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FÖRORD

Utvecklingen av teknologi har på senare tid blivit alltmer vetenskaps-
baserad, vilket har ställt samverkan mellan universitet och näringsliv i
blixtbelysning. Ett fenomen som rönt särskilt stort intresse är akade-
miskt entreprenörskap, dvs. de olika sätt varpå universitetsforskare di-
rekt deltar i de många led av tillämpad forskning, produktutveckling,
företagsuppbyggnad osv. som i regel föregår en framgångsrik kommer-
sialisering av den egna forskningen. Syftet med föreliggande arbete är
att jämföra betingelserna för akademiskt entreprenörskap i USA och
Sverige och att försöka förklara varför det amerikanska akademiska
systemet tycks ha varit mer framgångsrikt än dess svenska motsvarig-
het,när det gäller att få det akademiska entreprenörskapet att blomstra,
trots att Sverige internationellt sett ligger i topp vad gäller satsningar på
forskning och utveckling (FoU) och har utvecklat omfattande statliga
stödsystem och samverkansformer mellan universitet och näringsliv.

Denna bok är en utvidgad och omarbetad version av uppsatsen
»Incentives for Academic Entrepreneurship: Sweden and the United
States«, vilken författades som en del av forskningsprogrammet The
Role of Universities for National Competitiveness and Regional Develop-
ment samordnat av Sverker Sörlin och Gunnar Törnqvist inom
Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) ram.

Vi är tacksamma för utmärkt assistenthjälp från Per Thulin, Brent
Goldfarb och Johan Fritzell och för värdefulla kommentarer från
medlemmarna av den internationella forskargruppen, deltagarna vid
ett seminarium på Institutet för Ekonomisk-Historisk Forskning vid
Handelshögskolan samt från Hans Tson Söderström, Karl-Olof
Faxén, Håkan Gergils, Ulf Jakobsson och Joakim Stymne.

Slutligen vill vi tacka för finansiellt stöd från Ruben Rausings Fond
för forskning om nyföretagande och innovationer och från Rådet för
arbetslivsforskning.

      

Magnus Henrekson och Nathan Rosenberg
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KAPITEL 1

Inledning

Entrepreneurship is more than a constellation of skills or an individual aptitude.

It is a way of life, a culture. It thrives in some groups, and is almost wholly absent

in others. Many academic communities, particularly in Europe, have traditionally

belonged to the second category. It is hard to see how this state of affairs can be

changed without transforming the academic monoculture into a more pluralistic

one (Stankiewicz, , s. ).

Ett av de mest slående inslagen i utvecklingen under decennierna efter
andra världskriget har varit den växande betydelsen av den akademis-
ka forskningens bidrag till högt utvecklade industriländers fortsatta
ekonomiska utveckling. På senare tid har en ännu mer slående utveck-
ling ägt rum, i första hand i Förenta Staterna. Denna utveckling skulle
kunna benämnas »akademiskt entreprenörskap«. Vi använder denna
term i en bred, allmän bemärkelse för att tala om en rad sätt för uni-
versitetsforskare att göra mer än att producera kunskap som potenti-
ellt kan visa sig vara kommersiellt värdefull. Universitetsforskare kan
också ta en mängd initiativ för att underlätta kommersialiseringen av
sin kunskap, vilket innebär att de aktivt deltar i utformningen av sälj-
bara produkter och intar ett slags ledarskapsroll för att säkerställa en
framgångsrik kommersialisering.

Nuförtiden spelar också frågan om akademiskt entreprenörskap en
viktig roll i den offentliga debatten. Det är ganska naturligt med tanke
på att teknologin under senare tid har blivit alltmer vetenskapsbase-
rad. I första hand har de mest snabbväxande och välståndsskapande
näringsgrenarna såsom bioteknik, data och telekommunikation grad-
vis blivit mer vetenskapligt baserade. Det finns också ett antal spekta-
kulära exempel på nya företag som på kort tid, ibland mindre än tio år,
har växt ut till stora multinationella koncerner. Då produktionen av
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 Se Slaughter och Leslie () för en omfattande granskning av fenomenet i fråga.



vetenskapliga resultat i stor utsträckning äger rum vid universitet,
hamnar kontakterna mellan universitet och näringsliv med nödvän-
dighet i skarpt fokus (genomgående i denna bok inbegriper termen
universitet även högskolor). Politiker i många utvecklade länder har
också svarat på denna utveckling, framför allt genom att bygga upp en
omfattande infrastruktur avsedd att underlätta kommersialiseringen
av vetenskapliga resultat. Detta fenomen har inte utvecklats på samma
sätt i alla länder.

Förenta Staterna har fått en hel del uppmärksamhet i detta sam-
manhang, särskilt gäller detta den fenomenala utvecklingen i Silicon
Valley med dess fruktbara samarbete mellan nya teknologibaserade
företag och forskare vid Stanforduniversitetet. Denna region känne-
tecknas av en dynamisk entreprenöriell kultur, som har producerat så-
väl ett stort antal nydanande småföretag som spektakulära exempel på
nya multinationella företag med tiotusentals anställda och enastående
börsvärden. Senare tids forskning har grundligt dokumenterat den in-
strumentella roll som framstående vetenskapsmän spelar i denna pro-
cess. Det är nu vida erkänt att Förenta Staternas extraordinära förmå-
ga att kommersialisera frukterna av akademisk forskning är en central
bidragande faktor till landets återtagande av den globala teknologiska
ledarpositionen på -talet. 

I denna bok kommer vi att jämföra utvecklingen för och omfatt-
ningen av akademiskt entreprenörskap i Sverige och USA. Det finns
två skäl till att en jämförelse mellan dessa två länder är särskilt intres-
sant. Först och främst har USA och Sverige ett gemensamt organisato-
riskt särdrag: I båda länderna bedrivs huvuddelen av spetsforskningen
vid universitet som också bedriver undervisning. I det kontinentala
Europa är en stor del av denna forskning tvärtom koncentrerad till
statligt finansierade institut, som historiskt sett har varit geografiskt
och organisatoriskt åtskilda från universiteten. För det andra har det
uppstått ett växande missnöje med Sveriges långsiktiga ekonomiska
utveckling. En naturlig fråga som då uppkommer är huruvida en vik-
tig bidragande faktor till den svenska nedgången relativt andra länder
är att samverkan mellan det svenska universitetssystemet och närings-
livet inte givit den avkastning i form av ny kommersialiserbar kunskap
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 En ny défi américain (Servan Schreiber, ).



som högt utvecklade ekonomier har blivit alltmer beroende av.
Vårt syfte är att förklara varför det amerikanska universitetssyste-

met tycks ha varit mer framgångsrikt i att skapa förutsättningar för
akademiskt entreprenörskap, även om vi tar hänsyn till viktiga skillna-
der i övrigt mellan länderna, inte minst den avsevärda storleksskillna-
den. Det är troligt att det amerikanska universitetssystemet har spelat
en viktigare roll för kommersiella innovationer, nya företagsbildning-
ar och sysselsättningstillväxt än universiteten i Sverige. Vår hypotes är
att de bakomliggande orsakerna till detta bör sökas i skillnader i de
centrala institutioner och spelregler som är av särskild betydelse för att
det akademiska entreprenörskapet ska blomstra.

Boken är disponerad på följande sätt. I kapitel  jämför vi den eko-
nomiska utvecklingen avseende ekonomisk tillväxt, skapade arbetstill-
fällen och den högteknologiska sektorns aggregerade utveckling i Sve-
rige, USA och de flesta andra OECD-länder. Skulle det visa sig att den
svenska utvecklingen är svag på relevanta punkter, ger det oss en logisk
utgångspunkt för vår studie, även om det ska betonas att samverkan
mellan universitet och näringsliv endast är en av byggstenarna i en na-
tions ekonomiska system. Kapitel  innehåller en jämförelse av investe-
ringar i forskning och utveckling (FoU), hur investeringarna fördelas
mellan universitet och andra sektorer samt några jämförelser mellan
olika länders mätbara utfall av FoU-investeringar. I kapitel  granskar vi
statliga stödsystem och andra samverkansformer för att underlätta
kontakterna mellan universitet och näringsliv i Sverige och USA.Kapit-
len  till  innehåller närmare granskningar av relevanta incitament-
strukturer i Sverige och USA. Vi identifierar fyra nyckelområden i det
avseendet: incitamenten till () humankapitalbildning, () att bli entre-
prenör, () att expandera befintliga verksamheter samt () incitamen-
ten inom universitetssystemen att anpassa kursernas inriktning och
fördelningen av forskningsanslag efter den privata sektorns efterfrågan,
för att göra det lättare att överbrygga klyftan mellan den akademiska
världen och näringslivet.Kapitel  innehåller en kortfattad analys av det
sena -talets högst märkbara entreprenöriella renässans i vissa
sektorer i svensk ekonomi och frågan huruvida denna renässans är för-
enlig med vår grundläggande analys. Kapitel  avslutar boken.

Vår främsta slutsats är att förklaringen till den begränsade omfatt-
ningen av akademiskt entreprenörskap i Sverige jämfört med USA är
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att den entreprenöriella kulturen varit betydligt mer utvecklad i USA.
Den mindre utvecklade entreprenöriella kulturen i Sverige är föga för-
vånande, med tanke på att relevanta incitamentstrukturer inte har be-
lönat ett entreprenöriellt beteende i samma utsträckning som i USA.
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KAPITEL 2

Ekonomisk utveckling

I detta kapitel skisserar vi kort Sveriges och USA:s relativa utveckling
vad gäller ekonomisk tillväxt, sysselsättning och den högteknologiska
sektorn. Dessa två länder kommer att jämföras såväl med varandra
som med andra enskilda OECD-länder eller ett brett urval av OECD-
länder.

Aggregerad ekonomisk tillväxt

Gemensamt för Sverige och USA är att de vid andra världskrigets slut
var mycket rika jämfört med de flesta andra industriländer. Utan tvivel
var USA i många avseenden tekniskt ledande, men i slutet av -
talet låg Sverige inte långt efter.  Eftersom de två länderna hade relativt
höga inkomstnivåer i slutet av -talet, och med hänsyn till såväl
upphinnareffekten som tendensen mot konvergerande inkomster
mellan länder, borde man förvänta sig en låg svensk tillväxttakt i för-
hållande till OECD-genomsnittet under de efterföljande tidsperioder-
na. Tabell . visar att Sverige har haft en långsam tillväxt efter  i
förhållande till OECD. Detta stämmer emellertid inte för USA. Från
 och fram till i dag har den amerikanska tillväxttakten varit i nivå
med och t.o.m. lite över OECD-genomsnittet och om jämförelsen be-
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 För en klargörande diskussion om tekniskt ledarskap, se Nelson och Wright
().

 Enligt upphinnarhypotesen (catching up) gäller följande: När produktivitetsnivån
är avsevärt högre i ett eller flera länder jämfört med en grupp andra länder, är det
möjligt för länderna i den senare gruppen att påbörja en upphinnarprocess genom
att hämta mer avancerad produktionsteknik från de mer utvecklade länderna
(Abramovitz, ; Dowrick och Nguyen, ). Konvergens innebär en minskad
varians i länders inkomster. Konvergens är inte nödvändigtvis detsamma som en
upphinnarprocess, eftersom en minskad varians kan uppstå även om övriga länder
inte närmar sig det tekniskt ledande landets inkomstnivå (Barro och Sala-i-Martin,
).



gränsas till en senare period, ligger USA:s tillväxt påtagligt över
OECD-snittet. Den amerikanska ekonomin har framför allt växt
mycket snabbt under -talet, jämfört med både Sverige och OECD
som helhet. BNP per capita har exempelvis vuxit dubbelt så snabbt i
USA jämfört med resten av OECD under perioden –.

Den långsamma ekonomiska tillväxttakten i Sverige sedan  har

14 AKADEMISKT ENTREPRENÖRSKAP

Tabell 2.1.Tillväxttakt för BNP och BNP per capita i Sverige, USA samt OECD
exklusive USA under olika perioder, 1970–1998 (procent).

1970–98 1980–98 1990–98

BNP BNP BNP
BNP per capita BNP per capita BNP per capita

Sverige 1,7 1,3 1,6 1,2 1,0 0,6
USA 2,8 1,8 2,8 1,8 3,0 2,0
OECD exkl. USA 2,7 1,9 2,3 1,6 1,8 1,0

Källa: OECD, National Accounts – Vol. , ; OECD, Main Economic Indicators,

februari .

haft en högst betydande inverkan på den svenska inkomstnivån i för-
hållande till andra länder.Det är dock välkänt att det är svårare att jäm-
föra inkomstnivåer än tillväxttakter mellan länder. Lämpligast är för-
modligen att använda OECD:s mått på köpkraftsparitetsjusterad BNP
per capita. Sverige hade den fjärde högsta bruttonationalprodukten
per capita i OECD-området år , med en BNP per capita på  pro-
cent över OECD-genomsnittet ( procent över om Mexiko och Turki-
et utesluts).  hade Sverige fallit till en delad niondeplats,  procent
över OECD-snittet ( procent under om Mexiko och Turkiet utesluts).
 rankades Sverige som nummer  tillsammans med Storbritan-
nien, med en BNP per capita på  procent under OECD:s genomsnitt
( procent under om Mexiko och Turkiet utesluts). Se vidare Tabell
A. i Appendix. Det ska här observeras att OECD håller på att revidera
sin nationalräkenskapsstatistik. Denna revidering var inte genomförd
för alla OECD-länder i mitten av år  och reviderade jämförelser
av BNP per capita är ännu inte tillgängliga bakåt i tiden till .Vi har
därför valt att här redovisa de oreviderade uppgifterna. Enligt den
reviderade, ännu ej kompletta, statistiken hade Sverige den :e högsta
BNP-nivån per capita år .Den relativa inkomsten i förhållande till
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förhållande till OECD, 1970–1998 (OECD = 100).
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OECD-snittet steg med en procentenhet från  till  (OECD,
Main Economic Indicators, mars ).

USA har å andra sidan behållit sin position som det näst rikaste lan-
det per capita under hela perioden. Figur . visar tydligt att både Sve-
rige och USA släpade efter OECD i samma omfattning fram till -
talet. Sedan dess har de båda länderna utvecklats i olika riktningar:
Medan Sverige fortfarande år  var en eftersläntrare har den ame-
rikanska ekonomin växt snabbt under -talet, vilket har lett till att
USA:s inkomstnivå återigen stigit i förhållande till OECD:s genom-
snitt. Det bör noteras att USA:s starka utveckling under -talet har
ägt rum trots en inkomstnivå som år  låg  procent över den
svenska nivån.

Sysselsättningsutveckling

Som vi kan se i Figur . steg den befolkningsjusterade sysselsättnings-
nivån med ca  procent i USA mellan  och ,medan den sjönk
med  procent i Sverige under samma period. Antalet amerikanska
arbetstillfällen i den privata tjänstesektorn ökade med  procent mel-
lan  och , jämfört med , procent i Sverige. Värt att notera
är också att den amerikanska sysselsättningen har ökat mycket fortare
än befolkningen, trots en snabb befolkningstillväxt ( procent).

Siffrorna ovan anger att sysselsättningstillväxten varit avsevärt
snabbare i USA än i Sverige. Men enligt OECD:s statistik för  var
sysselsättningsandelen – beräknad som andelen sysselsatta människor
av den totala arbetsföra befolkningen – endast  procentenheter lägre
i Sverige än i USA (, procent mot , procent). OECD:s siffror
tar emellertid inte hänsyn till antalet arbetstimmar. År  var den
genomsnittliga årsarbetstiden   timmar i USA och   i Sverige,
medan sysselsättningsandelen var , procent respektive , pro-
cent. Resultatet av detta är att den arbetstidsjusterade sysselsättnings-

16 AKADEMISKT ENTREPRENÖRSKAP

 Den privata tjänstesektorn definieras som den totala privata sysselsättningen
minus antalet privata arbetstillfällen inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske,
gruvdrift, tillverkning, elektricitet-, gas-, ång- och vattenarbeten samt bygg-
branschen. Helt jämförbara sysselsättningsdata för den privata tjänstesektorn
definierad på detta sätt har ej varit tillgängliga efter .

 OECD, Employment Outlook, juni .
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nivån var en tredjedel högre i USA än i Sverige.  Den arbetstidsjuste-
rade sysselsättningsnivån har sjunkit något i Sverige sedan början av
-talet medan den har stigit dramatiskt i USA. En låg sysselsätt-
ningsnivå är även typiskt för de flesta andra europeiska länder.

Utvecklingen inom den högteknologiska sektorn

För våra syften är det givetvis särskilt intressant att studera resultaten i
de båda ländernas högteknologiska tillverkningssektorer. Figur .

visar utvecklingen av de högteknologiska branschernas andel av pro-
duktion och sysselsättning sedan  i USA, Sverige och  OECD-
länder. Genomgående är att den högteknologiska produktionen och
sysselsättningsandelen har varit betydligt högre i USA än i Sverige och
andra OECD-länder. Sedan  har högteknologins andel av pro-
duktionen stigit kraftigt i Sverige: från  till  procent mellan 

och , vilket jämställer Sverige med andra OECD-länder. Samti-
digt bör det noteras att denna ökning inte är ett resultat av ökad pro-
duktion i ett stort antal nya företag. Praktiskt taget hela ökningen kan
tillskrivas den kommersiella framgången för Ericssons mobiltelefon-
system, och i mindre utsträckning Astras läkemedelsförsäljning, fram-
för allt Losec.

Uppfattningen att den ökade högteknologiska produktionen drivs
på av en stark utveckling i ett fåtal stora företag stöds av ytterligare be-
lägg, som visar en låg tillväxttakt bland nya teknikbaserade företag. Ut-
terback och Reitberger () gjorde en omfattande intervjustudie
med  företag baserade på ny teknik som grundades mellan  och

18 AKADEMISKT ENTREPRENÖRSKAP

 Nickell () jämför den arbetstidsjusterade sysselsättningen i  OECD-länder.
Det visar sig att variationerna mellan länderna är mycket stora. Om vi utgår från
att det maximala antalet arbetstimmar per år är  , varierar sysselsättningen
från – procent (Spanien och Belgien) till – procent (Japan och USA).

 OECD, Employment Outlook, juli , juli  och juni  samt OECD,
Economic Outlook, juni .

 Mönstret är ungefär detsamma om vi tittar på högteknologisk export. Sedan
mitten av -talet har USA:s högteknologiska exportandel legat på ca 

procent. Sveriges andel har fram till slutet av -talet motsvarat ungefär hälften
av den amerikanska nivån. Under -talet har den svenska högteknologiska
exportens andel ökat med  procent (), vilket i grova drag är OECD:s
genomsnittsnivå om USA inte inkluderas.
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Figur 2.3. Högteknologiska produkters andel av tillverkningssektorns produktion
och sysselsättning, 1970–1996.

Anm.: De  OECD-länderna är Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Japan,

Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. På grund av brist på data ingår inte Tyskland förrän .

Danmark och Storbritannien är exkluderade . Länderurvalet har styrts av tillgången

på data. I juni  fanns inga senare data från OECD tillgängliga.

Källa: OECD, DSTI (STAN Industrial Base), .
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. Dessa  företag utgjorde ungefär hälften av det totala antalet så-
dana företag som grundades under den perioden.  var den totala
sysselsättningen i de  företagen   i Sverige och  utomlands.
Detta ska jämföras med den totala sysselsättningen på tillverknings-
området vid den tidpunkten: nästan  . De studerade företagen
bidrog således med ca , procent till den totala sysselsättningen på
tillverkningsområdet. Rickne och Jacobsson () har uppdaterat
Utterbacks och Reitbergers studie genom att följa de  företag som
 fortfarande uppfyllde de ursprungliga urvalskriterierna.Av de 

företagen hade endast nio vuxit till mer än  anställda år . Sam-
mantaget sysselsatte de  företagen inte fler än   personer i Sve-
rige .

Rickne och Jacobsson () har studerat alla nya teknikbaserade
företag grundade mellan  och  (och som fortfarande är verk-
samma ) i Sverige. De viktigaste resultaten från deras studie sam-
manfattas i Tabell ..  svarade de anställda i de nya teknikbasera-
de företagen för , procent av tillverkningssektorns sysselsättning i
de utvalda branscherna och , procent av sysselsättningen på områ-
det för tillverkningsindustrirelaterade tjänster. Totalt sett stod dessa
företag för , procent av sysselsättningen i de branscher som de till-
hörde (antingen tillverkning eller tillverkningsindustrirelaterade
tjänster). Deras andel av den totala sysselsättningen var således mycket
liten och kanske ännu viktigare är det faktum att inte ett enda av dessa
företag hade mer än  anställda. I jämförelse med USA kan nämnas
att bara Sun Microsystems (grundat ) har över   anställda,

Tabell 2.2. De nya teknologibaserade företagens storleksfördelning 1993.

