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Abstract 

 

Entrepreneurship as playing a important role for economic growth has been 

discussed by a number of theorists such as Joseph Schumpeter and Israel M. 

Kirzner. William J. Baumol developed these theories as he considered that all 

entrepreneurship doesn’t lead to economic growth, some entrepreneurial activities 

may even lead to stagnation. The distribution of entrepreneurship activities 

according to Baumol depend on the rules of the game, formal and informal 

institutions that can be seen as the incentive structure of the economy and their by 

affecting people’s choice. 

 

Previous studies have focused on entrepreneurship as a homogeneous activity but 

this study tries only to examine the productive entrepreneurship that leads to 

economic growth. Secondary data used in this study in which 68 countries was 

examined to study business regulations effect on productive entrepreneurship. 

The study came to the conclusion that business regulation had a negative impact 

on productive entrepreneurship as the regression found significant results that 

administrative requirements, bureaucratic costs and bribes/favoritism had a 

negative impact on patent applications per capita proxy for productive 

entrepreneurship.  
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Sammanfattning 

 

Entreprenörskap som spelande en viktig roll för ekonomisk tillväxt har 

diskuterats av en rad teoretiker som Joseph Schumpeter och Israel M. Kirzner. 

William J. Baumol utvecklade dessa teorier då han ansåg att allt entreprenörskap 

inte bidrar till ekonomisk tillväxt utan att vissa entreprenörsaktiviteter till och 

med kan leda till stagnation. Fördelningen mellan entreprenörsaktiviteter ansåg 

Baumol bero på spelets regler, det vill säga formella och informella institutioner 

som kan ses som incitamentensstrukturen inom ekonomin och som därigenom 

påverkar individers val.   

 

Tidigare studier har undersökt entreprenörskap som en homogen aktivitet men 

denna undersökning försöker endast att studera produktivt entreprenörskap som 

gynnar den ekonomiska tillväxten. Sekundärdata användes i denna undersökning 

där 68 länder användes för att studera hur regleringar av företag påverkar 

produktivt entreprenörskap. Undersökningen kom fram till att regleringar av 

företag hade en negativ påverkan på entreprenörskap då regressionen fann 

signifikanta resultat att administrativa krav, byråkratiska kostnader och 

mutor/favoriseringar hade en negativ påverkan på patentansökningar per capita 

proxyvariabel för produktivt entreprenörskap. 

 

Nyckelord: Regleringar, Institutioner, Entreprenörskap, Innovatör 
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1. Introduktion  
Entreprenörens roll i det ekonomiska systemet har en lång historik och har blivit 

diskuterat av en rad olika ekonomer: Joseph Schumpeter diskuterar teorin om 

entreprenören som innovatör, som genom nya kombinationer utvecklar ekonomin 

(Schumpeter 1934, ss.79ff). Vidare diskuterar Israel M. Kirzner teorin om 

entreprenören som en arbitragör som hjälper till att sprida information om 

ojämnvikter på marknader (Kirzner 1973, ss.218ff). Dessa teoretiker, med flera 

andra, har ökat förståelsen för entreprenörer i det ekonomiska systemet.  

 

En ökning av entreprenörer har i många fall förklarats som en ledande faktor till 

den ekonomiska tillväxten, och att de därför ska främjas. På senare tid har det 

kritiseras för att var en alldeles förenklad syn att se på entreprenörer som en 

homogen grupp. William J. Baumol menar att det finns produktiva entreprenörer 

som ökar den ekonomiska tillväxten samtidigt som det finns ickeproduktiva 

entreprenörer som snarare leder till stagnation. Fördelningen mellan 

entreprenörsaktiviteter beror på spelets regler, det vill säga formella och 

informella institutioner som kan ses som incitamentsstrukturen för ekonomin 

(Baumol 1990, ss.893ff). Det anses då intressant att undersöka vad som påverkar 

entreprenörer mot produktiva aktiviteter som ökar den ekonomiska tillväxten och 

inte vad som ökar entreprenörer som en homogen grupp. Tidigare studier på 

ämnet har studerat nyföretagare, denna studie bidrar istället med att undersöka 

patentansökningar med ett försök att urskilja produktiva entreprenörer. 

Undersökningen tillför litteraturen genom att försöka studerar hur produktiva 

entreprenörer påverkas av formella institutioner i form av regleringar av företag. 

Detta är en komponent i indexet Economic Freedom of the World (EFW) 

(Gwartney, Lawson och Hall 2013, ss.6ff).  

 

1.1 Avgränsning 

Att studera institutioner är ett väldigt brett ämne. Tidigare studier som Gwartney, 

Lawson och Hall (2013) studerar ekonomisk frihet genom att undersöka 

institutioner i olika länder. Denna undersökning kommer dock endast fokusera på 
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formella institutionerna i form av regleringar av företag vilket är en av 

komponenterna i EFW-index (Gwartney, Lawson och Hall 2013, ss.6f). Det anses 

intressant att undersöka regleringar av företag då det är regleringar som har en 

direkt påverkan på företags inträde på marknaden, samt deras 

produktionskostnader för att undersöka hur dessa påverkar entreprenörskap. 

 

Denna studie syftar inte till att fokusera på entreprenörskap som en homogen 

grupp utan försöker urskilja produktivt entreprenörskap enligt Schumpeter och 

Baumols teorier. 

 

Schumpeter ser entreprenörskap som en funktion. En entreprenör är någon som 

genomför ”nya kombinationer” vilket exempelvis kan vara en ny produkt eller en 

ny produktionsprocess. Endast när en individ utför en ny kombination kan han ses 

som en entreprenör. Schumpeter ser inte entreprenörer som en grupp utan som en 

innovatör då entreprenören skapar nya kombinationer som kan komma i fem 

olika former (Schumpeter 1934, ss.65ff). 

 

Baumol följer Schumpeters teori och anser att en produktiv entreprenör är en 

innovatör som gynnar den ekonomiska tillväxten och välfärden. Ickeproduktivt 

entreprenörskap är enligt Baumol entreprenörsaktiviteter som inte bidrar till den 

ekonomiska utvecklingen vilket exempelvis kan vara lobbying eller organiserad 

brottslighet (Baumol 1990, ss.893ff). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

I enlighet med Joseph Schumpeter och William Baumols teorier om 

entreprenörskap, syftar denna studie att undersöka sambandet mellan institutioner 

i form av regleringar av företag och dess påverkan på produktivt entreprenörskap. 

 

Frågeställning: Hur påverkar regleringar av företag produktivt 

entreprenörskap?  
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1.3 Metod  

En tvärsnittstudie med 68 länder kommer att användas för att undersöka hur 

regleringar av företag påverkar produktivt entreprenörskap. Urvalet av länder är 

begränsat till de länder som hade tillgänglig statistik. Två utstickare är bortagna 

från regressionen, nämligen Japan och USA. 

 

Den beroende variabeln som kommer att undersökas är invånares 

patentansökningar per capita som kommer vara proxyvariabel för produktivt 

entreprenörskap. De oberoende variablerna som inkluderas är regleringar av 

företag, BNP per capita, förväntade år av utbildning samt sunda pengar. 

Sekundärdata används i regressionen och är insamlad från officiellt erkända 

organisationer och institut som World Intellectual Property Organisation, Fraser 

Institute, World Bank och United Nations Development Programme.  

 

1.4 Disposition 

Det första inledande avsnittet följs av en kortare genomgång av olika institutioner 

samt en definition av några centrala begrepp (avsnitt 2). Efter detta följer ett 

avsnitt med teorier om entreprenörskap och vilka olika bestämningsfaktorer de 

har (avsnitt 3). I avsnitt 4 kommer det en genomgång av teorier om hur 

entreprenörskap kan kopplas till ekonomisk tillväxt och hur institutioner kan 

påverka entreprenörskap. Sedan följer ett avsnitt där tidigare studier om 

institutioner och entreprenörskap redovisas (avsnitt 5). I sista avsnittet sker det en 

regressionsanalys, följt av en diskussion och slutsats där teori och 

regressionsanalys kopplas samman för att försöka svara på frågeställningen. 

