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Den lokala konjunkturen och egenföretagande§ 

av 

Helena Svalerydª 

8 juli 2013 

Sammanfattning 
Konjunkturläget kan påverka egenföretagandet i ekonomin. När ekonomin 
växer uppstår nya affärsmöjligheter vilket uppmuntrar till etablering av nya 
företag; i konjunkturnedgång kan egenföretagande vara ett sätt att undvika 
arbetslöshet. Styrkan på dessa pull- och push-faktorer kan bero på personens 
utbildningsnivå: personer med högre utbildning kan ha lättare att ta vara på 
affärsmöjligheter när de uppstår och har en starkare position på arbets-
marknaden. Denna studie finner att den lokala konjunkturen har en begränsad 
effekt på egenföretagandet i genomsnitt men att effekten skiljer sig åt beroende 
på personens utbildningsnivå. Personer med högre utbildning är i högre grad 
egenföretagare när den lokala konjunkturen är god i jämförelse med personer 
med lägre utbildningsnivå. Sambandet är starkare för kvinnor.  
 

                                                 
§ Jag är tacksam för värdefulla kommentarer från Mats Hammarstedt, Erik Mellander, Henry 
Ohlsson och Olof Åslund. 
ª Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, e-post: helena.svaleryd@nek.uu.se 
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1 Inledning 
Konjunkturen är sannolikt viktig för egenföretagandet i ekonomin. När 
ekonomin växer uppstår nya affärsmöjligheter som uppmuntrar nyetablering av 
företag. I konjunkturnedgångar däremot kan egenföretagande vara ett sätt att 
undvika arbetslöshet. Forskningslitteraturen talar om så kallade pull-faktorer 
som gör att personer väljer egenföretagande av positiva orsaker, exempelvis 
affärsmöjligheter, och push-faktorer som gör att personer väljer att blir egen-
företagare till följd av negativa förhållanden som exempelvis arbetslöshet.1 
Högkonjunktur innebär således att pull-faktorerna är starka och lågkonjunktur 
att push-faktorerna förstärks. Det är därför oklart hur vi ska förvänta oss att 
egenföretagandet varierar med konjunkturen. Tidigare empiriska studier finner 
också motstridiga resultat (se t.ex. Blanchflower 2000; Moore och Muller 
2002).  

Push- och pull-faktorers inflytande kan skilja sig mellan olika personer 
beroende på bl.a. deras utbildningsnivå, förankring på arbetsmarknaden, 
finansiella resurser och kunskaper om entreprenörskap. Flera studier finner att 
arbetslösa i högre grad startar eget företag (se t.ex. Evans och Leighton 1990; 
von Greiff 2009), vilket tyder på att personer med svagare förankring på 
arbetsmarknaden oftare väljer att bli egenföretagare. Å andra sidan, kan mer 
resurser i form av humankapital eller finansiellt kapital göra det möjligt att 
utnyttja affärsmöjligheter när de uppstår. 

Den här studien bidrar till kunskapen om hur egenföretagandet i olika 
grupper påverkas av konjunkturcykeln.2 Specifikt undersöks hur sambandet 
mellan egenföretagande och den lokala konjunkturen skiljer sig åt beroende på 
personens utbildningsnivå. Hypotesen är att personer med högre utbildning har 
lägre sannolikhet att vara egenföretagare i lågkonjunktur eftersom de i 
allmänhet har en starkare position på arbetsmarknaden. De kan också ha de 
färdigheter som behövs för att utnyttja affärsmöjligheter som uppstår i en 
högkonjunktur. Vi kan därför förvänta oss att egenföretagandet bland personer 
med högre utbildning har ett positivt samband med konjunkturen. 

Detta studeras genom att undersöka hur sannolikheten att vara egen-
företagare påverkas av den lokala konjunkturen mätt som vakansgrad i 
regionen. Regionerna som analyseras är så kallade funktionella arbets-

                                                 
1 Jag har valt att använda dessa uttryck för det finns inga enkla motsvarigheter på svenska. 
2Det finns få studier av hur egenföretagandet i olika grupper påverkas av konjunkturen. Ett 
undantag är en studie av Tervo (2006) som undersöker hur familjebakgrund inverkar på valet att 
bli egenföretagare i olika konjunkturlägen. Han finner att hög lokal arbetslöshet leder till ökat 
egenföretagande bland personer från familjer där föräldrarna var egenföretagare och minskat 
egenföretagande bland personer från familjer där föräldrarna var anställda.   
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marknadsregioner framtagna av Statistiska Centralbyrån (SCB) baserat på 
pendlingsmönster. 