Antal företag Antal anställda Andel av totalt
Storlek i storleksklassen i storleksklassen antal anställda

3–19 1 022 7 702 39,5
20–49 196 5 886 30,2
50–99 48 3 187 16,4
100–199 15 2 009 10,3
200–499 3 704 3,6
Total 1 284 19 488 100,0

Anm.: Samtliga nya teknologibaserade företag grundade åren – ingår i undersökningen.

Källa: Rickne och Jacobsson ().
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dvs. fler än det totala antalet anställda år  i alla nya teknikbaserade
företag som grundats i Sverige sedan .

Det finns också ett fåtal svenska studier som uteslutande fokuserar
på teknikbaserade företag grundade av en universitetsforskare. Den
mest omfattande studien av detta slag är Olofsson och Wahlbins
(). Denna studie omfattar  företag som startades mellan 

och . Författarna kommer fram till att ca  procent av dessa fö-
retag fortfarande var mycket små (total försäljning per år under  mil-
joner kronor) vid undersökningsperiodens slut och ungefär  pro-
cent av företagen i undersökningen hade en total försäljning som
överskred  miljoner kronor. Tyvärr är studien endast beskrivande och
det görs inget försök att relatera de undersökta företagens tillväxt till
någon lämplig måttstock. Det står emellertid klart att företagens
direkta effekter i form av sysselsättning och produktion var små: Den
totala försäljningen uppgick till ca  miljarder kronor och företagen
sysselsatte endast   personer.

Lindholm Dahlstrand (a, b) behandlar speciellt frågan
om hur nya teknikbaserade företag med ursprung på ett universitet
eller en högskola klarar sig i förhållande till företag med annat ur-
sprung. Detta görs genom en identifiering av alla de företag i Utter-
backs och Reitbergers () urval som är avknoppade från ett univer-
sitet (bland de  företagen fanns  sådana s.k. spin off-företag) och
genom att inkludera de företag som knoppats av från Chalmers tek-
niska högskola i Göteborg. Slutsatsen är att företag som bildats i uni-
versitetsvärlden genomgående växer betydligt långsammare än andra
spin off-företag.

Sammanfattning och slutsatser

Vi har i detta kapitel dokumenterat att tillväxttakten i Sverige har varit
långsam jämfört med nästan alla andra OECD-länder under de senas-
te tre årtiondena. Resultatet är att den svenska relativa inkomsten har
sjunkit betydligt från den fjärde högsta år  till en nivå långt under
genomsnittet för de  rikaste OECD-länderna . BNP per capita i
USA jämfört med OECD:s genomsnitt sjönk i en liknande takt fram
till slutet av -talet, även om den ursprungliga nivån var mycket
högre. USA har också förblivit det näst rikaste landet under hela den-
na period av relativ nedgång. Under det senaste decenniet har den
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amerikanska ekonomin emellertid vuxit snabbare än OECD-snittet.
Vad gäller sysselsättning har skillnaden varit utomordentligt stor
mellan den snabba sysselsättningsutvecklingen i USA jämfört med
Sverige och Europa, där sysselsättningen har varit stagnerande sedan
-talet. Detta har resulterat i att den arbetstidsjusterade syssel-
sättningsnivån i USA ligger mer än  procent högre än i Sverige och
andra europeiska länder. Den högteknologiska sektorns andel av pro-
duktionen har genomgående varit högre i USA än i Sverige, men den
svenska andelen har ökat kraftigt under -talet. Det finns dock
omfattande belägg som pekar på en förhållandevis svag utveckling för
de nya teknikbaserade företagen, åtminstone fram till mitten av -
talet.



KAPITEL 3

FoU-investeringar 
och forskningsproduktion 

Såväl Sverige som USA spenderar en stor andel av BNP på forskning
och utveckling. Båda länderna har genomgående tillsammans med
Japan innehaft toppositionerna i detta avseende. Sedan mitten av
-talet har Sverige varit det land som under flertalet år spenderat
mest på FoU i förhållande till BNP, men det bör noteras att en del av
den kraftiga ökning som inträffade under -talets första hälft beror
på en stark nedgång i Sveriges BNP under den ekonomiska krisen
‒ (SOU :). Se Tabell . och A. för detaljer.

Man bör komma ihåg att det inte alltid är lätt att göra internationel-
la jämförelser i fråga om FoU-utgifter, eftersom redovisningsmetoder-
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Tabell 3.1.Totala FoU-utgifter samt FoU-utgifter i universitetssektorn i procent
av BNP i Sverige, USA och OECD, 1981–1997.

Sverige USA OECD vägt OECD ovägt
Totalt Univ. Totalt Univ. Totalt Univ. Totalt Univ.

1981 2,29 0,69 2,42 0,35 2,09 0,36 1,50 0,31
1983 2,55 0,77 2,66 0,35 2,25 0,37 1,60 0,33
1985 2,89 0,79 2,87 0,37 2,43 0,37 1,75 0,34
1987 2,99 0,86 2,82 0,41 2,44 0,40 1,81 0,36
1989 2,94 0,90 2,73 0,42 2,43 0,40 1,85 0,37
1991 2,89 0,79 2,81 0,40 2,50 0,40 1,92 0,40
1993 3,39 0,87 2,62 0,41 2,39 0,43 1,99 0,42
1995 3,59 0,79 2,61 0,40 2,37 0,43 2,01 0,43
1997 3,85 0,83 2,71 0,39 2,40 0,39 2,07 0,41

Anm.: På grund av begränsningar i tillgången på data definieras OECD som följande  länder: Danmark,

Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland

och USA.

Källa: OECD, Basic Science and Technology Statistics on diskette, ; OECD, Main Science and echnology

Indicators, nr  ; OECD, National Accounts ‒ Vol. , ; OECD, Main Economic Indicators,

januari .



na kan variera mellan länder. Det kan vara så att de svenska siffrorna
överdriver Sveriges position i någon mån. Därför jämför vi också FoU-
investeringar mätt i antal arbetsår på heltid i förhållande till befolk-
ningens storlek. I Tabell . redovisas detta mått för ett antal länder av-
seende år . När man mäter FoU-insatserna på detta sätt ligger
Sverige inte längre i topp. Framför allt står inte forskare och ingenjörer
för en lika stor andel arbetsår på FoU-området i en internationell jäm-
förelse. Tyvärr finns inte detta mått tillgängligt för USA.

Kanske ännu viktigare i det sammanhang som intresserar oss här är
det faktum att de FoU-utgifter som kanaliseras till universitetssektorn,
som andel av BNP (Tabell . och A.),genomgående är högst i Sverige.
Universitetssektorns betydelse för den totala forskningen och utveck-
lingen i Sverige blir ännu större om vi mäter arbetsinsatsen i stället för
utgifterna, se Tabell .. En mycket stor del av den forskning och ut-
veckling som bedrivs av personer med doktorsexamen äger rum inom
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Tabell 3.2. Personal i FoU-verksamheter 1995 per 1 000 personer av den 
totala befolkningen, mätt i heltidsekvivalenter (rangordning i parentes).

Total FoU personal Forskare och ingenjörer

Japan 7,55 (1) 5,36 (1)
Australien 7,29 (2) 4,77 (2)
Sverige* 7,08 (3) 3,31 (5)
Finland 6,58 (4) i.u.
Island 6,34 (5) 4,02 (3)
Danmark 5,78 (6) 3,05 (6)
Tyskland* 5,76 (7) 2,82 (7)
Norge 5,51 (8) 3,66 (4)
Frankrike 5,48 (9) 2,60 (8)
Nederländerna 5,13 (10) 2,20 (12)
Belgien 3,79 (11) 2,26 (11)
Irland 3,44 (12) 2,36 (10)
Nya Zeeland 2,95 (13) 1,71 (13)
Italien 2,51 (14) 1,32 (14)
Spanien 2,04 (15) 1,21 (15)
Portugal 1,57 (16) 1,17 (16)
Turkiet 0,30 (17) 0,26 (17)
Storbritannien i.u. 2,53 (9)

* Siffrorna för forskare och ingenjörer är från .

Källa: OECD, Basic Science and Technology Statistics on diskette, ; OECD, National Accounts –

Vol. , ; OECD, Main Economic Indicators, januari .
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Tabell 3.3. Andel av total FoU som kan hänföras till universitetssektorn i Sverige,
1981–1997 (procent).

Andel av 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997

Utgifter 30,0 30,2 27,4 28,9 30,6 27,4 25,7 22,0 21,5
Personal 27,2 26,9 27,4 26,4 31,4 31,4 30,8 27,6 27,8

Anm.: Se Tabell A. i Appendix för en mer detaljerad uppdelning.

Källa: Statistiska centralbyrån () för –, data erhållna direkt från SCB samt OECD,

Basic Science and Technology Statistics on diskette, .

 Enligt samma källa låg  procent av universitetens forskning och utveckling
inom områdena teknologi, naturvetenskap, biomedicin och lantbruksvetenskap.

universitetssektorn i Sverige; den totala FoU som bedrevs år  av
personer med doktorsexamen uppgick till   arbetsår och 

procent (  arbetsår) av totalen utfördes vid universitet (SOU
:, s. ). 

Den ordinarie svenska FoU-statistiken omfattar inte den forskning
och utveckling som bedrivs på företag med färre än  anställda. Det
visar sig att FoU-volymen i dessa högt specialiserade företag (främst
konsultbranschen) är ansenlig:  procent av all FoU i industrin 

(  av totalt   arbetsår) genomfördes vid den typen av före-
tag (SOU :, s. ). Dessa små företags viktigaste kunder är stora
multinationella bolag, som också bedriver huvuddelen (mer än 

procent) av all industriell FoU i Sverige. Precis som Braunerhjelm
() visar är den industriella forskningen och utvecklingen också i
högsta grad koncentrerad till ett fåtal företag; år  bedrev fyra
multinationella bolag mer än  procent av den totala FoU som
bedrivs av multinationella företag. Dessa stora bolag tenderar således
att dominera de privata FoU-aktiviteterna i Sverige. Svenska multina-
tionella företag har hittills bedrivit en stor andel av sin FoU i Sverige,
samtidigt som en allt större andel av deras produktion förlagts utanför
Sverige.  var ca  procent av den totala produktionen och syssel-
sättningen i svenska multinationella bolag förlagd utanför Sverige
(Braunerhjelm och Ekholm, ). Numera är tre av de fyra domine-
rande bolagen på FoU-området i huvudsak utlandsägda.

Slutligen uppstår den naturliga frågan huruvida en viktig bidragan-
de faktor till den svenska nedgången i relativ inkomst är att univer-
sitetssystemet har misslyckats med att ge den typ av forskningsbidrag



som rika industriländer har blivit alltmer beroende av för sin fortsatta
tillväxt och omstrukturering. Ett sätt att undersöka denna fråga är att
tillämpa de sedvanliga måtten på akademisk forskningsproduktivitet
på den svenska universitetsvärlden. Sammantaget utgör den samlade
svenska publikationsvolymen av vetenskapliga artiklar ca , procent
av den samlade världsproduktionen (Sandström, ). När produk-
tivitet mäts i termer av publikationer (i erkända akademiska tidskrif-
ter) per BNP-enhet, klarar sig Sverige mycket bra. Sverige låg  tvåa
efter Israel vad gäller publikationer i förhållande till ekonomins stor-
lek (se Figur .), medan USA rankas på :e plats med knappast hälf-
ten så många publicerade artiklar per BNP-enhet.

Sverige ligger genomgående särskilt högt i biovetenskapliga disci-
pliner. I relation till folkmängden ligger den svenska publikationsvoly-
men på första plats inom neurovetenskap och immunologi (med 
respektive  procent av världsproduktionen av artiklar inom dessa
områden) och på andra plats efter Schweiz inom molekylärbiologi och
genetik, mikrobiologi, biokemi och biofysik samt cell- och utveck-
lingsbiologi. Inom bioteknik och tillämpad mikrobiologi ligger Sveri-
ge på tredje plats efter Danmark och Schweiz (Sandström, ). Se
även European Science and Technology Scoreboard (, s. –).

De svenska investeringarna i FoU är således imponerande med in-
ternationella mått mätt om man ser till volymen. Publiceringstakten i
internationella vetenskapliga tidskrifter är också hög. Samtidigt är det
tveksamt om Sverige får en fullgod avkastning på sina FoU-investe-
ringar vad gäller produktion och nya arbetstillfällen i högteknologiska
näringsgrenar med högt förädlingsvärde i förhållande till resursin-
satsen.

Ett sätt att mäta hur starka länkarna är mellan (grund)forskning
och teknologiutveckling kan erhållas genom att beräkna s.k. veten-
skapsintensitetsindex (science intensity indices, se EU-Kommissionen,
, s. ). Sådana index kan beräknas genom att studera i hur hög
grad vetenskaplig litteratur citeras i patentansökningarna. En studie
baserad på detta mått redovisas i Figur ..Vetenskapsintensitetsindex
för respektive land avser patent registrerade vid European Patent Offi-
ce. Ju högre indexvärde, desto starkare länk mellan den underliggande
vetenskapsbasen och den teknologi som patenterats. Som framgår av
figuren är länken till vetenskapen starkast i USA och Japan, medan
Sverige tillsammans med Österrike ligger allra lägst.
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Figur 3.1. Antal akademiska tidskriftsartiklar i naturvetenskapliga och tekniska
ämnen i 20 rika länder i relation till BNP (mätt i miljarder US dollar), 1995.

Källa: Science & Engineering Indicators – .
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Figur 3.2. Patentens forskningsinnehåll i olika länder, 1992–1994.

Anm.: Forskningsinnehåll mäts med s.k. science intensity indices, se vidare huvudtexten och den

refererade källan.

Källa: EU-Kommissionen (, s. –).



En rimlig hypotes tycks vara att kommersialiseringen av FoU-insat-
serna är en svag länk i kedjan. Den mesta grundforskningen bedrivs
inom universitetssektorn och det finns belägg för att dess spridnings-
effekter i form av nya livskraftiga företagssatsningar, med anknytning
till universiteten, på det hela taget varit tämligen blygsamma. Som re-
dan nämnts har den tillämpade forskningen (och utvecklingen) domi-
nerats – direkt och indirekt – av en handfull mycket stora multinatio-
nella bolag. En stor del av kommersialiseringen av denna FoU sker
utomlands och spridningseffekterna till nya företag är begränsade
(Braunerhjelm, ). Dessutom är det nu vanligt att svenska före-
tag licensierar ut sin nya teknik till företag i andra länder. Detta riske-
rar att ske på ett sätt som gör att det svenska näringslivet inte kan skör-
da det fulla kommersiella värdet av den teknologi som utvecklats i
Sverige. Den typen av licensiering är i stor utsträckning ett »näst bästa«
alternativ.

Varför har då de omfattande svenska FoU-investeringarna inte be-
talat sig på det sätt man rimligen skulle kunna förvänta sig? Har staten
inte tillhandahållit ett tillräckligt stort stöd? Har incitamenten för de
privata aktörerna varit otillräckliga? Vi kommer nu att titta på de vik-
tigaste aspekterna av samverkan mellan universitet och näringsliv.
Den svenska bilden kommer genomgående att kontrasteras mot den
amerikanska.
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 Den svenska situationen kan förstås bättre med hänvisning till Saxenians ()
jämförelse mellan den entreprenöriella och högst dynamiska företagsmiljön i Sili-
con Valley och den hierarkiskt organiserade och slutna företagsmiljön runt Route
 utanför Boston. Den traditionella forskningskulturen kring de svenska stor-
företagen och vid Route  går miste om de fördelar som den entreprenöriella
kulturen i Silicon Valley får av flexibilitet, icke-hierarkiska strukturer, nätverksak-
tiviteter, arbetskraftens rörlighet mellan företag, osv.



KAPITEL 4

Statliga stödsystem 
och andra samverkansformer 

Som vi såg i föregående kapitel är FoU-utgifterna i förhållande till
BNP mycket höga i Sverige jämfört med i stort sett alla länder, inklusi-
ve USA. Dessutom står det tämligen klart att en mycket stor andel av
(den akademiska) forskningen, i synnerhet forskning som bedrivs av
personer med doktorsexamen, genomförs vid universitet. Det har
varit en grundläggande princip i svensk forskningspolitik att huvud-
delen av den offentligt finansierade forskningen ska utföras vid uni-
versiteten. Denna princip har ibland till och med kommit att benäm-
nas »den svenska modellen för forskningssystemet« (SOU :,
s. ).

I ett land där en stor andel av forskningen utförs vid universiteten,
blir det än viktigare att länken mellan universitetens forskning och det
kommersiella utnyttjandet är väl utvecklad, för att man ska kunna
skörda stora ekonomiska vinster från forskningen. I detta kapitel kom-
mer vi att närmare granska de samverkansformer/överbryggningsar-
rangemang som finns mellan universitet och näringsliv i Sverige och
USA. Man talar här ofta om »gränssnittet mellan universitet och nä-
ringsliv« (Rosenberg, b).

Sverige

Den svenska staten har sedan en tid varit mycket medveten om vikten
av en effektiv samverkan mellan universitet och näringsliv och det är
något som betonas i flera statliga utredningar (t.ex. SOU : och
SOU :). Denna förändrade syn på universitetens roll i samhället
som helhet har kodifierats i lagstiftningen. Före  års universitetsre-
form hade universiteten i uppdrag att »undervisa samt bedriva forsk-
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 Genomgående i denna bok omfattar termen universitet också högskolor.



ning på vetenskaplig grund« (SFS :  kap.  §).  tillfördes en
tredje uppgift till universitetens dagordning, nämligen att informera
det omgivande samhället om resultaten av universitetens forskning
och hur dessa kan tillämpas. Med tiden kom denna tredje uppgift att
tolkas på ett vidare sätt, som ett samarbete mellan universiteten å ena
sidan och den privata industrin och den offentliga sektorn å andra si-
dan. I den nya universitetsförordning som trädde i kraft  (SOU
:, s. ‒) uttrycks detta explicit. Universiteten uppmanas att
mer aktivt låta sig påverkas av det omgivande samhällets erfarenheter,
sprida information om universitetets undervisning och forskningsak-
tiviteter utanför den akademiska världen samt att göra det lättare för
omvärlden att få tillgång till relevant information om forskningsresul-
tat. Varje universitet är också förpliktigat att utarbeta och tillämpa en
egen plan för samarbete med samhället utanför. Denna plan måste
överlämnas till utbildningsdepartementet för godkännande.

Det mest självklara sättet för universiteten att samarbeta med om-
världen är genom regelrätt undervisningsverksamhet. I den mån uni-
versiteten kan anpassa sina kursplaner efter marknadens föränderliga
behov och samtidigt behålla en hög akademisk standard kan denna
form av indirekt samarbete sannolikt vara av stor betydelse. Under de
senaste åren har de svenska universiteten tillåtits att, mot en avgift, ge
kurser på uppdrag av utomstående kunder. Urvalet av studenter görs
helt och hållet av uppdragsgivaren i detta fall (SOU :, s. ).

Ett samarbete, mellan universiteten och den privata sektorn, som
syftar till att skörda ekonomiska vinster av universitetens forskning
har under de senaste åren hamnat i förgrunden i praktiskt taget alla
välmående länder. Denna typ av samarbete kan anta åtminstone sex
olika former:

(i) forskningsprojekt som en utomstående aktör beställer från uni-
versitet och betalar för på rent kommersiella grunder;

(ii) universitetsanställda som på konsultbasis arbetar i näringslivet,
universitetspersonal vars lön delvis betalas av ett företag in-
klusive adjungerade professurer samt doktorandstudier som
genomförs vid ett företags- eller industrilaboratorium, s.k.
industridoktorander;

(iii) universitetsanställda som agerar mellanhänder mellan univer-
siteten och små och medelstora företag;
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(iv) forskningsinstitut och övriga organisationer som universitet
och näringsliv driver tillsammans;

(v) bildande av företag för kommersiellt utnyttjande av forskning;
(vi) finansiellt och rådgivande stöd till forskningsbaserade företag

och enskilda forskare i syfte att underlätta patentering, licensie-
ring och en direkt kommersiell exploatering av kunskap och
forskningsresultat som emanerar från universitet.

Vi kommer nu kort att beskriva de viktigaste arrangemangen i Sverige
för var och en av dessa sex olika samverkansformer.

(i) Uppdragsforskning. Detta är forskning som finansieras direkt av
privata och offentliga företag på kommersiella grunder. Den skiljer sig
således från forskning finansierad av offentliga och privata forsknings-
stiftelser, där inga vinstmotiv är inblandade. Före -talets slut var
denna form av samarbete starkt missgynnad. Detta har nu förändrats
och volymen ökar snabbt, men forskning på uppdrag av privata och
offentliga företag är fortfarande ganska begränsad.Den utgjorde i mit-
ten av -talet ca  procent av den totala forskningen vid svenska
universitet (SOU :, s. ). Villkoren fastställs i kontrakt som
involverar universitetet, forskaren/forskargruppen och kunden/
finansiären.