 

2. Bakgrund 

Institutioner har visat sig vara en viktig faktor till ett lands ekonomiska tillväxt 

(Acemoglu, Johanson och Robinson 2005, ss.1f). Institutioner finns i olika 

former och kan ses som spelets regler. Det kan vara formella genom byråkrati 

och rättsväsenden men också informella genom sociala nätverk och normer. 
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Informella och formella institutioner påverkar varandra då normer och sociala 

nätverk existerar överallt i samhället, även bland de individer som bestämmer de 

lagar och regleringar som samhället byggs upp av. Hur institutionerna är 

uppbyggda inom ett samhälle har en betydande roll för hur folk väljer att fördela 

sig mellan olika aktiviteter. Hur individer väljer att fördela sina aktiviteter i 

samhället har därigenom en direkt koppling till hur den ekonomiska tillväxten ser 

ut (North 1991, ss.3ff).  

 

Tidigare studier av exempelvis Nyström (2008), Björnskov och Foss (2008) har 

valt att undersöka entreprenörskap och institutioner efter ekonomisk frihet i fem 

breda kategorier. Denna uppsats fokuserar istället på formella institutioner i form 

av regleringar av företag, då det ses som intressant att undersöka regleringar som 

har en direkt påverkan på företags inträde på marknader och deras 

produktionskostnader. För att sedan undersöka hur de påverkar produktivt 

entreprenörskap, alltså det entreprenörskap som gynnar den ekonomiska 

tillväxten.  

 

För att kunna följa med i studien så kommer några central begrepp att definieras: 

 

Ekonomisk frihet definieras av Gwartney, Lawson och Hall (2013, s.1): 

“Economic freedom is present when individuals are permitted to choose for 

themselves and engage in voluntary transactions as long as they do not harm the 

person or property of others.”  

 

Regleringar av företag (Business Regulations) innehåller delar som utgör 

ekonomisk frihet och är definierat som regleringar och byråkrati som skapar 

inträdesbarriärer på marknaden och minskar konkurrensen. Det är regleringar och 

byråkrati som ökar produktionskostnaden och inte låter marknaden sätta priserna 

(Gwartney, Lawson och Hall 2013, ss.6f). 
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Proxyvariabel är en variabel som används då det inte finns något mått på den 

variabel som man vill undersöka. Enligt teorin är det viktiga med en 

proxyvariabel att den korrelerar på samma sätt som den teoretiska variabeln 

förväntas röra sig (Studenmund 2001, s.381). 

 

3. Teorier om entreprenörskap och dess 

bestämningsfaktorer 

Entreprenörskap blir ofta missförstått som egenföretagande, såsom Griffiths m.fl. 

(2012, s.613):  

 

Most entrepreneurs are replicative. They open a conventional small shop or a 

little workshop often because they are unable to find employment elsewhere. 

They are important in helping to combat poverty, but unlike the innovative 

entrepreneurs, who can be considered salesmen of new products and new 

productive techniques, the replicative entrepreneurs, with their conventional 

activities, contribute little to industrial revolution and the consequent 

explosions in economic growth. 

 

Entreprenörskap är dock en funktion och inte en grupp vilket gör att alla 

egenföretagare inte kan antas vara entreprenörer. Entreprenörskap är arbitragörs- 

och innovatörsfunktioner vilket redovisas i detta avsnitt. Nedan förklaras 

skillnader och likheter mellan entreprenören som en arbitragör och en innovatör 

för att sedan förklara produktivt, oproduktivt och destruktivt entreprenörskap. 

 

3.1 Innovatören  

Joseph Schumpeter var den första som urskilde entreprenören som en innovatör. 

Han menar att entreprenören genom ”nya kombinationer” (innovationer) förstör 

marknadsjämvikten och utvecklar ekonomin (Schumpeter 1934, s.79).  

 

Schumpeter (1934 s.78) definierar entreprenörskap: ”But whatever the type, 

everyone is an entrepreneur only when he actually “carries out new 
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combinations,” and loses that character as soon as he has built up his business, 

when he settles down to running it as other people run their businesses.”  

 

Entreprenören skapar ”nya kombinationer” för att under en kortare tid kunna få 

monopolvinster som entreprenören tar från redan existerande producenter på 

marknaden, eller för att hålla kvar en tidigare ledning. När en produkt är 

utvecklad så har den blivit ett substitut för den tidigare produkten. Då finns det 

inte längre någon användning för den gamla produkten (Schumpeter 1934, 

ss.67ff).  

 

Schumpeter ser ekonomin som ett cirkulärt flöde vilket kännetecknas av en 

allmän jämvikt.  Ibland så förstörs det cirkulära flödet i ekonomin och ändrar 

marknaden för all framtid, vilket utvecklar ekonomin. Innovationer leder till 

utveckling som sker genom nya kombinationer. Det är inte något som görs för att 

nå en ny marknadsjämvikt utan den sticker ut från det cirkulära flödet och skapar 

något nytt, detta är entreprenörens roll (Schumpeter 1934, ss.41,79f).  

 

”While he swims with the stream in the circular flow which is familiar to him, he 

swims against the stream if he whishes to change its channel.” (Schumpeter 

1934, s.79) 

 

Genom kredit får entreprenören köpkraft som gör det möjligt att köpa insatsvaror 

för att utföra ”nya kombinationer” och utveckla det ekonomiska systemet. Genom 

monopolvinsten som entreprenören erhåller vid ”nya kombinationer” kan han sen 

betala tillbaka kredit med ränta (Schumpeter 1934, ss.71f). 

 

Efter dessa antaganden så tog Schumpeter fram fem olika sysselsättningar som en 

entreprenör kan engagera sig i; (1) introduktion av en ny produkt, eller 

kvalitetsutveckling av en redan existerande produkt, (2) nya produktionsmetoder, 

(3) nya marknader, (4) nya tillgångar av insatsvaror, (5) nya 

organisationer/organisationsformer (Schumpeter 1934, s.66).  
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3.2 Arbitragör 

Israel Meir Kirzner ser till skillnad från Schumpeter inte entreprenören som 

någon som förstör marknadsjämvikten, utan någon som leder ekonomin mot en 

marknadsjämvikt. Kirzners teori är i dess enklaste form arbitrage då man köper 

varor för ett lägre pris, för att sedan sälja de till ett högre pris genom 

ickejämvikter på marknaden. Kirzner anser att entreprenören leder ekonomin mot 

en marknadsjämvikt. Kirzner utvecklade idéerna om att fullständig information 

inte alltid existerar på marknaden. Entreprenören är den som hjälper till att sprida 

information genom arbitrage (Kirzner 1973, ss.85,218f).  

 

Kirzner anser inte att de som äger resurser är entreprenörer utan maximerar bara 

sina vinster efter sina resurser. Producenter behöver inte vara entreprenörer ifall 

de producerar produkter som är mindre efterfrågade än vad en annan produkt är 

som tillverkas av samma resurser. Entreprenören är den som använder sig av 

ickejämvikter mellan resursmarknaden och produktmarknaden för att koordinera 

resurser effektivare för en produkt med större efterfrågan. Prisskillnaden mellan 

resursmarknaden och produktmarknaden ger entreprenören en vinst utan att han 

behöver tillföra några resurser överhuvudtaget. Entreprenören letar efter 

prisskillnader mellan insatsvaror och producerade varor som han använder sig av 

för att göra en entreprenörsvinst (Kirzner 1973, ss.44ff). 

 

“The pure entrepreneur, on the other hand, proceeds by his alertness to discover 

and exploit situations in which he is able to sell for high price that which he can 

buy for a low prices.” (Kirzner 1973, s.44) 

 

Kirzner anser att eftersom det kan existera olika priser på olika marknader är 

ekonomin inte i jämvikt eftersom alla människor inte har fullständig information 

om marknaden. Då entreprenören använder sig av prisskillnaderna på marknaden 

så hjälper han till att sprida information om ickejämvikten på marknaden och tar 

därigenom ekonomin mot en jämvikt (Kirzner 1973, ss.218ff).  
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Entreprenören uppmärksammar skillnaderna som finns mellan olika marknader 

och köper insatsvaror för produkten för att sedan sälja dem med en vinst. 

