrerade betyg utesluts i regressionen. Variabler för respektive årtal kommer i 

följande tabeller att sammanställas som variabeln “År”. 
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Tabell 2: Skattning av linjär regressionsmodell 
 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Konstant 0,031*** −0,015*** −0,021*** −0,015*** −0,015*** −0,003*** 

Gymnasial 
utbildning 

-0,003*** 0,002** 0,002** 0,001* 0,001* -0,006*** 

Eftergymnasial 
utbildning 

-0,012*** -0,009*** -0,009*** -0,01*** -0,01*** -0,02*** 

Man 0,044*** 0,018*** -0,015* -0,017* −0,012 −0,01 

Gymnasial 
utbildning Man 

-0,011*** -0,01*** -0,01*** -0,01*** -0,009** -0,01*** 

Eftergymnasial 
utbildning Man 

-0,032*** -0,032*** -0,032*** -0,031*** -0,031** -0,029*** 

Ålder  0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** 

Ålder Man  0,001*** 0,002*** 0,002*** 0,002*** 0,002*** 

Ålder^2   0,000 0,00 0,000 0,000 

Ålder^2 Man   -0,000*** -0,000** -0,000** -0,000** 

Civilstånd    0,007*** 0,007*** 0,005*** 

Civilstånd Man    -0,004** -0,006** -0,005** 

Barn     0,000 0,003*** 

Barn Man     0,005*** 0,005*** 

År Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

       N 3834881 3834881 3834881 3817603 3817603 3817603 

R2 0.0098 0.0142 0.0143 0.0145 0.0145 0.0155 

* signifikansnivå 5%, ** signifikansnivå 1%, ***signifikansnivå 0,1% 

Uppbyggnad av slutlig linjär regressionsmodell, tabell 2 modell 6. Kontrollvariabler läggs till 

successivt för visa hur de påverkar beroendevariabeln. Modell 1 utgår från ett grundläge med relevanta 

förklarandevariabler, utbildningsnivå och kön. Värdena presenteras i andelar och är avrundade till tre 

decimaler. 
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Tabell 2 visar hur varje variabel påverkar regressionens skattning. Variablerna läggs 

till succesivt enskilt eller parvis beroende på om det finns en interaktionsvariabel 

tillhörande den tillagda variabeln eller inte. Då referensindividen är kvinna fås värden 

för män genom att addera interaktionsvariabeln med variabeln som interagerats med 

variabeln “Man”. För att exempelvis få ut koefficienten för gymnasial utbildningsnivå 

för en man adderas variabeln “Gymnasial utbildning” med variabeln “Gymnasial 

utbildning Man”. 
 

Den slutliga linjära regressionen, Tabell 2, Modell 6, får signifikanta resultat. 

Förutom “Man” och “Ålder^2”, är större delen av variablerna signifikanta på 0,1% 

signifikansnivå. Signifikansnivån för variabeln “Man” minskar vartefter 

kontrollvariabler läggs till regressionen medan variabeln “Ålder^2” förblir 

osignifikant. Det verkar som att signifikansen för variabeln ”Man” påverkas av att de 

kvadrerade åldersvariablerna läggs till. Det kan diskuteras huruvida ”Ålder^2” och 

”Ålder^2Man” är nödvändiga för regressionen när de troligen slår ut värdena för 

”Man” och delvis saknar signifikans. Då det hör till normalitet att använda kvadrerad 

ålder i den här typen av regressioner och R2-värdet, det vill säga förklaringsgraden, 

ökar i takt med att variablerna läggs till behålls variablerna då de ändå kan tänkas 

innehålla information som är betydande för regressionen. Det samma gäller för övriga 

kontrollvariabler för civiltillstånd och barn. Dessa variabler är relativt stabila och har 

vid slutliga regressionsmodellen hög signifikans.  