(ii) Bisysslor m.m. Universitetsanställda har större frihet än andra of-
fentliganställda att arbeta som konsulter för det privata näringslivet el-
ler staten. I praktiken är det tillåtet så länge det inte skadar allmänhe-
tens förtroende för universitetet. Detta har uttryckligen betraktats
som ett sätt att underlätta spridningen av kunskap från universiteten
till det omgivande samhället. En universitetsanställd får normalt sett
arbeta högst en dag i veckan som konsult utan att behöva ansöka om
(deltids)ledighet. Enligt en ny lag som trädde i kraft  måste den
anställde emellertid underrätta universitetet om alla uppdrag som
görs inom ramen för hans eller hennes område. En andra form av de-
lad befattning har de så kallade kontaktforskarna, vilkas löner åtmin-
stone till hälften betalas av ett utomstående företag. I samarbete med
personalen vid företaget i fråga ska kontaktforskaren arbeta med att
identifiera problem som kan befrämjas av en vetenskaplig undersök-
ning. En tredje form av befattning är adjungerade lärare eller före-
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dragshållare, som har sin huvudsakliga befattning på ett företag men
som arbetar deltid (vanligen  procent) på ett universitet. På samma
sätt är så kallade industridoktorander anställda av ett företag, vilket
innebär att de bedriver forskning med sikte på en doktorsexamen som
en del av sitt vanliga arbete.

(iii) Rådgivande befattningar. Sedan slutet av -talet har det funnits
så kallade kontaktsekreterare på universiteten. Deras uppgift är att
agera som en förmedlande länk mellan universitet och särskilt små
och medelstora företag. Detta har enligt många bedömare inte funge-
rat på ett tillfredsställande sätt och ofta har kontaktsekreterarna »mer
blivit marknadsförare av projekt som fantiserats ihop av universitets-
forskarna« (Olofsson och Stymne, b, s. ).

(iv) Organisationer som drivs samfällt av offentlig sektor/universitet och
privat näringsliv. Industriforskningsinstituten är oberoende institut
som ägs gemensamt av staten (oftast genom NUTEK) och det privata
näringslivet. Totalt finns det ca  institut och de är alla specialiserade
inom en särskild sektor (t.ex. skogsbruk, korrosionsteknik, fiberoptik,
datavetenskap). Sammantaget är ca   forskare knutna till ett så-
dant institut, även om endast en minoritet har doktorsexamen (SOU
:, s. –). En andra form av gemensamma organisationer
är de kompetenscentra som bildades  och som samfinansieras av
NUTEK, universiteten och näringslivet. Det finns i dag ca  kompe-
tenscentra i Sverige, alla med inriktning på ett särskilt fält. ⁄

var ungefär  privata företag inblandade och den totala volymen
forskning som bedrevs under ett sådant centrums ledning var i stora
drag  arbetsår. Dessa centra förväntas växa snabbt i framtiden
(SOU :, s. –).

(v) Bildande av företag för kommersiellt utnyttjande av forskning. An-
ställda vid svenska universitet har full äganderätt till alla patenterbara
innovationer eller resultat som utvecklats vid universitetet, förutsatt
att detta inte har upphävts uttryckligen i ett kontrakt med finansiären
– det s.k. lärarundantaget. Det är således den enskilde forskarens sak
att besluta om att söka patent på uppnådda resultat. Teoretiskt sett ger
detta universitetsforskarna starka incitament att uppmärksamma den
kommersiella sidan av sin forskningsverksamhet. Samtidigt blir det
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viktigt att tillhandahålla såväl fysisk som rättslig infrastruktur för att
underlätta ett kommersiellt utnyttjande. Ett antal arrangemang och
institutioner har etablerats för att uppnå detta:

• Ett stort antal teknikparker (science parks) har uppförts i Sverige.
Ideon i Lund var den första år .  fanns det  teknikparker
belägna i anslutning till ett universitet eller en högskola. Det ut-
tryckliga syftet med teknikparkerna är att erbjuda en bra fysisk och
intellektuell miljö för forsknings- och teknikbaserade företag. Tek-
nikparkerna hyser både små forskningsbaserade företag – som kan
ha avknoppats från ett universitet – och delar av de stora multinatio-
nella företagens FoU-avdelningar.  fanns det totalt nästan
  arbetstillfällen vid de svenska teknikparkerna och en park
inhyste i genomsnitt  hyresgäster med i snitt nio anställda var
(Lindholm Dahlstrand, ).

•  stiftade riksdagen en lag som tillåter universiteten att upprätta
egna helägda bolag för kommersiellt utnyttjande av forskning, så
kallade holdingbolag. Holdingbolaget kan i sin tur bilda dotterbolag
och företag som ägs tillsammans med utomstående företag, enskilda
forskare osv. Holdingbolaget förväntas i första hand göra vinst på
försäljning av projektföretagen,när projekten väl visar sig vara fram-
gångsrika.

• Alla stora universitet i Sverige driver nu forskarpatentbolag. Syftet är
att underlätta utnyttjande av patenterbara innovationer utvecklade
vid universitet. Dessa bolag ägs vanligen av universitetets holding-
bolag tillsammans med en teknikbrostiftelse (se nedan). Patentinne-
havaren kan, om han eller hon så önskar, vända sig till forskarpa-
tentbolaget på sitt hemmauniversitet. Forskarpatentbolaget täcker
alla kostnader för patentering, juridisk rådgivning, kontraktsför-
handlingar med utomstående firmor osv. I gengäld får bolaget 

procent av all framtida royalty. Normalt sett tilldelas forskaren 

procent av denna royalty och institutionen  procent. Tack vare
forskarpatentbolaget behöver den enskilde forskaren därmed inte ta
en ekonomisk risk eller ägna tid åt att ansvara för äganderätt och
kommersialisering. Om forskaren i stället vill etablera ett eget spin
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off-företag eller själv hitta en partner är han eller hon samtidigt fri
att göra detta.

(vi) Ekonomiskt och rådgivande stöd. Under denna rubrik kommer vi
att ta upp alla betydande statliga system som erbjuder lånefinansiering
och rådgivning som inte medför en begränsad äganderätt för forska-
ren/innovatören.

• NUTEK, Närings- och teknikutvecklingsverket, är Sveriges centrala
statliga myndighet för frågor om näringslivets tillväxt och förnyelse.
Flera av NUTEK:s uppgifter handlar om att underlätta kommersia-
lisering av forskning och utveckling. Ett viktigt stödsystem är start-
kapital till nya teknikbaserade företag. Under  fick nästan 

företag stöd av NUTEK i form av fördelaktiga lån enligt detta system
(Landell m.fl., ).

•  skapades ett nytt slags mellanledsinstitut, nämligen teknik-
brostiftelserna. Sju sådana stiftelser har inrättats i de viktigaste uni-
versitetsregionerna. Såväl universiteten som näringslivet finns
representerade i stiftelsernas styrelser. Uppgiften är att underlätta
kommersialisering av FoU som bedrivs av universitet, små och me-
delstora företag samt enskilda innovatörer. Tanken är att det ska
genomföras genom rådgivande tjänster i samband med patentering,
förhandlingar med exploatörer, riskkapitalister osv. Stiftelsernas än-
damål och inriktning påminner således mycket om forskarpatent-
bolagens. Teknikbrostiftelserna finansieras med pengar ur de f.d.
löntagarfonderna.

• När löntagarfonderna fasades ut i början av -talet inrättades
fyra stiftelser för att främja FoU och ekonomisk tillväxt på strategis-
ka områden. Deras mål tillhör delvis det område som diskuteras här.
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Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
har bl.a. det uttryckliga målet att främja samarbete mellan universi-
tetsforskning och näringsliv. Framför allt prioriteras projekt som in-
volverar små och medelstora företag och som inbegriper använd-
ning av modern informationsteknik. Ett av målen för Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning (MISTRA) är att stärka banden mellan
forskning och kommersiell tillämpning när det gäller lösningar på
miljöproblem. Stiftelsen för strategisk forskning stödjer naturveten-
skaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen Innovations-
centrum har till uppgift att ekonomiskt stödja innovationer i tidiga
utvecklingsstadier. Stöden riktas i första hand till enskilda personer
och till nystartade företag.

Denna korta översikt över den offentliga sektorns insatser för att stär-
ka samverkansformerna mellan universitet och näringsliv visar att
denna typ av insatser är omfattande i Sverige. Det tycks inte råda nå-
gon brist på resurser i det här avseendet, i synnerhet inte när det gäller
personella resurser.

USA

Under -talet har omfattande nätverk för kontakter mellan uni-
versitet och privat sektor upprättats i en mängd olika former. Rådgi-
vande arrangemang från universitetsinstitutionernas sida har utveck-
lats, liksom andra former av samarbete, bl.a. gemensamma
forskningsprojekt och studentstipendier inom särskilda områden. In-
om exempelvis olje- och läkemedelsindustrin har rådgivning och and-
ra regelbundna kontakter blivit ganska intensiva.

Efterkrigstiden markerade en drastisk vändning i förhållande till ti-
digare år, genom att universitetsforskningen – såväl tillämpad forsk-
ning som grundforskning – erhöll omfattande resurser utifrån. Ett
centralt inslag i detta stöd var att det till allra största delen fördelades
av den federala regeringens uppdragsinriktade organ, såsom försvars-,
hälso-, energi- och jordbruksdepartementen samt NASA.

Ett annat utmärkande drag för den federala regeringens policy un-
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der efterkrigstiden var en gradvis ökande omsorg om småföretagens
intressen.Denna omsorg återspeglades inte bara i en fortsatt antitrust-
politik (med en viss variation mellan olika regeringar), utan också i en
rad andra former såsom statens upphandlingspolitik och framför allt
nya lagar för att befordra småföretagens intressen.  inrättade kon-
gressen Small Business Administration (SBA), ett organ vars syfte var
att ge stöd till småföretag på olika sätt – genom att ombesörja statliga
lån och kontrakt samt bistå med tekniskt och professionellt kunnande.
Denna lagstiftning skärptes  genom kravet på att statliga organ
ska låta en »representativ« andel av sin verksamhet upphandlas från
små företag. Dessutom antog kongressen samma år Small Business In-
vestment Act,vilken uppmuntrade tillkomsten av investmentbolag in-
riktade mot småföretag s.k. Small Business Investment Companies
(SBIC). Syftet med dessa var att förse småföretag med riskkapital. Till
följd av småföretagens missnöje med effekterna av de hälso- och
säkerhetsbestämmelser som hade införts i början av -talet, inrät-
tades år  ett nytt »småföretagsfrämjande« (Office of Advocacy) vid
SBA.Dess ansvar var att »värdera de direkta kostnaderna för och andra
effekter av statliga bestämmelser för småföretagen samt lägga fram
lagförslag och andra förslag för att avveckla orimliga eller onödiga be-
stämmelser för små företag« (Brock och Evans, , s. ‒).

SBIC var det mest påtagliga resultatet av kongressens omsorg om de
problem som småföretagen konfronterades med. Det hänger samman
med att dessa bolag blev en del av ett viktigt experiment från statens
sida med att tillhandahålla finansiering till nya högriskföretag. Försö-
ket misslyckades till slut, vilket skapade förutsättningarna för den
snabba tillväxten av den venture capital-industri som i dag finns i
USA. Venture capital (VC)-företaget är i sin nuvarande form en viktig
institutionell innovation inom finanssektorn. Denna typ av företag
omges i dag av lagar och regler som är väl anpassade till de högtekno-
logiska branschernas unika särdrag, där nya småföretag nu spelar en
dominerande roll. VC-industrin har i sin tur kommit att fylla en nöd-
vändig funktion för att bygga broar mellan universitet och näringsliv i
USA under de senaste åren (mer om detta i kapitel ).
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SBIC kan definieras som privata bolag licensierade av SBA för att er-
bjuda professionellt förvaltat kapital till högriskföretag. För att upp-
muntra bildandet av sådana företag tilläts SBIC att utöka sitt egna ka-
pital med SBA-lån och gavs vissa skatteförmåner. I gengäld
underställdes SBIC vissa investeringsrestriktioner, bland annat be-
gränsningar vad gäller storleken på de företag som de investerade i
samt restriktioner vad gäller möjligheterna att utöva kontroll i företa-
gen (Fenn, Liang och Prowse, , s. ). Även om SBIC faktiskt erbjöd
en betydande egenkapitalfinansiering till små snabbväxande företag,
uppstod allvarliga brister i ett senare skede av deras utveckling. Efter-
som de var starkt beroende av att kunna utnyttja den hävstångseffekt
som blev följden av SBA:s lån till låga räntor, var de tvungna att främst
ägna sig åt utlåning till små företag som redan hade ett positivt kassa-
flöde. De var således högst begränsade i sina möjligheter att uppfylla
nystartade företags finansiella behov i ett tidigt skede. Entreprenörer
kom felaktigt att finansieras med lån i stället för med eget kapital. Till-
gången till statliga garantier gav dessutom upphov till välkända moral
hazard-problem; om investeringen blev framgångsrik tillföll överskot-
tet SBIC, men om den misslyckades utlöstes den statliga garantin. Det-
ta gjorde att vissa SBIC valde att göra alltför riskfyllda investeringar.
Bolagen drabbades också av s.k. negativ selektion (adverse selection);
de drog i första hand till sig dåligt informerade investerare som inte
förstod riskerna med privata riskkapitalinvesteringar, medan bättre
informerade institutionella investerare visade föga intresse. Systemet
visade sig slutligen inte vara attraktivt för de mest talangfulla förval-
tarna (investment managers). Skälet till detta var både enkelt och kraft-
fullt: Förvaltarna kunde endast erbjudas ersättning i form av lön;
enligt bestämmelserna i Investment Company Act från  var inte
resultatbaserade ersättningar, inklusive aktieoptioner, tillåtna.

I samband med de djupa ekonomiska kriserna på -talet (sär-
skilt den första oljekrisen ‒), kunde många företag inte beta-
la sina räntor på lånen de beviljats av ett SBIC. Ett stort antal inflytel-
serika SBIC kunde i sin tur inte följa sina återbetalningsplaner och
tvingades i konkurs. Deras roll som tillhandahållare av finansiellt stöd
till entreprenörer i ett tidigt skede kom att minska alltmer i betydelse.
Krisen förstärktes av den svaga marknaden för börsintroduktioner,
vilket tidigare hade varit det mest attraktiva sättet att gå ur sin investe-
ring. Nedgången för SBIC var delvis ett resultat av deras oförmåga att

38 AKADEMISKT ENTREPRENÖRSKAP



göra långsiktiga investeringar i eget kapital när de själva finansierades
med lån. Dessutom var många av dessa bolag börsnoterade och det
visade sig att den långsiktiga karaktären på privata investeringar i eget
kapital inte var förenligt med börsanalytikers och stora portföljinve-
sterares kortsiktiga perspektiv (Fenn m.fl., , s. ).

Kring  genomfördes ett antal institutionella förändringar som
banade vägen för VC-industrins explosionsartade utveckling. Detta
kommer vi att behandla ingående i kapitel . Denna industri fungerar
på ett helt annat sätt än SBIC, som i stället är mer jämförbara med
många av de statligt finansierade stödsystemen i Sverige.

Slutsatser

Vår beskrivning av insatserna för att stärka samverkansformerna mel-
lan universitet och näringsliv i Sverige visade att staten har ett omfat-
tande engagemang inom det här området. Bakom detta engagemang
ligger den uttryckliga premissen att statlig inblandning kan öka effek-
tiviteten och den ekonomiska tillväxten; på egen hand kommer det
vetenskapliga forskarsamfundet och marknaden troligen att skapa
mindre ekonomiska värden och färre nya arbetstillfällen.

Tanken att ekonomisk utveckling främjas av ett större inslag av
»uppifrån-och-ned«-styrning på området för forskning och dess vida-
re tillämpningar har också framförts av forskare i samhällsvetenskap.
Michael Gibbons m.fl. (, s. ‒) menar t.ex. att:

During the last two decades not only politicians and civil servants, but econo-

mists, marketing experts and industrialists, have become involved in the genesis

of science and technology policy. This intrusion of the wider interests of society

is sometimes resented by scientists because it is felt to erode the independence of

the “Republic of Science”. But there are good reasons for the shift in the locus of

authority in the development of science …

Gibbons m.fl. hävdar att effektiviteten blir större om kontrollen över
forskningsaktiviteterna i högre grad än i dag överförs till finansiärer
och uppdragsgivande organ. Detta kan emellertid snedvrida kun-
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skapsproduktionen i bemärkelsen att finansiärerna får definiera vad
relevant forskning är.

Gibbons uppfattning är nära förknippad med John Kenneth Gal-
braiths tankar, som hör hemma i ett något annorlunda sammanhang
ungefär tre årtionden tidigare. Det var framför allt i The New Industrial
State () som han lade fram en viktig logisk grundval för en ekono-
misk politik inriktad på stora bolag.Galbraith argumenterar med efter-
tryck att i det moderna industrisamhället är det inom stora industrifö-
retag som man mest effektivt bedriver innovativa verksamheter och
förbättrar produkter och produktionsprocesser. Individuella investe-
ringar, och därmed individuella incitament, sägs minska i betydelse.
Centrala beslut ska fattas av grupper eller av organisationen,vilken Gal-
braith benämner teknostrukturen. Galbraiths vision innebär en avse-
värt mer central roll för staten i den ekonomiska utvecklingen:

The industrial system has brought its supply of capital, and in substantial

measure also its labor supply, within its control, and thus within the ambit of

planning. And it has extended its influence deeply into the state. Those policies 

of the state that are vital for the industrial system – regulation of aggregate de-

mand, maintenance of the large public (if preferably technical) sector on which

this regulation depends, underwriting of advanced technology and provision of

an increasing volume of trained and educated manpower – are believed to be of

the highest social urgency. This belief accords with the needs of the system

(Galbraith, , s. ).

Detta citat visar på ett koncist sätt det centrala budskapet i Galbraiths
bok, som innehåller ett stort antal viktiga element i den traditionella
svenska modellen: stora företag och offentlig sektor som den ekono-
miska utvecklingens motor; den ringa betydelsen av individuella inci-
tament för entreprenörskap, ansträngning och investeringar i human-
kapital samt anspråket på att inte endast storskalig produktion, utan
också innovativ verksamhet och förnyelse kan underordnas Fordistis-
ka organisatoriska principer. 
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Sverige antog således en »uppifrån-och-ned«-modell, vilket inne-
bar att staten var direkt inblandad i överföringen av kunskap med
kommersiell potential från universiteten till näringslivet, medan USA
i högre grad anammade en »nedifrån-och-upp«-modell. Centrala in-
slag i den amerikanska modellen var en legal struktur som främjade
överföring av kunskap till små och nya företag, och så småningom, vil-
ket vi kommer att få se i kapitel , en bred uppsättning regler som ba-
nade vägen för utvecklingen av VC-industrin, vilken har visat sig vara
en i högsta grad effektiv institution för att överbrygga klyftan mellan
den akademiska världen och näringslivet.

Sålunda har samverkan mellan universitet och näringsliv vuxit fram
på ett spontant sätt mellan de direkt involverade parterna. Detta kun-
de även den statliga NYFOR-utredningen konstatera (SOU :,
s. ):

Vid kontakter med både Stanford och MIT har det framkommit att det inte är

formella organisationsenheter, vare sig licensieringskontor eller teknologiparker,

som ska krediteras för den starka framväxten av nya företag i båda dessa regioner.

Det är en självgenererande process där unga människor startar företag som i sin

tur leder till avknoppningar.

Man kan också peka på andra länder vid sidan av USA, där det finns
mer akademiskt entreprenörskap trots mycket få överbryggande insti-
tutioner och annat statligt stöd. Se t.ex. Klofsten och Jones-Evans
() för en jämförelse mellan Sverige och Irland. Värd att notera är
även den slutsats som Etzkowitz m.fl. () drar av sina intervjuer:
»En åsikt som uttrycks är att centraliserade organisationer för externa
kontakter är synnerligen överskattade.«

Så vilka är de felande länkarna? Vilka faktorer kan förklara det ame-
rikanska systemets överlägsenhet när det gäller att skapa ekonomiska
värden ur universitetens FoU-verksamheter? Vår hypotes är att svaret
måste sökas genom en omfattande granskning av relevanta incita-
mentstrukturer i respektive land. De mest sannolika är:

. Incitamenten att investera i humankapital (studiernas intensitet/
kursernas inriktning).

. Incitamenten att bli entreprenör i stället för att förbli löntagare, sär-
skilt den relativa avkastningen för akademiker att bli entreprenörer.
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. Incitamenten att expandera befintliga affärsverksamheter.
. Incitamenten inom universitetssystemet; för forskarna att samver-

ka med näringslivet, att anpassa kursernas inriktning till den priva-
ta sektorns efterfrågan, att tillräckligt snabbt förändra forsknings-
medlens sektorsfördelning efter ändrade förutsättningar, att
underlätta en förflyttning från den akademiska världen till den en-
treprenöriella sektorn.