Entreprenörer är den som märker skillnader först. Om en entreprenör tror att 

priset på en produkt i framtiden inte kommer vara justerade efter priserna för 

insatsvarorna idag, så kommer han köpa alla insatsvaror i dagens läge. 

Entreprenörvinsten ges den entreprenör som bedömer framtida produktpriset bäst 

och kan köpa resurser för produktion idag till ett pris som sett från den framtida 

marknaden är alldeles för lågt (Kirzner 1973, ss.85ff). 

 

3.3 Produktivt, oproduktivt och destruktivt entreprenörskap 

William J. Baumol (1990) utvecklar Schumpeters lista över de fem olika 

entreprenörsaktiviteterna och delar upp entreprenörskap i produktivt, oproduktivt 

och destruktivt. Baumol studerar balansen mellan de olika aktiviteterna då 

entreprenörskap kan variera mellan olika länder, men den produktiva tillförseln 

till samhället varierar mycket mer beroende på vilken aktivitet som entreprenören 

engagerar sig i. Baumol anser att entreprenörer kan ses som geniala och kreativa 

och fokuserar främst på att öka sin rikedom, makt och prestige. De bryr sig inte 

lika mycket om den produktiva tillförseln till samhället/ekonomin. Balansen 

mellan de olika aktiviteterna beror då på vilken vinst samhället erbjuder (Baumol 

1990, ss.893ff).  

 

3.3.1 Produktivt entreprenörskap 

Baumol (1990, s.893) anser att en produktiv entreprenör är en innovatör: “While 

the total supply of entrepreneurs varies among societies, the productive 

contribution of the society’s entrepreneurial activities varies much more because 

of their allocation between productive activities such as innovation and largely 

unproductive activities such as rent seeking or organized crime.”  

 

Baumols (2002, s.5) definition av en innovatör: “The bold and imaginative 

deviator from established business patterns and practices, who constantly seeks 
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the opportunity to introduce new products and new procedures, to invade new 

markets, and to create new organizational forms.”                                                                                

 

Baumol är starkt influerad av Schumpeter och anser att en produktiv entreprenör 

är en innovatör som utvecklar ekonomin. Entreprenörskap följer Schumpeters 

lista över de fem olika aktiviteter som entreprenörer kan engagera sig i. Det är 

dock endast när det sker en innovation som ökar den ekonomiska tillväxten som 

en entreprenör kan anses vara produktiv (Baumol 1990, ss.893ff). 

 

3.3.2 Ickeproduktivt entreprenörskap 

Baumol anser att Schumpeters lista över de fem entreprenörsaktiviteterna saknar 

två punkter, bl.a. så kan entreprenörsaktiviteter vara överföring av teknologi till 

ett nytt geografiskt område eller övertagande av inkomster från andra 

entreprenörer räntesökande. Det vill säga vinster som från ett samhällsperspektiv 

är ickeproduktiva verksamheter. Baumol delar upp ickeproduktivt 

entreprenörskap som oproduktiva och destruktiva aktiviteter. Destruktivt 

entreprenörskap är entreprenörsaktiviteter som har en negativ effekt på den 

ekonomiska tillväxten/utvecklingen. Dessa kan bland annat vara innovationer 

inom organiserad brottslighet, pengatvätt eller skatteflykt. Oproduktivt 

entreprenörskap är entreprenörsaktiviteter som inte påverkar den ekonomiska 

utvecklingen, vilket exempelvis kan vara räntesökande eller lobbying. Baumols 

teori bygger på att institutioner som främjar de ickeproduktiva aktiviteterna är det 

största hotet mot produktivt entreprenörskap och därigenom den ekonomiska 

utvecklingen (Baumol 1990, ss.893ff).  

 

4. Tillväxtteoretisk diskussion 

Nedan följer en diskussion om vilka grundläggande idéer det finns om 

innovationer och vad de påverkas av. Alla innovationer ökar dock inte 

produktiviteten lika mycket och det är produktivitetstillväxten som är det 

intressanta för denna undersökning. Då vi har definierat produktivt 

entreprenörskap som genom innovationer ökar den ekonomiska tillväxten.  
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4.1 Utbildning och innovationer 

Aghion och Howitt har utvecklat en modell som bygger på element från 

Schumpeter. Aghion och Howitts modell visar att utbildning är en viktig faktor 

för innovationer då högre utbildade personer blir anställda inom Forskning och 

Utveckling (FoU). Modellen visar på att arbetstagare antingen kan vara anställda 

inom produktion eller inom FoU. Förbättringar av produktionen genom 

kopieringar kan ske av all arbetskraft medan innovationer endast kan komma från 

människor med högre utbildning (Aghion och Howitt 2005, ss.67ff). 

 

En förenkling av Aghion och Howitts modell kan skrivas som att sannolikheten 

för en innovation är (λz) där λ är sannolikhet att varje enhet investerad i FoU 

leder till en innovation, och z är antalet anställda inom FoU.  Det kan därigenom 

ses att en ökning av anställda inom FoU leder till en större sannolikhet för 

innovationer. Ett land med en högre grad av utbildning har alltså en större 

tillgång till människor som kan bli anställda inom FoU. Detta leder till att ett 

sådant land har en högre sannolikhet för att skapa innovationer (Aghion och 

Howitt 2005, ss.67ff). 

 

Även om sannolikheten för innovationer ökar då flera är anställda inom FoU så 

medför inte det att produktivitetstillväxt är lika stor för alla innovationer. 

Produktivitetstillväxten förklarar Aghion och Howitts modell genom 

produktivitetsparametern (A). När det sker en innovation så ökar produktiviteten, 

från A till γA, där γ>1 mäter storleken på innovationen. Produktivitetstillväxten 

är ett resultat av innovationer som förbättrar produktionen. Mer exakt, varje 

innovation som multiplicerar den befintliga produktivitetsparametern (A) med 

faktorn γ>1. Produktivitetstillväxten är därför beroende av storleken på 

innovationen (Aghion och Howitt 2005, ss.67ff). 
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4.2 Institutioner och entreprenörskap 

Då det under en längre tid har diskuterats om entreprenörer som en homogen 

grupp urskilde sig Baumol då han beskrev entreprenörer som både produktiva 

och ickeproduktiva (Baumol 1990, ss.893ff). 

 

Baumols teori om institutioner fokuserar på hur entreprenörer fördelas och hur 

förändringar i lagar och regler kan påverka antalet entreprenörer och de 

aktiviteter som de engagerar sig i. Ändringar i institutioner kan göra att 

entreprenörer går från ickeproduktiva aktiviteter till produktiva aktiviteter. Hur 

entreprenörer väljer att fördela sig i samhället har en betydande roll för hur den 

ekonomiska tillväxten och välfärden ser ut (Baumol 1990, ss.893ff). 

 

Hur institutioner påverkar den ekonomiska tillväxten studerar North och Wallis 

(1994). De menar att entreprenörer är det viktigaste redskapet för utveckling och 

därigenom skälet till den ekonomiska tillväxten. Entreprenörer anpassar sin 

verksamhet och strategi för att använda sig av de möjligheter och hinder som ges 

av de formella och informella institutionerna. North och Wallis anser att formella 

lagar och regleringar som syftar till att minska transaktionskostnaderna har störst 

påverkan på individer inom det ekonomiska systemet men det kan även påverka 

individer olika. Då formella institutioner är uppbyggda av en del individer i 

samhället så är de inte alltid konstruerade för att gynna den sociala välfärden i 

första hand. De kan även skapas för att gynna individers privata intressen (North 

och Wallis 1994, ss.612ff). 

