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Abstract 

Entrepreneurship has traditionally attracted governments’ attention because of its potential 
correlation with economic growth. Despite the large amount of research done regarding 
entrepreneurship, little is known about the relationship between a country’s institutions and its 
level of entrepreneurship. The purpose of this study is to find out if there are institutional 
explanations to why some countries seem to promote entrepreneurship better than others. This 
report examines to what extent institutions derived from Varieties of Capitalism affect the 
degree of entrepreneurship in a country. The institutions are education, labour regulation, and 
financing structure. This will be done through a set of regression analysis based on data from a 
large number of countries. The results of the analysis show that there is a positive correlation 
between vocational education and the level of entrepreneurship. In contrast to the theory 
Varieties of Capitalism this study could not find support that labour regulation and financing 
structure had a direct effect on entrepreneurship. The results indicate that the relationship 
between institutions and entrepreneurship is complex and that there is need for further 
examination.  
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1. Inledning 

1.1 Vikten av institutioner och entreprenörskap 
 

 “Market economies- like cars- come in different makes, and the most efficient one is not 
necessarily the glamorous American model”1  

Det finns lika många idéer om hur ett land ska öka sin ekonomiska tillväxt som det finns länder. 

Entreprenörskap är dock en viktig gemensam faktor för många av dessa idéer. Stora resurser 

läggs idag på att skapa ett gynnsamt entreprenörskapsklimat. Länder gör stora satsningar för att 

öka entreprenörskapet men det finns dock en osäkerhet vilka av dessa satsningar som verkligen 

ger resultat. När projektet Global Entrepreneurship Monitor lanserades i slutet på 90-talet gick 

det att på ett bättre sätt mäta graden av entreprenörskap mellan länder och påvisa att det faktiskt 

fanns en skillnad. Trots en stor litteratur på området finns det fortfarande lite kunskap om varför 

graden av entreprenörskap varierar mellan länder. Tidigare forskning har främst fokuserat på 

förklaringar på individnivå och mindre fokus har lagts på institutionella förklaringsfaktorer. 

Studier har tidigare gjorts om institutioners roll i att skapa entreprenörskap som gynnar 

samhället istället för att leda till något destruktivt.2 Däremot saknas forskning på hur 

institutioner påverkar utbredningen av entreprenörskap i samhället. Det finns härmed en lucka 

i existerande forskning rörande variationen i entreprenörskap mellan länder och en eventuell 

koppling till nationella institutioner.  

Entreprenörskap är ett begrepp som är nära besläktat med innovation men som även inkluderar 

andra aspekter. En teori som behandlar institutionella förklaringar till innovation är Varieties 

of Capitalism (VOC). Det finns många beröringspunkter men också skillnader mellan 

begreppen innovation och entreprenörskap, vilket gör det intressant att undersöka huruvida 

VOC kan appliceras även på entreprenörskap. Att entreprenörskluster som Silicon Valley 

skapas just i USA skulle enligt VOC bero på att landet helt enkelt har ett institutionellt ramverk 

som gynnar den typen av  nya företag. Innovation har ofta setts som den viktigaste processen 

för tillväxt men flera forskare har på senare tid har istället betonat vikten av entreprenörskap, 

då de menar att innovationer inte gynnar den ekonomiska tillväxten om de inte fångas upp av 

entreprenörer.3 Av den anledningen blir entreprenörskapsprocessen oerhört viktig att förstå om 

länder vill skapa tillväxt genom innovation. Trots att entreprenörskap är ett etablerat begrepp 

                                                
1 Albert, Michael. 1993. s 99 
2 Baumol, William. J. 1990. 
3 Ibid 
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och har funnits länge finns det fortfarande ingen tydlig definition. Denna uppsats kommer bidra 

med att ge en indikation om VOC:s institutionella förklaringar till innovation också kan förklara 

skillnaden i graden av entreprenörskap. I tidigare studier av sambandet mellan institutioner och 

entreprenörskap samt VOC har urvalet varit litet och begränsats till välutvecklade ekonomier. 

Det finns därför ett behov att se om de samband som läggs fram av VOC även fungerar på ett 

större antal länder med olika ekonomisk utvecklingsgrad. Det är tydligt att det finns utrymme 

för vidare studier på området och det är med bakgrund av detta som forskningsfrågan till denna 

undersökning tagits fram.  

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför graden av entreprenörskap tenderar att variera 

mellan länder. Uppsatsen ämnar att undersöka om institutioner med koppling till Varieties of 

Capitalism kan vara en förklaringsfaktor till entreprenörskap. Vidare referenser till VOC 

kommer syfta på Hall & Soskices (2001) bidrag till Varieties of Capitalism. Genom att 

substituera innovation mot entreprenörskap avser uppsatsen använda Varieties of Capitalism 

för att hitta institutionella förklaringar till skillnader i entreprenörskap mellan länder. Då det 

saknas tidigare forskning på området som inkluderar ett större urval av länder med olika 

ekonomisk utvecklingsgrad finns det här en forskningslucka som uppsatsen ämnar att fylla 

genom en kvantitativ undersökning.  

Frågeställningen som uppsatsen ämnar att besvara är; 

Går det utifrån teorin om Varieties of Capitalism att finna institutionella förklaringsfaktorer 

till graden av entreprenörskap? 

 

1.3 Disposition 

För att få en överblick av det rådande forskningsläget kommer det först att ske en genomgång 

av teorier och tidigare forskning rörande VOC och sedan entreprenörskap. Ur detta kommer 

viktiga institutionella förklaringsvariabler identifieras och hypoteser utformas. Efter detta följer 

ett metodavsnitt där variablerna presenteras mer ingående och tillvägagångsättet  för 

undersökningen beskrivs. Efter detta kommer resultatet av undersökningen presenteras och 

sedan följer en diskussion och slutsats av resultatet där studien sätts i ett större perspektiv. 

Appendix återfinns längst bak i uppsatsen där specifik information och ytterligare 

regressionsanalyser finns.  
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2. Teori 

2.1 Varieties of Capitalism 
Det mest kända bidraget till VOC-litteraturen gjordes av Peter A. Hall och David Soskice i en 

antologi med samma namn. Deras teori var en reaktion på den debatt som pågick efter kalla 

krigets slut om att det endast skulle finnas en typ ekonomiskt system som var den bästa 

lösningen för alla länder.4 VOC kritiserade teorin om att alla utvecklade marknadsekonomier 

konvergerade mot det amerikanska systemet och argumenterade istället att länder som Sverige 

och Tyskland verkade gå i en motsatt riktning. VOC hävdade att marknadsekonomier mer eller 

mindre gick att dela in i två olika typer av ekonomiska system; Coordinated Market Economies 

(CME) och Liberal Market Economies (LME). Av de utvecklade ekonomierna som VOC 

studerade fanns några länder som inte passade in i någon av ideal-typerna, dessa valde man att 

kalla Medelhavsekonomier.5 Trots att alla länder inte helt kunde placeras in i något av de två 

facken verkade ekonomierna trots allt röra sig mot de två institutionella idealtyperna CME och 

LME. Effekten av de kompletterande institutionerna är enligt VOC att marknadsekonomier 

antingen kommer gå mot mer centralt koordinerade institutionella ramverk (CME) som 

återfinnes i Japan och Tyskland eller mot mer marknads liberala som de i USA och 

Storbritanien (LME). Arbetsmarknaden i en CME kommer att vara centralt reglerad samt ha 

stora och starka fackförbund som förhandlar avtal för arbetstagarna. Som tidigare nämnt 

kommer CME även ha mer yrkesförberedande utbildningar som även sker via företagen och  är 

nära kopplade till en viss sektor. Företagen i CME är tätt sammanflätade och 

informationsutbytet mellan företag sker via inofficiella nätverk och kontakter. Då företag ska 

finansiera investeringar kommer det främst att ske genom banker och tillgången på kapital 

baseras till stor del på företagens rykte. I en CME kommer många av de jobb som skapas vara 

medelinkomstjobb eftersom att fackförbunden och regelsystemet sätter minimilöner som 

företagen inte kan underskrida. Exempel på CME ekonomier är Sverige Tyskland och Japan. 

LME kommer däremot att ha en arbetsmarknad utan starka fackförbund och som är svagt 

reglerad vilket gör den mer flexibel för förändringar på marknaden. LME kommer 

kännetecknas av ett utbildningsystem som till största delen är generellt eftersom att 

arbetstagarna med stor sannolikhet kommer vara tvungna att byta bransch under sin karriär. 

Företag i LME har en stor redovisningsskyldighet och all information som finns om företaget 

skall kunna nås av allmänheten. I en CME sker finansiering av investeringar främst genom den 

                                                
4 Richard Fenton Smith. 2014. 
5 Hall, Peter. A. och Soskice, David. 2001. s 21 



 

 4 

välutvecklade aktiemarknaden och baseras på företagets marknadsvärde.6 Det finns alltså en 

rad skillnader mellan CME och LME ekonomier och en sammanställning av dessa presenteras 

i tabell 1 nedan.  