Vi kommer att ägna de följande fyra kapitlen åt var och en av dessa
aspekter.Vi kommer genomgående att betona hur incitamentstruktu-
rerna i Sverige och USA kan tänkas påverka förekomsten av akade-
miskt entreprenörskap.
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KAPITEL 5

Incitamenten till 
humankapitalinvesteringar

Det finns knappast någon längre som inte skriver under på att de sys-
selsattas kunskaper och färdigheter är av stor vikt för den ekonomiska
tillväxten.Sådana kunskaper och färdigheter som förvärvats genom in-
vesteringar i form av utbildning, träning, hälsovård osv. och som ökar
en individs produktionsförmåga brukar ofta benämnas humankapital.
Konceptuellt kan man se det som att en individs humankapital avgör
kvaliteten mätt i ekonomiska termer av en given arbetsinsats. Human-
kapital är ett ekonomiskt begrepp och avser endast det slags kunskaper
och färdigheter som ökar den enskildes produktivitet. Här intresserar
vi oss förstås särskilt för den typen av humankapital som byggs upp in-
om universitetens ram. Det är inom universitetssektorn som en stor del
av det knappa och värdefulla humankapital skapas som är essentiellt
för utvecklingen av ny vetenskaplig kunskap och avancerad teknologi
baserad på ny eller redan känd vetenskaplig kunskap, vilket är själva
grunden för det akademiska entreprenörskapet. I likhet med Slaughter
och Leslie () skulle man kunna tala om akademiskt kapital.

Efter en kort diskussion om vad nationalekonomisk forskning har att
säga om humankapitalinvesteringarnas betydelse för den ekonomiska
tillväxten görs en närmare granskning av graden av investeringar och
utnyttjande av humankapital i Sverige jämfört med USA och andra
OECD-länder. Därefter jämförs drivkrafterna till utbildning i Sverige
och USA. I kapitlets avslutande avsnitt görs en kort sammanfattning
och några viktiga slutsatser dras.

Humankapital och ekonomisk tillväxt

I den vetenskapliga litteraturen om ekonomisk tillväxt har humanka-
pitalet tillskrivits ett flertal roller. För det första betraktas det ofta som
en separat produktionsfaktor som tillsammans med kapital och ar-
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betskraft används i produktionen av varor och tjänster, se t.ex. Man-
kiw, Romer och Weil (). För det andra betraktas det som en källa
till innovativa aktiviteter och därför som en viktig insatsfaktor i pro-
duktionen av grundläggande kunskap (Nelson och Phelps, ). För
det tredje anses det vara lättare för ett land med riklig tillgång till hu-
mankapital att tillgodogöra sig nya idéer, innovationer eller produkter
som har sitt ursprung i andra länder och därmed kan upphinnar-
potentialen utnyttjas på ett bättre sätt (Abramovitz, ; Hansson
och Henrekson, ). För det fjärde anses humankapitalet ha en ex-
tern effekt; en individs produktivitet blir högre om de som hon samar-
betar med har ett stort humankapital (Lucas, ). För det femte be-
traktas utvecklade länders humankapital som ett komplement till
snarare än ett substitut för fysiskt kapital (Berman, Bound och Grili-
ches, ), dvs. det finns nu föga stöd för den tidigare så populära
tesen att den teknologiska utvecklingen minskar behovet av utbild-
ning hos arbetskraften, se t.ex. Braverman ().

I tvärnationella studier om ekonomisk tillväxt har humankapitalet
också visat sig ha ett betydande förklaringsvärde, se t.ex. Barro ()
och Mankiw, Romer och Weil (). Även om det stämmer att acku-
mulering av humankapital är av central betydelse för ekonomisk till-
växt är det ännu oklart hur viktig var och en av de fem mekanismer
som vi beskrivit är. I vår analys utgår vi ifrån att humankapitalet är vik-
tigt för tillväxten, men specificerar inte exakt på vilket sätt.

Att konstatera att investeringar i humankapital är av avgörande be-
tydelse för den ekonomiska utvecklingen väcker ett antal mer specifi-
ka frågor. För det första är antalet utbildningsår ett mycket oprecist
mått på investeringar i humankapital. I vilken grad ett visst antal ut-
bildningsår också givit upphov till investeringar i humankapital beror
på (i) i vilken omfattning den valda studieinriktningen värderas på
marknaden och (ii) hur mycket faktisk kunskap den enskilda perso-
nen har förvärvat under studieperioden, givet studieinriktningen. Det
senare är i sin tur ett resultat av begåvning, studiernas intensitet och
utbildningssystemets kvalitet. För det andra är formell utbildning en-
dast ett sätt att förvärva humankapital. Kanske av lika stor betydelse är
möjligheten till kontinuerlig inlärning av nya produktiva färdigheter
på ett mer informellt sätt, framför allt genom att man hela tiden lär sig
nya saker på sin arbetsplats, s.k. on-the-job training (OJT).
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Investeringar i och utnyttjande av humankapital 

Med tanke på det övergripande syftet med denna studie anser vi att det
är rimligt att nästan uteslutande fokusera på investeringar i humanka-
pital på universitetsnivå. I USA finns den högsta andelen personer
med en universitetsexamen i förhållande till den yrkesaktiva befolk-
ningen (se Figur .); år  hade  procent av befolkningen mellan
 och  år en universitetsutbildning. Sverige ligger strax under
genomsnittets nivå vid en internationell jämförelse, vilket motsvarar
knappt hälften av USA:s nivå (, procent). Ett intressant ålders-
mönster bakom dessa genomsnitt kan urskiljas i Figur ., där befolk-
ningsandelen med en teoretisk/forskarförberedande universitetsut-
bildning presenteras för olika åldersgrupper. För OECD som helhet
finner vi ett förväntat mönster, dvs. att andelen personer med en uni-
versitetsexamen tenderar att minska med stigande ålder. I Sverige
avtecknar sig inte detta mönster. Andelen personer med universitets-
examen är som högst i åldersgruppen ‒ år, medan andelen för
dem mellan  och  endast marginellt överskrider motsvarande
andel för gruppen med personer mellan  och . Benägenheten att
skaffa sig en universitetsexamen har sjunkit snabbt under den senaste
generationen, från en andel på  procent bland personer i åldern
– år till en andel på  procent i den yngsta gruppen. Motsvaran-
de andel i den yngsta åldersgruppen är nu  procentenheter högre för
ett genomsnitt av OECD-länderna. Precis som i Figur . är den ame-
rikanska nivån genomgående högre. På samma sätt som i Sverige är en
universitetsutbildning vanligast i åldersgruppen – år. I motsats
till Sverige har USA däremot inte erfarit en nedgång i den yngsta ål-
dersgruppen.

Nedgången vad gäller benägenheten att förvärva en universitets-
examen i Sverige åtminstone fram till mitten av -talet belyses mer
detaljerat i Figur .. Den andel av en grupp som har en universitetsut-
bildning som är tre år eller längre är störst bland dem som är födda i slu-
tet av -talet, medan andelen för dem födda runt  är mer än 
procentenheter lägre. Den andel av en åldersgrupp som har doktorsex-
amen är också störst bland dem som är födda på -talet.

Vad gäller kursernas inriktning finns en del internationellt jämför-
bara uppgifter, framför allt data som visar antalet personer med en na-
turvetenskaplig examen per   invånare i åldern – . Vår
jämförelse gäller  (se Figur .). I det här avseendet är variatio-
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Figur 5.1. Andel av befolkningen i åldersgruppen 25–64 år med en universitets-
utbildning i OECD-länderna, 1998.

Anm.: Avser individer med en akademiskt inriktad/forskarförberedande universitetsutbildning plus de

forskarutbildade (ISCED A/).

Källa: OECD, Education at a Glance, .
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Figur 5.2 Andel av befolkningen med en universitetsutbildning i Sverige,
USA och OECD i olika åldersgrupper, 1998.

Anm.: Avser individer med en akademiskt inriktad/forskarförberedande universitetsutbildning plus de

forskarutbildade (ISCED A/).

Källa: OECD, Education at a Glance, .
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Figur 5.3. Andel i varje årskull födda 1926–1974 i Sverige med en universitets-
examen (tre år eller längre) respektive en doktorsexamen år 2000.

Källa: Statistiska centralbyrån.
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Figur 5.4. Antal utexaminerade i ett naturvetenskapligt ämne per 100 000
personer i åldern 25–34 år i OECD-länderna, 1992.

Källa: OECD, Education at a Glance, .



nerna mellan länderna mycket stora. Antalet utexaminerade från en
naturvetenskaplig studieinriktning per   invånare är i stora
drag fem gånger högre i det ledande landet Storbritannien jämfört
med Italien som innehar en bottenplats. Sverige ligger också nära bot-
ten och siffran för USA ligger ca  procent över den svenska.

Vad gäller fördelningen av akademiskt utbildade personer är det
inte bara så att svenska studenter har haft en låg benägenhet att spe-
cialisera sig mot naturvetenskap och teknik, de har också haft en
mycket stark tendens att göra karriär i den offentliga sektorn. Detta
framgår tydligt av Figur .. Under -talet arbetade två tredjedelar
av alla akademiskt utbildade personer i Sverige i den offentliga sek-
torn.Även om denna andel har minskat något sedan dess, ligger siffran
fortfarande kring  procent, vilket kan jämföras med en total offent-
lig sysselsättningsandel på drygt  procent. Resultatet är att andelen
akademiker av den totala sysselsättningen blev exceptionellt hög i den
offentliga sektorn i förhållande till den privata. I början av -talet
var den ca sex gånger högre ( mot , procent) och i slutet av -
talet var den fortfarande tre gånger högre ( mot , procent).

Det är emellertid väl känt att internationella jämförelser av utbild-
ningsnivåer inte är särskilt exakta mått på humankapital. Ett annat sätt
att försöka jämföra ackumulationen av humankapital i Sverige jäm-
fört med andra OECD-länder är att studera förändringar i specialise-
ringsmönster i produktionen. Hansson och Lundberg (, kap. )
visar att industristrukturen under -talet försköts mot branscher
med låga nivåer av humankapital per sysselsatt. De granskar också hur
utnyttjandet av humankapital per producerad enhet har förändrats i
svensk import och export under perioden –. På denna punkt
förblev förhållandet mellan import och export nästan oförändrat un-
der -talet, men i slutet av -talet började importen bli mer hu-
mankapitalintensiv relativt exporten. Lundberg () konstaterar att
denna tendens har förstärkts ytterligare under -talet. Dessa studi-
er visar att Sverige gradvis tycks ha förlorat sina komparativa fördelar
inom humankapitalintensiv produktion.

Avkastningen på humankapitalinvesteringar

Enligt humankapitalteorin (Becker, ; Schultz, ) kan beslutet
att förvärva humankapital analyseras som ett individuellt investe-
ringsbeslut. Det individuella beslutet att förvärva och använda sig av
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Figur 5.5. Andel av de sysselsatta i privat respektive offentlig sektor i Sverige 
med högre utbildning, samt andelen av alla sysselsatta med högre utbildning som
arbetar i offentlig sektor (högra axeln), 1971–1998 (procent).

Anm.: Högre utbildning definieras som att man har genomgått ett eftergymnasialt utbildningsprogram

längre än två år. Högerskalan mäter den andel av det totala antalet högre utbildade som arbetar i offentlig

sektor.

Källa: Zetterberg () och AKU.
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humankapital styrs med andra ord av avkastningen på humankapital.
Givet den svaga utvecklingen av humankapitalinvesteringarna i Sveri-
ge, vilket vi dokumenterade i föregående avsnitt, är en rimlig hypotes
att incitamenten att ackumulera humankapital har minskat sedan
-talet.

Om de direkta utbildningskostnaderna är små och den enskilde har
en obegränsad tidshorisont är avkastningen ungefär lika med utbild-
ningspremien,dvs.den relativa löneökning som kan hänföras till ett yt-
terligare utbildningsår (Willis, ). Utbildningspremien uppskattas
vanligen med hjälp av Mincers () metod. Ett antal sådana studier
har gjorts med svenska data för valda år under perioden ‒.

Jämförbara uppskattningar finns även tillgängliga för USA.Resultaten
(Tabell . och .) är anmärkningsvärda. För det första är det uppen-
bart att utbildningspremierna i Sverige föll dramatiskt från slutet av
-talet till början av -talet. Sedan stabiliserades avkastningen
på en låg nivå enligt Palme och Wright (). Edin och Topel ()
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Tabell 5.1. Utbildningspremier före skatt i Sverige, 1968–1991 (procent per
utbildningsår).

Studie 1968 1974 1981 1984 1986 1988 1991

Björklund (1986) 7,8 4,3 3,5 3,9
Fornwall (1991) 4,2†

2,0‡
Palme och Wright (1998) 7,6 3,6 3,5
Kazamaki Ottersten 

m.fl. (1994) 4,4 3,8 3,2 3,6

Universitet/gymnasiepremie 
Zetterberg (1994)
15 kontra 12 år 7,8 4,5 6,7
16 kontra 12 år 7,7 5,3 7,0

Edin och Topel (1997)
15 kontra 12 år 13,4 8,0 4,4 5,0 6,8 5,7 6,6
16 kontra 12 år 16,1 7,4 5,1 5,1 5,9 5,7 6,6

Anm.: †Avser individer födda före . ‡ Avser individer födda  eller senare. Utbildningspremierna har

skattats med Mincers () metod.

 Inga för ändamålet tillförlitliga data har samlats in i Sverige för en tidpunkt
senare än . Nästa Levnadsnivåundersökning (LNU) kommer inte att finnas
tillgänglig förrän .
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Tabell 5.2. Utbildningspremier före skatt för ett utbildningsår 
på High School och på universitetet i USA, 1969–1995 (procent).

1969 1979 1989 1995

High School 5,9 6,6 7,8 8,1
Universitet 9,9 8,9 12,4 12,9

Anm.: Avser heltidsarbetande män, jordbruket är exkluderat.

Källa: Goldin och Katz ().

samt Zetterberg () finner å andra sidan att utbildningspremierna
ökade under senare halvan av -talet och början av -talet, när
de tittar på avkastningen av en högskoleutbildning i förhållande till en
gymnasieutbildning (se nedre halvan av Tabell .). I USA ökade vär-
det av gymnasie- och högskoleutbildning kraftigt mellan  och
 (botten nåddes ca , se även Murphy och Welch, ), en ut-
veckling som inte kan spåras i Sverige. Dessutom har avkastningen på
utbildning alltsedan -talet genomgående varit mycket högre i
USA än i Sverige. Den låga svenska avkastningen på en högre universi-
tetsutbildning vid en internationell jämförelse bekräftas av OECD
(). De finner att Sverige har den lägsta universitetslönepremien
(ISCED A/) bland  undersökta länder. Vår slutsats är att avkast-
ningen på utbildning föll till mycket låga nivåer i Sverige vid -ta-
lets början och som Fornwall () visar var fallet mycket större för
unga människor. Det finns belägg för en viss ökning sedan slutet av
-talet, men avkastningen är fortfarande låg i ett internationellt
perspektiv.

Värdet av en utbildning i form av löneökning före skatt är med all
säkerhet inte ett perfekt mått på avkastningen på utbildning. Avkast-
ningen är också beroende av bl.a. följande faktorer: progressiviteten i
skattesystemet, tillgången på stipendier och subventionerade lån, stu-
dieavgifter, ålder vid tidpunkten för examen samt hur risken för ar-
betslöshet påverkas. Beaktas alla dessa faktorer borde det vara möjligt
att beräkna avkastningen på en universitetsutbildning i ett visst land.
Med hänsyn tagen till skatteeffekter har Edin och Holmlund ()
samt Björklund och Kjellström () kunnat konstatera en ännu
brantare nedgång vad gäller avkastningen i Sverige (jämfört med ut-
bildningspremien) mellan  och . Den kombinerade effekten
av ökade utbildningspremier och skattesystemets minskade progressi-
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vitet ledde till en förbättring i mitten av -talet. För  beräkna-
des avkastningen efter skatt på ett extra utbildningsår till , procent i
Sverige.

Hur subventionerade lån och stipendier påverkar humankapital-
investeringarna är mycket svårare att uppskatta. Det är självfallet en
trivial sanning att dessa faktorer, under i övrigt lika förhållanden,
bidrar till en ökad avkastning på universitetsstudier (Björklund och
Kjellström, ; Edin och Holmlund, ). Å andra sidan höjer sub-
ventionerade lån och stipendier avkastningen genom att höja inkoms-
ten under studietiden, i motsats till utbildningspremier som ger upp-
hov till högre inkomster efter avslutade studier. De subventionerade
lån och stipendier som inte är positivt korrelerade med utbildnings-
premien för en viss utbildning minskar förmodligen incitamenten att
välja de utbildningar som ger största investeringen i humankapital i
termer av relativa löner. Denna effekt förstärks av det faktum att svens-
ka universitet inte tar ut studieavgifter.

Som visas av Fredriksson () och Edin och Topel () har be-
nägenheten att skriva in sig vid ett universitet haft ett nära samband
med utbildningspremien – se Figur .. Detta ger ytterligare belägg för
att villigheten att investera i humankapital påverkas av avkastningen.

Varför minskade avkastningen på utbildning i en så stor omfattning
i Sverige? Eftersom den svenska arbetskraften inte kan sägas vara avse-
värt mer utbildad än arbetskraften i andra länder kan det förmodligen
inte förklaras av att knapphetsvärdet varit lägre.En annan möjlighet är
att det framgångsrika genomförandet av en solidarisk lönepolitik fick
till resultat att utbildning inte påverkade lönen i någon större ut-
sträckning. Denna tes stöds av Hibbs () samt Edin och Topel
(). De senare är mycket tydliga på den här punkten (s. ):

Compared to market outcomes, egalitarian wage policies reduced pay differences

along virtually every dimension of skill, to different degrees. This was an import-

ant component, perhaps the most important component, of Sweden’s sharp
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 Björklund och Kjellström () konstaterar en mycket högre avkastning för
kvinnor än för män (, mot , procent ). Det beror på det faktum att
kvinnor med högre utbildning arbetar fler timmar än lägre utbildade kvinnor.
Å andra sidan finns det inga studier som beaktar marginaleffekterna av inkomst-
baserade transfereringar och avgifter, såsom bostadsbidrag och barnomsorgs-
avgifter. Generellt sett borde detta sänka avkastningen på utbildning.



decline in income equality. … we do not believe that wage bargains simply

tracked what would have occurred in an unconstrained market.

En tredje möjlig förklaring till den sjunkande avkastningen är att ut-
bildningens kvalitet har försämrats, trots att Sverige är ett av de länder
i OECD som spenderar mest på utbildning (Fägerlind, ; OECD,
). Det kan mycket väl stämma, särskilt om man tar hänsyn till
att incitamenten att förvärva humankapital har blivit svagare. Om
avkastningen på utbildning är låg, kan den enskilde helt enkelt ha an-
passat sig till den, för dem själva opåverkbara, låga avkastningen på ut-
bildning genom att ett konsumtionselement tillkommit i utbildning-
en. Investeringar i humankapital kan således vara en endogen
faktor, i bemärkelsen att enskilda personer har anpassat sina faktiska
investeringar i humankapital (i motsats till antalet utbildningsår) till
den institutionellt givna avkastningen. Ytterligare en faktor som kan
ha påverkat kvaliteten på utbildningssystemet är att lärarnas relativa
löner har sjunkit kraftigt. Som OECD (, ) och Landell
() visar, har Sverige de lägsta lönerna för erfarna lärare (gymna-
sienivå) i förhållande till köpkraftsparitetsjusterad BNP per capita
bland alla jämförda länder.

Empirisk forskning visar också att det finns ett positivt samband
mellan formell utbildning och de ytterligare investeringar i human-
kapital som individen senare gör under sin yrkesaktiva tid; högre
utbildade individer tenderar att vidareutbilda sig mer i jobbet (on-the-
job training, OJT) (Mincer, ; Heckman, ). Samtidigt kan star-
ka drivkrafter till OJT till viss del ersätta svaga incitament till formell
utbildning och lönestrukturen kan också uppmuntra ett intensivt och
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 År  hade Sverige de högsta offentliga utgifterna som andel av BNP 
(, procent) för utbildningsändamål av samtliga OECD-länder och de näst
högsta totala utgifterna efter Korea (OECD, , s. ).

 Med detta synsätt framstår det inte längre som en paradox att det har varit köer
till att komma in på universitet och högskolor trots att avkastningen på utbild-
ning varit låg.

 Det bör dock noteras att Edin och Holmlund () hävdat att den sjunkande
avkastningen på utbildning kan förklaras med ett ökat utbud av personer med
högre utbildning. Vi tror emellertid att det vore osannolikt om den allmänna ten-
densen mot markant sjunkande utbildningspremier under -talet inte var
starkt påverkad av ideologiska faktorer. Detta utesluter inte möjligheten att en fri
lönebildning också skulle ha lett till lägre utbildningspremier, men vi håller med
Edin och Topel () om att nedgången i så fall skulle ha varit betydligt mindre.



effektivt utnyttjande av individens humankapital. Som Lazear (,
) har visat, på ett teoretiskt plan, kan en brant ålderslöneprofil –
ofta kallat lönekontrakt med uppskjuten betalning – öka produktivi-
teten. En sådan tidsprofil för löneutvecklingen kan vara viktig när det
gäller att motivera de anställda att prestera maximalt, att fortsätta att
investera i humankapital och att acceptera tekniska förändringar som
ökar arbetsgivarens möjligheter till överlevnad på lång sikt (Henrek-
son, ).