 

Baumol delar det antagandet med North & Wallis. Han menar att institutionerna 

fastställer utdelning för varje aktivitet som en individ kan engagera sig i. Baumol 

anser att det som avgör vilken aktivitet som en entreprenör kommer att engagera 

sig i är ”spelets regler” (institutioner) som finns där för tillfället. Om institutioner 

finns som stärker äganderätten, uppehåller kontrakt och ett väl fungerande 

rättssystem så kommer flera entreprenörer att engagera sig åt produktiva 

aktiviteter som gynnar samhället och den ekonomiska tillväxten. Det leder till att 
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entreprenörer kommer att engagera sig i en eller flera av det fem aktiviteterna 

som Schumpeter anser att entreprenörer kan sysselsätta sig i. Till exempel nya 

produktionsmetoder. Om institutionerna istället är dåliga så kommer samma 

individer istället att engagera sig i ickeproduktiva aktiviteter för att skaffa sina 

vinster. Det beror då på vilken aktivitet som berikar den ekonomiska/sociala 

välfärden mest (Baumol 1990, ss.893ff). 

 

”How the entrepreneurs acts at a given time and place depends heavily on the 

rules of the game-the reward structure in the economy-that happen to prevail.” 

(Baumol 1990, s.893)   

 

Höga skatter och byråkratiska hinder leder till att entreprenörsvinsten blir mindre 

och det i sin tur gör det svårare för produktiva entreprenörer att agera och det kan 

då vända sig till illegala aktiviteter (destruktivt entreprenörskap). En förändring i 

lagar skulle kunna ta entreprenörskapet till mer produktiva kanaler om det 

främjade produktiva aktiviteter. Uppköp i form av (”greenmail”) är även det 

ickeproduktivt entreprenörskap där man tar över företag för att minska 

konkurrensen på marknaden. Alla former av produktivt entreprenörskap främjar 

samhällets/ekonomins utveckling. Institutioners utformning måste vara sådana att 

de ger incitament till entreprenörer att engagera sig åt produktiva aktiviteter för 

att öka tillväxten (Baumol 1990, ss.895ff).  

 

Avskaffande av monopol och en ökad konkurrens leder till att entreprenörer 

måste börja utveckla sina produkter för att behålla eller ta marknadsandelar. 

Detta leder till att samhället och ekonomin utvecklas (Baumol 1990, s.917). 

 

4.3 Sammanfattning 

Denna undersökning kommer att fokusera på produktivt entreprenörskap i 

Schumpeter och Baumols mening som en innovatör. Norths teori om institutioner 

visar att institutioner fungerade som incitament inom ekonomin och påverkar 

därför företagare och individers val. Baumol delar den åsikten och menar att 
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institutionella förändringar mot en öppnare marknad breddar vägen för 

produktiva aktiviteter, d.v.s. enligt Schumpeter innovationer. Då institutioner kan 

vara både formella och informella så fokuserar denna undersökning endast på 

formella institutioner. Detta i form av regleringar av företag. Som tidigare 

diskuterats går dock formella och informella institutioner samman. Regleringar 

av företag kan ses som formella institutioner då det är kodifierade lagar, som 

skapar inträdesbarriärer och ökar produktionskostnader. Baumols teori visar att 

det är spelets regler som påverkar fördelning mellan produktiva och 

ickeproduktiva aktiviteter. Regleringar av företag kan tänkas vara just sådana 

institutioner som påverkar produktivt entreprenörskap då ökade inträdesbarriärer 

och ökade produktionskostnader borde minska incitamenten för att engagera sig i 

produktiva aktiviteter. Ökade produktionskostnader minskar vinsten och ökade 

inträdesbarriärer minskar incitamenten för att utveckla produkter för att 

erhålla/behålla marknadsandelar för företag/individer.   

 

I Figur 4.2 nedan är en sammanfattning av vad som påverkar produktivt 

entreprenörskap.  

Figur 4.2 

 

Det första som behövs för att en entreprenör ska kunna engagera sig i 

innovationer är inputs t.ex. skicklig arbetskraft (humankapital), tillgång till 

kapital och insatsvaror/resurser (se Schumpeter, Aghion och Howitt). Därefter så 

är det ”spelets regler” institutioner t.ex. regleringar av företag, skattesystem och 

fungerande rättssystem som avgör entreprenörens aktiviteter. Institutioner som 

minskar/ökar vinsterna eller gör marknaden friare avgör fördelningen mellan 

aktiviteterna (se Baumol). Resultat av produktivt entreprenörskap blir t.ex. nya 

produkter och tjänster eller bildandet av nya företag. 

Ekonomiska inputs Spelets regler Entreprenörers resultat



17  

  

5. Tidigare Studier 
 

5.1 Institutioner och entreprenörskap 

OECD-rapporten Fostering Entrepreneurship (1998) undersöker hur nystartade 

företag och egenföretagare påverkas av statliga regleringar. De diskuterar bland 

annat att regleringar och lagar införts för att skydda småföretag på marknaden 

från större företag. Vidare diskuterar de hur dessa regleringar bromsar ekonomin 

och begränsar entreprenörers inträde på marknaden. De undersöker inte enbart 

inträdesbarriärer utan även möjligheterna att lägga ner sin firma. Lätthet att lägga 

ner firman snabbt gör att investerare kan få tillbaka maximalt av sitt satsade 

kapital i fall firman skulle gå under (OECD 1998, ss.55ff). 

 

Skatter har flera negativa effekter på entreprenörskap. Höga skatter minskar 

entreprenörsvinsten och det kan leda till att färre personer vågar riskera att starta 

en firma när vinsten är låg. Det finns även administrativa och byråkratiska 

kostnader som är förknippade med skattesystemet för revisorer och 

skatterådgivare, vilket drar upp produktionskostnadspriser. Hårda skatteregler 

kan ge incitament för fusk vilket leder till att det ekonomiska systemet förstörs 

(OECD 1998, ss.59ff). 

 

Tillgång till finansiellt kapital är även ett stort problem, inom OECD-länderna då 

många saknar kapital eller möjlighet till kredit för att fullfölja sina idéer. För att 

en entreprenör ska kunna hålla sin konkurrenskraft uppe, och utveckla sina 

produkter för att behålla eller ta marknadsandelar, så behövs kapital. De flesta 

småfirmor är finansierade av släktingar, vänner, eget kapital eller banklån. 

Småföretagen har ofta större risk förknippade med sig och banker kräver därför 

högre räntor för att ge lån (kreditrankning är oftast högst för småföretag då de har 

statistiskt störst chans att misslyckas). I vissa fall räcker inte högre räntor utan 

banken vill ha säkerhet för sitt lån vilket många små nystartade firmor ofta saknar 

(OECD 1998, ss.71ff). OECD-rapporten undersöker flera olika aspekter och 

anser att regleringar av företag som byråkratiska kostnader och inträdesbarriärer 
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har en negativ effekt på nystartade företag och egenföretagare som ofta används 

som proxyvariabel för entreprenörskap. Problemet med nystartade företag och 

egenföretagare som proxyvariabel är dock att alla inte är innovatörer som ska 

undersökas i denna studie. 

 

Sobel (2006) gjorde en studie för att undersöka om Baumol hade rätt i att om det 

fanns dåliga institutioner så använder sig ickeproduktiva entreprenörer 

förordningar och lagar för att dra egna fördelar genom t.ex. stämningar och 

lobbying, vilket i sådant fall ger en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. 

Medan positiva institutioner leder till att den produktiva entreprenören lägger 

större fokus på att utveckla sina produkter som istället leder till en ökad 

ekonomisk utveckling. Sobel gjorde en tvärsnittsstudie där han skiljer på 

produktiva och ickeproduktiva entreprenörer i USA och studerade skillnader över 

olika stater. Sobel fann signifikant resultat på att de produktiva entreprenörerna 

blev flera då den institutionella kvaliteten blev högre (Sobel 2006, ss.1ff). 

 

Sobel hittade även signifikanta resultat i att högre kvalitet på institutioner 

minskar antalet ickeproduktiva entreprenörer. Som proxyvariabel för 

ickeproduktiva entreprenörer använde sig Sobel av antalet lobbyistorganisationer 

i de olika staterna (Sobel 2006, ss.11ff). 