 

I VOC-teorin sätts företagen i centrum för analysen men samtidigt betonas det att alla företag 

måste verka i ett institutionellt ramverk som de inte kan påverka. Begreppet institutioner är ett 

komplext begrepp och kan syfta på allt från normer och värderingar till formella regelverk. Det 

problematiska med VOC är att de ingående diskuterar institutionella förklaringsfaktorer men 

aldrig helt definierar begreppet. För denna uppsats kommer dock institutioner definieras enligt 

Robert Keohane; 

 “ …persistent and connected sets of rules (formal and informal) that prescribe behavioral 

roles, constrain activity and shape expectation”. 7  

VOC kollar nästan uteslutande på mer formella institutioner som regler och lagar medan mer 

informella institutioner som normer och värderingar inte diskuteras i teorin. Eftersom denna 

uppsats utgår från VOC kommer undersökningen begränsas till att endast beröra denna typ av 

institutioner. Hädanefter när det refereras till institutioner kommer därför endast de institutioner 

som VOC berör att åsyftas. Dessa institutioner kommer att presenteras mer ingående längre 

fram. Det som gör VOC teorin unik är att den säger att det finns kompletterande institutioner, 

vilket betyder att länder utvecklar nationella institutioner som fungerar väl tillsammans med 

landets redan existerande institutioner. Ett exempel på detta är att företag i en ekonomi endast 

kommer välja  att investera i en yrkesförberedande utbildning om de kan försäkra sig om att det 

kommer bli svårt för de anställda att lämna företaget. De anställda vill i sin tur försäkra sig om 

att de är garanterade jobb om de väljer att genomgå en yrkesspecifik utbildning istället för en 

mer generell universitetsutbildning. Detta bygger på ett starkt regelsystem gällande 

anställningstrygghet för båda parter. En starkt reglerad arbetsmarknad och ett mer 

yrkesförberedande utbildningssystem är alltså kompletterande institutioner. LME och CME 

kommer att påvisa strukturella skillnader i både institutioner och företagsstrukturer. Företag 

kommer antingen förändras så att de gynnas av de rådande institutionerna eller välja att lägga 

delar av sin verksamhet i andra länder som passar dem bättre. Att försöka importera några 

institutioner från ett annat land utan att implementera kompletterande institutioner kommer att 

                                                
6 Hall, Peter. A. och Soskice, David. 2001. 
7 Keohane, R. O. 1989 s 383 
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bli svårt enligt VOC.8 Detta leder till skillnader i struktur och strategi för alla aktörer som verkar 

i de olika ekonomityperna. 

 

 CME LME  
Tillgång till kapital Främst genom banker Främst från aktiemarknaden  

 

Utbildning Stor andel yrkesutbildade Generellt utbildningssystem 
 

Arbetsmarknad Väletablerade fack-
organisationer och reglerad 
arbetsmarknad 

Rörlig och flexibel arbets-
marknad där arbetstagare och 
arbetsgivare själv bestämmer 
villkor 
 

Information om företag Genom nätverk och kontakter Genom offentliga dokument och 
resultat 
 

Typ av arbete som skapas Främst medelinkomstjobb  Stor spridning från låg till 
höginkomst jobb 
 

Tabell1. Skillnaden mellan LME och CME 

VOC visar att det inte finns någon klustertendens i ekonomisk utveckling för de två 

idealtyperna då både LME och CME har visat sig kunna leda till långvarig ekonomisk tillväxt.9 

VOC menar också att CME och LME har olika institutionella komparativa fördelar som 

kommer ge ekonomityperna fördelar i skapandet en viss typ av innovation. Deras studie kollar 

enbart på Tyskland som typisk CME och USA som typisk LME för att styrka sina argument. 

VOC väljer att underbygga sina argument med en fallstudie där det jämförs i vilka sektorer 

USA och Tyskland valt att söka patent inom. VOC kommer fram till att LME i större 

utsträckning skapar radikal innovation medan CME tenderar att skapa inkrementell innovation. 

Inkrementell innovation definieras som småskaliga förbättringar i redan existerande produkter 

medan radikal innovation definieras som skapandet av helt nya produkter eller processer.10 

USA som räknas som en LME visar sig i större utsträckning söka patent i högteknologiska 

sektorer, vilka karaktäriseras av radikala innovationer. Tyskland söker patent främst inom 

transport och mekaniksektorn vilka karaktäriseras av inkrementella innovationer. 11  

                                                
8 Howell, Chris. 2003 
9 Hall, Peter. A. och Soskice, David. 2001. s 2 
10 Hall, Peter. A. och Soskice, David. 2001. s 35 
11 Richard Fenton Smith. 2014. 
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Det har även gjorts studier av andra forskare inom VOC-litteraturen som undersöker ett större 

antal länder för att se om LME verkligen producerar mer radikal innovation även när fler länder 

inkluderas. Forskaren Mark Taylor kommer fram till  att Tyskland och USA är extremfall vilket 

gör det problematisk att rakt av generalisera att en mer koordinerade ekonomi har ett samband 

med inkrementell innovation. 12 Andra extensiva undersökningar som gjorts har valt att 

undersöka innovation genom att titta på olika typer av patent och för ett större antal länder. 

Undersökningarna finner ett visst samband, dock inte lika starkt som Hall & Soskice fick i sin 

studie.13  

2.1.2 Institutionella förklaringar 
 
Tidigare forskning inom VOC har också studerat en rad olika institutioner men tre 

återkommande som denna uppsats valt att titta närmare på är utbildningssystem, arbetsmarknad 

och finansieringsstruktur.  

Utbildningssystem – LME kommer i större utsträckning ha ett generellt utbildningssystem där 

inte ingenjörs och handelshögskolor är kopplade till en specifik sektor.14 En bred 

universitetsutbildning ses som den bästa försäkringen mot snabbt förändrade förutsättningar på 

arbetsmarknaden.15 Kunskap rör sig snabbt mellan företag då arbetstagarna flyttar vilket bidrar 

till att innovationen ofta startas i nya företag. I CME kommer fler vara yrkesutbildade vilket 

innebär att humankapitalet är starkt kopplat till den sektor eller det företag där arbetstagaren är. 

Detta kommer leda till en ekonomi med mer inkrementell innovation.  

Arbetsmarknaden – LME kommer att ha en mer flexibel arbetsmarknad där  

fackorganisationer är svagare, löner inte koordinerade och företag har en mer hierarkisk 

företagsstruktur överlag.  I en arbetsmarknad där kunskaper flyttar med arbetstagarna mellan 

olika företag och sektorer kommer innovationen oftare att startas i nya företag. CME kommer 

i större utsträckning ha en stark arbetslagstiftning vilket gynnar företag att satsa på mer 

innovation inom företaget vilket leder till mer inkrementell innovation.  

Finansieringsstruktur– I en LME ekonomi är det tuff redovisningsskyldighet och ett företags 

möjlighet till finansiering baseras till stor del på offentlig information vilket leder till att 

                                                
12 Taylor, Mark. 2004 
13 Akkermans, D. 2009 
14 Hall, Peter. A. och Soskice, David. 2001. s 25 
15 Ibid 
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ekonomin ofta har  välutvecklade aktiemarknader.16 I en CME där information om företag fås 

genom informella informationskanaler kommer företag istället att få mer finansiering genom 

banker baserat på sitt rykte. Nya företag med en ny produkt kommer i de flesta fall ha problem 

med finansiering från banker eftersom bankerna inte vill ta risker i samma utsträckning som 

aktieinvesterare. Från bankens perspektiv har det nya företaget incitament att ta överdrivna 

risker eftersom företaget får vinsten om satsningen går vägen och banken kommer stå för den 

största förlusten om satsningen misslyckas.17 Det här gör att en mer utvecklad aktiemarknad 

kommer vara centralt för att fler nya företag ska få finansiering för riskfyllda projekt, något 

som karaktäriserar LME.18  

2.2 Entreprenörskap 
Ordet entreprenör kommer från franskans ”entrprenade” och syftar på en person som är 

handelskraftig, driftig och effektiv.19 Begreppet entreprenör introducerades först av Richard 

Cantillon i slutet av 1700-talet då han syftade på en person som både var egenföretagare och 

var expert på att ta risker genom att köpa varor vid ett pris idag och sälja vid ett osäkert pris i 

framtiden.20 Risktagandet är något som kom att vara genomgående i entreprenörskapsteori och 

ses än idag som en viktig komponent. För att skilja på entreprenörer och en vanlig risktagare 

som exempelvis en aktieägare gjorde John Stuart Mill i boken Principles of Political Economy 

en viktig distinktion. Där beskriver han en entreprenör som personen som både innehar risken 

och ansvarar för drivandet av företaget.21 Joseph Schumpeter valde sedan att vidareutveckla 

begreppet och beskrev entreprenörskap som identifiering och introduktion av nya 

kombinationer av produktionsfaktorer eller helt nya produkter. 22 Han la tyngdpunkten på 

innovationen och menade att det var entreprenörens roll i ekonomin som gav ekonomisk 

utveckling. Schumpeter skrev att det inte är innovationen i sig som leder till ekonomisk 

utveckling utan att innovationen måste tas upp av en entreprenör för att komma samhället till 

nytta genom så kallad Creative Destruction.23 Denna process äger rum då en ny teknik eller 

produkt introduceras på marknaden som sedan leder till att de stora ineffektiva aktörerna slås 

ut.24 Det Schumpeter och många efter honom försöker argumentera för är att entreprenörskap 

                                                
16Hall, Peter. A. och Soskice, David. 2001. s 7 
17 Lerner, Josch. Tåg, Joakim. 2012. s 3 
18 Kerr, William.R. Nanda, Ramana. 2009 
19 Aktiespararna. 2009 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Cox, Michael. och Alm, Richard. 2008 
23 Ibid 
24Sobel Russel.S. 2008 
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måste begränsas till de nyföretagare som karaktäriseras av någon form av innovation eller 

nytänkande. Dessa entreprenörer måste särskiljas från nyföretagare som bygger på redan 

existerande idéer. Alla nyföretagare är alltså inte entreprenörer men alla entreprenörer är heller 

inte nyföretagare. När entreprenörskap uppkommer i redan existerande företag kallas det 

intraprenörskap och är en viktig del av entreprenörskapsforskning men är mer komplicerat att 

fånga upp och mäta. 25 Uppsatsen kommer därför inte att studera intraprenörskap utan endast 

titta på den form av entreprenörskap som sker i form av nyföretagande.   