Resultaten visar att i genomsnitt har den lokala konjunkturen en begränsad 
effekt på egenföretagandet: för män finns ingen statistisk signifikant effekt och 
för kvinnor en liten positiv effekt. När man låter effekten av konjunkturen 
skilja sig mellan olika grupper syns däremot stora skillnader mellan personer 
med hög respektive låg utbildningsnivå. Resultaten visar att personer med 
eftergymnasial utbildning i högre grad väljer att bli egenföretagare i hög-
konjunktur i jämförelse med andra grupper. Sambandet finns för både män och 
kvinnor men är starkare för kvinnor. Egenföretagandet bland högutbildade 
varierar positivt med konjunkturen vilket tyder på att konjunkturen för denna 
grupp är en pull-faktor. För lågutbildade kvinnor är däremot egenföretagandet 
högre i sämre tider. Studiens resultat är dels ett bidrag till forskningen om 
effekter av lokala arbetsmarknadsförhållanden på egenföretagare, dels bidrar 
den till kunskapen om hur personers humankapital kan interagera med den 
lokala konjunkturen vid valet att bli egenföretagare. 

2 Den lokala konjunkturen och egenföretagande: 
teori och tidigare litteratur 

Motiven bakom beslutet att vara egenföretagare är många. I grundmodellen, 
som ofta används för att förklara varför en person väljer att bli egenföretagare, 
väljer en person egenföretagande om nuvärdet av nyttan att vara egenförtagare 
är större än nuvärdet av kostnaden att inte vara det. Alternativkostnaden består 
av den lön personen skulle ha tjänat som anställd och den ersättning personen 
skulle ha fått vid arbetslöshet.3 Så kallade pull-faktorer är då positiva på så sätt 
att de ökar värdet av att vara egenföretagare eller minskar kostnaden för att 
starta ett företag. Push-faktorer, å andra sidan, gör det mer attraktivt att driva 
eget företag genom att de minskar alternativkostnaden.  

Forskningslitteraturen pekar på flera faktorer som kan öka nyttan av att vara 
egenföretagare, t.ex. tillgång på kapital eller entreprenöriella kompetenser, 
flexibla arbetstider eller en önskan att vara sin egen chef.4 Den huvudsakliga 
push-faktorn som studerats i litteraturen är arbetslöshet. Eftersom risk för 

                                                 
3 Tidigare studier finner att stöd för modellen genom att visa att valet att vara egenföretagare 
påverkas av förväntade inkomster och kostnader förknippade med egenföretagande. Se t.ex. 
Hammarstedt (2009).  
4 För studier om sambandet mellan tillgång på kapital och egenföretagande se Evans och 
Leighton (1989), Blanchflower och Oswald (1989) och Lindh och Ohlsson (1996). Se t.ex. Dunn 
och Holtz-Eakin (2000) för en studie om intergenerationell överföring av entreprenöriell kunskap 
och Blanchflower (2000) om preferenser för flexibla arbetstider och tillfredsställelse med arbetet. 
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arbetslöshet minskar värdet av att vara anställd kan egenföretagande vara ett 
sätt att undgå arbetslöshet. Flera studier visar att arbetslösa har högre 
sannolikhet att bli egenföretagare (se t.ex. Carrasco 1999; Evans och Leighton 
1990; von Greiff 2009).  

Även om flera av de faktorer som beskrivs ovan sannolikt inte varierar över 
konjunkturcykeln, som preferenser för flexibla arbetstider eller för att vara sin 
egen chef, gör vissa det. Exempelvis är det troligt att affärsmöjligheter öppnas 
upp i högkonjunktur vilket ökar värdet av att vara egenföretagare. I låg-
konjunktur, när situationen på arbetsmarknaden försämras, minskar alternativ-
kostnaden och vissa kan därför välja att bli egenföretagare.  