 

Björnskov och Foss (2008) studerar ekonomiska institutioner (sunda pengar, 

regleringar och rättssystem etc.) och deras samband till graden av 

entreprenörskap i en tvärsnittsstudie. Man mätte entreprenörskap efter Global 

Entrepreneurship Monitor Consortium index (GEM). GEM är ett index som 

mäter antalet nödvändighets- och möjlighetsentreprenörer. Den empiriska studien 

visade att sunda pengar och den offentliga sektorns storlek hade en stark 

påverkan på antalet entreprenörer. Regleringar, frihandel och väl fungerande 

rättsystemet hade ingen påverkan på entreprenörskap enligt studien. De bortsåg 

dock från heterogeniteten mellan länder och skillnaden på produktiva och 
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ickeproduktiva entreprenörer i deras tvärsnittsstudie då de använde GEM-index 

som proxyvariabel för entreprenörskap (Björnskov och Foss 2008, ss.307ff). 

 

Kristian Nyström (2008) gjorde en panelstudie där han undersökte sambandet 

mellan ekonomisk frihet och entreprenörskap för att undersöka olikheter i länder. 

Nyström studerade 23 OECD-länder över åren 1972-2002. Entreprenörskap mäts 

i studien av egenföretagande som proxyvariabel och ekonomisk frihet mäts 

genom de fem kategorier i Economic Freedom of the World Index (EFW). 

Studien fann att alla fem kategorier i EFW-index: den offentliga sektorns storlek, 

väl fungerande rättsystem, mindre reglering, ökad frihet att handla, och sunda 

pengar leder till en positiv inverkan på entreprenörskap (Nyström 2008, ss.269ff).  

 

Nyström (2008) och Björnskov & Foss (2008) undersökte alltså flera olika 

institutioner i deras undersökning. Denna undersökning kommer dock endast 

fokusera på regleringar av företag. Nyström hittade en positiv korrelation i sin 

studie mellan regleringar av företag och egenföretagare medan Björnskov & Foss 

inte hittade någon positiv korrelation mellan regleringar och GEM-index 

(proxyvariabel för entreprenörskap).  En studie gjord av Stenholm m.fl. (2013) 

där de undersökt flera olika institutioner och även regleringar av företag fann inte 

heller något positivt samband mellan regleringar av företag och entreprenörskap. 

 

Resultatet för hur regleringar påverkar entreprenörskap skiljer sig i de tidigare 

studierna vilket kan bero på att olika proxyvariabler för entreprenörskap har 

använts. Men även då det är svårt att mäta regleringar av företag så kan det 

tänkas att vissa regleringar har högre effekt än andra på entreprenörskap. 

 

5.2 Proxyvariabel för produktivt entreprenörskap 

Nyström (2008) använde sig av egenföretagare som en proxyvariabel för 

entreprenörskap i sin studie och Björnskov & Foss (2008) av GEM-index. Enligt 

Schumpeter och Baumol är dock en produktiv entreprenör en innovatör och alla 

nyföretagare och egenförtagare kan inte ses som innovatörer.  Innovationer ska 
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även ha en stark positiv korrelation till ekonomisk tillväxt (Griffiths m.fl. 2012, 

s.613).  

 

Hector Salgado-Banda gjorde en studie och visade att det inte fanns någon positiv 

korrelation mellan egenföretagare och BNP per capita utan hittade istället ett 

negativt samband (Salgado-Banda 2005, s.29). Det negativa sambandet 

studerades även av Carree m.fl. (2007) som enligt deras studie där de undersökte 

23 OECD-länder fann ett negativt samband. Det styrker att egenföretagare inte 

speglar produktivt entreprenörskap eftersom den inte har en positiv korrelation 

till ekonomiska tillväxten och det passar inte in på Schumpeters definition av 

entreprenör som en innovatör. Det kan tänkas att den mer visar entreprenörskap 

som en grupp, inte en funktion.  

 

Salgado-Banda (2005) gav som förslag att man istället kan använda sig av 

invånares patentansökningar per capita som en proxyvariabel, eftersom att det har 

en stark positiv korrelation med ekonomisk tillväxt. Invånares patentansökningar 

per capita anser Salgado-Banda som en bra proxyvariabel för produktivt 

entreprenörskap eftersom det är innovativ aktivitet gjord av produktiva personer 

som vill bli ledare och få en belöning för sina insatser. I enlighet med Schumpeter 

och Baumols teorier anser därför Salgado-Banda att patentansökningar per capita 

är en bättre proxyvariabel för produktivt entreprenörskap då det både visar 

innovativa aktiviteter och har en positiv korrelation till ekonomisk tillväxt 

(Salgado-Banda 2005, ss.6ff). 

 

Baumol (citerad i Griffiths m.fl. (2012, s.613)) beaktar innovationsprocessen: 

“Innovation is the whole process: the birth of the idea, the creation of the object, 

making sure that it is sold through a business, making sure that it is 

manufactured. So the whole process, from the beginning of the idea to its use in 

the market place, is all part of innovation”.  
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Enligt Baumols syn på innovationsprocessen kan även patentansökningar tänkas 

vara en bättre proxyvariabel för produktivt entreprenörskap än nyföretagare och 

egenföretagare. Patentansökningar kan ses som en del av innovationsprocessen 

eftersom en person som söker patent har utvecklat en produkt som han vill ta 

patent på för att kunna sälja eller effektivisera sin produktion. Bidraget i denna 

undersökning blir därför att använda patentansökningar och inte egenföretagare 

eller nyföretagare som tidigare studier gjort. 

 

6. Empirisk analys  

I det här avsnittet kommer data och regressioner att analyseras. Det kommer föras 

en diskussion om de olika variablerna som används. Till sist analyseras resultatet 

från regressionerna i de olika modellerna. 

 

6.1 Regressionsmodell  

En linjär modell kommer användas och en tvärsnittsregression över flera länder 

görs för att urskilja regleringar av företags påverkan på produktivt 

entreprenörskap. 

 

Patent = α + β1FÖR + β2UTB + β3BNP + βSP+ ε 

 

Förklaring av Variabler 

Patent= Invånares patentansökningar per capita 

BNP= BNP per capita 

UTB= Förväntade år av utbildning   

SP= Sunda pengar 

FÖR= Regleringar av företag 
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Variabel                          

                 Tabell 6.1 

              Förklaring                                 

 

Från 

Patent 

FÖR 

SP 

BNP 

UTB 

 

Invånares patentansökningar per capita 

Nivå av regleringar av företag 

Sunda pengar 

BNP per capita 

Förväntade års utbildning 

 

World Bank 

Fraser Institute 

Fraser Institute 

World Bank 

United Nations Development 

Programme 

          

   Tabell 6.2    

Variabler  Medelvärde Median Minimivärde Maximivärde Standardavvikels 

Patentansökningar per capita  148.1 80.5 0.3 631.9 175.40 

BNP per capita 

Sunda pengar 

 21199 

8.5 

16067 

9.1 

953.31 

4.6 

88781 

9.8 

17247 

1.2889 

Utbildning  14.1 14.2 7.3 19.7 2.4036 

Regleringar av företag  6.6 6.3 3.3 9.0 1.1319 

Administrativa krav  3.9 3.8 1.8 7.6 1.1657 

Byråkratiska kostnader  5.4 4.8 2.8 8.6 1.6584 

Tid att starta ett företag  9.3 9.4 6.4 9.9 0.58970 

Utbetalningar/Mutor/ 

Favorisering 

 5.6 5.3 2.0 9.2 1.9123 

Licensrestriktioner  7.8 8.2 2.7 9.98 1.5159 

Kostnad för skattekontroll  7.2 7.6 0.2 9.6 1.7280 

Data består ut av 68 länder från 2011 i appendix tabell 7.3 finns en lista över de 

olika länderna. 

 

 

Invånares patentansökningar per capita  

Den beroende variabeln är invånares patentansökningar per capita som 

proxyvariabel för produktivt entreprenörskap. Produktivt entreprenörskap är 

definierat enligt Schumpeter och Baumol som en innovatör som ger en hög 

ekonomisk tillväxt.  Därför är det viktigt att proxyvariabeln för produktivt 

entreprenörskap har en positiv korrelation med ekonomisk tillväxt. 