Utifrån tidigare entreprenörskapsforskning går det att identifiera tre återkommande 

komponenter som sammanfattar den teoretiska definitionen av entreprenörskap: 

•   Entreprenörskap innefattar nyföretagande 

•   Entreprenörskap innehåller ett risktagande 

•   Entreprenörskap har ett mått av innovation 

 
2.2.1 Förklaringsfaktorer till entreprenörskap 
 
Följande avsnitt kommer nu att gå igenom vad tidigare entreprenörskapsforskning sagt om 

förhållandet mellan institutioner och entreprenörskap. Vidare kommer även andra 

förklaringsfaktorer till entreprenörskap diskuteras. Trots att företagen ofta står i centrum för 

analysen av entreprenörskap måste de alltid förhålla sig till formella och informella regler, lagar 

och institutioner. William. J Baumol menar att institutionerna i en ekonomi är avgörande för 

huruvida det entreprenörskap som skapas i ett samhälle blir produktivt eller destruktivt.26 Det 

produktiva entreprenörskapet kommer leda till ekonomisk tillväxt menas det destruktiva 

kommer få den motsatta effekten. Att göra satsningar på entreprenörskap på individnivå 

kommer enligt Baumols teorier inte att ge någon positiv effekt på den ekonomiska tillväxten 

utan fungerande och entreprenörskapsfrämjande institutioner.27 Baumol illustrerar detta med 

hur Sovjetunion lade en stor andel av sitt BNP på forskning och utveckling av innovation. 

Avsaknaden av institutioner resulterade dock i att inga entreprenörer plockade upp idéerna och 

den ekonomiska tillväxten som är förknippad med detta uteblev.28  

                                                
25 Ahmad, Nadim. och Seymour, Richard G. 2008 
26 Baumol, William. J. 1990.  
27 Ibid 
28 Ibid 
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Som tidigare nämnt är definitionen av institutioner i den här uppsatsen främst formella 

spelregler som formar hur aktörerna agerar i en ekonomi. Tidigare studier som försökt förklara 

entreprenörskap har även nämnt andra förklaringsfaktorer som inte helt definieras som 

institutioner men som ofta är sammankopplade med institutioner eller kanaliseras genom dem.  

Ofta nämns tillgång till ny teknologi, välfungerande finansmarknader och landets ekonomiska 

utveckling som potentiellt viktiga faktorer för att främja entreprenörskap.29 Att kontrollera för 

dessa blir således viktigt i en studie som önskar hitta ett samband mellan institutioner och 

entreprenörskap. 

Eftersom att entreprenörskap enligt uppsatsens definition är en form av nyföretagande så finns 

det en hel del forskning på vilka svårigheter nya företag har jämfört med större och mer 

etablerade företag. Nya företag är ofta mindre och har inte samma möjlighet att påverka pris 

eller kvantitet vilket gör det svårare för dem att konkurrera.  För att nya företag ska kunna få 

tillgång till globala marknader och finansiering genom aktiemarknaden krävs ofta tillgång till 

ny teknologi.30 Att tillgång på teknologi är ännu viktigare för nystartade mindre företag än för 

etablerade aktörer beror på att det ger möjlighet med små resurser nå ut till en stor marknad. 

Tillgång till ny teknologi bidrar också till mer innovation i företagen då det möjliggör för att 

testa prototyper eller utforma produktdesigner mer tids- och kostnadseffektivt.31 Ett lands 

ekonomiska utveckling är också en bidragande faktor till om det finns tillgång till ny teknologi 

men det är inte samband som kan tas förgivet. Det finns länder där BNP per capita är relativt 

lågt men där företag ändå anser att de har tillgång till den nyaste teknologin, vilket gör att 

variablerna är viktiga att separera.32 

En annan viktig förklarande faktor till graden av entreprenörskap är tillgången på finansiering 

för investeringar. Tillgång till finansiering är helt avgörande för framväxten av entreprenörskap 

då både innovation och nyföretagande är beroende av kapital.33 Det finns flera sätt att få 

finansiering för nya företag som tillexempel banklån, försäljning av aktier eller investeringar 

från riskkapitalister där lån via banker främst fås av mer etablerade företag. Det finns en viktig 

skillnad här mellan finansieringsstrukturen i en ekonomi som syftar på hur företag får kapital 

till olika investeringar och tillgången på finansiering som syftar på om företag kan få 

finansiering. Ett land där företag har stora svårigheter att få finansiering överlag har inte 

                                                
29 Braunerhjelm, Pontus. Henrekson, Magnus. 2012 
30 Parida, Vinit. m.fl. 2010 
31 Ibid 
32 Browne, C. and T. Geiger. 2007. 
33 Kerr, William.R. Nanda, Ramana. 2009 
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nödvändigtvis ett samband med om finansieringen sker via aktiemarknaden eller banker. 

Länder med stor byråkrati och mycket korruption kan innebära svårigheter för nya företag att 

få tillgång till kapital trots att de kanske har en välutvecklad aktiemarknad. Något som dock har 

visat sig vara viktigt för att nya företag skall kunna få finansiering för sina innovationer är att 

det finns tydliga regelverk som skyddar innovationen från att bli kopierad och säkrar de 

investerade pengarna.34  

Kopplingen mellan entreprenörskap ekonomisk tillväxt något som flera tidigare 

forskningsprojekt valt att studera. Tidigare genomförd forskning påvisar att ungefär en tredjedel 

av skillnader i ekonomisk tillväxt kan förklaras med hjälp av graden av entreprenörskap.35 Det 

är också tydligt att de institutioner som teoretiskt sägs gynna entreprenörskap kräver en relativt 

hög ekonomisk tillväxt. Sambandet mellan ekonomisk utveckling och entreprenörskap är alltså 

komplext och orsaksriktningen inte helt tydlig. 

2.2.2 Att definiera entreprenörskap 
 
Entreprenörskapsforskningen har länge varit inriktad på att försöka hitta en definition som både 

fångar in det teoretiska begreppet och även är möjlig att mäta, men inte helt lyckats. Efter att 

ha studerat flera forskningsbidrag går det dock att uttyda några återkommande drag. För det 

första uppträder entreprenörskap främst i nya företag. För det andra verkar det finnas någon 

form av innovation eller nydanande i verksamheten som skiljer entreprenörer från andra 

egenföretagare. För det tredje innefattar entreprenörskapet ett visst mått av osäkerhet eller risk. 

En definition av begreppet bör därför innehålla dessa tre komponenter. Flera försök har de 

senaste åren gjorts för att försöka hitta ett sätt att definiera entreprenörskap på som också gör 

det möjligt att mäta och jämföra över tid och mellan länder.36 Tidigare studier har främst kollat 

på antal nystartade företag som ett mått på entreprenörskap eftersom det är ett tydligt och enkelt 

mått där det är lätt att hitta och analysera data. Trots fördelarna med denna operationalisering 

är det problematiskt då den även tar med nystartade företag utan någon form av nyskapande 

process eller innovation. För att komma åt detta problem har andra forskare som Hall & Soskice 

valt att istället mäta antal patent i ett land som indikation på entreprenörskap. Att mäta antal 

patent har fördelar då det har en mycket nära koppling till innovation. Det fångar också in en 

stor mängd teknologier och sektorer samt har fördelen att det är data som är lätt att jämföra 

                                                
34 Domeij, Bengt. m.fl. 2011. s 62 
35 Sobel, Russell S. 2008 
36 Ibid 
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mellan länder. Nackdelarna med att använda patent som operationalisering är att alla 

innovationer inte är patenterade och att många patent endast motsvarar en liten förändring i en 

redan existerande teknik.37 Detta leder till att även denna definition av entreprenörskap blir 

problematisk. För att genomföra en studie med bättre validitet än tidigare så kommer en annan 

operationalisering av definitionen göras, vilken vidare kommer presenteras i metodavsnittet 

nedan. 