Empiriska studier av egenföretagande och nationell konjunktur finner lite 
olika resultat. Evans och Leighton (1990) finner stöd för att push-faktorerna 
överväger: det finns ett positivt samband mellan egenföretagande och arbets-
löshet på nationell nivå i USA. Att egenföretagande är ökar i lågkonjunktur 
finner även Constant och Zimmerman (2004) i en studie av effekterna av BNP 
tillväxt på övergångar mellan egenföretagande, anställningar och arbetslöshet i 
Tyskland. Däremot finner Robson (1998) inget stöd för att egenföretagandet i 
ekonomin är kontra-cykliskt. I en panelstudie av OECD-länder finner 
Blanchflower (2000) att sambandet mellan egenföretagande och arbetslöshet på 
nationell nivå skiljer sig åt mellan olika länder. Hög arbetslöshet verkar vara 
förenat med ökat egenföretagande i Storbritannien, Tyskland och Sverige, men 
minskat egenföretagande i Österrike, medan det i Frankrike enligt studien inte 
finns något samband. 

Det finns många skäl att tro att relationen mellan konjunktur och egen-
företagande kan skilja sig mellan olika länder. För det första kan skillnader i 
sambandet mellan länder reflektera skillnader i institutioner och arbetsmark-
nadens funktionssätt. Exempelvis kan lönestelheter på arbetsmarknaden leda 
till att individer med lägre produktivitet i högre grad tvingas till egen-
företagande i lågkonjunktur för att undvika arbetslöshet. För det andra har 
studier på ländernivå inte möjlighet att kontrollera för andra faktorer på 
nationell nivå som kan påverka egenföretagandet. 

Figur 1 visar hur egenföretagandet och vakansgraden i ekonomin varierade 
mellan åren 1996–2007 i Sverige. Som synes i figurerna tenderar egenföre-
tagandet öka när konjunkturen försämras. 



6 IFAU – Den lokala konjunkturen och egenföretagande 

 

Figur 1 Vakansgrad och egenföretagande, i procent 
Not: Populationen är personer 30–60 år. Data kommer från Arbetsförmedlingen och SCB.  
 
Relationen mellan egenföretagande och nationell konjunktur kan som sagt även 
bero av förändringar av andra faktorer på nationell nivå, som t.ex. förändringar 
i skatteregler. En styrka med studier av sambandet mellan egenföretagande och 
konjunktur på regional nivå är att det är möjligt att kontrollera för förändringar 
som påverkar egenföretagandet i hela landet. Likväl finner den empiriska 
forskningen om sambanden mellan egenföretagande och lokal konjunktur mot-
stridiga resultat. Moore och Mueller (2002) finner i en studie på kanadensiska 
data att även om en person som drabbas av arbetslöshet i högre grad blir egen-
företagare så har regional arbetslöshet ingen effekt. Ritsilä och Tervo (2002) 
finner att egenföretagandet ökar när nationell BNP växer men finner inget stöd 
för att regionala arbetsmarknadsförhållanden spelar någon roll.  

En förklaring till varför man inte finner något samband mellan lokala 
konjunkturen och egenföretagande kan vara att sambandet skiljer sig åt mellan 
olika grupper. Det är möjligt att grupper med svagare förankring på arbets-
marknaden i lågkonjunktur i högre grad väljer egenföretagande för att 
undkomma arbetslöshet. Det är enklare för grupper med mer kapital eller större 
lånemöjligheter, som har större nätverk och lämpliga entreprenöriella färdig-
heter att utnyttja affärsmöjligheter som uppstår i högkonjunktur. En persons 
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tillgång på humankapital är en faktor som borde vara betydelsefull både för 
sårbarhet för arbetslöshet och för förmågan att utnyttja affärsmöjligheter.    

3 Empirisk metod och data 
Finns det något samband mellan egenföretagande och konjunkturen i Sverige? 
Skiljer det sig mellan olika grupper? Jag studerar detta genom att i en 
regressionsanalys undersöka om det finns ett samband mellan den lokala 
konjunkturen och beslutet att vara egenföretagare och om sambandet beror av 
personens utbildningsnivå. De kategorier som används är om personen har i) 
som mest 9-årig grundskola, ii) gymnasieutbildning, iii) någon högre 
utbildning. Analysen görs separat för män och kvinnor.  