Patentansökningar per capita innehåller det totala antal patentansökningar av 
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invånare inom varje land år 2011 delat på arbetskraften i capita. Det anses för 

denna studie som en bra proxyvariabel då den visar innovativa aktiviteter, genom 

att söka patent vill en individ få ut sin produkt på marknaden och erhålla en vinst. 

Enligt Salgado-Banda (2005) så ska det även efter hans undersökningar vara bra 

proxyvariabel för produktivt entreprenörskap enligt Schumpeters och Baumols 

teorier om entreprenören som en innovatör (Salgado-Banda 2005, ss.25ff). 

 

EFW-index  

Regleringar (Regulations) är taget från Fraser Institute i Economic Freedom of 

the World Index (EFW). Fraser Institute är en kanadensisk idébank som mäter 

och studera effekterna av konkurrensutsatta marknader och statliga ingripanden 

på välfärden.  

 

Fraser Institute ger varje år ut ett index benämnt ”Economic Freedom of the 

World Index” (EFW) som mäter hur institutioner i olika länder stödjer ekonomisk 

frihet. 42 diskreta variabler används för att skapa ett sammanfattat index där 

ekonomisk frihet mäts i fem breda kategorier. 

 

1. Den offentliga sektorns storlek 

2. Rättssystem  

3. Sunda pengar  

4. Frihet att handla internationellt 

5. Regleringar  

 

Varje land får sedan ett betyg mellan 0 och 10 (10 är högst ekonomisk frihet) som 

visar hur institutioner i varje land stödjer ekonomisk frihet. 

 

Punkt fem (Regleringar) är indelat i tre olika komponenter: regleringar av 

arbetsmarknaden, kreditmarknaden, företag. Det är här ifrån data över 

regleringar av företag kommer som sen används i regressionen. Nedan följer en 

genomgång av regleringar av företags delkomponenter. 



24  

  

 

Regleringar av företag 

Regleringar av företag uppgörs av sex delkomponenter: 

 

1. Administrativa krav  

2. Byråkratiska kostnader 

3. Tid att starta ett företag 

4. Extra utbetalningar/mutor/favorisering 

5. Licensrestriktioner  

6. Kostnad för skattekrav 

 

Dessa sex får sen ett betyg mellan 0-10 där ett medelvärde blir betyget för 

regleringar av företag. Delkomponenterna i regleringar av företag undersöker hur 

regleringar och byråkrati skapar inträdesbarriärer och minskar konkurrens på 

marknaden. För att få högst betyg i regleringar av företag så måste länderna låta 

marknaden bestämma priserna (fri konkurrens). Fler regleringar som ökar tiden 

att ta sig in på en marknad och ökar produktionskostnader ger ett lägre betyg (0). 

Mindre regleringar minskade kostnader/tid för att starta och driva ett företag ger 

ett högt betyg (10)  (Gwartney, Lawson och Hall 2013, s.3). 

 

Delkomponent 1, 3 och 5 i ”Regleringar av företag” visar inträdesbarriärer på 

marknaden. Delkomponent 2 och 6 avgör kostnader vilket höjer 

produktionskostnader och minskar entreprenörsvinster färre kostnader mer 

incitament till innovationer.  Delkomponent 4 mäter korruption vilket minskar 

konkurrensen och skapar hinder och inträdesbarriärer.   

 

Regleringar av företag kan ses som formella institutioner då det är lagar och 

regler för företag vilket passar in på Baumols teori om institutioner som spelets 

regler. Regleringar av företag innehåller även element som uppgörs av 

ekonomisk frihet vilket gör att mindre regleringar kan ses som bättre institutioner 

vilket i Baumols mening leder till flera innovationer. Därför anser denna studie 
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att en högre kvalitet (mindre regleringar) hos regleringar av företag bör ha en 

positiv effekt på produktivt entreprenörskap (innovationer).  

 

BNP per capita 

BNP per capita är med som kontrollvariabel i regressionen. Schumpeters teori om 

entreprenören som en innovatör kopplar samman innovationer med en högre grad 

av ekonomisk tillväxt. Ett högt BNP per capita för ett land visar ett högt välstånd 

och en hög produktion, så en högre produktion kan härledas till en högre grad av 

produktiva entreprenörer. Produktivt entreprenörskap ska även enligt Schumpeter 

och Baumols teorier ha en positiv korrelation med ekonomisk tillväxt. Denna 

studie antar därför att högre BNP per capita ska ha en positiv inverkan på 

produktivt entreprenörskap.  

 

Utbildning  

Utbildning är med som en kontrollvariabel i regressionen. Variabeln är utryckt i 

medelvärdet av antal års utbildning som en individ förväntas ha i respektive land. 

Eftersom detta mått inte tar med kvaliteten på utbildningen så finns det 

begränsningar. Utbildning antas ha en positiv korrelation till innovationer enligt 

Aghion och Howitts (2005) modell som består av element från Schumpeters teori 

om entreprenörskap. Aghion och Howitts modell tyder på att en högre 

utbildningsnivå leder till flera anställda inom FoU vilket ökar sannolikheten för 

innovationer. Därför kommer det antas ett högre medelvärde av antal år av 

utbildning i ett land leder till flera innovationer. 

 

Sunda pengar  

Sunda pengar är ett mått som är taget från Fraser Institute och är en av de fem 

kategorierna som bestämmer den ekonomiska friheten i EFX-index. Den består 

av tre delkomponenter som är inflation, inflationens standardavvikelse och 

möjligheten att använda sig av utländsk valuta. Den mäter konsekvensen i 

monetärpolitik med långsiktig prisstabilitet och även hur lätt det är att använda 

sig av utländsk valuta och banker i olika länder. Den mäter alltså hur mycket tillit 
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man kan ha till sin valuta. Sunda pengar får ett betyg mellan 0-10 där 10 är det 

bästa betyget, alltså en bra långsiktig prisstabilitet och inga begränsningar att 

använda sig av utländska valutor och banker (Gwartney, Lawson och Hall 2013, 

ss.3ff). Den mäter även finansiella utvecklingen och den finansiella skulden och 

fungerar därför bra som en proxyvariabel för riskkapital (Björnskov och Foss 

2008, s.314). Sunda pengar är med i regressionen då det kan kopplas till 

Schumpeters teori om att entreprenörer behöver tillgång till kredit för att 

genomföra innovationer. Därför antar denna studie att det kommer vara en positiv 

korrelation mellan sunda pengar och invånares patentansökningar per capita.  

 

6.2 Regressionsanalys  

Beroende variabel           Tabell 6.3 

patentansökningar  

per capita 

Modell 1 2 3 

Oberoende  

Variabel 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

 

Konstant 

-465.635***      

(101.628) 

-199.907* 

 (110.701) 

-364.872**  

 (147.077) 

Regleringar av 

Företag 

93.2996***      

(15.2289) 

35.7501*        

(19.3157) 

30.5813        

(20.7861) 

 

BNP per capita 

 0.00532278***    

(0.00126767) 

0.00402665***    

(0.00140922) 

 

Utbildning 

  

 

17.2615*         

(8.80217) 

 

Sunda pengar 

  -1.93110     

 (14.6993) 

𝑅2 0.362527 0.498542 0.528120 

�̅�2 0.352869 0.483113 0.498159 

F-värde 37.53384 32.31102 17.62712 

P-värde 5.59e-08 1.81e-10 9.38e-10 

N=68 

***signifikansnivå 1 % 

**signifikansnivå 5 % 

*signifikansnivå 10%* 

 

 Korrelationsmatris finns i appendix, tabell 7.1.  
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I tabell 6.3 så finns det positiv korrelation mellan ökad kvalitet hos regleringar av 

företag och patentansökningar per capita i de första två modellerna på 1 % 

respektive 10 % signifikansnivå. En högre kvalitet hos regleringar av företag 

betyder alltså en högre ekonomisk frihetsgrad. Det antyder att det finns en positiv 

korrelation mellan ökad kvalitet hos regleringar av företag och patentansökningar 

per capita. Dock i modell tre där alla oberoende variabler är med förlorar 

regleringar av företag sin signifikansnivå vilket kan tyda på en korrelation med 

utbildning eller sunda pengar. Enligt spridningsdiagrammet i appendix graf 7.3 

så ser det ut att finnas ett positivt samband mellan ökad kvalitet hos regleringar 

av företag och invånares patentansökningar per capita. Att det inte blir något 

signifikant resultat i modell tre kan även bero på att delkomponenterna, som 

uppgör betyget för regleringar av företag, kan ha en större och mindre effekt på 

invånares patentansökningar per capita. 