 

Samtliga utbildningsvariabler, förutom ”Gymnasial utbildning” för kvinnor, är stabila 

under utveckling mot den fullständiga regressionsmodellen. ”Gymnasial utbildning” 

förlorar signifikans efter tillägg av kontrollvariabler och återfår signifikansen när 

säsongsvariabler för år läggs till regressionen. Variabeln är något ostabil och det kan 

tänkas att det finns utelämnade faktorer som påverkar.  
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Tabell 3: Skattade värden för utbildning i procent från tabell 2 modell 6 

 Företagare Kvinna Företagare Man 

Gymnasial utbildning -21,05 -24,66 

Eftergymnasial utbildning -70,18 -75,52 

Värden i procent från slutlig linjär regression, tabell 2 modell 6. Koefficienterna för berörda variabler 
har dividerats med medelvärdet för företagare av respektive kön och produkten dividerats med 100. För 
manliga företagare används medelvärdet 0,064884 och för kvinnliga företagare används medelvärdet 
0,0284979. Interaktionsvariabler är sammanslagna med respektive “grundvariabel”. Värdena är 
avrundade till två decimaler och redovisas enskilt för manliga och kvinnliga individer. För att 
ytterligare information angående konstant, R2-värde, signifikans och antal observationer se tabell 2 
modell 6. 
 
Tabell 2 och 3 indikerar ett negativt samband mellan utbildning och sannolikheten att 

vara företagare. Resultatet är relativt likvärdigt för kvinnor och män. Mäns 

sannolikhet att vara företagare verkar påverkas något mer av utbildning än kvinnors, 

men det är ingen markant skillnad mellan könen. Sannolikheten att vara företagare 

minskar med ca 25 % för män och med ca 21 % för kvinnor då utbildning går från 

förgymnasial till gymnasial utbildningsnivå. Samma mönster gäller då individers 

utbildning ökar från gymnasial till eftergymnasial utbildningsnivå vilket minskar 

sannolikheten att vara företagare med nära 76 % för män och med ca 70 % för 

kvinnor. Den linjära regressionen indikerar att individer utan högre utbildning har 

högst sannolikhet att vara företagare i Sverige. 

 

Variabeln ”Man” får inte signifikanta värden i den linjära regressionen. Att vara man 

verkar inte ha någon större betydelse för sannolikheten att vara företagare om man 

bortser från effekter variabeln ”Man” har ihop med variabler för utbildning, civilstånd 

och barn som interaktionsvariabel. Detta är ett intressant resultat då tidigare nämnd 

forskning visar på att det är en högre andel manliga företagare än kvinnliga företagare 

i Sverige. Att vara av manligt kön borde enligt teorin ha ett samband med 

sannolikheten att vara företagare. 
 

Då regressionens beroendevariabel utgörs av en binär variabel kan det tänkas att en 

regression av logistisk modell kan passa bättre. Logistiska modellen är anpassad till 

beräkning av regressioner med binära beroendevariabler. Det känns där av naturligt 

att använda en logistisk regression som kontrollmodell för resultatet av den linjära 

skattningen. 
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Tabell 4: Skattning av logistisk regressionsmodell 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Konstant 0,006*** 0,035*** 0,008*** 0,002*** 0,002*** 0,002*** 0,002*** 

Gymnasial utbildning 0,818*** 0,835*** 0,929*** 0,937*** 0,928*** 0,932*** 0,806*** 

Eftergymnasial 
utbildning 

0,461*** 0,463*** 0,497*** 0,493*** 0,484*** 0,485*** 0,400*** 

Man  2,255*** 2,201*** 2,204*** 2,204*** 2,218*** 2,2116*** 

Ålder   1,032*** 1,113*** 1,104*** 1,099*** 1,095*** 

Ålder^2    0,999*** 0,999*** 0,999*** 0,999*** 

Civilstånd     1,140*** 1,123*** 1,073*** 

Barn      1,067*** 1,157*** 

År Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

N 3834881 3834881 3834881 3834881 3817603 3817603 3817603 

Pseudo-R2 0,0084 0,0263 0,0379 0,0387 0,0392 0,0393 0,0419 
* signifikansnivå 5%, ** signifikansnivå 1%, ***signifikansnivå 0,1% 
Uppbyggnad av slutlig logistisk regressionsmodell, modell 7 tabell 4. Tabellen visar respektive 
variabels oddskvot. Kontrollvariabler läggs till successivt för visa hur de påverkar beroendevariabeln. 
Modell 1 utgår från ett grundläge med utbildningsnivåer och är konstruerad för båda könen. 
Koefficienterna är avrundade till tre decimaler. 
 

Tabell 4 visar uppbyggnaden av den slutliga logistiska regressionen, modell 7. 