Det finns många belägg för att ålderslöneprofilen blev betydligt
flackare i Sverige under - och -talen. Jonsson och Siven ()
samt Skedinger () har dokumenterat att ålderns och arbetslivser-
farenhetens effekter på lönen minskade avsevärt för såväl industriar-
betare som tjänstemän under denna tid. Denna utveckling framgår
också av två ekonometriska studier som redovisas i Tabell .. Det var
framför allt unga människors relativa löner som ökade markant. Edin
och Holmlund () har visat att –-åringarnas löner, allt annat
lika, steg från  procent av lönenivån för –-åringar  till 

procent .
Den flacka ålderslöneprofilen står i skarp kontrast till förhållande-

na i många andra länder, i synnerhet Japan (Mincer och Higuchi,
). Edin och Topel () jämför avkastningen på arbetslivserfa-
renhet i Sverige och USA. De visar att år  var avkastningen på ar-
betslivserfarenhet faktiskt högre i Sverige än i USA. I slutet av -ta-
let var situationen den omvända; avkastningen på arbetslivserfarenhet
ökade påtagligt i USA, medan den föll till låga nivåer i Sverige.
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Tabell 5.3. Den procentuella ökningen i timlönen p.g.a. ytterligare ett års
arbetslivserfarenhet enligt två studier för en individ som i utgångsläget saknar
arbetslivserfarenhet.

Studie 1968 1974 1981 1984 1986 1988 1991

Björklund (1986) 2,4 1,1 1,6 1,5
Edin och Holmlund (1995) 3,7 2,8 2,3 2,2 1,9 1,9 2,4

 Resultaten från denna studie stärks av två andra studier: Le Grand ()
konstaterar att tio års tjänst höjde lönen med så lite som  procent i Sverige ,
medan effekten i USA var ca tio gånger högre (Topel, ).



Slutsatser om humankapital

Investeringar i humankapital är avgörande för ekonomisk tillväxt. I en
internationell jämförelse ligger Sverige tämligen lågt vad gäller nivån
på investeringar i humankapital på universitetsnivå. Särskilt anmärk-
ningsvärd är den svaga benägenheten till teknisk-naturvetenskapliga
studier på universitetsnivå och det faktum att andelen personer i en
årskull som förvärvar en universitetsexamen minskade betydligt
fr.o.m. -talet och fram till mitten av -talet samt att en opro-
portionerligt stor andel av dem som innehar en universitetsexamen
arbetar inom den offentliga sektorn.

Analysen i detta kapitel har visat att incitamenten för enskilda per-
soner att investera i humankapital, formellt eller informellt, över tiden
minskade i Sverige och blev mycket svaga under - och -talen.
Dessa incitament försvagades ytterligare av de höga marginalskatterna
på arbetsinkomster (se vidare kapitel ). När den solidariska lönepoli-
tiken dessutom successivt omformulerades till en önskan om en all-
män löneutjämning mellan olika yrken och utbildningar (i stället för
lika lön för lika arbete), fick detta en oväntad bieffekt i form av en sjun-
kande avkastning på investeringar i humankapital. Detta stämmer
överens med iakttagelsen att Sverige kom att specialisera sig på export
av varor och tjänster som var mindre humankapitalintensiva.

Under det senaste decenniet har utfasningen av gamla tayloristiska
produktionsstrukturer intensifierats. Därmed har det uppstått ett
ökat behov av kontinuerlig vidareutbildning i yrkeslivet och en hög
allmän utbildningsnivå, för att man ska kunna uppnå en snabb pro-
duktivitetstillväxt. Svaga drivkrafter till investeringar i humankapital
kan således ha skadligare effekter på den ekonomiska utvecklingen i
dag än tidigare.

I en ekonomi som blir allt mer beroende av en fruktbar samverkan
mellan universitet och näringsliv för sin vidare utveckling är det san-
nolikt av större betydelse än tidigare att det finns tillräckliga drivkraf-
ter för dem som har goda förutsättningar att faktiskt gå vidare till aka-
demiska studier. Särskilt bör detta gälla områden med inriktning på
teknik och naturvetenskap. Om dessa drivkrafter är svaga kommer
den potentiella basen av individer som kan utveckla ny – och potenti-
ellt ekonomiskt värdefull – kunskap att bli smalare.
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KAPITEL 6

Incitamenten att bli entreprenör

En andra viktig faktor som troligen påverkar den akademiska världens
bidrag till den ekonomiska utvecklingen, är den relativa avkastningen
på att bli entreprenör jämfört med att bli eller förbli anställd. I vårt
sammanhang är det naturligtvis av särskild vikt hur denna relation ser
ut för akademiskt utbildade personer. I kapitlets första avsnitt definie-
ras vad vi menar med entreprenörskap. Även om det inte går att sätta
likhetstecken mellan entreprenörskap och egenföretagande, så är
egenföretagande i många fall en viktig förutsättning för att förverkliga
sina entreprenöriella ambitioner. Egenföretagandets utveckling i Sve-
rige relativt andra länder är därför av vikt för att bedöma det entrepre-
nöriella klimatet i allmänhet. Detta görs i det andra avsnittet. Kapitlet
avslutas med en diskussion av vilka faktorer som är avgörande för va-
let att bli entreprenör och hur dessa ser ut i Sverige.

Vad är entreprenörskap?

I den ekonomiska litteraturen har entreprenörskapet diskuterats åt-
minstone sedan Richard Cantillons analyser från början av -talet
och i litteraturen kan man hitta åtminstone  olika distinkta teman
som utvecklats kring begreppet (Hébert och Link, ; Wennekers
och Thurik, ). I denna bok har vi valt att använda följande mo-
derna definition (se Wennekers och Thurik, ): Entreprenörskap
är förmågan och villigheten hos individer, både på egen hand och in-
om organisationer, att:

• varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter;

• introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet genom att ta
beslut om lokalisering, produktutformning, resursanvändning, in-
stitutioner och belöningssystem;

• konkurrera med andra för att öka sin marknadsandel, vilket innebär
att man inte kan sätta likhetstecken mellan entreprenörskap och
egenföretagande.
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Således visar denna definition av entreprenörskap att tillämpat just på
akademiskt entreprenörskap, så är det en förutsättning för att verk-
samheten ska kunna definieras som entreprenöriell att den är i någon
mening nydanande och att det finns en uttalad ambition att växa.

Av ovanstående definition framgår också klart att man inte på något
sätt kan sätta likhetstecken mellan små- och nyföretagande och entre-
prenörskap. I strikt mening är entreprenörskap något som karaktäri-
serar en person. En individ kan vara entreprenöriell både i egenskap av
egenföretagare och som anställd, i det senare fallet talar man ofta om
intraprenörskap. Genom att ett företag skapar goda förutsättningar
för ett entreprenöriellt beteende hos sina anställda kan även organisa-
tioner bli entreprenöriella. En illustrativ indelning av företagare och
anställda i entreprenöriella och förvaltande roller görs i Tabell ..

Även om inte egenföretagande är synonymt med entreprenörskap,
så är det likafullt sant att egenföretagande utgör en av de viktigaste ka-
nalerna för enskilda individer att förverkliga sina entreprenöriella am-
bitioner. Därför övergår vi nu till att studera benägenheten att bli
egenföretagare i Sverige jämfört med andra länder.

Egenföretagandets utveckling

Egenföretagandet i Sverige minskade från  procent av sysselsätt-
ningen  till en bottennivå på  procent . Sedan dess har en
svag ökning kunnat registreras – en kombinerad effekt av den branta
nedgången i den totala sysselsättningen och en viss uppgång för egen-
företagandet i absoluta tal. Också i ett internationellt perspektiv
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Tabell 6.1. Entreprenörer och intraprenörer.

Företagare Anställda

Entreprenöriell Innovatörer, risktagare Intraprenörer

Förvaltande Saknar ambitioner att växa Företagsledare
och/eller förändra

Källa: Anpassat från Wennekers och Thurik ().

 Att sysselsättningen i den offentliga sektorn expanderade bidrog till ett minskat
egenföretagande, eftersom arbetskraft drogs till en sektor där egenföretagande
definitionsmässigt inte existerar. Den offentliga sektorn började tillhandahålla
tjänster som hälso- och sjukvård, barnomsorg och äldrevård – dvs. tjänster som i
hög grad skulle ha kunnat produceras av små företag och egenföretagare i stället.



framstår egenföretagandet i Sverige som lågt. I en OECD-studie från
 (OECD, Employment Outlook, juli ; se Tabell A. i Appendix)
konstateras att Sverige sedan -talets början och under hela -
talet var det OECD-land som hade den lägsta andelen egenföretagan-
de utanför jordbruket. European Observatory for SMEs () har
kommit fram till att Sverige år  hade en lägre andel egenföretaga-
re än något av de tolv länder som då tillhörde EU. Siffrorna i Tabell .

visar att egenföretagandet som andel av den totala arbetskraften i Sve-
rige var mindre än hälften av genomsnittet för de tolv EU-länderna.
Fölster (b) har också korrigerat den internationella statistiken
för att nå maximal jämförbarhet. Bland  undersökta OECD-länder
har Sverige  fortfarande en av de lägsta egenföretagarandelarna på
, procent av arbetskraften, även om en viss uppgång kan noteras se-
dan bottennivån , procent år .

Tillgängliga data visar således att benägenheten till egenföretagan-
de minskade över tiden i Sverige och att andelen egenföretagare blev
låg med internationella mått mätt. Men förändras denna benägenhet
med utbildningsnivån? Preliminära belägg framlagda av Utterback
och Reitberger (, s. ) visar t.ex. att utbildningsnivån för entre-
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Tabell 6.2. Egenföretagande som andel av den totala arbetskraften 
i de (då) tolv EU-länderna och Sverige, 1992 (procent).

Land % Land %

Belgien 14,1 Luxemburg 8,9
Danmark 8,0 Nederländerna 9,6
Frankrike 11,2 Portugal 22,9
Tyskland 8,1 Spanien 17,4
Grekland 32,6 Storbritannien 11,3
Irland 19,0 EU-12 13,8
Italien 23,2 Sverige 6,8

Anm.: Jordbrukssektorn är inkluderad.

Källa: European Observatory for SMEs, Third Annual Report, .

 Den uppmärksamme läsaren kommer att notera att andelen egenföretagare är
jämförelsevis låg även i USA. Här bör det påpekas att andelen egenföretagare
tenderar att ha ett negativt samband med inkomstnivå per capita. Fölster (b)
har beräknat den BNP-justerade andelen egenföretagare. Enligt denna beräk-
ningsmetod visar det sig att andelen egenföretagare är mycket högre i USA än i
Sverige och många andra OECD-länder.
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Tabell 6.3. Andelen egenföretagare och anställda med en universitetsexamen 
i Sverige, 1968, 1974, 1981 och 1991 (procent).

1968 1974 1981 1991

Egenföretagare 1,8 2,6 1,8 5,4
Anställda, totalt 2,6 4,4 7,9 10,0
Anställda, privat sektor i.u. 2,2 4,4 6,3
Anställda, offentlig sektor i.u. 10,5 11,4 14,0

Anm.: Universitetsexamen definieras som att man fullföljt en universitetsutbildning på minst tre år.

Källa: Levnadsnivåundersökningarna, LNU (Institutet för social forskning, Stockholms universitet).

prenörer i nya teknikbaserade företag var mycket hög i Massachusetts
jämfört med Sverige kring år . I Levnadsnivåundersökningarna
kan man, för perioden ‒, finna mer omfattande empiri på
den här punkten. Dessa redovisas i Tabell .. Andelen egenföretagare
med en universitetsexamen är omkring hälften så stor som andelen
anställda med en examen och återigen bekräftas den tidigare tenden-
sen att den offentliga sektorn hyser en mycket högre andel universi-
tetsutbildade. Egenföretagares utbildningsnivå är således betydligt lä-
gre än anställdas.

I USA har andelen egenföretagare minskat på ett likartat sätt; från 

procent  till  procent . Denna nivå har emellertid stigit med
en dryg procentenhet sedan dess. Den amerikanska ekonomin har
från den tidpunkten inte uppvisat det typiska mönstret: en sjunkande
andel egenföretagande i takt med att ekonomin framskrider (Fölster,
a, b).

Denna amerikanska utveckling har tagits till intäkt för att lansera
hypotesen att den optimala andelen egenföretagare följer en U-for-
mad utveckling, dvs. över en viss inkomstnivå ökar behovet av egenfö-
retagande för att stödja en fortsatt ekonomisk utveckling. Denna hy-
potes har åtminstone fått visst empiriskt stöd i en ny studie av Caree
m.fl. () avseende tillväxt i  OECD-länder. Fölster (b) kan
sägas testa denna hypotes på regional nivå i Sverige. Han finner att re-
gioner inom Sverige med många företagare numera har högre tillväxt
och en mer gynnsam sysselsättningsutveckling än regioner med få fö-
retagare. På -talet var i stället förhållandet det omvända.



Valet att bli entreprenör

Att identifiera de faktorer som är avgörande för att förmå en universi-
tetsutbildad person att bli entreprenör är självfallet en mycket grann-
laga uppgift. För det första bör vi notera att dessa faktorer är nära för-
knippade med befintliga entreprenörers incitament att utvidga sina
affärsverksamheter, eftersom den förväntade avkastningen på över-
gången från att vara löntagare till att bli entreprenör i hög grad påver-
kas av expansionsmöjligheterna. Denna fråga kommer att behandlas i
nästa kapitel.

För det andra innebär en starkt reglerad arbetsmarknad en ökad
makt åt dem som redan har fotfäste på arbetsmarknaden, något som
ökar alternativkostnaden för att bli egenföretagare.Viktigast här är an-
tagligen lagen om anställningsskydd, LAS, som stipulerar en »sist-in-
först-ut«-princip i händelse av personalnedskärningar. Det innebär
att anställningstiden hos den nuvarande arbetsgivaren blir relativt sett
viktigare för anställningstryggheten än individuell förmåga och pro-
duktivitet. Detta faktum ökar den enskildes alternativkostnad för att
byta arbetsgivare eller lämna ett tryggt avlönat arbete för att bli egen-
företagare. Därmed minskar sannolikt kunskapsspridningen mellan
branscher och företag. En sådan spridning bidrar till en hög samhälle-
lig avkastning på FoU och utbildning. Det här problemet kan förvär-
ras på grund av att en så stor andel av den totala industriella forsk-
ningen och utvecklingen i Sverige bedrivs av enbart fyra företag (se
vidare kapitel ).

För det tredje är det staten som nästan uteslutande står för kostna-
derna för arbetslöshetsförsäkringen och den omfattar endast anställ-
da. En rad andra sociala trygghetsförmåner är dessutom mer fördel-
aktiga för anställda än för egenföretagare.Bland dessa kan nämnas den
ovillkorliga rätten att ta tjänstledigt för studier, rätten att få arbeta
deltid om man har barn under tio år samt generösa regler för fackligt
arbete på arbetsgivarens bekostnad.

Med en svag benägenhet att bli egenföretagare är det troligare att
akademiska forskare anammar vad Stankiewicz (, s. ) har ka-
raktäriserat som en »assisterande roll« i sina kontakter med näringsli-
vet. Denna modell skiljer sig radikalt från en entreprenöriell samver-
kan mellan universitet och näringsliv. I det senare fallet åtar sig den
akademiske forskaren personligen viktiga delar av det yttersta ansvaret
för ett tekniskt utvecklingsprojekt, oftast i samband med ett försök att
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utveckla och kommersialisera hans eller hennes egen innovation.
Det har framförts ett antal argument för att det ofta är en fördel om

akademikern i större utsträckning intar en roll som entreprenör. Stan-
kiewicz (, s. ) nämner tre skäl. För det första är små företagsen-
heter i många fall mer innovativa än stora etablerade företag – se Acs
och Audretsch () för belägg. För det andra har små nyetablerade
bolag vissa marknadsfördelar beträffande ny teknik, särskilt med tan-
ke på att produkter som bygger på ny teknik ofta till en början utveck-
las i smala marknadsnischer där priset är högt och volymerna små.
Detta är i regel mindre attraktivt för stora företag. För det tredje är ris-
ken stor för att innovativa tekniska idéer urvattnas om de skiljs från
den ursprunglige innovatören/forskaren i ett alltför tidigt skede.
Olofsson och Stymne (a) har konstaterat att oberoende företag
presterar bättre än dotterbolag till stora företag i Sverige,under i övrigt
lika förhållanden. De företag som uppvisade sämst resultat var de som
köptes upp av stora företag. För en översikt över senare studier med
kompletterande belägg, se Wennekers och Thurik () och Carlsson
().



KAPITEL 7

Incitamenten för 
entreprenörer att expandera 

I föregående kapitel argumenterade vi för att den anställdes incita-
ment att bli entreprenör/företagare kan vara svaga i Sverige. Lika vik-
tigt är det att – under förutsättning att någon väljer att bli entreprenör
– denne har tillräckliga incitament att utveckla sin verksamhet till dess
fulla potential. I praktiken är det så att incitamenten för expansion och
incitamenten för att bli entreprenör till stor del sammanfaller. Moti-
ven att bli entreprenör avgörs faktiskt i hög grad av motiven för befint-
liga entreprenörer att expandera. De faktorer som behandlas i detta
kapitel är därför till stor del också tillämpliga för det föregående kapit-
let. På den ekonomiska arenan kan entreprenörskap komma till an-
vändning både genom en expansion av befintliga företag och genom
att nya företag med ambitioner att växa startas.

I det första avsnittet dokumenteras att tillväxtviljan bland svenska
företag förefaller ha varit låg under lång tid. Återstoden av kapitlet be-
handlar fler viktiga institutionella faktorer som kan förväntas ha stor
inverkan på viljan att växa: beskattningen av entreprenörsinkomster,
drivkrafterna till sparande och förmögenhetsuppbyggnad, venture
capital-industrins förutsättningar och arbetsmarknadens funktion.
Genomgående görs jämförelser mellan betingelserna i Sverige och
USA.

Tillväxtviljan hos svenska företag

Ett antal studier har dokumenterat en svag benägenhet att växa bland
små företag i Sverige. Lundström m.fl. () drar t.ex. slutsatsen att
endast  till  procent av de små företagen utökar antalet anställda.
Men vill små och nystartade företag växa? För att belysa den frågan kan
det vara värt att titta närmare på ett antal studier. Aronsson () har
konstaterat (i) en brist på drivkrafter bland dem som startar företag;
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(ii) att en expansion betraktas som alltför dyr med tanke på det kapital
som de är i behov av efter skatt; (iii) att många ägare anser att en
expansion ökar de risker som hänger samman med fler anställda och
krånglig administration.

Cirka tio år tidigare kom Utterback och Reitberger () fram till
liknande dystra slutsatser i sin omfattande intervjustudie med 

företag baserade på ny teknik. Rickne och Jacobsson (), som upp-
daterade denna studie till , har kommit fram till att deras urval av
företag inte gav ett särskilt stort stöd till den svenska industriella till-
växten under -talet.

Lundström m.fl. () framhåller den svaga önskan att expandera
som den viktigaste orsaken till den svaga tillväxten på företagsnivå
(i en bilaga till Lindbeck-kommissionen om små företags betydelse
för tillväxten). De hävdar att  av  små företag helt enkelt inte vill
växa. NUTEK (, s. –) visar att det finns   företag i
Sverige som kan men inte vill växa. I samma rapport redogörs också
för undersökningsresultat från , om att  procent av företagen
såg en potential för expansion på deras egen marknad men att »de inte
hade för avsikt att dra fördel av det«.

European Foundation for Entrepreneurship Research () har
visat att Sveriges andel av de  små och medelstora företag i EU-län-
derna som växte snabbast under perioden – var lägre än för
något annat land, undantaget Italien.

Man kan således med lätthet peka på ett antal studier som visar att
små företag har en bristande motivation att expandera. Enligt Birch,
Haggerty och Parsons () är det ett fåtal mycket snabbväxande
företag – vilka de kallar gaseller – som skapar det största antalet jobb i
USA. Storey () menar att det är den lilla gruppen kraftigt växande
små och medelstora företag – som han kallar fliers – som främst skapar
sysselsättning. Svenska forskare (Davidsson m.fl., , , Davids-
son och Henrekson, ) finner däremot inte särskilt mycket stöd för
gasellhypotesen. De kommer i stället fram till att de små och medel-
stora företagens bidrag till nyskapade arbetstillfällen netto i hög grad
är ett resultat av många små nystartade företag. Särskit anmärknings-
värt är Davidssons och Henreksons () resultat avseende jobbska-
pandet i de  procent snabbast växande företagen. De finner att mer
än hela sysselsättningstillväxten i de  procent snabbast växande kon-
cernerna under perioden – härrör från förvärv av andra före-



tag, inte ens under uppgångsåret  finner de någon organisk
sysselsättningstillväxt netto i de  procent snabbast växande koncer-
nerna.