 

Tabell 6.3 visar även att det är en positiv korrelation på 1 % signifikansnivå 

mellan BNP per capita och patentansökningar per capita i modell 2 och 3. 

Innovationer enligt Schumpeter leder till bättre produktionsfunktioner, det vill 

säga att av samma resurser ger efter innovationer flera produkter. Den teorin 

styrks enligt denna regression då länder med en högre BNP per capita har fler 

patentansökningar per capita än länder med lägre BNP per capita. 

 

Utbildning har en positiv korrelation med patentansökningar per capita på 10 % 

signifikansnivå i modell 3. När det sker en ökning med ett års genomsnittlig 

utbildning i ett land ökar patentansökningar med femton enheter. Det stämmer 

med Aghion och Howitts modell att en högre grad av utbildning leder till flera 

anställda i FoU vilket ökar antalet innovationer. Det visar att det är en bra 

kontrollvariabel då den har en signifikant positiv korrelation med 

patentansökningar per capita. 

 

Sunda pengar i modell 3 visar ett negativt samband men har dock inte något 

signifikant resultat. I spridningsdiagrammet i Graf 7.5 så ser det dock mer ut att 
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vara ett positivt samband, eftersom spridningen är så stor kan det inte dras några 

slutsatser att den har en effekt på patentansökningar per capita. Nyström (2008) 

hittade dock ett positivt samband mellan sunda pengar och egenföretagare som 

proxyvariabel vilket kan tyda på att sunda pengar är viktigare för egenföretagare 

än innovatörer. 

 

Eftersom att regleringar av företag är ett betyg som avgörs av flera 

delkomponenter så kan det tänkas att vissa delkomponenter har en större effekt 

än andra på innovationer. I appendix tabell 7.2 kan det även urskiljas att 

korrelationen med patentansökningar per capita skiljer sig relativt mycket mellan 

de olika delkomponenterna. Därför så kommer det ske en analys av 

delkomponenter som uppgör regleringar av företag. Detta för att analysera om 

det är några som har signifikanta resultat med invånares patentansökningar per 

capita. Delkomponenterna: 

 

1. Administrativa krav  

2. Byråkratiska kostnader 

3. Tid att starta ett företag 

4. Extra utbetalningar/mutor/favorisering 

5. Licensrestriktioner 

6. Kostnad för skattekrav 

 

Alla delkomponenter har som sagt ett betyg mellan 0-10. Ett högre betyg är 

förknippat med en högre ekonomisk frihet det vill säga mindre regleringar (lägre 

kostnader, krav, restriktioner, tid och korruption). 

 

Enligt North och Wallis (1994) så kan även institutioner skapas för att gynna 

individers privata intressen vilket gör att man kan misstänka en korrelation 

mellan delkomponenterna i regleringar av företag. I appendix tabell 7.2 finns en 

korrelationsmatris över variablerna, studerar man den så kan man även se en 

relativt hög korrelation mellan de olika oberoende variablerna, för att inte få 
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problem med multikollinearitet så undersöks därför delkomponenterna separat 

för att ge en bättre regressionsmodell. De oberoende variablerna utbildning, BNP 

per capita och sunda pengar kommer att hållas konstanta.  

 

 

 

Beroende variabel             Tabell 6.4 

patentansökningar  

per capita 

 
N=68 

***signifikansnivå 1 % 

**signifikansnivå 5 % 

*signifikansnivå 10 % 

 

 

I Tabell 6.4 visas hur olika regleringar var för sig påverkar patentansökningar per 

capita. Regressionerna körs med en reglering var för sig och de oberoende 

variablerna BNP per capita, sunda pengar och utbildning hålls konstanta.  

I modell 1 så är det en positiv korrelation mellan en högre ekonomisk frihet från 

administrativa krav och patentansökningar per capita. Administrativa krav är 
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regleringar som hindrar den fria konkurrensen och skapar inträdesbarriärer. 

Enligt Baumols teori om institutioner så är det nödvändigt med mindre 

inträdesbarriärer, då det ökar konkurrensen och företag är tvungna att göra 

innovationer för att erhålla entreprenörsvinster då de inte kan skydda sig bakom 

regleringar som hindrar nya företag/entreprenörer att komma in på marknaden. 

Den teorin styrkas av den undersökning då lägre administrativa krav ökar 

patentansökningar per capita. 

 

En högre ekonomisk frihet från byråkratiska kostnader i modell 2 har en positiv 

korrelation med patentansökningar per capita på signifikansnivå 5 %. Ökade 

byråkratiska kostnader leder till ökade produktionskostnader vilket gör att 

marknaden inte får bestämma priserna. Det kan förknippas med Baumols teori 

om institutioner att ökade produktionskostnader drar ner vinsterna som minskar 

incitamenten för att engagera sig i produktivt entreprenörskap. Teorin styrks i 

denna undersökning då minskade byråkratiska kostnader leder till flera 

patentansökningar per capita enligt regression.  

 

I modell 3 finns det inga signifikanta resultat mellan tid att starta ett företag och 

patentansökningar per capita vilket stämmer överens med spridningsdiagrammet 

graf 7.6 i appendix. Det är dock inte en så stor spridning och medelvärdet är 9.3 

vilket tyder på att tiden att starta ett företag inte skiljer sig så mycket mellan 

länderna som är med i regressionen. Det kan betyda att det finnas ett samband 

och bör därför undersökas vidare. 

 

I modell 4 så är det en positiv korrelation mellan minskade 

utbetalning/mutor/favorisering och patentansökningar per capita på 

signifikansnivå 5 %. Mindre mutor och favoriseringar betyder en mer fri 

marknad med mindre hinder. Baumols teori anser att när marknaden blir mer 

öppen så måste entreprenörer fokusera på innovation för att erhålla 

entreprenörsvinster/marknadsandelar vilket styrkas enligt detta resultat.   
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En högre ekonomisk frihet från licensrestriktioner i modell 5 har en positiv 

korrelation med patentansökningar per capita dock inget signifikant resultat. Den 

positiva korrelationen stämmer med Baumols teori att minskade inträdesbarriärer 

leder till en friare marknad som ökar produktivt entreprenörskap. 

 

Kostnad för skattekrav visar inga signifikanta resultat i modell 6. I 

spridningsdiagrammet i appendix graf 7.7 kan det dock antydas att det finns ett 

positivt samband mellan skattekostnader och patentansökningar per capita. Dock 

kan inga signifikanta resultat erhållas. Enligt OECD-rapporten (1998)  har 

administrativ kostnader förknippade med skattekrav en negativ effekt på 

nystartade företag. Enligt denna regression kan det dock inte dras några slutsatser 

att den skulle ha någon effekt på innovativa aktiviteter, även om det kan antydas 

att det finnas en positiv korrelation.  

 

Regressionen uppvisar att en ökad kvalitet hos regleringar av företag, alltså en 

högre ekonomisk frihetsgrad, har en positiv korrelation med innovativa 

aktiviteter. Det visar att en mer öppen marknad har en positiv effekt på 

produktivt entreprenörskap. Mindre regleringar av företag leder till att 

entreprenörer måste fokusera mer på innovationer för att behålla sin 

entreprenörsvinst.  