Samtliga variabler är signifikanta på 0,1 % och det justerade R2-värdet, 

förklaringsgraden, förbättras succesivt. Variablerna verkar vara stabila och ändrar 

varken skattade värden betydligt eller signifikansnivå under uppbyggnad av slutlig 

logistisk regressionsmodell. I logistiska modellen har samtliga interaktionsvariabler 

lämnats utanför regressionen för att få en mer allmän skattning. Tabellen visar 

skattade oddskvoter för samtliga företagare, kvinnor och män. Tillskillnad från den 

linjära regressionsmodellen får den logistiska regressionsmodellen signifikanta 
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resultat för variabeln ”Man”. Den logistiska modellen följer på denna punkt tidigare 

litteratur något bättre än den linjära regressionsmodellen.  
 

Tabell 5: Skattade värden från tabell 4 modell 7 
 

Företagare Kvinna & Man 

Gymnasial utbildning  0,806 

Eftergymnasial utbildning 0,400 

Man 2,212 

Ålder 1,095 

Ålder^2 0,999 

Civilstånd 1,073 

Barn 1,157 

År Ja 

Oddskvoter för variabler från tabell 4 modell 7. För information angående antal observationer, justerat 

R2– värde samt konstant se tabell 4 modell 7. Värden är konstruerade gemensamma för båda könen och 

visar därmed inte skillnader mellan män och kvinnor. Värden är avrundade till tre decimaler och 

presenteras i en gemensam kolumn. 

 

Tabell 5 visa relevanta oddskvoter för den slutliga logistiska regressionsmodellen, 

modell 7 tabell 4. Tabellen indikerar att oddsen att vara företagare är lägre ju högre 

utbildning individen har jämfört med referensgruppen, förgymnasial utbildningsnivå. 

Resultatet tyder på att oddsen att vara företagare med eftergymnasial utbildning är 

lägre än oddsen att vara företagare med gymnasial utbildning. Regressionen är inte 

byggd för att visa på skillnader mellan kvinnor och män men tyder på att trenden som 

den linjära regressionen antyder är trovärdig. Sannolikheten att vara företagare verkar 

minska med graden av utbildning. Den logistiska modellen indikerar även att oddsen 

att vara företagare är högre för män.  
  

Den linjära och den logistiska regressionen indikerar att det finns ett negativt 

samband mellan utbildning och sannolikheten att vara företagare hos både kvinnor 

och män. Detta negativa samband kan tänkas bero på flera anledningar. Individer med 

högre utbildning står antagligen säkrare på arbetsmarknaden, har högre lön och lättare 
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att hitta anställningar. Högutbildade påverkas inte heller i lika hög grad av push-

faktorer vid lågkonjunkturer då de troligen står säkrare på arbetsmarknaden (Svaleryd, 

2013).  Dessas faktorer kan minska behovet och incitamenten för högutbildade till att 

bli företagare.  Det kan även tänkas att steget från anställning till företagare upplevs 

som mer riskfyllt när individen står tryggt med sitt yrke, har en säker inkomst och 

trivs som anställd. 
 

En tidigare nämnd Norsk studie, som undersökte viljan att starta företagare hos 

studenter vid en norsk högskola, visar på liknande resultat. De kom fram till att 

tredjeårseleverna var betydligt mindre villiga att starta företag efter sin examen än 

förstaårselever. Forskarnas förklaring till det hela var att de äldre studenterna hade 

blivit mer “realistiska” (Esbri, 2005). Att individer med högre utbildning blir mer 

”realistiska” i sin omvärldsbedömning skulle kunna tolkas som att de väger risker och 

möjligheter på ett annorlunda sätt än individer med lägre utbildning. Riskerna kan 

möjligen ses som större för inkomstbortfall vid misslyckande och möjligheterna, 

vinsterna mindre jämfört med en stabil anställning och inkomst. Detta går i linje 

tidigare resonemang om att steget att bli företagare kan tänkas ses som mer riskfyllt 

för en individ med högre utbildning och troligen stabilare framtid på 

arbetsmarknaden. 

 

En annan tanke är att det inte säkert att individer som skapar företag ser någon 

anledning till vidareutbildning för att lyckas med sin karriär. Det kan även vara 

möjligt att individer väljer att skapa ett eget företag istället för att vidareutbilda sig 

vid arbetslöshet. Att vara förtagare kan anses vara ett mer lönsamt alternativ som 

förändrar situationen för en missnöjd anställd eller arbetslös relativt snabbt. Oavsett 

anledning kan det tänkas att vidareutbildning inte ses som en nödvändighet för att 

lyckas med karriären då individen driver företag. Denna möjlighet visar på risken för 

en tvåvägskausalitet. Det vill säga att effekten av att driva företag även kan påverka 

vilken utbildningsnivå individen har. 