Den empiriska studien använder data från SCB och Arbetsförmedlingen. 
Data täcker åren 1996–2007 och innehåller information om sysselsättnings-
status, utbildningsnivå, inkomster, ålder och kön för hela Sveriges befolkning i 
arbetsför ålder. Studien fokuserar på män och kvinnor i åldern 30–60 år. Skälet 
till att ungdomar exkluderas är att studien är inriktad på personer som dels har 
studerat färdigt, dels inte är anställda eller egenföretagare samtidigt som de 
studerar. Personer äldre än 60 tas bort eftersom det bland äldre kan finnas 
personer som använder egenföretagande som ett sätt trappa ner innan 
pensionen. Även personer som är verksamma i jordbrukssektorn exkluderas. 

Jag studerar dels hur förändringar i den lokala konjunkturen påverkar 
egenföretagandet i regionen, dels hur förändringar i konjunkturen påverkar en 
enskild individs val att blir egenföretagare. Skillnaden mellan de två 
modellerna är att i den första estimeras effekten av konjunkturen både av att 
personer byter till och från egenföretagande och av egenföretagandet bland 
personer som kommer in respektive försvinner ut ur populationen. I den andra 
modellen identifieras hela effekten av personer som byter status till och från 
egenföretagande. 

Som diskuterades i inledningen har forskningslitteraturen urskiljt flera andra 
faktorer som korrelerar med valet att vara egenföretagare som exempelvis 
familjeförhållanden, preferenser för flexibla arbetstider och tillgång till 
finansiellt kapital (se t.ex. Hammarstedt 2009; Lindh och Ohlsson 1996). Vissa 
av dessa faktorer, som preferenser för flexibla arbetstider, torde inte korrelera 
med den lokala konjunkturen; att utelämna dem ur modellen påverkar i det 
fallet inte analysen. Vissa andra faktorer, som tillgång till finansiellt kapital, 
förändras däremot sannolikt med konjunkturen eftersom det antagligen är 
lättare att få tillgång till kapital i högkonjunktur. Tyvärr innehåller databasen 
inga mått på tillgång till kapital vilket gör det omöjligt att kontrollera för detta i 
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den empiriska studien. Eftersom det kan finnas ett samband mellan tillgång på 
kapital och utbildningsnivå är det möjligt att den estimerade effekten av 
utbildning delvis kan hänföras till tillgång på kapital.  

Enligt den teoretiska modellen väljer personer mellan att vara egen-
företagare eller att försöka få en anställning med risken att ibland vara 
arbetslös. Således vill vi studera sambandet mellan konjunkturen och valet att 
vara egenföretagare eller anställd/arbetslös. Därför inkluderas i studien alla 
personer i åldersspannet 30–60 år. 

Information om sysselsättningsstatus baseras på inkomstinformation från 
skattemyndigheten. Definitionen av egenföretagande är densamma som den 
som används av SCB.5 I studien inkluderas både företagare med enskild firma 
och aktiebolag. Skillnaden mellan organisationsformerna är bland annat att 
aktiebolag kräver en initial kapitalinvestering på 100 000 kr och att företagaren 
inte har personligt ansvar för företagets skulder.6   

Lokal konjunktur mäts som vakansgraden i arbetsmarknadsregionen. 
Andelen vakanser i ekonomin beräknas som antalet lediga jobb som registreras 
hos Arbetsförmedlingen som finns kvar mer än 10 dagar dividerat med 
befolkningen i regionen i åldern 18–64. De flesta tidigare studierna från andra 
länder använder arbetslöshet som mått på konjunkturen. Problemet med att 
använda lokal arbetslöshet är att arbetslösa både är med i den beroende och 
oberoende variabeln vilket skapar ett mekaniskt samband mellan de två. Måttet 
vakansgraden lider inte av detta problem. En potentiell svaghet med måttet är 
att endast 30-40 procent av alla lediga jobb rapporteras till arbetsförmedlingen. 
Vakansgraden bedöms dock som ett bra mått på efterfrågan i ekonomin.7  

De regioner som studeras är de av SCB konstruerade funktionella arbets-
marknaderna som baseras på pendlingsmönstret mellan kommuner. Här 
används den indelning som gällde år 2000 då det fanns 90 lokala arbets-
marknader. Variabeldefinitioner och datakällor återfinns i Tabell A 1 i appen-
dix.  