 

Tidigare studier som Nyström (2008) fann signifikanta resultat mellan 

entreprenörskap och regleringar av företag medan Stenholm m.fl. (2013) och 

Björnskov & Foss (2008) inte gjorde det. Problemet med att mäta produktivt 

entreprenörskap kan vara en av anledningarna till avvikande resultat i de olika 

studierna. I tidigare undersökningar har egenföretagare och nystartade företag 

använts som proxyvariabel. Denna undersökning fokuserade dock endast på 

innovativa aktiviteter och därför användes patentansökningar per capita som 

proxyvariabel. Detta kan vara en anledning till de olika resultaten. Då denna 

undersökning endast fokuserar på innovatörer så skiljer den sig från tidigare 

studier där entreprenörskap undersökts som en grupp.   
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6.3 Slutsats  

Målet med studien var att undersöka sambandet mellan regleringar av företag 

och produktivt entreprenörskap efter Baumols teori om institutioners påverkan på 

entreprenörskap. I undersökningen så framkom att regleringar av företag som 

byråkratiska kostnader, administrativa krav, mutor/ favoriseringar hade en 

signifikant negativ effekt på patentansökningar per capita (proxyvariabel för 

produktivt entreprenörskap). 

 

Baumols teori att en mindre reglerad marknad leder till en ökning av produktivt 

entreprenörskap styrks enligt denna undersökning då minskade regleringar av 

företag med en högre ekonomisk frihet leder till en ökning av innovativa 

aktiviteter.  Det kan tänkas att det är som Baumol menar att när marknaden blir 

mindre reglerad så måste entreprenören utveckla sina produkter och när 

regleringarna ökar så fokuserar samma individer istället på lobbying eller 

räntesökande det vill säga ickeproduktiva aktiviteter för att erhålla sin vinst. 

 

Då tidigare studier har haft skilda resultat angående regleringar av företags 

påverkan på entreprenörskap så kan en av anledningarna vara att olika 

proxyvariabler för entreprenörskap har använts. Tidigare studier har använt 

nystartade företag och egenföretagare som proxyvariabel denna undersökning 

använde patentansökningar per capita för att endast undersöka innovativa 

aktiviteter. Eftersom att resultatet skiljer sig från vissa tidigare undersökningar 

ses det som intressant att gör fortsatta studier i ämnet. 
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Appendix 

 

Tabell 7.1 

 

 
Regleringar av företag patentansök 

BNP per 
capita Utbildning 

Sunda 
pengar 

Regleringar av företag 1 
    patentansök 0,602102 1 

   BNP per capita 0,709576 0,687106 1 
  Utbildning 0,557261 0,603254 0,665413 1 

 Sunda pengar 0,565551 0,385015 0,442625 0,474895 1 
 

 

Tabell 7.2 
            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.Administrativa krav 1           

2.Byråkratiska kostnader 0,533 1          

3.Tid att starta 0,265 0,389 1         

4.Mutor 0,531 0,981 0,426 1        

5.Licensrestriktioner 0,426 0,484 0,357 0,521 1       

6.Kostnad för skatte. 0,412 0,646 0,442 0,653 0,345 1      

7.Patentansök. 0,294 0,712 0,296 0,693 0,226 0,418 1     

8.BNP per capita 0,268 0,818 0,309 0,800 0,320 0,551 0,687 1    

9.Utbildning 0,031 0,678 0,302 0,706 0,257 0,407 0,603 0,665 1   

10.Sunda pengar 0,148 0,535 0,433 0,561 0,291 0,585 0.385 0,443 0,475 1  
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Tabell 7.3 

 

 

 

 
Länder Patent 

ansök 
BNP per 
capita 

Utbild- 
ning 

Sunda 
pengar 

Reglering 
av 

Företag 

Albania 2,0 9 040,7 11,4 9,8 5,8 

Algeria 7,8 8 270,3 13,6 7,2 4,7 

Armenia 87,4 6 069,0 12,2 9,1 6,3 

Australia 201,0 42 119,1 19,6 9,4 7,7 

Austria 495,0 42 172,5 15,3 9,6 7,2 

Azerbaijan 41,8 10 070,9 11,7 6,5 6,1 

Bahrain 1,4 24 073,8 13,4 9,3 8,3 

Bangladesh 0,4 1 751,0 8,1 6,5 5,3 

Belgium 128,2 38 644,1 16,4 9,7 7,0 

Bosnia and Herzegovina 29,1 8 946,1 13,4 8,1 5,4 

Bulgaria 76,0 15 091,1 14,0 9,3 5,8 

Canada 247,6 41 391,9 15,1 9,1 7,7 

Chile 41,4 20 984,2 14,7 8,9 7,3 

China 509,2 8 408,0 11,7 7,9 6,0 

Colombia 8,1 10 076,3 13,6 8,2 6,3 

Costa Rica 6,2 12 201,3 13,7 6,9 6,3 

Croatia 120,6 19 816,7 14,1 9,5 5,4 

Czech Rep 148,6 26 209,1 15,3 4,6 5,8 

Denmark 533,8 40 933,0 16,8 9,7 8,2 

Egypt 23,2 6 533,6 12,1 9,1 5,7 

Estonia 88,5 21 996,5 15,8 8,9 7,8 

Finland 611,8 37 479,4 16,9 9,5 8,6 

France 487,4 35 365,7 16,1 9,6 7,1 

Georgia 58,0 5 473,4 13,2 9,0 7,6 

Guatemala 0,7 4 964,9 10,7 9,3 5,8 

Honduras 0,6 4 072,7 11,4 9,3 6,2 

Hungary 153,3 21 454,9 15,3 9,6 6,3 

Iceland 265,3 36 609,4 18,3 9,3 8,2 

India 18,5 3 714,4 10,7 6,7 5,3 

Indonesia 4,7 4 614,8 12,9 9,1 6,0 

Ireland 227,2 41 531,6 18,3 9,6 7,7 

Israel 420,6 30 622,4 15,7 8,8 6,9 
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Jordan 23,8 5 971,6 12,7 9,1 7,0 

Kazakhstan 159,5 13 120,7 15,3 8,2 6,3 

Latvia 161,9 19 061,2 14,8 9,0 6,4 

Lithuania 61,7 21 563,1 15,7 9,2 6,6 

Luxembourg 348,2 88 780,6 13,5 9,4 8,0 

Madagascar 0,3 953,3 10,4 7,9 5,5 

Malaysia 85,1 16 121,9 12,6 6,5 7,5 

Malta 49,9 28 254,8 15,1 9,5 6,3 

Mexico 20,5 16 012,8 13,7 8,1 6,2 

Moldova 78,7 3 839,1 11,8 7,6 5,7 

Morocco 14,8 5 011,2 10,4 7,2 6,6 

Netherlands 289,6 42 779,3 16,9 9,5 7,9 

New Zealand 632,0 30 933,3 19,7 9,6 8,5 

Norway 422,8 61 046,2 17,5 9,4 8,0 

Pakistan 1,5 2 756,4 7,3 6,2 5,1 

Panama 12,0 14 897,8 13,2 8,5 6,3 

Peru 2,5 10 174,8 13,2 9,4 6,0 

Philippines 4,7 4 103,7 11,7 9,3 6,0 

Poland 211,7 21 133,0 15,2 9,5 6,0 

Portugal 102,7 25 585,8 16,0 9,7 6,7 

Romania 138,9 15 379,8 14,5 9,3 5,8 

Saudi Arabia 35,9 30 043,8 14,3 7,8 7,9 

Singapore 368,7 61 069,6 14,4 8,9 9,0 

Slovak Rep 82,3 24 104,9 14,7 9,6 5,7 

South Africa 35,2 11 028,3 13,1 8,3 6,6 

Spain 147,5 32 086,5 16,4 9,7 6,6 

Sweden 399,0 41 453,0 16,0 9,6 8,1 

Switzerland 350,9 51 227,1 15,7 9,3 8,1 

Tajikistan 1,2 2 082,8 11,5 7,1 6,0 

Thailand 23,9 9 036,6 12,3 7,0 6,2 

Turkey 145,9 17 241,5 12,9 9,0 6,4 

Ukraine 113,6 7 209,3 14,8 6,0 4,1 

United Kingdom 479,0 35 586,0 16,4 9,6 7,7 

Uruguay 11,6 15 125,6 15,5 9,1 6,7 

Venezuela 2,4 12 664,4 14,4 4,7 3,3 

Vietnam 5,8 3 417,3 11,9 5,7 4,7 
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Graf 7.3 

 

 
 

Graf 7.4 
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Graf 7.5 

 
 

 

Graf 7.6 
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Graf 7.7 
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