2.3 Varieties of Capitalism applicerat på entreprenörskap 
 
Trots en stor entreprenörskapslitteratur finns det fortfarande liten kunskap om varför 

entreprenörskap varierar mellan länder. Tidigare forskning har främst fokuserat på sociala och 

psykologiska faktorer på individnivå och mindre fokus har lagts på institutionella 

förklaringsfaktorer. VOC-forskningen talar om inkrementell innovation som ofta skapas i 

redande etablerade företag där innovationen rör små förändringar i redan existerande teknik. 

Radikal innovation skapas däremot oftare i mindre entreprenörsdrivna företag med mer behov 

av teknologi och en annan typ av finansiering.38  Forskning har visat att radikal innovation 

tenderar att skapas i nystartade företag då de är mer flexibla än mer etablerade och större 

företag.39 Utifrån detta finns det alltså en stor möjlighet att studera vad VOC säger om radikal 

innovation för att undersöka om dessa förklaringar även kan appliceras på entreprenörskap. Att 

innovation inte går att likställa med entreprenörskap beror på att den missar riskkomponenten 

och nyföretagandet i begreppet. Att VOC-teorin dock har många beröringspunkter med 

entreprenörskap har anammats även i tidigare studier där utvecklade ekonomier tilldelats ett 

index utifrån hur koordinerade de är. Det har sedan gjorts en regressionsanalys för att finna om 

länder med lägre index har fler nystartade företag. Dock har urvalet av länder varit väldigt litet 

och begränsat till välutvecklade ekonomier. Det finns därför ett behov att se om sambanden 

även fungerar på ett större antal länder med olika ekonomiska utvecklingsgrad.40  

Denna uppsats har valt att studera de tre främsta institutionella förklaringsvariabler som VOC 

menar påverkar innovation för att undersöka om de även kan förklara variation i 

entreprenörskap mellan länder. Utifrån VOC-teorin och vilka institutioner som främst leder till 

radikal innovation formuleras följande hypoteser: 

                                                
37 OECD. 1994 
38 Leifer, Richard. mfl. 2000. s 6 
39 Acs, Zoltan. J. 1999. s 3 
40 Rättich, Gordian. 2011. s 96 
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H1: Ett mer generellt utbildningssystem har ett positivt samband med entreprenörskap 

H2: En mer flexibel arbetsmarknad har ett positivt samband med entreprenörskap 

H3: En finansieringsstruktur där kapital främst fås genom aktiemarknaden har ett positivt 

samband med entreprenörskap 

3. Metod 
För att undersöka förklaringar till varför entreprenörskap skiljer sig mellan länder valdes en 

kvantitativ metod i form av en regressionsanalys. Metoden valdes eftersom att den ger goda 

möjligheter att belägga bevis för samband mellan variabler och generalisera till fler länder. 

Nedan kommer först tillvägagångsättet att beskrivas ingående samt styrkor och svagheter med 

den valda metoden. Sedan presenteras den beroende variabeln som i detta fall är graden av 

entreprenörskap. Efter detta kommer operationaliseringen de tre institutionella förklarings-

variablerna från VOC att presenteras samt de kontrollvariabler som identifierades ur tidigare 

entreprenörskapsstudier.  

3.1 Tillvägagångsätt 
För att ta reda på om det finns ett samband mellan entreprenörskap och de tre institutionella 

förklaringsvariablerna som VOC tar upp valde jag att göra en kvantitativ undersökning. Urvalet 

av länder baserades på tillgänglig data för den beroende variabeln och täcker länder från hela 

världen med olika ekonomisk utvecklingsgrad mätt i BNP per Capita. Eftersom att det finns 

tillgång till data är en extensiv metod en bra metod för att finna belägg för samband mellan två 

eller fler variabler och sedan isolera för tänkbara bakomliggande faktorer. Anledningen att jag 

valt en kvantitativ metod är också den stora avsaknaden av tidigare kvantitativa studier på 

området vilket ger mig möjligheten att generalisera till fler länder som tidigare studier haft 

svårigheter att göra. En kvantitativ studie har många fördelar men det finns också risk för 

felkällor. Eftersom att urvalet för den beroende variabeln görs på nystartade företag och företag 

i uppstartsprocessen finns det en risk för bortfall vid insamlingen av data. Detta kan i värsta fel 

leda till en snedvridning i resultatet om de element som saknas har avvikande egenskaper.41 

Eftersom att datainsamlingen genomförts av väletablerade organisationer förutsätts det dock 

inte vara ett stort problem. När data för den beroende variabeln hämtats, identifierades tre 

                                                
41 Dahlström, Karin. 2005 
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förklaringsvariabler utifrån VOC-teorin som operationaliserades. För att undvika alltför stora 

hål i datasetet valdes variabler främst från 2014 men för de variabler där många observationer 

saknades valde jag att ta föregående års observerade värde. Eftersom att de flesta av variablerna 

är institutionella förklaringsfaktorer ansåg jag att det inte var så stora variationer mellan åren 

att de skulle snedvrida mitt resultat. För att få en överblick av materialet gjordes inledande 

grafiska modeller samt läges och spridningsmått ( se appendix). Det upptäcktes här att några 

länder i Latinamerika hade värden som tydligt stack ut från materialet vilket ledde till att en 

regiondummy skapades som skulle fungera som kontroll. Vidare testades de oberoende variab-

lerna i bivariata regressioner för att sedan kontrolleras för möjliga bakom eller mellanliggande 

variabler.  Det gjordes en en korrelationsmatris för att undersöka multikollinearitet, vilket 

uppstår då korrelation mellan förklaringsvariablerna är så stor att det inte går att särskilja 

effekterna av dem på den beroende variabeln. Där visade det sig att Teknologivariabeln och 

BNP/Capita korrelerade i större utsträckning än övriga variabler.  Det är ett rimligt antagande 

att med högre ekonomisk utveckling i ett land kommer tillgången på ny teknologi att vara större. 

Det är dock inte så att högt ekonomiskt välstånd alltid föregår teknologi utan det finns länder 

där graden av teknologi är relativt hög sett till nivån i BNP per capita. Det är alltså trots ett visst 

samband mellan variablerna viktigt att särskilja dem i en regressionsanalys. Det finns alltså en 

risk för multikollinearititet i modellen men eftersom den högre korrelationen uppstår mellan 

två kontrollvariabler samt att teknologi-variablen fortfarande är en teoretiskt viktig togs den 

inte bort ur modellen. Ett VIF-test gjordes på samtliga faktorer vilket inte indikerade någon 

alltför stor multikollinearitet( se appednix). Den slutgiltiga modellen som togs fram innehöll de 

tre oberoende variablerna, tre kontroll variabler och en dummy. Eftersom att det saknades data 

för vissa variabler så sjönk antalet observationer från 50 till 36 då kontrollvariablerna lades till. 

Efter att ha studerat bortfallet kunde det konstateras att det inte fanns något tydligt samband 

mellan de observationer som föll bort men för att kontrollera detta ytterligare testades 

huvudförklaringsvariablerna igen på de återstående 36 observationerna.42 

3.2 Beroendevariabeln 

Utifrån redan etablerade teorier ovan togs en teoretisk definition av variabeln fram för att 

sedan hitta en operationalisering med både hög validitet och reliabilitet.  

                                                
42 Andersson, Göran. Jorner, Ulf. Ågren, Anders. 2007 
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3.2.1 Teoretisk definition av entreprenörskap 

Trots att entreprenörskap är ett välanvänt begrepp i både policysammanhang och i forskning 

finns det fortfarande en stor debatt om hur begreppet skall definieras.43 Som teoridelen visade 

finns tre viktiga delkomponenter i definitionen av entreprenörskap.  

•   Entreprenörskap innefattar nyföretagande 

•   Entreprenörskap innehåller ett risktagande 

•   Entreprenörskap har ett mått av innovation 

3.2.2 Operationell definition av entreprenörskap   

Den beroende variabeln kommer från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som både 

undersöker attityder och beteende rörande entreprenörskap och nationella indikatorer som kan 

tänkas påverka entreprenörskap.  

Datasetet är hämtat från GEM:s Adult Population Survey som är baserat på ett frågeformulär 

där det använts ett stratifierat urval med minst 2000 individer från varje land ( se appendix för 

metod). Populationen innefattar hela befolkningen i varje land mellan 18-64 år.  

Alla de som svarat att de är ägare och samtidigt driver ett nystartat företag eller är i start-

processen för att göra det fick också svara om deras produkt eller service var ny på marknaden.44  

GEM uttrycker alltså entreprenörskap i procent och syftar på de nyföretagare som svarat att 

deras produkt eller service är ny år 2014. 