Detta tar sig förmodligen uttryck i en svag utveckling av antalet
mellanstora företag. Mellanklassgruppen krymper genom samman-
slagningar, övertaganden och, åtminstone i vissa fall, genom att före-
tag via expansion kommer att räknas till storföretagsgruppen. Samti-
digt borde den svaga beredskapen att växa leda till att mycket få företag
växer ur de minsta storleksklasserna. Det är således troligt att bestån-
det av mellanstora företag gradvis sinar. Henrekson och Johansson
() har konstaterat att det förhöll sig så i Sverige, åtminstone fram
till .

De sistnämnda har studerat antalet företag per miljoner invånare,
för att kunna ta hänsyn till befolkningsförändringar.För att undvika en
sammanblandning med de många definitionerna på medelstora före-
tag, används termen »mellanstora« för företag i de storleksklasser som
täcker företag med – anställda. Mellan  och  ökade an-
talet företag i den minsta storleksklassen (–) betydligt, vilket framgår
av Tabell .. Till följd av att redovisningskriterierna ofta ändras bör
denna rapporterade ökning tolkas med viss försiktighet. Antalet före-
tag ökade också i storleksklassen – anställda (med  procent), i –-
klassen ( procent), –-klassen ( procent), –-klassen
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Tabell 7.1. Antal företag per miljoner invånare i olika storleksklasser, hela 
ekonomin, 1968–1993.

Storleksklass 1968 1993 Förändring (%)

0–1 15 474 39 885 158
2–4 6 232 7 598 22
5–9 2 587 3 196 24
10–19 1 404 1 599 14
20–49 909 916 1
50–99 307 283 –8
100–199 152 141 –7
200–499 88 95 8
500+ 57 (86) 92 61 (7)

Anm.: Från och med  inkluderas landsting och kommuner i statistiken, vilket har stor effekt på det

rapporterade antalet företag i den största storleksklassen. Siffrorna inom parentes visar antalet och

förändringen av antalet företag om år  används som basår för beräkningarna.

Källa: Henrekson och Johansson ().



( procent), –-klassen ( procent) och i +-klassen ( pro-
cent),medan det minskade i storleksklasserna med – och  –

anställda ( respektive  procent). Ökningen i den största storleksklas-
sen är delvis missvisande, eftersom lokala och regionala myndigheter
ingår i statistiken sedan . Om vi i stället beräknar förändringen
mellan  och  krymper ökningen till blott  procent. Vi kan
därför sluta oss till att den befolkningsjusterade utvecklingen av antalet
företag var svag i hela ekonomin inom intervallet – anställda i
jämförelse med andra storleksklasser. I samma studie påvisas ett lik-
nande mönster vad gäller tillverkningsindustrin. Där var den svaga ut-
vecklingen särskilt uttalad i de mellanstora klasserna (–), där an-
talet företag sjönk med ca en tredjedel mellan  och . Det som
här sagts om antalet företag gäller också utvecklingen för hur andelen
anställda fördelar sig på de olika storlekskategorierna.

Antalet mellanstora företag sjönk således snabbare jämfört med
andra storleksklasser fram till . Den andel företag som är mellan-
stora gick tillbaka och andelen anställda i dessa företag minskade. Det-
ta mönster gäller såväl hela näringslivet som tillverkningsindustrin.

Resultat från ett stort antal studier ger således direkta belägg för en
svag vilja att växa. Det ger oss stöd för hypotesen att Sveriges entrepre-
nörer har haft svaga incitament att expandera sina företag. I återstoden
av kapitel  ska vi försöka identifiera de faktorer som sannolikt bidrar
till denna situation samt göra jämförelser med situationen i USA.

Beskattningen av entreprenörsinkomster

Ett flertal inslag i det svenska skattesystemet före  missgynnade
yngre, små och mindre kapitalintensiva företag, entreprenörskap och
familjeägande till förmån för institutionella former av ägande. Under
en lång tidsperiod – tre årtionden från början av -talet – fanns det
extrema skillnader i beskattning för olika finansieringssätt och ägarka-
tegorier: (i) skulder var den mest gynnade och nyemissioner den mest
missgynnade finansieringsformen; (ii) hushåll/enskilda personer
hade en avsevärt högre skattebelastning än andra ägarkategorier. För
att ge en antydan om storleken på de snedvridningar som orsakades av
det svenska skattesystemet presenteras i Tabell . de effektiva margi-
nalskatterna för skilda kombinationer av ägare och finansiering. Här
identifieras tre kategorier ägare och finansieringssätt och den effektiva
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marginalskatten beräknas utifrån antagandet om en real avkastning
före skatt på  procent. En negativ siffra betyder att den reala avkast-
ningen efter skatt är högre än före skatt. Systemets snedvridande effek-
ter var som mest uppenbara kring . En skuldfinansierad investe-
ring som fordrar en real avkastning före skatt på  procent innebar att
skattebefriade institutioner fick en real avkastning på , procent ef-
ter skatt. För ett hushåll som investerade i nyemissioner med samma
reala avkastning var situationen en helt annan:  procent före skatt
blev –, procent efter skatt. De skatteregler som gynnade skuldfinan-
siering framför egenkapitalfinansiering och institutionellt framför in-
dividuellt ägande främjade självfallet stora, realkapitalintensiva, börs-
noterade och väletablerade företag.

Det finns även andra studier, t.ex. King och Fullerton () samt
Fukao och Hanazaki (), som visar att den svenska skattepolitiken
var extrem i dessa avseenden. Det svenska skattesystemet subventione-
rade dessutom generellt sett investeringar i fastigheter. De mycket höga
marginalskatterna på enskilda personers inkomster – den högsta mar-
ginalskattesatsen låg nära  procent i början av -talet – minskade
även avkastningen på investeringar i humankapital (se kapitel ).

 års skattereform innebar att »spelplanen utjämnades« en hel
del; olika typer av ägare och finansieringskällor fick en skattemässigt
mer likvärdig behandling, även om utjämningen inte alls var fullstän-
dig. De skatteförändringar som genomfördes –, i första hand
den slopade dubbelbeskattningen av utdelningar och slopandet av för-
mögenhetsskatten på onoterade aktier, ledde till en kraftig utjämning
av beskattningen för olika ägare och olika finansieringsslag jämfört
med situationen direkt efter  års skattereform. Särskilt anmärk-
ningsvärt är att beskattningen vid finansiering med eget kapital, oav-
sett om det sker genom nyemission eller återinvesterade vinstmedel, är
i stort sett densamma för hushåll som för övriga ägarkategorier.

Företagsbeskattningen förändrades återigen . Dubbelbeskatt-
ningen av utdelningar återinfördes och skatten på reavinster höjdes
från , till  procent. Detta fick djupgående effekter för den
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 Termen dubbelbeskattning syftar på det faktum att utdelningar i motsats till
skuldräntor inte behandlas som en avdragsgill kostnad för företaget, och om äga-
ren inte är skattebefriad måste denne betala den sedvanliga skatten på kapital-
inkomster,  procent. Med hänsyn till bolagsskatten på  procent leder det till
att utdelningar har en total skattebörda på , + , x , = , procent.
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Tabell 7.2. Effektiva marginalskatter för olika kombinationer av ägare och
finansiering, 1960, 1970, 1980, 1985, 1991, 1994 och 1995 (10% real
avkastning före skatt vid faktisk inflationstakt).

Återinvesterade 
Skuldfinansiering Nyemission vinstmedel

1960
Hushåll 27,2 92,7 48,2
Skattebefriade institutioner –32,2 31,4 31,2
Försäkringsbolag –21,7 41,6 34,0

1970
Hushåll 51,3 122,1 57,1
Skattebefriade institutioner –64,8 15,9 32,7
Försäkringsbolag –45,1 42,4 41,2

1980
Hushåll 58,2 136,6 51,9
Skattebefriade institutioner –83,4 –11,6 11,2
Försäkringsbolag –54,9 38,4 28,7

1985
Hushåll 46,6 112,1 64,0
Skattebefriade institutioner –46,8 6,8 28,7
Försäkringsbolag –26,5 32,2 36,3

1991
Hushåll 31,3 62,0 54,6
Skattebefriade institutioner –10,0 7,3 20,4
Försäkringsbolag 14,0 33,5 32,0

1994
Hushåll 32,0/27,0† 28,3/18,3† 36,5/26,5†
Skattebefriade institutioner –14,9 21,8 21,8
Försäkringsbolag 0,7 32,3 33,8

1995
Hushåll 32,0/27,0† 67,7/57,7† 48,0/38,0†
Skattebefriade institutioner –3,5 25,7 25,7
Försäkringsbolag 21,0 53,3 50,4

†Exklusive förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten på onoterade aktier avskaffades .

Anm.: Alla kalkyler är baserade på faktisk tillgångsfördelning i tillverkningsindustrin. Följande inflations-

takter låg till grund för beräkningarna: :  %, :  %, : , %, :  %, :  %, :  %, :

 %. Kalkylerna är genomförda i enlighet med de metoder som utvecklats i King och Fullerton (1984).

Den genomsnittliga investeringsperioden antas vara  år.

Källa: Jan Södersten, se Södersten (, ).



effektiva marginalskatt som vissa kombinationer av ägare och finan-
sieringskällor ålades, vilket illustreras i Tabell .. Framför allt innebar
det en kraftigt ökad skattebelastning för egenkapitalfinansierade
investeringar där kapitalet ägs av hushåll.

 års skattereform sänkte beskattningen av familjeägda företag
avsevärt. Dessutom jämställdes hushållen med andra ägare genom att
man avskaffade förmögenhetsskatten på onoterade bolag  samt
dubbelbeskattningen av utdelningar . Det bör emellertid nämnas
att de utdelningar som beskattas som kapitalinkomster i bolag ledda av
ägaren inte får överskrida statslåneräntan plus  procentenheter gång-
er ägarens ursprungliga kapitalinsats. Det finns således, i regel bindan-
de, restriktioner vad gäller utdelningarnas storlek. Framför allt är det
så att kvarhållna beskattade vinstmedel inte ingår i kapitalbasen för ut-
delningar. När dubbelbeskattningen på utdelningar återinfördes 

ökade återigen den reala beskattningen av enskilt ägda bolag, såväl
med absoluta mått mätt som i förhållande till institutionellt ägda
bolag.  infördes vissa lättnader i dubbelbeskattningen av utdel-
ningar. Lättnaderna avser endast onoterade aktiebolag. Detaljbestäm-
melserna är ganska komplicerade, men den sänkta skatten på utdel-
ningar för onoterade bolag får sannolikt begränsade effekter för de
minsta företagen (Henrekson, ).

För att analysera hur skattesystemet inverkar på entreprenörers
beteende räcker det inte med att fokusera på beskattningen av enskil-
da företagsägare. Avkastningen på entreprenöriella ansträngningar
beskattas i hög grad som löneinkomster. Som vi har förklarat ovan
måste en stor andel av de inkomster som uppkommer i enskilda bolag
betalas ut i form av lön.Vidare utförs en stor del av de entreprenöriella
funktionerna av anställda utan en egen ägarandel i företaget, möjligt-
vis har de aktieoptioner som ger dem en framtida ägarandel i företa-
get, i den händelse aktieoptionerna utnyttjas.

Marginalskatterna har legat och ligger fortfarande över  procent
för anställdas arbetsinkomster, något som gör det mycket svårt för
ägarna att ta ut pengar ur sina företag utan en mycket hög skattebe-
lastning. Dessutom beskattas anställdas optioner synnerligen hårt:
 beskattades de med ca  procent inklusive sociala avgifter (be-
talas av företaget). Som en jämförelse har höga arbetsinkomster i USA
beskattats med ca hälften av de svenska nivåerna sedan början av -
talet.
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För att ge en övergripande bild av de totala marginalskattesatserna
på arbetsinkomster visar vi den totala marginalskattekilen för tre kate-
gorier arbetstagare sedan början av -talet (se Figur .). Den tota-
la marginalskattekilen mäter samtliga skatter som betalas, i procent av
den totala ersättningen betalad av arbetsgivaren. Detta skattemått in-
kluderar därför obligatoriska sociala avgifter, direkta marginalin-
komstskatter samt indirekta skatter på privat konsumtion (utifrån an-
tagandet att all inkomst konsumeras).

För industriarbetare fördubblades marginalskattekilen från 

till slutet av -talet: från  till  procent. För chefer steg den från
ca  procent till mer än  procent under samma period. Marginal-
skattekilen för en genomsnittlig tjänsteman låg som högst på  pro-
cent. Mindre skattereformer under -talets första hälft sänkte skat-
tekilarna något, i synnerhet för höginkomsttagare. –  års
skattereform resulterade i en omfattande sänkning av marginalskatte-
kilarna för samtliga grupper. För samtliga kategorier innebar skatte-
reformen minskade kilar med ca  procentenheter. Om vi i stället
fokuserar på vad som blir kvar efter marginalskatt ( – marginalskatte-
kilen), var förändringen störst för chefer; deras nettoinkomst efter
marginalskatt mer än tredubblades: från  procent  till  procent
.

Den omfattande skattereformen  förenklade och sänkte in-
komstskatterna. Sedan dess har kommunal- och landstingsskatterna
ökat med ca  procentenheter och den statliga skatten från  till 

procent för inkomster i högre skikt. Från och med  är det den
anställde som betalar de obligatoriska sociala avgifterna. Dessa avgif-
ter ligger på , procent (upp till en inkomst på ungefär   kro-
nor) och de är inte föremål för inkomstbeskattning. I takt med att låg-
inkomsttagares inkomster stiger utfasas gradvis det grundläggande
avdraget, vilket skapar ytterligare marginaleffekter.  var därför
marginalskatten för den genomsnittlige inkomsttagaren vanligen ,

procent, för höginkomsttagare , eller , procent, vilket är en av-
sevärd ökning jämfört med  års procentsatser på ⁄. Inklude-
rar vi indirekta skatter på konsumtion, som vi gjorde i Figur ., mins-
kade beskattningen av arbete inte särskilt mycket efter , eftersom
nästan alla tjänster belades med en momssats på  procent. Skatte-
kilarna förblev mycket höga och har stigit under de senaste åren. 

uppgick de till ungefär  procent.
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Figur 7.1 Totala marginalskattekilar för industriarbetare, tjänstemän och chefer i
Sverige, 1952–2000 (procent).

Anm.: De marginella skattekilarna beräknas vid den genomsnittliga lönen i respektive kategori för varje 

enskilt år. »Chef« definieras som en person i företagsledningen (direkt under VD) i ett privat företag.

Skattesatsen inkluderar obligatoriska sociala avgifter betalade av arbetsgivaren eller arbetstagaren 

(egenavgifter), den marginella inkomstskattesatsen och indirekta skatter på privat konsumtion (all

löneinkomst antas användas till privat konsumtion). Fastighetsskatter är exkluderade. Skattesatsen för 

chefer och för tjänstemän sammanfaller mellan  och .

Källa: Du Rietz () och nya beräkningar erhållna direkt från Gunnar Du Rietz.



Det bör till sist noteras att användningen av optioner för att
uppmuntra till och belöna ett entreprenöriellt beteende bland de an-
ställda – intraprenörskap – straffas hårt av skattesystemet, eftersom
aktievinster beskattas som arbetsinkomster när aktieinnehavet är
knutet till anställningen på företaget. Dessa vinster är därmed föremål
för såväl obligatoriska sociala avgifter ( procent) som marginalskatt.
Eftersom marginalskatten är ca  procent innebär detta en total skatt
på ungefär  procent. Företaget som emitterar aktierna betalar inte
sociala avgifter förrän optionerna löses och därför kan företaget inte
beräkna kostnaden för sina optionsprogram. Det enda sättet att
omvandla en del av aktieoptionsvinsterna till kapitalinkomster –
beskattade med  procent – är att det uppskattade värdet på aktie-
optionerna beskattas som arbetsinkomst vid den tidpunkt då de delas
ut. Därpå följande vinster beskattas då som kapital. Denna modell har
dock två negativa bieffekter: (i) den kan inte användas av anställda
med liten eller ingen förmögenhet; (ii) de anställda tar en större risk,
eftersom skatten ska betalas även om den faktiska vinsten blir mindre
än skatteinbetalningen.

I USA var beskattningen av entreprenöriella inkomster också myck-
et hög före , även om den inte på något sätt kunde jämföras med
den svenska nivån. I Tabell . redovisas de totala skattesatserna (både
bolagsskatter och personliga inkomstskatter) i fyra länder per ägarka-
tegori. Här kan vi se att Sverige var det enda land år  där mer än
 procent av den reala avkastningen gick bort i skatt för hushåll som
gjorde investeringar i företag. Efter de omfattande skattereformerna
i USA i början av -talet utjämnades den amerikanska spelplanen i
stor utsträckning för olika typer av ägare och finansieringssätt
(Jorgenson och Landau, ).

Kanske ännu viktigare är skillnaderna mellan Sverige och USA när
det handlar om beskattning av arbetsinkomster, reavinster och aktie-
optioner. Den högsta marginalskattesatsen i USA (en federal skatt) var
extremt hög till mitten av -talet ( procent) och låg på  pro-
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 Denna höga siffra har framkommit trots att det är rimligt att anta att ägarna i
respektive land väljer en tillgångsfördelning och finansieringsstruktur av den
samma som är någorlunda optimal i förhållande till det skattesystem de har.
Notera att Sverige även har den mest gynnsamma behandlingen av skattebefriade
institutioner.



cent fram till . Sedan dess har den sjunkit hastigt och nådde
– en bottennivå på  procent. Den övre tröskeln för den
högsta marginalskattesatsen sattes mycket lågt – till årsinkomster på
ca   dollar. Under -talet har den högsta marginalskatte-
satsen höjts;  låg den på , procent. De obligatoriska socialför-
säkringsavgifterna på  procent är också låga i jämförelse med Sveri-
ge. Höga löneinkomster – som ofta är ett resultat av entreprenöriella
ansträngningar – marginalbeskattas således ungefär hälften så högt
som i Sverige.

Som ett resultat av Revenue Act från  sänktes reavinstskatten
från , procent till  procent.  sänktes den igen, till  procent.
I Sverige är skatten på reavinster i normala fall  procent sedan ,
men för små ägarledda företag är den effektiva skattesatsen  pro-
cent, eftersom halva kapitalinkomsten beskattas som arbetsinkomst
(inga sociala avgifter tas ut). Mellan  och  var den effektiva
skatten på kapitalinkomster – procent i Sverige, om aktierna
innehafts i två år eller längre.

USA:s Incentive Stock Option Law från  gjorde det möjligt att
använda aktieoptioner som ersättning för utfört arbete, genom att
skattskyldigheten sköts upp till den tidpunkt då aktierna säljs i stället
för då optionerna löses. I allmänhet (i) behöver den anställde inte be-
tala någon skatt på mottagna eller lösta optioner; (ii) får den anställde
betala en kapitalinkomstskatt när den aktie som förvärvas i samband
med att optionen utnyttjats säljs efter en viss tids innehav och (iii) har
arbetsgivaren inte någon avdragsrätt. Denna lagändring flyttade
över skatterisken till staten och därigenom uppnåddes två saker: Den
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Tabell 7.3. Effektiva marginalskatter i fyra länder 1980 (10% real avkastning
före skatt vid faktisk inflationstakt).

Storbritannien Sverige Tyskland USA

Hushåll 42,0 105,1 71,2 57,5
Skattebefriade institutioner –44,6 –51,8 6,3 –21,5
Försäkringsbolag –6,7 35,6 48,1 37,2

Anm.: Siffrorna i tabellen avser genomsnittet för respektive ägarkategori, givet dess egen investerings-

fördelning i respektive land.

Källa: King och Fullerton ().

 Se Misher (, s. ).



möjliga vinsten på aktieoptioner ökade och det blev möjligt för mind-
re bemedlade personer att acceptera ersättning i form av optioner,
eftersom inga skatter behövde betalas förrän de underliggande aktier-
na realiserades.

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt konstaterat att beskatt-
ningen av entreprenöriella inkomster har varit långt mer gynnsam i
USA under - och -talen. Det beror på flera saker: en mer för-
delaktig beskattning av enskilda personer i egenskap av aktieägare el-
ler anställda, lägre skatt på reavinster och en mer gynnsam skattebe-
handling av personaloptioner.

Drivkrafter till sparande och förmögenhetsuppbyggnad

Tillgången på egenkapitalfinansiering är en nyckelfaktor för såväl ny-
startade företag som expansionen av befintliga företag. Ju mer riskfylld
en affärsverksamhet är, desto mer måste man i allmänhet förlita sig på
finansiering med eget kapital i förhållande till skuldfinansiering. Även
om goda säkerheter finns är ändå en betydande egenkapitaltillförsel
från ägarna ofta en förutsättning för att erhålla omfattande kreditfi-
nansiering. Skälet till detta är att en utomstående långivare har svårt
att bedöma ägarens kompetens och företagets framtida fortlevnad. En
stor insats av eget kapital ger ägaren möjlighet att signalera att projek-
tet har en hög förväntad avkastning, vilket gör det lättare för banken
att ge krediter.