Tabell 1 visar deskriptiv statistik för hela populationen och för personer som 
är egenföretagare. I den övre panelen presenteras information om män och i 
den undre informationen rörande kvinnor. Egenföretagandet är högre bland 
män, 9,7 procent, än bland kvinnor där andelen egenföretagare är 4,2 procent. 

                                                 
5 På SCB:s hemsida (www.scb.se) finns mer information om definitionen av egenföretagande.  
6 2004 förändrade SCB sitt arbetssätt för att hitta egenföretagare vilket innebar en ökning av 
antalet egenföretagare. Särskilt stor var ökningen av antalet egenföretagare med aktiebolag. I den 
empiriska analysen tas hänsyn till detta genom att alla kontrollvariabler tillåts ha olika effekter 
före och efter 2004.   
7 Se Arbetsförmedlingen (2012) för en diskussion om lediga jobb är ett bra mått på efterfrågan i 
ekonomin. 
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Av dessa egenföretagare driver en minoritet företaget som aktiebolag; för män 
är andelen 42 procent och för kvinnor 30 procent. Vidare kan vi se att personer 
med endast grundskoleutbildning är överrepresenterade medan personer med 
högskoleutbildning är underrepresenterade bland egenföretagarna. Egen-
företagare är också något äldre, ca två år i genomsnitt. I genomsnitt finns 6,7 
vakanser per 1000 personer över hela perioden. Eftersom den genomsnittliga 
vakansgraden är något högre bland egenföretagare tyder det på att egen-
företagande är något mer förekommande på arbetsmarknader med fler lediga 
jobb.  

Tabell 1 Deskriptiv statistik 

 Totalt      Egenföretagare 
 Genomsnitt sd  Genomsnitt sd 
 Män  
Grundskola 0,217     0,413  0,270     0,444 
Gymnasium 0,619     0,486  0,615     0,487 
Universitet 0,163     0,370  0,115     0,319 
Ålder 44,7      8,90  46,4     8,46 
Andelen vakanser 0,00671     0,00267  0,00686     0,00282 
Andelen egenföretagare 0,0970     0,296    
Andel AB    0,422     0,494 
Antal observationer 22 278 181  2 159 442 
 Kvinnor  
Grundskola 0,175     0,380  0,196    0,397 
Gymnasium 0,641     0,480  0,654     0,476 
Universitet 0,185      0,387  0,150     0,357 
Ålder 44,8     8,91  46,3     8,48 
Andelen vakanser 0,00672     0,00268  0,00692     0,00283 
Andelen egenföretagare 0,0423      0,201    
Andel AB    0,307     0,461 
Antal observationer 21 841 773  923 343 

4 Resultat 
Innan resultaten från panelstudien presenteras undersöks hur sambandet mellan 
vakansgraden och egenföretagande ser ut när vi jämför regioner i tvärsnitt. 
Avsnittet innehåller också en analys av sambandet mellan lokal konjunktur och 
organisationsform bland egenföretagare.  

4.1 Långsiktiga skillnader mellan regioner 
Skillnader i egenföretagande mellan regioner kan återspegla skillnader i 
situationen på arbetsmarknaden men även permanenta skillnader som kan bero 
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av t.ex. industristruktur och geografiska faktorer. I Tabell 2 presenteras resul-
taten från en regressionsanalys där jag tittar på sambandet mellan vakansgraden 
och egenföretagande på regional nivå. De första två kolumnerna visar resultatet 
för kvinnor och de sista två resultatet för män. Som visas i den första raden, 
kolumnerna 1 och 3, är kvinnor och män i högre grad egenföretagare om de bor 
i en region med en högre vakansgrad. Om vi gör tankeexperimentet att jämföra 
egenföretagandet i en arbetsmarknadsregion med en relativt låg vakansgrad 
(vid 25:e percentilen i fördelningen) med en arbetsmarknadsregion med en 
relativt hög vakansgrad (vid 75:e percentilen i fördelningen) så är egen-
företagandet bland kvinnor 0,5 procentenheter högre i regionen med den högre 
vakansgraden. Eftersom andelen egenföretagare bland kvinnor i genomsnitt är 
4,2 procent innebär det att andelen är 12 procent högre. Egenföretagandet bland 
män är 9,1 procent högre i regioner med en relativt hög vakansgrad.  