Anledningen till varför jag har valt att använda den här variabeln som ett mått på 

entreprenörskap är att den bättre tar in samtliga tre delkomponenter i den teoretiska definitionen 

än tidigare använda mått. Istället för att endast kolla på antal nystartade företag för ett angivet 

år mäter den här variabeln andelen av de nystartade företagen som faktiskt tagit en risk och 

satsat på innovation. Att företagen erbjuder en produkt eller service som inte tidigare funnits på 

marknaden visar på att det finns ett mått av innovation. Att erbjuda något nytt alltid är en risk 

eftersom företaget på förhand inte kan veta hur marknaden ska ta emot den nya produkten. 45 

Det kan även argumenteras för att uppstartandet av ett nytt företag alltid innebär ett risktagande 

vilket vidare uppfyller kriteriet för risktagande i vår definition av entreprenörskap. Denna 

operationalisering av entreprenörskap mäter därmed på ett bättre sätt detta  komplexa och 

                                                
43 Ahmad, Nadim. och Seymour, Richard G. 2008 
44 GEM. Key Terminology 
45 Ahmad, Nadim. och Seymour, Richard G. 2008 
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mångfacetterade begrepp. Svagheter med operationaliseringen är att den är baserad på enkäter 

där frågeformuleringar samt nationella skillnader i svarsfrekvensen mellan länderna kan få 

konsekvenser för resultatet. Detta förebyggs dock av att GEM gruppen övervakar frågorna 

internationellt och även analyserar svaren.46 Något som vidare kan påverka resultatet är att 

utvecklingsekonomier troligen kommer ange att företagare i större uträckning har något nytt på 

marknaden då det är lättare att erbjuda en ny produkt på en marknad där det inte finns så stort 

utbud av produkter och tjänster. Trots detta kan det ändå anses vara ett mått av innovation på 

landnivå att ett nystartat företag erbjuder en ny produkt eller tjänst på marknaden även om den 

kanske finns på andra håll i världen.  

3.3 Oberoende variabler 
De tre huvudförklaringsvariablerna är identifierade ur VOC rörande institutionella 

förklaringsvariabler till radikal innovation. Utifrån detta har operationaliseringar av variablerna 

gjorts och data över ett flertalet länder hämtats.  

3.3.1 Arbetsmarknadsfrihet  

Som VOC visade så var flexibiliteten på arbetsmarknaden en viktig förklaring till varför företag 

satsade eller inte satsade på yrkesutbildning vilket därmed påverkade huruvida innovationen 

var radikal eller ej. Enligt entreprenörskapsteorin var även arbetsmarknadens regler viktig för 

om nya företag har möjlighet att kunna anställa specialkompetens och även själva sätta avtal. 

På grund av detta tros en mer flexibel och mindre reglerad arbetsmarknad leda till mer 

entreprenörskap. Variabeln är hämtad från The Wall Street Journal och The Heritages 

Foundations årliga publikation The Economic Freedom Index år 2014. Variabeln är mätt i ett 

index som går 0-100 där 100 är betyder att arbetsmarknaden är i princip helt oreglerad. Indexet 

baseras främst på data från Världsbankens ”Doing Business”-databas men även en rad 

nationella databaser. Indexet kollar på de följande sex indikatorerna; 

•   Minimilön / Genomsnittlig värdeökning per anställd 

•   Hinder för nyanställning 

•   Lagstiftning kring arbetstider 

•   Svårigheter att sparka anställda 

•   Lagstiftad uppsägningstid 

•   Obligatoriskt avgångsvederlag 

                                                
46 GEM. Annual Data Collection Process. 
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Indexet mäter Arbetsmarknadsfrihet på ett bra sätt genom att studera hur svårt eller lätt det är 

för ett företag att själv kunna reglera antalet anställda samt lätt anställa rätt kompetens. Ett index 

har dock alltid begränsningar då det är en sammanvägd effekt av flera olika faktorer och utifrån 

detta går det inte avgöra vilken av de olika indikatorerna som faktiskt spelar roll. För syftet i 

den här uppsatsen fungerar dock ett index bra att använda då vi inte vill kolla på specifika 

arbetsmarknadsregleringar utan på arbetsmarknadens flexibilitet.47 Något som VOC-teorin tar 

upp men som detta mått inte mäter är fackorganisationernas roll på arbetsmarknaden. Dock går 

det att argumentera att vad starka fackorganisationer leder till är just ett lågt 

arbetsmarkandsfrihetsindex vilket gör det till en bra operationalisering.  

3.3.2 Andelen inskrivna på yrkesutbildningar (Yrkesutbildning) 

Den andra viktiga institutionella förklaringsvariablerna som VOC-teorin tar upp är 

utbildningssystemet. En mer flexibel arbetsmarknad leder till att fler investerar i en generell 

utbildning. Samtidigt som det inte finns några incitament för arbetsgivare att lägga resurser på 

att utbilda personal, när det inte finns några lagar som håller kvar arbetstagaren. Detta indikerar 

att ett land med högre andel yrkesutbildade kommer ha mer inkrementell innovation inom 

företag och mindre radikal innovation. Eftersom radikal innovation enligt VOC ofta sägs 

uppkomma i nya företag tros det därför finnas ett negativt samband mellan andelen 

yrkesutbildade och entreprenörskap. 

Variabeln mäter antal personer registrerade vid yrkesförberedande eller tekniska utbildningar, 

både privata och offentliga, delat på det totala antalet inskrivna på högstadium och gymnasium. 

Data är hämtad från United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) och mäter fördelningen mellan yrkesutbildade och generellt utbildade vilket i 

principblir en dikotom indelning..48 Anledningen att jag valt att undersöka yrkesutbildning på 

högstadie/gymnasienivå är att det i de flesta länder i världen är den högsta nivån obligatorisk 

utbildning.49 Eftersom VOC menar att det är inriktningen av utbildningen som är det centrala 

så är denna variabel som mäter fördelningen mellan utbildningstyperna ett bra mått.  

3.3.3 Finansieringsstruktur (Aktiemarknad) 
  
Den tredje viktiga institutionella förklaringsvariabeln är hur företag finansierar sina investe-

ringar och sin drift. En ekonomi där företag till stor del finansierar projekt via banker kommer 

                                                
47 Economic Freedom Index. Labor Freedom. 
48 UNESCO. Statstics. Education.  
49 World Policy Center.  
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att missgynna nystartade företag utan kontakter. I ett sådant finansiellt system kommer 

kreditvärdigheten i större mån handla om ett företags rykte än om företagets faktiska värde på 

marknaden. Företag i LME kommer i större utsträckning finansiera sin aktivitet via 

aktiemarknaden som är mer villig att ta risker vilket ger mer radikala innovationer. Förväntat 

resultat är därför att om företag i större utsträckning får finansiering via aktiemarknaden 

kommer landet ha en högre grad entreprenörskap. Ett mått som använts tidigare för att uppskatta 

hur företag finansierar sina investeringar och som samtidigt är enkelt att förstå är värdet av 

samtliga aktier handlade på marknaden under ett år som procent av BNP. Denna indikator har 

Hall själv använt vid kvantitativa studier av LME och CME och indikerar att om 

aktiemarknaden är välutvecklad leder det till att företag i större utsträckning gör finansieringar 

genom den.50 Dock är det viktigt att ta med i beräkningarna att riskmarknader där aktierna är 

lägre värderade antagligen kommer uppskattas ha en mindre aktiemarknad än vad som är fallet. 

Data är hämtad från Världsbankens databas World Development Indicators år 2012.51  

3.4 Kontrollvariabler 
Kontrollvariablerna är inte tagna ur VOC-teorin utan är härledda ur tidigare 

entreprenörskapsforskning och skall fungera som en kontroll för huruvida eventuella samband 

som hittas inte är spuriösa eller indirekta.    

3.4.1 BNP/Capita 

BNP/Capita kan ses som ett mått på ekonomisk utveckling vilket enligt många teoretiker och 

forskare har ett tydligt samband med entreprenörskap.52 Eftersom att ekonomisk utveckling kan 

tänkas möjliggöra för de institutionella förklaringsfaktorer som tros kunna påverka graden av 

entreprenörskap och därmed vara en bakomliggande faktor kommer kontroll för detta läggas in 

i modellen. Sambandet tros dock inte vara helt linjärt utan det kommer antagligen planas ut vid 

högre värden på BNP. Sambandsriktningen mellan BNP/Capita och entreprenörskap är inte helt 

klarlagd utan går förmodligen i båda riktningarna. För att få BNP/Capitas relativa påverkan på 

entreprenörskap är variabeln loggad. Data hämtad från Världsbankens World Development 

Indicators år 2014 och är räknad i USD.53  

                                                
50 Hall, Peter. A. Gingerich, W. 2009 
51 The World Bank. Stocks traded, total value ( % of GDP). 
52 Sobel, Russell S. 2008 
53 World Devlopment Indicators. 2014 
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3.4.2 Teknologitillgång 
Forskning och utveckling är nära sammankopplat med innovationsnivån i ett land.54 För att nya 

företag skall kunna konkurrera på marknaden och erbjuda nya produkter och tjänster behövs 

det tillgång av ny teknologi. Om teknologin har tagits fram inom landet är mindre viktigt utan 

det centrala är att företag har tillgång till teknologin. En större tillgång på teknologi tros därför 

leda till ökat entreprenörskap. Data är hämtad från World Economic Forum’s (WEF) Global 

Compitiveness Report.55 Den baseras på WEF Executive Opinion Survey där över 10 000 

företagsledare ifrån över 130 länder, med ett genomsnitt på 91 respondenter per land, får svara 

på frågor kring företagsmiljön i landet. Variabeln Teknologi går från 1-7 där 1 betyder att den 

senaste teknologin inte finns tillgänglig alls i landet och 7 betyder att den senaste teknologin är 

mycket tillgänglig i landet.56   

3.4.3 Finansieringssvårigheter 
Då möjligheter för finansiering enligt teorin har en stor påverkan på entreprenörskap är det 

viktigt att kontrollera hur finansieringsmöjligheterna ser ut överlag i ett land. Variabeln som 

valts ut kommer från Världsbankens Enterprise Survey och baseras på enkäter från över 1,3 

miljoner företag i  mer än 130 olika länder. Företag fick gradera på en skala huruvida de ansåg 

att finansiering var ett stort problem eller ej ( se appendix).  Variabeln är angivet i procent och 

står för de företag som svarade att tillgång till finansiering är en stor eller mycket stor utmaning 

högre procenttal betyder alltså att finansiering för företag generellt anses vara mer 

problematiskt i landet. 