Ju mindre och nyare företaget är, desto svårare är det för utomstå-
ende finansiärer att bedöma det föreslagna investeringsprojektets livs-
duglighet och lönsamhet. Små och nyetablerade företag är därmed,
under i övrigt lika förhållanden, mer beroende av egenkapitalfinansi-
ering än stora väletablerade företag. Ett begränsat privat sparande för-
värrar det inneboende problem som orsakas av asymmetrisk informa-
tion, dvs. att den potentielle entreprenören och honom eller henne
närstående personer har bättre information än externa (ofta institu-
tionella) finansiärer när det gäller entreprenörens förmåga att göra det
föreslagna projektet lönsamt.

Det finns en hel del vetenskapligt stöd för att en individs privata för-
mögenhetsställning har betydelse för sannolikheten dels att bli företa-
gare, dels att expandera verksamheten. Lindh och Ohlsson (,
) finner t.ex. i sina empiriska studier att sannolikheten att bli
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egenföretagare ökar i Sverige bland dem som erhåller ett arv eller en
lotterivinst.  De finner också att ökade förmögenhetsskillnader sam-
varierar positivt med egenföretagarandelen. Kombinationen av ett
lågt sparande och en mycket jämn fördelning av detta låga sparande
innebär att få människor antingen själva eller via sina närstående har
möjlighet att få ihop ett nödvändigt riskkapital för att realisera sina
idéer. Holtz-Eakin, Joulfaian och Rosen () erhåller liknande
resultat för USA. Det finns således starka empiriska belägg för att per-
sonliga tillgångar är viktiga för i vilken grad entreprenörstalang ut-
nyttjas.

En viktig anledning till att en god privat förmögenhetsställning gör
det mer sannolikt att man startar ett eget företag eller expanderar risk-
fyllda verksamheter är att människors riskaversion minskar när den
egna förmögenhetsställningen förbättras (Kihlstrom och Laffont,
). Detta kan inte i någon större utsträckning avhjälpas genom
offentliga subventioner till nya företag.

I klassiska skrifter om entreprenörskap (Knight, ; Schumpeter,
; Kirzner, ; Baumol, ) antas att den entreprenöriella
talangen, eller sinnet för affärer, är ojämnt fördelad över befolkningen.
Vi skriver under på den klassiska ståndpunkten att den entreprenöri-
ella talangen är ojämnt fördelad. Politiska åtgärder som ökar sannolik-
heten för att personer med entreprenöriell talang inte hindras av brist
på eget kapital är därför troligtvis positiva. Det enda verkligt effektiva
sättet att öka denna sannolikhet är att föra en ekonomisk politik som
främjar privat sparande och förmögenhetsuppbyggnad i allmänhet
och det bör ske i former som inte utesluter att förmögenheten kan an-
vändas som eget kapital för att finansiera entreprenöriella initiativ (se
diskussionen här nedan).

Välfärdsstatens tillhandahållande av bidrag och kraftigt subventio-
nerade tjänster tar förmodligen bort ett antal motiv till sparande.
Hubbard, Skinner och Zeldes () konstaterar t.ex. att socialhjälp
inte uppmuntrar till sparande, eftersom rätten till sådan hjälp ofta är
förbunden med villkoret att den enskilde inte får ha några tillgångar. I
andra studier har man funnit att en mer generös arbetslöshetsförsäk-
ring påverkar sparandet negativt, se t.ex. Engen och Gruber ().
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Länder som Sverige med stora transfereringssystem har i regel inte
fonderade pensionssystem utan s.k. pay-as-you-go-system. Sådana
länder tenderar att ha ett lägre nationellt sparande och investeringar
jämfört med länder med fonderade system (Feldstein, ). I det
svenska välfärdssystemet är de sammantagna sparmotiven förhållan-
devis låga. Det får en olycklig bieffekt i form av en minskad tillgång på
entreprenöriellt riskkapital.

Den reala beskattningen av finansiella besparingar var dessutom yt-
terst hög i Sverige för enskilda personer före – års skattereform.
Den reala beskattningen på ränteinkomster överskred i allmänhet 

procent under - och -talen. Än i dag är beskattningen av spa-
rande och ackumulerad förmögenhet hög i Sverige. För det första in-
nebär den mycket höga skatten på arbete att det är svårt att bygga upp
ett eget sparande som kan användas till riskkapital. Den totala beskatt-
ningen av avkastningen på sparandet är sedan också hög:  procent
på den nominella avkastningen,  procent på den nominella reavins-
ten vid avyttring och , procent förmögenhetsskatt på fastigheter,
räntebärande placeringar och A-listenoterade aktier (på  procent av
marknadsvärdet) vid en skattepliktig förmögenhet i hushållet på
  kronor. 

Givet förmögenhetsnivån och nivån på den nationella sparkvoten,
spelar det nationella sparandets fördelning en viktig roll för i vilken
grad entreprenörskapet uppmuntras och små företag kan erhålla fi-
nansiering. Det är t.ex. mindre troligt att pensionsfonder förser entre-
prenörer med kapital än företagsänglar eller VC-bolag. Och detta blir
än mindre sannolikt när pensionsfonder är underställda restriktioner
vad gäller hur de får investera. Om staten tvingar enskilda att till störs-
ta delen spara i ett nationellt pensionsfondssystem minskar således
tillgången på finansiella medel för små företag, i förhållande till en an-
nan politik och andra institutionella arrangemang som ger enskilda
människor större valfrihet när det gäller deras sparande och investe-
ringar.

Kombinationen av höga marginalskatter och full avdragsrätt för
pensionssparande (med vissa särregler) har ytterligare ökat tendensen
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till en institutionalisering av sparandet i Sverige. Avdragsrätten för
pensionssparande, eller snarare det kraftiga relativa gynnandet av
denna sparform, har därför inneburit att en stor del av hushållens spa-
rande placerats i de minst riskfyllda formerna; utbudet av riskkapital
till små, nya och snabbväxande företag har därigenom ytterligare be-
gränsats.

De svaga sparmotiven på hushållsnivå har gjort att de svenska hus-
hållens sparande länge legat på en mycket låg nivå i jämförelse med
andra OECD-länder. De data som presenteras i Tabell A. i Appendix
visar att hushållens sparande i förhållande till den disponibla inkoms-
ten vanligen har legat i intervallet – procent sedan , jämfört
med andra OECD-länder där en typisk sparkvot har legat i intervallet
– procent.Att de svenska hushållen har haft ett genomgående lågt
sparande under flera decennier har lett till att den privata finansiella
förmögenheten blev liten i en internationell jämförelse. En sådan jäm-
förelse kan endast göras för ett begränsat antal länder. I Tabell .

redovisar vi uppgifter från Pålsson () om finansiell förmögenhet
per capita i nio OECD-länder,  respektive . I Tyskland, Kana-
da, Frankrike och Italien var den finansiella förmögenheten per capita
vanligen tre till fyra gånger större än i Sverige. I USA och Japan var den
ca sex gånger större än i Sverige.

Kombinationen små privata besparingar och en mycket jämn för-
delning (Lindh och Ohlsson, ) av detta begränsade sparande har
inneburit att få människor kunnat uppbåda det kapital som krävs för
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Tabell 7.4. Finansiell nettoförmögenhet i dollar per capita i nio OECD länder,
1990 och 1995.

Land 1990 1995

Kanada 28 233 33 359
Frankrike 23 580 41 347
Tyskland 28 463 45 328
Italien 32 374 35 790
Japan 39 707 94 038
Norge 2 857 5 179
Spanien 9 345 12 084
Sverige 7 152 13 516
USA 51 827 76 760

Källa: Pålsson (), baserat på OECD, Financial Statistics (diverse årgångar).



att förverkliga sina företagsprojekt, antingen genom eget kapital eller
kapital från kompanjoner, vänner eller släktingar. Den bristen kan i
viss mån kompenseras av en väl fungerande VC-marknad. Detta är
ämnet för vårt nästa avsnitt.

Venture capital-industrins förutsättningar

I detta avsnitt kommer vi att närmare beskriva betingelserna för och
utvecklingen av VC-industrin i USA och Sverige. Det kan förefalla som
att det hade varit rimligt att inleda med en generell beskrivning av hur
VC-industrin fungerar för att sedan övergå till att närmare undersöka
det mer specifikt amerikanska och svenska. En sådan tågordning ter
sig dock mindre ändamålsenlig i detta fall på grund av att dagens VC-
industri är en så pass särpräglad institution som först växte fram i USA
som ett svar på de förändringar i det legala regelverket som beslutades
kring . I stället är det lämpligare att väva in de mer generella
aspekterna direkt i beskrivningen av det amerikanska systemet. Detta
görs i nästa avsnitt. Därefter följer en analys av den svenska utveckling-
en. Tyngdpunkten ligger där på att lyfta fram likheter och skillnader
både avseende institutionella förutsättningar och faktisk utveckling i
förhållande till USA.

USA

Före -talet förhindrades utvecklingen av en VC-industri i USA av
två lagar som stiftades . Den första var en kraftig höjning av
skatten på reavinster till , procent. Den andra var att anställdas in-
nehav av aktieoptioner blev beskattningsbara när optionerna löstes, i
stället för när de erhållna aktierna såldes. Detta minskade deras positi-
va effekter. Om den anställde önskade utnyttja optionerna och behål-
la aktierna blev det en mer riskfylld satsning, eftersom en del av börs-
värdet skulle betalas i form av skatt till den federala staten innan det
realiserade värdet var känt. Dessutom kunde det vara svårt för den an-
ställde att finansiera de skatter som skulle betalas om han eller hon ut-
nyttjade optionerna. Sannolikt skulle en del av portföljen behöva säl-
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jas för att finansiera skatterna och därmed sjunker den potentiella
vinsten när antalet aktier i portföljen minskar. Och om aktien i sig inte
var likvid, skulle en anställd med begränsade tillgångar över huvud
taget inte ha råd att acceptera ett erbjudande om att få förvärva
optioner.

Den därpå följande förändringen av VC-industrin, vilken inleddes
kring , ägde rum mot bakgrund av Small Business Investment
Companies (SBIC) svaga utveckling (se kapitel ), bl.a. deras oförmå-
ga att fungera som en effektiv brygga mellan universitet och näringsliv.
Övergången till ett nytt system dominerat av s.k. limited partner-
ships  – ett centralt inslag i dagens amerikanska VC-industri – ägde
rum i slutet av -talet och början av -talet. De viktigaste kom-
ponenterna i denna omvandling var följande:

. En sänkning av skatten på reavinster i två steg: till  procent 

och till  procent .
.  ändrade arbetsmarknadsdepartementet »försiktighetsbe-

stämmelsen« (prudent man provision) i Employee Retirement
Income Security Act (ERISA). Denna bestämmelse hade i praktiken
förbjudit pensionsfonder att investera i värdepapper med höga
risker utfärdade av små eller nya företag och VC-fonder. Arbets-
marknadsdepartementet tillät nu sådana investeringar, under för-
utsättning att de inte äventyrade en hel portfölj. Bestämmelsen fick
ett omedelbart gensvar på marknaden för småföretagsaktier och
nyemissioner, då fondförvaltarna började utnyttja dessa nya möj-
ligheter till en potentiellt hög avkastning. Pensionsfonderna blev
faktiskt den snabbast växande och så småningom också den största
investerarkategorien på marknaden för onoterade aktier.

. Aktieoptionslagen från  gjorde det möjligt att skjuta upp skat-
ten till den tidpunkt då aktierna säljs, i stället för när optionerna
utnyttjas.

SBIC:s kollaps och den sensationella tillväxten i VC-industrin möjlig-
gjordes av dessa reformer. Det geniala med VC-företagen som finansi-
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ella institutioner var att de medförde att vad som var för sig var oac-
ceptabelt riskfyllda affärsprojekt kunde omvandlas till en mer accepta-
bel risknivå med hjälp av diversifierade portföljer av projekt. För att
det skulle bli möjligt krävdes många förändringar av lagar och skatte-
satser. Det grundläggande motivet till dessa förändringar var att har-
moniera incitamenten för tre olika aktörer – investerare, VC-företag
och nystartade (högteknologiska) företag – på ett sådant sätt att höga
risker kunde hanteras samtidigt som riskerna för insiderhandel, moral
hazard  osv. kunde minimeras.

Den amerikanska VC-industrin genomgick en oerhört snabb till-
växt under -talet. Tillgången på venture capital ökade åtta gånger:
från , miljarder dollar  till  miljarder . Denna tillväxt
drevs inte endast på av de ovan nämnda förändringarna i skatter och
lagstiftning, utan också av de framgångar som flera partnerships
etablerade redan på -talet kunde uppvisa. I slutet av -talet
redovisade dessa delägarskap en årlig avkastning på över  procent.
De höga avkastningarna fångade de institutionella investerarnas in-
tresse, i synnerhet pensionsfondsförvaltarnas, varav många som hade
upplevt en låg avkastning på börsnoterade aktier under hela -
talet, drogs till VC-sektorn:

In , partnerships managed only  percent of the $ . billion in outstanding

venture capital, while venture capital subsidiaries of financial and industrial com-

panies (including bank-affiliated SBICs) managed  percent and independent

SBICs  percent. By the late s, the proportion of capital managed by part-

nerships grew to more than  percent, largely at the expense of independent

SBICs, which saw their share of capital fall to virtually nothing (Fenn m.fl., ,

s. –).

Efter en nedgång – fick VC-industrin ett nytt uppsving på
-talet. VC-industrins årliga åtaganden ökade från , miljarder
dollar  till en ny toppnotering på , miljarder .

VC-företagens roll för att framgångsrikt finansiera företag så att de
kan uppnå ett moget stadium (dvs. utvecklas så att de blir mogna för
en börsintroduktion) kan inte överskattas. Om vi tittar på de börsin-
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troduktioner som ägde rum mellan  och , var  procent av
alla nya börsintroducerade företag uppbackade av venture capital.Vil-
ken betydelse detta omfattande venture capital har haft blir än tydliga-
re om vi granskar de specifika sektorer där det har spelat en roll. Ser vi
till de börsintroducerade företag som mottog venture capital under
perioden – var  procent av dessa företag antingen inom
data och IT eller i hälso- och sjukvårdssektorn. Som en jämförelse kan
nämnas att dessa sektorer endast svarade för  procent av de företag
som hade börsintroducerats utan tidigare uppbackning av venture
capital. Företag som inte mottagit venture capital innan de börsintro-
ducerades var koncentrerade till tillverkningsindustrin samt grossist-
och detaljhandeln. Denna fördelning stämmer bra överens med upp-
fattningen att företag uppbackade av venture capital är koncentrerade
till högteknologiska, forskningsintensiva sektorer, sektorer där ameri-
kanska universitet är ytterst aktiva.

Vad kännetecknar ett VC-företag efter ‒? VC-företaget
kan lämpligen ses som en finansiell mellanhand för två olika slags par-
ter: Å ena sidan potentiella entreprenörer på jakt efter kapital för att fi-
nansiera sina innovativa högriskprojekt, å andra sidan potentiella in-
vesterare, som nu innefattar pensionsfonder, aktiebolag, stiftelser,
försäkringsbolag, universitet samt förmögna individer på jakt efter en
(riskjusterad) högre avkastning på deras aktieportföljer.

Inom ramen för ett »delägande med begränsat ansvar« (limited
partnership) träffar institutionella investerare ett avtal med ett VC-fö-
retag, vilket innebär att investerarna är »delägare med begränsat an-
svar« (limited partners) och VC-företagets representanter agerar som
»huvudägare« (general partners). Livslängden för ett sådant delägande
är i allmänhet tio år och under den tiden förväntas delägarna med
begränsat ansvar – som ett villkor för deras begränsade ansvar – avstå
från att aktivt förvalta sina investeringar. Det sedvanliga arran-
gemanget är att dessa delägare står för  procent av kapitalet medan
VC-företagets huvudägare tillför  procent. När avkastningen sedan
fördelas får huvudägarna  procent och delägarna  procent. Hu-
vudägarna erhåller dessutom en årlig förvaltningsavgift på mellan 
och  procent av det investerade kapitalet.

Efter det att ett limited partnership har etablerats är VC-företagets
främsta ansvar att sålla fram de bästa projektförslagen. Denna sorte-
ringsprocess är självfallet kritisk, eftersom en utomstående knappast
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kan vara – eller bli – lika välinformerad om vilken situation som fak-
tiskt råder när företagsledningen söker finansiellt stöd. Åtminstone ett
visst mått av förställning bör förväntas. Vederbörlig uthållighet från
venture-kapitalistens sida och en noggrann kontroll av de företag som
man investerar i är i det här stadiet centrala villkor för framgång, sär-
skilt med tanke på att det vanligtvis inte finns mycket information att
tillgå om företag som ännu inte är börsnoterade. En ofta citerad siffra
är att VC-företaget investerar i omkring  procent av de projektförslag
som presenteras för dem. I de företag som lyckas erhålla stöd efter ur-
valsprocessen, spelar venture-kapitalisten vanligen en aktiv roll i det
löpande beslutsfattandet såväl som i utformningen av mer långsiktiga
strategier. Venture-kapitalisten sitter med i styrelsen, har en framträ-
dande roll när nyckelmedarbetare ska rekryteras, eller ersättas när de –
enligt venture-kapitalistens bedömning – inte motsvarar förväntning-
arna. De ledande personerna i ett nystartat företag får relativt blyg-
samma löner och deras engagemang för företagets ekonomiska fram-
gång garanteras genom att de får aktieoptioner och utsikter till stora
kapitalvinster om företaget visar sig bli framgångsrikt.

Ett ytterst viktigt kontrollverktyg i venture-kapitalistens händer är
att det finansiella stödet delas ut i flera omgångar – det finns aldrig mer
pengar tillgängliga än vad som krävs för företaget att nå nästa stadium
i sin utveckling. Därmed uppstår många tillfällen att utvärdera resul-
taten av varje skede och att gå ur investeringen om företaget inte be-
döms prestera som förväntat. Arrangemanget är uppbyggt för att mi-
nimera risken för opportunistiskt beteende och för att stärka
företagsledningens engagemang för företagets långsiktiga utsikter till
framgång, eller åtminstone till en framgångsrik börsintroduktion som
ger VC-företaget en bra avkastning på sin investering.

Samtidigt finns det intressanta paralleller mellan de sätt på vilka
VC-företaget försöker förhindra ett opportunistiskt beteende från en-
treprenörsföretagets sida och de sätt på vilka limited partners (investe-
rarna) har en hållhake på de VC-företag som de har satsat pengar i. För
det första får ledningen i VC-företaget  procent av alla vinster från
projektportföljen (en långt större andel än deras ursprungliga investe-
ring på vanligen  procent).VC-företaget har således mycket kraftfulla
incitament att göra vad det kan för att säkra framgången för de företag
de investerar i. Detta incitament påminner mycket om de aktieoptio-
ner som ledningen i det finansierade företaget får. För det andra
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sträcker sig ett limited partnership i allmänhet över en åtta- till tioårs-
period. Efter det upplöses delägarskapet och VC-företaget måste söka
nya investerare.Företagets viktigaste tillgång vid den tidpunkten är det
rykte det lyckats etablera, vilket i sin tur är en återspegling av hur hög
avkastning det lyckats åstadkomma under den föregående perioden.

Eftersom ett moget VC-företag dessutom kan ha  eller fler limited
partnerships på gång samtidigt, och vart och ett av dessa har åtta till tio
års varaktighet, måste det regelbundet gå in i nya projekt eller förnya
gamla engagemang.VC-företagens prestationer är således ständigt fö-
remål för marknadsmässiga utvärderingar. Deras mer eller mindre re-
gelbundet återkommande behov av resurser för nya investeringar
kombinerat med delägarskapets förutbestämda livslängd, utgör kraft-
fulla motiv för att minimera risken att VC-företaget ägnar sig åt op-
portunistiskt beteende. Tidigare exempel på ett sådant beteende är att
VC-företaget inte ägnat tillräckligt stor uppmärksamhet åt att överva-
ka de företag det investerat i, att det har behållit de potentiellt mest
lönsamma projektmöjligheterna för egen räkning samt att det har ta-
git ut orimligt höga förvaltningsavgifter.

Venture-kapitalisterna skulle ha haft långt färre företag att finansie-
ra om det inte vore för de s.k. företagsänglarna (business angels). VC-
företagen deltar knappast i den allra tidigaste utvecklingsfasen av nya
högteknologiska affärskoncept. Venture-kapitalisten är i regel inte in-
tresserad av en propå förrän det är möjligt att staka ut hur en verksam-
het ska kunna kommersialiseras, dvs. när riskerna för ett affärsmiss-
lyckande väl har reducerats. Det tidigaste finansiella stödet kommer
förmodligen från rika vänner eller släktingar, eller – vilket sker i allt
högre grad – förmögna enskilda personer som redan har blivit rika i
samband med liknande tidigare satsningar.