Sambandet mellan egenföretagande och individkarakteristika liknar de 
resultat som hittats i andra studier: egenföretagande ökar med ålder men i 
avtagande takt och personer med högre utbildning är i lägre grad egenföre-
tagare (se t.ex. Hammarstedt, 2006). Resultaten som presenteras i första 
kolumnen visar att egenföretagandet är 0,3 procentenheter lägre bland kvinnor 
med gymnasieutbildning och 1,23 procentenheter lägre bland kvinnor med 
universitetsutbildning i jämförelse med kvinnor med endast en grundskole-
utbildning.  

I nästa steg undersöks om effekten av arbetsmarknadsläget skiljer sig åt 
mellan personer med olika utbildningsnivå. Enligt resultaten i kolumnerna 2 
och 4 är sambandet med vakansgraden starkare för både män och kvinnor med 
högre utbildning. Om vi än en gång gör jämförelsen mellan regioner med en 
hög respektive låg vakansgrad ser vi att bland kvinnor med högre utbildning 
ökar egenföretagande med 0,7 procentenheter, d.v.s. 20,3 procent. Bland män 
med högre utbildning ökar egenföretagandet med 14,5 procent.  

Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att pull-faktorerna på lokala 
arbetsmarknader med hög vakansgrad är starkare än push-faktorerna på arbets-
marknader med lägre vakansgrad. Sambandet är starkare för personer med 
högre utbildning.  
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Tabell 2 Resultat från tvärsnittstudie av sambandet mellan det lokala 
arbetsmarknadsläget och egenföretagande, procentenheter och procent 

Effekt på sannolikhet att vara egenföretagare 
 Kvinnor Män 
 (1) (2) (3) (4) 
Ökning av vakansgraden  0,51  0,88  
från värdet i den  (12,0%)  (9,1%)  
25:e-75:e percentilen     
        om grundskola  0,27  0,83 
     (1,1%)  (6,9%) 
        om gymnasium  0,50  0,86 
  (10,5%)  (8,9%) 
        om universitet  0,70  0,99 
  (20,3%)  (14,5%) 
     Grundskola - gymnasium -0,30 -0,81 -1,92 -1,97 
 (6,3%) (17,1%) (-2,4%) (-16,4%) 
     Grundskola  - universitet -1,23 -2,24 -4,99 -5,38 
 (-25,9%) (-47,2%) (-41,4%) (-44,7%) 
     Ålder 40 till 50 0,72 0,72 1,77 1,77 
 (17,7%) (17,7%) (-18,3%) (-18,3%) 

Not: Effekterna estimeras med OLS och standardfelen klustrade på regional nivå. Alla 
effekter är statistiskt signifikanta på 1 procent-nivån. Tabellen visar effekten i procentenheter 
och procent inom parentes. Skillnaden i vakansgrad mellan värdet i den 75:e och 25:e 
percentilen är 0,0029. För att räkna ut procentuella effekter används genomsnittligt egen-
företagande i olika utbildningsgrupper. För kvinnor är egenföretagandet 4,47 procent bland 
lågutbildade, 4,31 procent bland gymnasieutbildade och 3,45 procent bland universitets-
utbildade. För män är andelarna för samma kategorier 12,04 procent, 9,60 procent och 6,84 
procent. 

4.2 Effekter av den lokala konjunkturen på egenföretagande 
Spelar den lokala konjunkturen roll för egenföretagandet? För att studera denna 
fråga går jag vidare till panelstudien där sambandet mellan förändringar i den 
lokala konjunkturen och förändringar i egenföretagandet undersöks. I Tabell 3 
presenteras resultaten för kvinnor i den övre panelen och resultaten för män i 
den nedre panelen.  