3.4.4 Region 
En dummy är ett sätt att kontrollera för kvalitativa variabler och i detta fall syftar på olika 

regioner i världen. För att kontrollera för eventuella regionala skillnader mellan ekonomier och 

försäkra att resultatet inte påverkas av avvikande trender i speciella regioner läggs en 

uppsättning av regiondummies till. Grupper skapades för Latin Amerika, Asien, Väst (Europa, 

Nordamerika och Australien) och Afrika används som referensgrupp.  

4. RESULTAT 
För att besvara forskningsfrågan om det utifrån Varieties of Capitalism går att finna några 

institutionella förklaringsvariabler till entreprenörskap genomfördes en regressionsanalys. I de 

                                                
54 Markovich, Steven. J. 2012 
55 Global Competitiveness Report. 2014 
56 Browne, C. and T. Geiger. 2007. 
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bivariata analyserna som föregick modellen kunde jag inte finna någon statiskt säkerställd 

effekt mellan de oberoende och den beroende variabeln (se appendix). I figurerna nedan går det 

att se en grafisk illustration av de bivariata sambanden samt en korrelationsmatris där 

korrelationen mellan variablerna presenteras.   

 

 

 

 
Figur 1. Scatterplot på entreprenörskap och yrkesutbildade 
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Figur 2. Scatterplot på entreprenörskap och arbetsmarknadsfrihet 

 

 

 
Figur 3. Scatterplot på entreprenörskap och aktiemarknadens storlek 
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Tabell 2. Korrelationsmatris 

 

För att närmare studera sambanden mellan institutioner och entreprenörskap behöver vi ta 

hänsyn till flera variabler på en gång genom multivariat regressionsanalys. Modell 1 inkluderar 

endast mina tre  huvudvariabler samt kontrollvariabeln BNP/Capita. Det finns i modell 1 en 

indikation på att de förklarande variablerna påverkar entreprenörskap positivt dock är ingen av 

de förklarande variablerna statistiskt signifikanta. Alla variablerna förutom andelen 

yrkesutbildade går i förväntad riktning, en friare arbetsmarknad ser ut att leda till en ökad 

omfattning av entreprenörskap och en större aktiemarknad ser ut att leda till en högre grad av 

entreprenörskap. Att variabeln Yrkesutbildning har en positiv koefficient ger en indikation på 

att det finns ett positivt samband mellan ökad andel yrkesutbildade och entreprenörskap dock 

utan statistisk signifikans. För att minska risken för omitted variable bias57 används 

kontrollvariablerna Teknologitillgång och Aktiemarknad ( se modell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Termen står för alla de variabler som inte inkluderats som oberoende variabler i regressionsanalysen som kan 
tänkas påverka den beroende variabeln 

  Yrkesutbildade/
Capita 

Aktiem
arknade
n 

Arb.mark.frihet BNP/ 
Capita 

Finansiering 
svårigheter 

Teknologi 
tillgång 

Yrkesutbild
ade/Capita 

1           

Aktiemark. 0,2855 1         

Arb.frihet -0,2252 0,2723 1       
GDP/Capita 0,2946 0,3939 0,1594 1     
Finansiering -0,2655 -0,2788 -0,0028 -0,4243 1   
Teknologi 0,1407 0,4573 0,1637 0,7748 -0,4666 1 
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 (1) (2) (3) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Yrkesutbild. 0.102 0.317* 0.410** 
 (0.124) (0.155) (0.164) 
    
Arbetsmark- 0.0940 0.157 0.139 
nadsfrihet (0.153) (0.224) (0.225) 
    
Aktiemarknad. 0.0349 0.00164 -0.0292 
 (0.0809) (0.0997) (0.125) 
    
BNP/Capita 2.461 -5.255 -3.779 
 (2.237) (4.317) (4.930) 
    
Teknologi-  5.573 5.792 
tillgång  (5.188) (5.260) 
    
Finansierings-  -0.225 -0.473* 
svårigheter  (0.210) (0.259) 
    
LatinAm.   0.489 
   (11.86) 
    
Asien   -5.804 
   (11.66) 
    
Väst   -12.27 
   (12.36) 
    
Konstant 8.979 51.23 47.31 
 (21.86) (36.10) (44.03) 
N 53 36 36 
adj. R2 0.009 0.030 0.033 

Standardfel i paranteserna  
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

Som det går att se i modell 2 så får nu andelen inskrivna på yrkesutbildningar en signifikant 

positiv effekt på 90-procents signifikansnivå. Att sambandet mellan yrkesutbildning och 

entreprenörskap förstärks beror på att modellen utan de här två variablerna Teknologitillgång 

och Finansieringssvårigheter snedvrider värdet på koefficienten för Yrkesutbildning-variabeln.  

Detta skulle kunna bero på att länder med hög andel yrkesutbildade samt hög grad 

entreprenörskap i denna studie främst är länder i Latinamerika. Latinamerikanska länder kan 

samtidigt tänkas ha sämre tillgång på  finansiering och svårigheter att få tag i ny teknologi vilket 
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har ett negativt samband med entreprenörskap. Utan kontroll för dessa variabler kommer deras 

negativa inverkan inte gå att skilja från Yrkesutbildnings variabelns positiva effekt. Det 

justerade R2 värdet ökar något när vi lägger till kontrollvariablerna men eftersom att syftet inte 

är att hitta en prefekt modell utan att bevisa ett samband så kommer inte någon större vikt läggas 

vid det.  

 

I modell 3 läggs kontroll till även för regioner vilket leder till att sambandet stärks ytterligare 

och signifikansnivån för Yrkesutbildning höjs till 95 %. Koefficienten för 

Yrkesutbildningsvariabeln tolkas som att då andelen yrkesutbildade ökar med 1 procentenhet 

kommer entreprenörskap öka med 0,41 procentenheter. För att kontrollera att effekten inte 

beror på bortfallet av observationer testas huvudförklaringsvariablerna på de kvarstående 36 

observationerna i modell 3. Det visade sig att resultatet för andelen yrkesutbildade var väldigt 

snarlikt det för modell 1 med alla 53 observationer. Eftersom det konstaterades att resultaten 

blev liknande för modell 1  även med bortfallet finns det goda belägg för att effekterna i modell 

3 faktiskt beror på de inkluderade kontrollvariablerna och inte på att bortfallet snedvrider 

resultatet. Värdet på koefficienten för region dummyn kan tolkas som den genomsnittliga 

skillnaden mellan den specifika gruppen och referensgruppen Afrika i graden av 

entreprenörskap. Eftersom ingen av dummy-variablerna är statistiskt signifikanta går det endast 

att få en indikation om riktningen på koefficienterna. 

 

Efter att ha genomfört regressionsanalysen går det att konstatera följande angående 

hypoteserna: 

H1: Ett mer generaliserat utbildningssystem har ett positivt samband med entreprenörskap- 

Det visade sig istället vara ett motsatt samband där ett mer generellt utbildningssystem hade ett 

negativt samband med entreprenörskap. Efter att ha kontrollerat för Finansieringssvårigheter 

och Teknologitillgång samt olika regioner går det att förkasta noll hypotesen med en  statistisk 

felmarginal på 5 %.  

H2: En mer flexibel arbetsmarknad har ett positivt samband med entreprenörskap 

Studien påvisade inga signifikanta resultat för variabeln Arbetsmarknadsfrihet vilket gör att det 

inte finns bevis för något samband mellan arbetsmarknadens frihet och entreprenörskap. 
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H3: Mer finansiering för företag via aktiemarknaden har ett positivt samband med 

entreprenörskap 

Studien påvisade inga signifikanta resultat vilket gör att det inte finns några signifikanta belägg 

för samband mellan variabeln Aktiemarknadensstorlek och entreprenörskap.  

 Sammanfattningsvis går det inte att finna några statiskt signifikanta belägg för  att VOC-teorins 

institutionella förklaringsvariabler påverkar entreprenörskap som förväntat.  

5. Diskussion  
 
Resultaten från undersökningen blev inte som förväntat och de hypoteser som lades fram utifrån 

VOC visade sig inte gå att bevisa. Det visade sig att sambandet mellan andelen yrkesutbildade 

och entreprenörskap istället verkade gå i motsatt riktning. Det ska nu diskuteras möjliga 

förklaringar till resultaten och hur de kan sättas i relation till tidigare forskning. 