 

Tidigare nämnd litteratur och forskning visar på att kvinnor och män väljer att utbilda 

sig och driva företag inom olika branscher och sektorer. Val av bransch och yrke kan 

vara en möjlig förklaring till varför Sverige har en högre andel manliga än kvinnor 

företagare och skulle även förklarat en eventuell skillnad i sambandet av utbildning 
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och sannolikheten att vara företagare hos kvinnor och män. Vård, omsorg och 

förskola är arbetsområden som fortfarande domineras av kvinnor och ofta tillhör 

offentlig sektor (Löf, 2014) medan yrkesutbildningar för en karriär inom el-, energi- 

och byggnadsbranschen domineras av män (Löf, 2014). Offentliga sektorer är ofta 

hårt reglerade och i vissa fall helt stängda för privat sektor medan yrkesutbildningar 

ofta ges på gymnasial utbildningsnivå vilket gör det möjligt att skapa företag, inom 

dessa yrkesområden, utan högre utbildning. Undersökningens skattningar finner dock 

inte betydande skillnader mellan kvinnor och mäns samband mellan utbildningsnivå 

och sannolikheten att vara företagare. Det som verkar ha betydelse för sambandet är 

inte val av utbildning utan grad av utbildning.  
 

Tabell 3 tyder på intressanta samband mellan variablerna “Civilstånd” och “Barn” och 

sannolikheten att vara företagare. Hur dessa variabler påverkar företagare och 

skillnaden mellan kvinnor och män är ett mycket intressant område som man bör 

undersöka ytterligare men som inte berörs mer än ytligt i denna undersökning. 

Resultatet tyder på att kvinnor i en relation har högre sannolikhet att vara företagare 

medan män i en relation har lägre sannolikhet att vara företagare. Barn verkar påverka 

både män och kvinnors sannolikhet att vara företagare positivt. Kanske kan dessa 

resultat bero på olika inställningar till risk hos kvinnor och män men det är även 

möjligt att samhällsnormer spelar en viss roll.  

Avslutande diskussion 

Denna uppsats ämnar besvara hur utbildningsnivå påverkar sannolikheten att vara 

företagare samt om detta samband skiljer sig mellan kvinnor och män. För att 

undersöka frågeställningen används en linjär multipel regression samt en 

kontrollregression av logistisk modell. 

 Resultaten tyder på ett signifikant negativt samband mellan utbildningsnivå och 

sannolikheten att vara företagare. Sambandet skiljer sig inte betydligt mellan könen. 

Sannolikheten att vara företagare minskar med ca 21 % för kvinnor och ca 25 % för 

män när individen går från förgymnasial till gymnasial utbildningsnivå. Att gå från 

gymnasial till eftergymnasial utbildning minskar sannolikheten att vara företagare 

med 70 % för kvinnor och ca 76 % för män. Skattningarna tyder på att sannolikheten 

att vara företagare är betydligt lägre för individer på gymnasial men främst på 
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eftergymnasial utbildningsnivå. Undersökningens skattningar indikerar att individer 

utan högre utbildning har högst sannolikhet att vara företagare i Sverige. 

Att skattningarna inte visar på betydande skillnader mellan könen skiljer sig från 

tidigare teorier men resultatet följer i övrigt befintlig forskning i Sverige och Norge. 

Resultatet överensstämmer dock inte nödvändigtvis med läget i andra länder och 

skiljer sig från studier ibland annat USA. Det finns uppenbarligen viktiga 

omständigheter och faktorer som påverkar individers incitament att bli företagare som 

inte fått utrymme i denna uppsats. Det är svårt att dra slutsatser om det kausala 

sambandet mellan utbildningsnivå och sannolikheten att vara företagare då 

undersökningen har brister i den externa validiteten. Undersökningen har inte medel 

att kontrollera för samtliga faktorer som kan tänkas ha betydelse i sammanhanget.  