Om vi först tittar på resultaten för kvinnor ser vi i den första kolumnen att 
en ökad vakansgrad i regionen leder till att fler kvinnor väljer att vara 
egenföretagare. Effekten är mindre än i tvärsnittsstudien (2,3 procent jämfört 
med 12,0 procent av att gå från 25:e till 75:e percentilen) vilket tyder på att en 
del av skillnaderna mellan regioner beror på permanenta skillnader som 
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påverkar egenföretagandet.8 I nästa steg studeras om sambandet ser olika ut 
beroende på utbildningsnivå (resultat i kolumn två). Till skillnad från resultaten 
från tvärsnittsstudien presenterade i Tabell 2 så är en högre vakansgrad 
associerad med lägre egenföretagande bland kvinnor med endast grundskole-
utbildning. Bland kvinnor med gymnasieutbildning eller högre utbildning ökar 
däremot egenföretagandet vid en högre vakansgrad. Effekten av samma 
variation som ovan är 1,7 och 7,6 procent för gymnasieutbildade respektive för 
kvinnor med universitetsutbildning.  

I nästa steg studeras sambandet mellan den lokala konjunkturen och byten 
till och från egenföretagande. Enligt resultaten som presenteras i kolumn 3 
byter gymnasieutbildade och högutbildade i högre grad till egenföretagande i 
högkonjunktur. När vi studerar byten till och från egenföretagande finns ingen 
statistisk signifikant effekt av lokal konjunktur bland kvinnor med låg 
utbildningsnivå. Skillnaden i resultat mellan kolumn 2 och 3 kan förklaras med 
att de lågutbildade kvinnor som kommer in i (försvinner ut ur) den studerade 
populationen i lägre (högre) grad är egenföretagare när det är högkonjunktur.   

Resultaten i den nedre panelen för män visar på ett liknande mönster som 
för kvinnor men sambanden är svagare. Enligt resultaten i den första kolumnen 
har förändringar i arbetsmarknadsläget inte någon statistisk signifikant effekt 
på egenföretagandet bland män. Det positiva sambandet mellan egenföre-
tagande och vakansgrad som fanns i tvärsnittsstudien kan således förklaras av 
permanenta skillnader mellan regioner. När vi låter effekten skilja sig mellan 
personer med olika utbildningsnivå (resultat i kolumn 2) ser vi att egen-
företagandet bland män med högre utbildning är något pro-cykliskt, d.v.s. ökar 
när arbetsmarknadsläget i regionen förbättras. I den sista kolumnen presenteras 
resultatet från modellen när vi studerar sambandet mellan arbetsmarknadsläget 
och personers byte till och från egenföretagande. Som för kvinnor, visar 
resultaten att män med högre utbildning har större sannolikhet att byta till 
egenföretagande i högkonjunktur.9 Om vakansgraden i en region ökar från 
värdet i den 25:e percentilen till värdet i den 75:e percentilen ökar egen-
företagandet bland män med 4,3 procent. 

Sammanfattningsvis visar resultaten av panelstudien att det framförallt är 
egenföretagandet bland högutbildade som ökar när arbetsmarknadsläget för-

                                                 
8 Effekten av att vakansgraden ökar från ett värde på den 25:e  percentilen i fördelningen till den 
75:e percentilen. 
9 Om tidseffekterna tillåts variera för olika utbildningsgrupper blir effekten på mäns 
egenföretagande svagare. Se vidare analys i Svaleryd (2013). 
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bättras.10 Det tyder på högutbildade i högre grad väljer egenföretagande av 
positiva faktorer (pull-faktorer) än personer med lägre utbildningsnivå.  