 

Den första hypotesen förutspådde att en mer generell utbildning skulle ha ett positivt samband 

med entreprenörskap men istället pekade resultaten i motsatt riktning. Det visade sig att för 

varje ökad procentenhet yrkesutbildade ökar nya företag som har en ny produkt eller service 

med 0,41 procentenheter. En förklaring till detta skulle kunna vara att VOC-teorin baserade 

sina argument på fallstudier av Tyskland och USA medan denna undersökning inkluderat 

länder med helt olika ekonomisk utvecklingsgrad. Att starta upp ett företag med en ny produkt 

i en utvecklingsekonomi kommer i större utsträckning att innebära att entreprenören är den som 

även introducerar innovationen vilket en yrkesutbildning rimligtvis kan tänkas gynna. Som 

tidigare diskuterats är det också lättare att introducera en ny produkt på en outvecklad marknad 

som exempelvis Afrika än på en marknad där de flesta produkter redan finns tillgängliga. 

Latinamerika och främst Chile visade sig ha en hög grad av entreprenörskap till skillnad från 

västländer som Norge med relativt lite entreprenörskap.  Att BNP per capita inkluderas gör att 

skillnad i ekonomisk utvecklingsgrad tas med i beräkningen. Regiondummyn ger också en 

kontroll för regionala skillnader även om det kan anses vara ett relativt trubbigt mått. Dock blir 

riktningen på sambandet motsatt det som förutspås av VOC-teorin även efter dessa 

kontrollvariabler inkluderats. För att undersöka detta mer noggrant skulle modellen behöva 

testas endast på utvecklade ekonomier, men på grund av för få observationer gick det inte att 

genomföra i denna studie.  
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Att yrkesutbildning går tvärtemot hypotesen kan bero på flera faktorer där en är svårigheten att 

överföra resonemanget om radikal innovation på entreprenörskap. Entreprenörskap innebär inte 

att endast utveckla en ny teknik eller produkt utan syftar på en innovationsprocess i 

kombination med att starta upp ett nytt företag. Entreprenörskap handlar om att starta ett nytt 

företag som introducerar en ny produkt eller service som inte fanns tillgänglig på just den 

marknaden tidigare. Det är därför inte konstigt att variabeln Yrkesutbildning tycks påverka 

entreprenörskap annorlunda än innovation. Resultatet visar även att kontrollvariablerna 

Teknologitillgång och Finansieringssvårigheter påverkar sambandet mellan yrkesutbildning 

och entreprenörskap negativt när de inte inkluderas. En tänkbar förklaring till att 

kontrollvariablerna fungerar som supressor-variabler är att länder med hög andel 

yrkesutbildade främst är länder med både sämre tillgång på teknologi och svårigheter till 

finansiering. Sambandet mellan yrkesutbildning och entreprenörskap förstärks därmed när 

kontroller läggs in för dessa variabler. I praktiken betyder det att ett land som önskar att öka 

graden av entreprenörskap genom att införa mer yrkesutbildning, också måste säkerställa att 

finansieringen för företag fungerar samt att ny teknologi finns tillgänglig. Det är tydligt att 

utbildningssystemets påverkan på entreprenörskap är mer komplext än vad VOC ger uttryck 

för och att sambandet kan skilja sig mellan välutvecklade och mindre utvecklade ekonomier. 

Studien visar på att yrkesutbildning är en viktig möjlig förklarande variabel till entreprenörskap 

där mer forskning behövs för att säkerställa det verkliga sambandet.   

 

Den andra hypotesen förutspådde att en mer flexibel arbetsmarknad kommer leda till mer 

entreprenörskap. Resultatet antyder att detta stämmer, dock utan att vara statistiskt signifikant. 

En möjlig förklaring till varför detta inte gick att bevisa kan vara att arbetsmarknadens frihet är 

viktigare för det totala antalet uppstartade företag i ett land än andelen nystartade företag med 

innovation som denna studie undersökte. Att kunna anställa lämplig personal är troligtvis 

mycket viktigt för att både kunna starta företaget och finna specifik kompetens. VOC menade 

att en hög andel yrkesutbildade ofta sammanfaller med en starkt reglerad arbetsmarknad. Det 

kan vara så att det inte är en flexibel arbetsmarknad i sig som har ett samband med 

entreprenörskap utan snarare leder en flexibel arbetsmarknad i kombination med 

kompletterande institutioner till entreprenörskap. I datasetet går det dock inte att se någon 

tendens att länder med hög andel yrkesutbildade också en starkt reglerad arbetsmarknad vilket 

går emot VOC:s teori om kompletterande institutioner.  Detta skulle kunna förklara varför VOC 

fick ett så tydligt samband när studien genomfördes bara på USA och Tyskland som är 

idealtyperna för LME och CME. När fler ekonomier inkluderas som är en blandning av de två 
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idealtyperna så blir helt enkelt inte sambandet lika tydligt. Arbetsmarknadens flexibilitet 

påverkar troligtvis både innovation och entreprenörskap men i en kombination med andra 

institutioner och det blir därför svårt att mäta sambandet.  

 

Den tredje hypotesens syfte var att undersöka om en finansieringsstruktur där finansiering som 

främst sker genom aktiemarknaden har ett samband med en högre grad av entreprenörskap. Det 

gick inte att finna något statistiskt säkerställt samband i denna undersökning. Här kan en möjlig 

förklaring vara att aktiemarknadens storlek påverkas av att riskmarknader som har lägre 

värderade aktier underskattar aktiemarknadens verkliga storlek. Det skulle också kunna 

argumenteras att en stor och väletablerad aktiemarknad inte nödvändigtvis betyder att företag 

finansierar sina investeringar via den. En vidare möjlig förklaring till det uteblivna sambandet 

finns att hitta i flera relativt nya forskningsrapporter rörande riskkapital som en potentiellt viktig 

finansieringskälla. Forskningsrapporterna menar att entreprenörskaps företag kan ha svårt att 

få kapital inte bara från banker utan även från aktiemarknaden, vilket leder till att det istället 

riskkapital blir en viktig finansieringskälla.58 Kanske har VOC blivit föråldrad när nya 

finansieringsmöjligheter för företag kommit upp. Om finansiering främst sker via banker eller 

aktiemarknaden har helt enkelt mindre betydelse för graden av entreprenörskap än tidigare. 

Dock kvarstår problemet att hitta bra operationaliseringar för att mäta hur företag finansierar 

sina investeringar vilket är något som är viktigt för konstruktion av framtida studier. 

 

Resultaten i undersökningen indikerar att vissa institutioner verkar ha effekt på entreprenörskap 

men inte på det sätt som VOC förutspår. Det har tidigare i uppsatsen diskuterats möjliga 

felkällor med metoden och materialet som använts vilket självklart delvis kan förklara att 

resultatet inte blev som förväntat. Det är möjligt att det faktiskt finns ett samband som resultatet 

indikerar men att denna undersökning helt enkelt har för få observationer för att kunna få det 

statiskt signifikant. Detta är något som skulle kunna undersökas vidare i en framtida studie.  

Utöver de kontrollvariabler som valdes finns det en stor samling av variabler som kan tänkas 

ha en påverkan på entreprenörskap men som inte kontrollerades för. Ett ytterligare potentiellt 

problem med metoden indikerades i korrelationsmatrisen som visade fanns en relativt hög 

korrelation mellan tillgången på den nyaste teknologin i ett land och BNP/Capita. Att det inte 

är ett stort problem i detta fall kan både ses i VIF-testet samt att standardfelet inte ökar 

dramatiskt när Teknologitillgångvariabeln läggs till.  

                                                
 Lerner, Josch. Tåg, Joakim. 2012 
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Resultatet av denna studie indikerar att institutionella faktorer, som beskrivs i VOC, kan ha 

betydelse för entreprenörskap. Institutioners roll är viktigt då mycket resurser läggs på att 

främja entreprenörskap. Vad denna studie lyckats belysa är vikten av institutionella 

förklaringsfaktorer till entreprenörskap framför andra förklarande faktorer. Institutioner är 

ramverket som alla aktörer i samhället behöver förhålla sig till och som kan påverka om andra 

satsningar på entreprenörskap lyckas. Policyimplikationer av resultaten blir således att länder 

inte kan använda sig av samma policys för att de lyckats i ett annat land. Det krävs specifika 

lösningar som passar det landets institutioner för att satsningarna ska lyckas  . Institutioner är 

vidare ett brett begrepp och som tidigare nämnt studerar denna uppsats bara en liten del av 

innebörden. Precis som tidigare forskning har denna uppsats främst fokuserat på formella 

institutioner och bortsett från mer informella såsom värderingar, normer och kultur. En 

undersökning där dessa institutioner inkluderas skulle kunna ge ett svar på om även kulturella 

institutioner är kompletterande och måste tas hänsyn till. 