Resultatet bidrar till den befintliga forskningen på området genom att kontrollera för 

kön, ålder, civilstånd och barn, faktorer som enligt befintlig teori har betydelse för 

valet att bli företagare. Undersökningen indikerar samband mellan civilstånd, barn 

och sannolikheten att vara företagare. Resultatet tyder även på att kvinnor och män 

påverkas olika av dessa faktorer. 

Vår undersökning har skrapat på ytan kring vad som motiverar män och kvinnor att 

driva eget företag. Arbetet har väckt frågor angående bland annat risktagande, 

rådande samhällsnormers och varför dessa verkar påverkar kvinnor och män olika. Vi 

ser att det finns stor potential för vidare forskning och utveckling av ämnet. Det är av 

både politiskt och nationalekonomiskt intresse som detta gradvis sker. Samhället går 

miste om potentiell tillväxt, kunskap och kreativitet då framförallt kvinnor, men även 

män inte förverkligar sina företagsidéer. 
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Appendix 

Nedanför följer en mer detaljerad beskrivning av variablerna som används i denna 

uppsats. Datamaterialet som används kommer från LINDA, ett longitudinellt 

individdataset, från SCB 
 

Variablerna för utbildning är baserade på LINDA:s ursprungsvariabel “BSUN”. De 

ursprungliga underkategorierna antar numeriska värden från 0 till 9 för åren 1993 till 

1999 och 0 till 6 för åren 2000 till 2005. I denna undersökning har 

utbildningsnivåerna sammanslagits till tre grund kategorier; förgymnasial 

utbildningsnivå, gymnasial utbildningsnivå samt eftergymnasial utbildningsnivå. 

 

BSUN Position 2, utbildningsnivå 

1993-1999: 

        0       Utbildning saknas 

        1          Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

        2       Förgymnasial utbildning 9 (10) år eller motsvarande 

        3       Gymnasial utbildning, högst 2-årig 

        4       Gymnasial utbildning, längre än 2 år 

        5       Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år 

        6       Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre 

        7       Forskarutbildning 

        8       Reserv 

        9       Ospecificerad nivå 

Underkategorierna 8 och 9 för åren 1993 till 1999 utesluts från datasetet. 

 

BSUN ändras år 2000 till: 

0      Förskoleutbildning 

1      Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 

2      Förgymnasial utbildning 9 (10) år 

3     Gymnasial utbildning 

4     Eftergymnasial utbildning kortare än två år 

5     Eftergymnasial utbildning två år eller längre 

6     Forskarutbildning 
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“Förgymnasialutbildningsnivå” – Dummy-variabel för utbildningsnivå 1, 

grundläggande utbildning (grundskola upp till årskurs 9). Denna nivå motsvaras av 

underkategorierna 0 till 2 för åren 1993-2005. 
 

“Gymnasialutbildning” – Dummy-variabel för utbildningsnivå 2, gymnasial 

utbildning. För åren 1993 till 1999 motsvarar gymnasial utbildningsnivå 

underkategorierna 3 till 4 och för åren 2000 till 2005 motsvarar utbildningsnivån 

underkategorin 3. 
 

“Eftergymnasial utbildning” – Dummy-variabel för utbildningsnivå 3, eftergymnasial 

utbildning. För åren 1993 till 1999 motsvarar utbildningsnivå 3 underkategorierna 5 

till 7. För åren 2000 till 2005 motsvarar utbildningsnivå 3 underkategorierna 4 till 6. 
 

“Förgymnasialutbildning Man” - Interaktionsvariabel för eventuell extra effekt av 

utbildning hos manliga individer. Variabeln är uppbyggd genom att multiplicera 

variabeln “Förgymnasial utbildning” med variabeln “Man” 

 

“Gymnasialutbildning Man” - Interaktionsvariabel för eventuell extra effekt av 

utbildning hos manliga individer. Variabeln är uppbyggd genom att multiplicera 

variabeln “Gymnasial utbildning” med variabeln “Man” 
 

“Eftergymnasialutbildning Man”, Interaktionsvariabeln för eventuell extra effekt av 

utbildning hos manliga individer. Variabeln är uppbyggd genom att multiplicera 

variabeln “Eftergymnasial utbildning med variabeln “Man” 

 

“Företagare” (Ursprunglig variabel i LINDA, “BYRKU”) – Dummy-variabel för 

företagande och hämtas från statistik från RAM. Variabeln antar värdet 1 om 

individen är företagare och 0 annars. Definitionen för en företagande är att individen 

lägger ner minst en tredjedel av vad som anses vara heltid för en anställd. Individen 

ska vara minst 15 och högst 74 år. 
 