Tabell 3 Resultat från panelstudie av sambandet mellan det lokala 
arbetsmarknadsläget och egenföretagande, procentenheter och procent 

 (1)  (2) (3) 
Kvinnor  
Ökning av vakansgraden 
från värdet i den  
25:e-75:e percentilen 

0,10 
(2,3%) 

Ökning av 
vakansgraden 
från värdet i den  
25:e-75:e percentilen 

  

          om grundskola -0,12 -0,02 
   (-2,6%) (0,4%) 
          om gymnasium 0,07 0,12 
   (1,7%) (2,8%) 
          om universitet 0,26 0,27 
   (7,6%) (8,0%) 
     
Män  
Ökning av vakansgraden  
från värdet i den 
25:e-75:e percentilen 

0,11 
(1,1%) 

Ökning av vakans-
graden från värdet i den 
25:e-75:e percentilen 

  

          om grundskola 0,10 -0,05 
   (0,9%) (0,4%) 
          om gymnasium 0,09 0,09 
   (0,9%) (0,9%) 
          om universitet 0,14 0,29 
   (2,1%) (4,3%) 
Not: Tabellen visar effekter av ökning av vakansgraden med 0,002915. Regressionerna 
estimeras med OLS med standardfelen klustrade på regional nivå. Alla specifikationer inklu-
derar ålder, ålder^2, kategorivariabler för utbildningsnivå och tidsfixa effekter. Speci-
fikationerna i kolumn 1 och 2 inkluderar regionfixa effekter och kolumn 3 individfixa effekter. 
Estimat i kursiv stil betyder att totaleffekten är signifikant på 10 procentsnivån. 

5 Slutsatser 
Den här studien har undersökt om det finns ett samband mellan egen-
företagande och den lokala konjunkturen i Sverige. När ekonomin växer 
uppstår affärsmöjligheter vilket torde uppmuntra till nyföretagande. Personer 
väljer i så fall egenföretagande av positiva orsaker (s.k. pull-faktorer) för att 

                                                 
10 Detta resultat är robust för alternativ definition av egenföretagare och för alternativ 
ekonometrisk modell (Svaleryd, 2013). 
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avkastningen på egenföretagande ökar. I lågkonjunktur, däremot, kan egen-
företagande vara ett sätt att undvika arbetslöshet. Personer väljer då egen-
företagande av negativa orsaker (s.k. push-faktorer) på grund av lägre avkast-
ning på alternativet som är anställning eller arbetslöshet. Likt studier från andra 
länder finner jag endast ett svagt samband mellan det lokala arbetsmarknads-
läget och egenföretagare i genomsnitt.  

Det är emellertid möjligt att dessa så kallande pull- och push-faktorer är 
olika starka beroende på personens utbildningsnivå. Personer med högre 
utbildning kan ha det lättare att utnyttja affärsmöjligheter när de uppstår och ha 
en starkare position på arbetsmarknaden. Tidigare studier har inte studerat 
skillnader beroende på utbildningsnivå utan främst studerat hur sambandet ser 
ut i genomsnitt. Resultaten från panelstudien visar att personer med högre 
utbildning, i högre grad än personer med lägre utbildningsnivå, väljer eget 
företagande i högkonjunktur. Studien finner således stöd för hypotesen att 
högutbildade i högre grad väljer egenföretagande av positiva orsaker, exempel-
vis uppkomsten av nya affärsmöjligheter, än personer med låg utbildningsnivå. 
Sambandet är starkare för kvinnor än för män.  
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Appendix 
 
Tabell A 1 Detaljerad beskrivning av variabler 

Variabler Beskrivning Källa 
Vakansgrad Registrerade vakanser/befolkning ålder 

18–64  
Arbetsförmedlingen 

Lokal arbets-
marknadsregion  

Konstruerade av SCB baserat på 
pendlingsmönster mellan kommuner år 
2000. 

Statistiska centralbyrån (SCB) 

Egenföretagare En dummyvariabel som tar värdet 1 om 
personen är kategoriserad som 
egenföretagare baserat på inkomstdata 
från november, och annars 0.  

En longitudinell databas kring 
utbildning, inkomst och 
sysselsättning (LOUISE/LISA), 
SCB 

Aktiebolag  En dummyvariabel som tar värdet 1 om 
egenföretagaren har ett aktiebolag, och 
värdet 0 om egenföretagaren har enskild 
firma.  

Som ovan 

Grundskola <10 års utbildning  Som ovan 
Gymnasium 10-12 års utbildning Som ovan 
Universitet >12 års utbildning Som ovan 
Ålder  Som ovan 
Kön  Som ovan 
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