 

Att förstå de bakomliggande orsakerna till entreprenörskap är viktigt för att veta om de stora 

resurser som läggs för att främja entreprenörskap faktiskt kommer att ge resultat. När vi lägger 

till ett större antal länder uppstår även problem då entreprenörskapet vi jämför skiljer sig åt 

mellan regioner. Entreprenörskap i outvecklade länder i Afrika kan vara svårt att jämföra med 

högteknologiskt entreprenörskap i Nordamerika vilket var något som regiondummyn försökte 

kontrollera för. I en framtida studie hade det varit önskvärt att se huruvida det går att mäta och 

jämföra dessa olika typer av entreprenörskap på ett ännu bättre sätt. Något som också vidare 

bör studeras för att ge VOC rättvisa är att studera hur olika institutioner samverkar och på det 

sättet kan förklara vikten av entreprenörskap. Detta är något som resultatet av denna studie 

indikerar men som behöver undersökas mer. Resultaten visade också att skillnaden i innovation 

och entreprenörskap inte verkar ha samma förklarande variabler. I dagens debatt kan det ofta 

tyckas finnas en oförsiktig användning av begreppen och en tro att det går att främja 

entreprenörskap genom att främja innovation. Denna studie har visat att det är viktigt att 

fortsätta studera förklaringar till entreprenörskap då det ibland föreslås som en åtgärd för 

mindre utvecklade ekonomier för att ta sig ur fattigdom. Att då ha kunskap vilka institutioner 

som förklarar entreprenörskap och hur de samverkar är därför centralt. 
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6. Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka institutionella förklaringar till varför entreprenörskap 

skiljer sig mellan länder. Uppsatsen valde att utgå från vad forskningen kring Varieties of 

Capitalism antog om institutioners påverkan på innovation. Frågeställningen som ämnades 

besvara var: Går det utifrån Varieties of Capitalism att finna institutionella förklaringsfaktorer 

till graden av entreprenörskap? 

Resultaten visade att andelen yrkesutbildade hade ett statistiskt säkerställt positivt samband på 

95 % med entreprenörskap även om sambandet inte gick i den riktning som förutspåtts. Andelen 

yrkesutbildade visade sig ha ett positivt samband med entreprenörskap vilket indikerar att en 

större andel inskrivna på en yrkesspecifik utbildning på högstadie- och gymnasienivå kommer 

leda till en högre grad entreprenörskap. Det kan finnas en rad förklaringar till detta resultat där 

både hur väl VOC passar att appliceras på entreprenörskap och validiteten i våra 

operationaliseringar har diskuterats. Resultaten kontrollerades även för tillgången av ny 

teknologi, finansieringssvårigheter, ekonomisk utveckling och regionala skillnader men 

sambandet kvarstod. Hypoteserna rörande arbetsmarknadsfrihet och finansieringsstrukturen 

gick det dock inte att dra några slutsatser om utifrån resultaten på grund av statistisk 

insignifikans. Detta går dock inte att utesluta att det finns ett samband mellan dessa två faktorer 

och entreprenörskap även om denna undersökning inte finner bevis för detta. Regioner verkade 

också skilja sig åt något och det framkom att det blev lite problematiskt att jämföra så vitt skilda 

länder trots kontroll för både ekonomisk utveckling och regioner.  

Slutsatsen från studien är att sambanden mellan institutioner och entreprenörskap inte 

nödvändigtvis går i den riktning som tidigare indikerats. Enligt VOC-teorin präglas länder av 

institutionell interaktion, det vill säga institutioner inom länder påverkar varandra. Det medför 

att det blir svårt att separera institutioner på det sätt som gjorts i denna studie eftersom de 

institutionella förklaringsfaktorerna jag valt att undersöka sannolikt interagerar med 

kompletterande institutioner. Ett förslag på vidare studier är att undersöka interaktionen mellan 

institutioner och hur dessa påverkar entreprenörskap Avslutningsvis går det att konstatera att 

uppsatsen lyckats bidra till att ge en tydligare bild av hur institutioner kan förklara graden av 

entreprenörskap mellan ett större antal divergenta länder.   
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Appendix A 
Tabell A-2 VIF-test 

Variabler VIF 1/VIF 
BNP/Capita 2,48 0,402982 
Teknologi 2,16 0,463377 
Aktiemarknaden 1,82 0,548039 
Yrkesutbild. 1,80 0,556955 
Finansiering 1,8 0,557052 
Arbetsmark.frihet 1,28 0,781347 

 

Tabell A-3 Läges och Spridningsmått för observationer i Modell 3 

Variabler Obs Mean Standardav. Min  Max 
BNP/Capita 36 9,37 0,75 7,27 10,95 
Arbetsmark.frihet 36 62,17 11,74 42,8 87 
Teknologi 36 5,28 0,65 4,1 6,9 
Aktiemarknaden 36 17,63 25,2 0 79,5 
Yrkesutbild. 36 22,09 19,09 0,2 68,1 
Finansiering 36 24,2 15,8 2,9 75 
Arbetsmark.frihet 69 63,5 14,3 41,5 98,5 

 

Graf A-1- Entreprenörskap & BNP/ Capita 
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Graf A-2 Arbetsmarknadsfrihet och Andelen Yrkesutbildade 

 

Tabell A-4 – Bivariata analyser 

 (1) (2) (3) (4) 
 Entreprenörskap Entreprenörskap Entreprenörskap Entreprenörskap 
Arb.Mark.Fri 0.0312    
 (0.138)    
     
Yrkesutbild.  0.123   
  (0.109)   
     
Aktiemarknad   0.0690  
   (0.0627)  
     
BNPcapita    2.705* 
    (1.592) 
     
Konstant 40.00*** 38.48*** 41.28*** 16.42 
 (9.059) (3.286) (2.548) (15.20) 
N 65 63 58 67 
adj. R2 -0.015 0.004 0.004 0.028 

Standardfel i paranteserna 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Tabell A-5. Test för Patentlagar 

 (1) 
 Entreprenörskap 
Arb.Mark.Fri 0.0911 
 (0.58) 
  
Yrkesutb. 0.0991 
 (0.78) 
  
Aktiemarknad 0.0349 
 (0.43) 
  
BNPcapita 2.387 
 (1.02) 
  
PatentLagar  0.831 
 (0.13) 
  
Konstant 7.441 
 (0.29) 
N 53 
adj. R2 -0.011 

T-värden i paranterserna 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Tabell A-6 Uteslutande av Teknologi. 

 (1) (2) 
 Entreprenörskap Entreprenörskap 
Yrkesutbildad. 0.179 0.317* 
 (0.145) (0.155) 
   
Arbetsmark. 0.0390 0.157 
 (0.219) (0.224) 
   
Aktiemarknad 0.0552 0.00164 
 (0.106) (0.0997) 
   
BNPcapita 2.523 -5.255 
 (3.029) (4.317) 
   
Finansiering -0.236 -0.225 
 (0.224) (0.210) 
   
Teknologi  5.573 

  (5.188) 
   
Konstant 16.23 51.23 
 (34.46) (36.10) 
N 38 36 
adj. R2 0.026 0.030 

Standardfel I paranteserna 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Tabell A7- Modell 1 utan missade observationer 
 
  
 Entreprenörskap 
Arbetsmark 0.0885 
 (0.215) 
  
Yrkesutbild. 0.257* 
 (0.136) 
  
BNPcapita -1.672 
 (3.345) 
  
Aktiemark- 0.0565 
storlek (0.0958) 
  
Konstant 47.09 
 (34.19) 
N 36 
adj. R2 0.001 

Standardfel i paranteserna   
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Appendix B 

 
Frågor som användes i Global Entrepreneurship Monitor frågeforulär: 
 
1. Will all, some, or none of your potential customers consider this product or service new 

and unfamiliar?  
2. Right now, are there many, few, or no other businesses offering the same products or 
services to your potential customers?  
3. Have the technologies or procedures required for this product or service been available for 
less than a year, or between one to five years, or longer than five years?   

Insamlingsmetod för den beroende variabeln: 

De nationella grupper som utsetts genomför först en pilotstudie där resultatet skickas till 
GEM Data Group som analyserar resultatet för att hitta eventuella felkällor. När pilotstudien 
analyserats och godkänts genomförs den stora studien som datamaterialet är baserat på. Här 
görs ett stratifierat urval vilket innebär att populationen delas in i delgrupper för att täcka in 
alla möjliga samhällsgrupper. Stratifieriengen kan göras med avseende på om respondenten 
bor i en stadsmiljö eller på landet, åldersgrupper eller kön. Hur stratifieringen görs bestäms av 
den nationella gruppen med godkännande av GEM Data Group för att få ett urval som 
motsvarar populationen på bästa sätt 

	  
Frågor som användes för att konstruera variabeln Finansieringsproblem: 
	  

1.   Is access to finance, which includes availability and cost, interest rates, fees and 
collateral requirements. 

 
No Obstacle, a Minor Obstacle, a Moderate Obstacle, a Major Obstacle, or a Very Severe 
Obstacle to the current operations of this establishment?  
 
Procent av alla respondenter som svarade ”Major Obstacle” och ”Very severe obstacle”  
 

Frågor som användes för att konstruera variabeln Teknologi-tillgängighet:  

1.   To what extent is the latest technology available in your country? 

Not available à Widely available ( Skala mellan 1-7) 

 

 