“Man” (Ursprunglig variabel i LINDA, “BKON”) Dummy-variabel för man. 

Variabeln antar värdet 1 om individen är man och 0 annars. 
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“Barn” (Ursprunglig variabel i LINDA, “BBRN15” eller “BANTBRNH”) – Dummy-

variabel för barn. Antar värdet 1 om individen har barn och 0 annars. 
 

“Ålder” - Individens ålder. Datasetet har begränsats med ett åldersspann och 

innehållande endast individer från 25år till 65år. Denna begränsning innebär att 

undersökningen ger en mer riktig skattning på individer med företag och utbildning. 

Innan 25år är det inte troligt att individen hunnit utbilda sig på högre nivå och skapat 

ett företag, efter 65år är det troligt att individer är pensionerade. 
 

“FAM_SIT” (Ursprunglig variabel i LINDA, “BCIVR”) - Variabel för civilstånd som 

antar numeriska värden “1”till “8”. För åren 1993 till 1997 antar variabeln numeriska 

värden och från 1998 till 2005 alfabetiska värden. För att kunna sammanställa 

informationen till ett dataset har variablerna omdefinierats till nya, numeriska värden 

inför undersökningen. Underkategorierna “02”, “03” och “07” för åren 1993-1997 har 

sammanslagits och motsvarar underkategori “G” för 1998-2005. På samma sätt har 

“00”, “10” och “11” för 1993-1997 sammanslagits och motsvarar “RP” för 1998-

2005. Samtliga värden har sedan ersatts med en ny numerisk skala som löper från 1 

till 8. Underkategorierna “SP”, “EP”, “ÖV”, “06”, “08” och “09” utesluts från 

undersökningen. 
 

“FAM_SIT”: 

1       Ogift                                     (OG, 01) 

2       Gift                                       (G, 02, 03, 07) 

3       Separerad                           (S, 04) 

4       Änka                                    (Ä,05) 

5       Registrerad partner           (RP, 00, 10, 11) 

6       Kvinna ej träff mot RTB    (KE, 23 (13)) 

7       Man ej träff mot RTB         (ME, 22 (12)) 

8       Barn ej träff mot RTB        (BE, 25 (14)) 

.        Irrelevant för undersökning (SP, EP, ÖV, 06, 08, 09) 
 

Ursprungliga underkategorier för variabeln för civilstånd i LINDA 

 

“BCIVR” 
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1998-2005: 

OG    Ogift 

G       Gift 

S       Separerad 

Ä       Änka/Änkling 

RP    Registrerad partner 

KE    Kvinna ej träff mot RTB 

ME   Man ej träff mot RTB 

BE    Barn ej träff mot RTB 

SP     Separerad partner 

EP    Efterlevande partner 

(ÖV  övriga) 

 

1993-1997: 

00    Person i partnerskap 

01    Ogift person 

02    Gift man 

03    Gift kvinna, eg. sammanboende med maken 

04    Frånskild person 

05    Änka/Änkling 

06    Avliden person 

07    Gift kvinna, sammanboende med maken 

08    Barn under 18 år 

09    Fosterbarn under 18 år 

10    Ogift sambo man 

11        Ogift sambo kvinna 

22 (12) man som inte finns på RTB 

23 (13) kvinna som inte finns på RTB 

24 (14) barn som inte finns på RTB 

 

“Relation” – Dummy-variabel skapad av “FAM_SIT” för att urskilja om individen är 

i partnerskap eller inte. “Relation” antar värdet 1 om individen är gift eller har 

registrerat partnerskap och 0 annars. Värden irrelevanta för undersökningen samt 
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man, kvinna och barn som inte träffas i RTB får en punkt (.) i datasetet då deras 

värden inte är intressanta för utfallet. 

1. Gift & I partnerskap (2, 5) 

0. Ogift, Separerad, Änka (1, 3, 4) 

.  Kvinna-, Man- och Barn ej träff mot RTB samt Irrelevant för undersökningen (6, 7, 

8, .) 

“År” – Säsongsvariabel för år som skapats vid sammanslagning av datasetet. Varje år 

från år 1993 till år 2005 har skapats med en dummy-variabel. Varje dummy-variabel 

antar värdet ett då mätningen är gjord samma år och 0 annars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