Om de ursprungliga resurserna kommer från familj eller vänner
spelar släkt- och vänskapsband en stor roll för att hindra grunda-
ren/företagsledaren från att slösa bort pengarna. Om de ursprungliga
medlen i stället kommer från affärsmän minskas risken genom såll-
ning (rykte, tidigare företagsmeriter) och genom en tät övervakning av
företagets utveckling. Detta förfarande påminner mycket om det som
venture-kapitalister använder i ett företags senare utvecklingsskede.

Änglamarknaden är helt informell till sin natur: Här agerar infor-
mella mäklare, t.ex. advokater eller revisorer, med omfattande affärs-
förbindelser. Välunderrättade personer insisterar på att änglaverk-
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samheten bedrivs i stor skala och det finns många anekdotiska belägg
som stöder det påståendet, se Zider (). Ett nyckelinslag är att det
stora finansiella risktagandet ska ge utsikter till en stor belöning – efter
skatt. På grund av den informella karaktären på dessa marknader finns
det vare sig några systematiska eller tillförlitliga statistiska uppgifter
om den här typen av aktiviteter. Enligt vissa bedömningar är änglaka-
pitalet och informella privata egenkapitalmarknader flera gånger stör-
re än den organiserade privata (icke-börsnoterade) egenkapitalmark-
naden. Framför allt betraktas änglakapitalet som en avgörande källa
till såddkapital, dvs. kapital som behövs i företagets allra första fas
(Fenn m.fl., ).

Sverige

VC-industrins framväxt i Sverige är ett ganska nytt fenomen och som
vi kommer att få se skiljer den sig i många avseenden från sin ameri-
kanska motsvarighet.Så långt tillbaka i tiden som  fann Utterback
och Reitberger () dramatiska skillnader mellan svenska och ame-
rikanska nya teknikbaserade företag. En omfattande tillförsel av egen-
kapital från privata källor utanför företaget gav de amerikanska före-
tagen en mycket högre soliditet, vilket gjorde att de kunde växa
snabbare. De framhåller också att det i Sverige på den tiden var de sto-
ra företagen – fördelaktigt behandlade från skattesynpunkt – som
spelade den roll »that is more generally filled by venture capitalists and
private sources of equity in the United States« (s. ). I den utsträck-
ning det finns anledning att tro att storföretag är mindre lämpade för
denna roll än venture-kapitalister, var det de nya företagens utveck-
lingsmöjligheter som drabbades.

Under -talet började en VC-industri att växa fram även i Sveri-
ge, men åtminstone fram till mitten av -talet tillförde dessa före-
tag inte särskilt mycket kapital till nya företagsetableringar eller till fö-
retag som befann sig i den första kritiska expansionsfasen. I det
sammanhanget drog NUTEK (, s. ) slutsatsen att »… kapital
[från VC-företag] går i första hand till stora företag«.

Den offentliga sektorn har försökt kompensera bristen på privat
venture capital genom att införa ett stort antal stödsystem.  fanns
det inte mindre än  sådana stöd som svenska företag kan använda.
Det finns ingen samordning mellan de olika stöden och nettoeffekten
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är långt ifrån entydig (Landell m.fl., ). Dessutom går en stor andel
till företag i senare utvecklingsfaser. Endast en mycket liten del anslås
till nya företag som såddkapital. Mer systematiska belägg på denna
punkt läggs fram av Isaksson () och Braunerhjelm () – se
Tabell .. Inte mer än  procent av tillgängligt venture capital i Sveri-
ge utnyttjades i slutet av -talet för sådd- och tidiga expansionsfa-
ser. Över  procent av tillgängligt venture capital slussades in i företag
som anses befinna sig i ett moget stadium. Landström () har tittat
närmare på företagsänglarnas roll och kommit fram till att endast 

procent av deras investeringar utgjorde såddkapital, jämfört med mer
än  procent i USA under samma period. Samtidigt visar Lindström
och Olofsson () att företagsänglarna har varit av avgörande bety-
delse för de nya teknikbaserade företag som faktiskt har lyckats. 

Ovan nämnda data visar att användningen av termen venture capi-
tal skiljer sig mellan Europa och USA. De som följer den privata mark-
naden för egenkapitalfinansiering i USA definierar VC-bolag  som
»a professional, institutional … limited partnership that generally
manages over USD  million in assets and invests in privately held
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 Man får dock ta dessa jämförelser med en nypa salt. Tolkningen av vad som är
såddkapital kan variera mellan länder.

Tabell 7.5. Svenska venture capital-företag – antal, storlek, strategier, 1998.

Investeringsfas Totalt

Tidig Mogen 
Sådd tillväxt Expansion fas

Antal VC-företag 5 22 22 8 57
Tillgängligt kapital 320 3 017 18 269 24 245 45 851
Tillgängligt kapital för 

varje fas (%) 1 7 40 53 100
Investerat kapital 256 1 351 4 935 7 715 14 257
Andel av tillgängligt kapital som

investerats i respektive fas (%) 0,1 2,9 11 17 31
Antal investeringsobjekt 32 215 286 83 616
Andel av totalen (%) 5 35 46 13 100

Anm.: Samtliga belopp är uttryckta i miljoner kronor. Siffrorna inkluderar samtliga större VC-företag 

(både privat och offentligt ägda). Emellertid saknas några av de mindre VC-företagen, vilket gör att 

storleken på den svenska VC-marknaden sannolikt underskattas något.

Källa: Isaksson ().



companies« (Riekert, , s. ). Denna definition omfattar vare sig
SBIC, företagsänglar eller investmentbolag, såvida de inte är partner i
ett professionellt VC-företag. I Europa definieras däremot venture ca-
pital som hela den icke börsnoterade marknaden för eget kapital. Det-
ta försvårar jämförelser på VC-området. Men även om vi har detta
klart för oss är kontrasten slående mellan de två ländernas nivåer i frå-
ga om finansiering genom venture capital.

I enlighet med två nya studier – Isaksson () och Karaömerliog-
lu och Jacobsson () – har den svenska VC-industrin vuxit kraftigt
under -talets senare hälft. Karaömerlioglu och Jacobsson ()
har mer heltäckande data och kommer fram till att totalt venture
capital i Sverige i förhållande till BNP är det tredje största i Europa,
efter Storbritannien och Irland.  hade volymen venture capital i
förhållande till BNP nått  procent av den amerikanska nivån, en
fördubbling sedan . De belopp som investeras i tidiga faser kon-
stateras också vara större än vad tidigare studier kommit fram till. Den
svenska VC-sektorn växer således i snabb takt.  kunde ingen häv-
da att det största problemet låg i bristen på finansiella resurser för VC-
syften. Vad de svenska VC-bolagen saknade jämfört med sina ameri-
kanska motsvarigheter var däremot kompetens. Isaksson () har
visat att högst en femtedel av de företag som har fått venture capital
upplever att VC-företaget har stått för viktiga bidrag i form av
strategisk rådgivning, nätverk och rekrytering av nyckelpersoner. Lik-
nande resultat redovisas av Rickne () för bioteknikindustrin och
av E-chron () i en studie om IT-industrin. Detta är självfallet
högst oroväckande, eftersom det snarare är kompetens än pengar som
är de framgångsrika amerikanska VC-bolagens viktigaste bidrag
(Zider, ).

I det långa loppet är det förmodligen just efterfrågan som kommer
att orsaka ett allvarligt avbräck för VC-marknadens tillväxt, dvs. att det
kan uppstå en brist på möjliga projekt med utvecklingspotential, vilket
har att göra med de faktorer som behandlas i denna bok. I det här sam-
manhanget bör vi notera Gompers och Lerners () slutsats om den
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 Det bör dock noteras att Braunerhjelm () är skeptisk till Karaömerlioglus 
och Jacobssons studie. Han hävdar att de både överdriver storleken på den
svenska VC-industrin och omfattningen av de medel som tillförs företag i en tidig
utvecklingsfas.



avgörande faktorn bakom VC-industrins tillväxt i USA, nämligen att
den sänkta reavinstskatten bidrog till att efterfrågan på venture capital
sköt i höjden, eftersom fler arbetstagare därefter blev mer motiverade
att bli entreprenörer.

När det gäller beskattning har svenska VC-bolag en nackdel i för-
hållande till andra företag. Deras utdelningar beskattas tre gånger:
med  procent i själva företaget såväl som i VC-bolaget och med 

procent på ägarnivån. Denna stora skattebörda på VC-företagen
kommer förmodligen att äventyra den framtida tillförseln av venture
capital från bolag i Sverige. Ytterligare ett problem är att de företags-
änglar som tar en aktiv del i det företag de investerat i ska beskattas
högre enligt den svenska skattelagstiftningen. Aktiva ägare i onotera-
de företag beskattas med en högre skattesats än passiva ägare. Detta
innebär att utdelningar över en tämligen måttlig nivå (ca  procent)
beskattas som arbetsinkomst. Hälften av reavinsten beskattas också
som arbetsinkomst, inte som kapitalinkomst (detta gäller reavinster
på upp till , miljoner kronor i varje enskilt fall). Inkomsterna för
VC-företagets huvudägare beskattas också som arbetsinkomster. Se
Braunerhjelm () för detaljer. Höga skattesatser för entreprenö-
rer i högteknologisektorn, förvaltare i VC-bolag, ägare av VC-företag
och företagsänglar resulterar i en betydligt lägre avkastning efter skatt
på just sådana aktiviteter som amerikanska VC-företag i första hand
ägnar sig åt.

I USA beskattas tvärtom VC-bolagens investeringar lågt. Om inne-
havsperioden överskrider fem år är den totala skatten  procent och
sedan  kan kapitalinkomstskatten på försäljning av andelar i ono-
terade företag skjutas upp hur länge som helst, under förutsättning att
vinsten återinvesteras inom  dagar. Liknande system infördes i Stor-
britannien i början av -talet (Enterprise Investment Scheme [EIS]
och System of Venture Capital Trust [VCT]). Dessa system skattebefri-
ar utdelningar från onoterade företag och kapitalvinster beskattas inte
om innehavsperioden överskrider fem år, eller om vinsten återinveste-
ras i onoterade andelar (Braunerhjelm, ). 

 Dessutom medges skatteavdrag på  procent för investeringar på upp till
  pund, om innehavsperioden överskrider fem år.
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Sammanfattningsvis var det kring  som den rättsliga strukturen i
USA blev i högsta grad gynnsam för utvecklingen av en avancerad VC-
industri. Inom själva industrin har man utformat ett antal effektiva in-
citamentsystem, som bidrar till att lösa inneboende intressekonflikter
mellan innovatörer, entreprenörer, kapitalförvaltare och investerare.
I Sverige har man däremot inte upprättat en rättslig struktur som
underlättar uppkomsten av en kompetent VC-industri. Resultatet är
att den svenska VC-sektorn inte har lyckats spela samma centrala roll
för att överbrygga klyftan mellan universitet och näringsliv som dess
motsvarighet i USA, även om det finns tecken på att situationen börjar
bli bättre.

Arbetsmarknadens funktion

De svenska löntagarorganisationerna drev framgångsrikt en starkt
utjämnande lönepolitik åtminstone från mitten av -talet fram
till det centraliserade förhandlingssystemets sammanbrott år 

(Hibbs, ; Edin och Holmlund, ). Kombinationen av en stark
fackföreningsrörelse och centraliserade löneförhandlingar verkar
mycket effektivt ha underlättat en internationellt sett unik samman-
pressning av lönespridningen (Davis, ).

I den utsträckning lönebildningssystemet medförde att de lägsta
lönerna drevs upp, i jämförelse med vad de skulle blivit med en annan
institutionell struktur på arbetsmarknaden, bidrog systemet till att
förskjuta den ekonomiska aktiviteten mot större och mer kapitalin-
tensiva företag. En sådan slutsats följer från de många studier som vi-
sar att lönen normalt stiger med företagets ålder, kapitalintensitet,
och framför allt, med dess storlek (se t.ex. Brown och Medoff, ;
Davis och Haltiwanger, ). Albæk m.fl. () visar också att den
svenska lönepolitiken kan ha bidragit till att hålla tillbaka lönerna i
stora företag och anläggningar i Sverige. Den estimerade positiva
löneeffekten av ökande anläggningsstorlek är nästan försumbar i Sve-
rige. Med andra ord har lönepolitiken troligen medfört att små före-
tag fått ett högre löneläge än de skulle haft vid en mer decentraliserad
lönebildning.

Centraliserade lönebildningsinstitutioner kan också missgynna
små företag och företag som vill främja en entreprenöriell kultur inom
företaget, genom att införa lönesystem som i hög grad bygger på mät-
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bara karaktäristika såsom yrke, utbildning, erfarenhet och seniori-
tet.  Eftersom mindre och mer entreprenöriella arbetsgivare i större
utsträckning föredrar flexibel och individuell lönesättning blir det för
dem mer kostsamt med en lönesättning som styrs av standardtariffer.
Därför är det högst troligt att de centraliserade lönebildningsinstitu-
tionerna har påverkat den industriella strukturen och företagsorgani-
sationen i Sverige till nackdel för små företag, flexibla organisationer
och företag som vill belöna ett entreprenöriellt beteende inom företa-
get (Davis och Henrekson, ).

Ett annat inslag på arbetsmarknaden, som är viktigt i vårt samman-
hang, är bestämmelserna om anställningstrygghet. Den svenska lagen
om anställningsskydd (LAS) från  innehåller fyra slags bestäm-
melser som har en betydelsefull inverkan på arbetsmarknaden.Av sär-
skilt intresse för denna studie är de regler som bestämmer i vilken ord-
ning de anställda ska sägas upp.

Men är strikta bestämmelser om anställningstrygghet skadligare för
mindre och eventuellt snabbväxande arbetsgivare? Svaret är sannolikt
ja. Ett skäl till detta har att göra med de effektivitetsvinster som följer
av att man inom företaget lyckas väl med att se till att ha »rätt man på
rätt plats«.Efter hand som en arbetsgivare får en klarare bild av den en-
skilde anställdes kompetens och efterhand som dennes kompetens ut-
vecklas över tiden är det troligt att vad som är, eller uppfattas som, den
optimala arbetsuppgiften förändras. Möjligheterna att hitta nya,
lämpligare arbetsuppgifter till en anställd inom företaget är sannolikt
bättre i ett större företag än i ett mindre. På en helt oreglerad arbets-
marknad bör därför en kontinuerlig matchning av individer och ar-
betsuppgifter innebära att individer som från början arbetar i mindre
företag byter arbetsgivare oftare än de som arbetar i stora. Med andra
ord, i den utsträckning LAS fördyrar byte av arbetsgivare är detta ett
större problem för små arbetsgivare än för stora. Även om de kostna-
der, som LAS ger upphov till vid en misslyckad rekrytering i kronor
räknat, är lika stora för alla företag oavsett storlek, är de ändå ett större
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 Blanchflower och Freeman () och Blau och Kahn () finner stöd för hy-
potesen att fackföreningar och andra centraliserade lönebildningsinstitutioner
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hinder för ett litet företag, eftersom en dålig rekrytering är relativt sett
kostsammare ju mindre företaget är. 

Det finns också forskningsresultat av annat slag som är förenliga
med uppfattningen att ett omfattande anställningsskydd drabbar fö-
retag olika beroende på storlek och eventuellt också andra karaktäris-
tika. I USA har man funnit att såväl sannolikheten att en anställd slu-
tar ett jobb (frivilligt eller på grund av uppsägning) som sannolikheten
att ett jobb försvinner (t.ex. på grund av nedläggning) är mindre ju
större, äldre och mer kapitalintensivt företaget är. I så fall ligger det
nära till hands att tro att de kostnader en reglering som LAS ger upp-
hov till i högre grad drabbar nyare, mindre och mindre kapitalintensi-
va företag. Därigenom förskjuts också sysselsättningen mot branscher
med mindre fluktuationer i sysselsättningen och längre genomsnitt-
liga anställningstider (Brown och Medoff, ; Davis m.fl., ).
Problemet här är förstås att dessa i första hand är branscher som under
de senaste decennierna generellt sett haft en svag sysselsättnings-
utveckling.

Det finns också teoretiska modeller som visar att anställningsskyd-
det sannolikt har negativa effekter på tillväxten. Hopenhayn och Ro-
gerson () betonar att arbetskraftens omställning från gamla och
nedåtgående till nya och dynamiska industrier bromsas. Saint-Paul
() har utvecklat en modell för att analysera vilka konsekvenser
uppsägningskostnaderna får för internationell specialisering. Han
drar slutsatsen att länder med en stel arbetsmarknad ofta producerar
varor i ett sent skede i produktcykeln och att dessa varor har en relativt
stabil efterfrågan, samtidigt som det är mer fördelaktigt att producera
nya varor med en mer volatil efterfrågan i länder med en mer flexibel
arbetsmarknad.

Vad den nya forskningen, ibland kallad »the new view of the labor
market« (Davis, Haltiwanger och Schuh, ), antyder är att man
måste analysera effekterna på det enskilda företaget för att förstå hur
regleringarna på arbetsmarknaden hämmar tillväxten och sysselsätt-
ningen. För många företag – och särskilt för företag med en god till-
växtpotential i fråga om produktivitet och sysselsättning – finns det ett

 Det bör påpekas att även om det förhåller sig så att de svenska reglerna för anställ-
ningstrygghet har missgynnat uppkomsten av nya företag, kan man av naturliga
skäl inte finna belägg för det i en intervjustudie; de företag som aldrig bildades
kan inte heller delta i studien.



stort behov av flexibilitet, både för att öka antalet anställda vid en ökad
efterfrågan och för att snabbt kunna krympa när efterfrågan visar sig
bli lägre än förväntat. Gasellens väg från liten till stor är långt ifrån rak
och enkel, eftersom framför allt de små företagens aktiviteter präglas
av genuin osäkerhet.Om man under sådana omständigheter inför reg-
ler som minskar företagens spelrum för snabba anpassningar bör man
förvänta sig en lägre beredvillighet att expandera i allmänhet samt att
ett färre antal företag – trots en bra produkt eller livskraftig idé – växer
från små till stora inom en kort tidsrymd.

En strikt tillämpning av »först-in-sist-ut«-principen vid friställ-
ningar innebär dessutom att anställningstiden hos den nuvarande ar-
betsgivaren blir relativt sett viktigare för anställningstryggheten än in-
dividuell förmåga och produktivitet. Denna omständighet ökar
individens alternativkostnad för att byta arbetsgivare eller lämna ett
tryggt avlönat arbete för att bli entreprenör (jfr kapitel ). Detta mins-
kar med all sannolikhet spridningen av kunskap mellan branscher och
företag. Just en sådan spridning (s.k. spill-overs) bidrar till en hög sam-
hällelig avkastning på FoU och utbildning. Det här problemet kan för-
värras av det faktum att den industriella forskningen och utvecklingen
är så pass koncentrerad till ett fåtal företag.

Med analysen i detta avsnitt har vi främst betonat att små företag
drabbas oproportionerligt hårt av regleringar på arbetsmarknaden.
Men denna analys går förmodligen att tillämpa på entreprenöriella fö-
retag i allmänhet. För det första är de flesta företag små i början och det
är framför allt entreprenöriella företag som växer till medelstora och
stora bolag. För det andra är en rigid arbetsmarknad i sig inte förenlig
med flexibilitet, icke-hierarkiska strukturer, nätverksaktiviteter och
arbetskraftens rörlighet mellan företag – faktorer som utmärker en en-
treprenöriell affärskultur av den typ som finns i Silicon Valley (Saxeni-
an, ).

Sammanfattning och slutsatser

I detta kapitel har vi dokumenterat de svenska småföretagens bristan-
de vilja att växa. Vi har identifierat ett antal faktorer som sannolikt bi-
drar till denna omständighet: höga skatter på entreprenörsinkomster,
såväl historiskt sett som i dagsläget; svaga incitament för privat för-
mögenhetsackumulation, särskilt i former som främjar tillförsel av
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venture capital; ett ogynnsamt skatte- och regelsystem för VC-indu-
strin; en stel lönebildning, vilket gör det svårare att belöna entrepre-
nöriella ansträngningar; samt en strikt anställningstrygghet, som san-
nolikt är till störst nackdel för små entreprenöriella företag med hög
tillväxtpotential.

Vår slutsats är att det finns starka skäl att tro att dessa spelregler
sammantaget inte understött framväxten av den slags entreprenörs-
kultur som är en förutsättning för att det akademiska entreprenör-
skapet ska utvecklas på ett kraftfullt sätt.
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KAPITEL 8

Incitamenten inom universitetsvärlden

Även om alla de faktorer som främjar akademiskt entreprenörskap fö-
religger i det omgivande samhället – t.ex. villkor som främjar investe-
ringar i humankapital, entreprenörskap och företagstillväxt – riskerar
de ekonomiska effekterna att bli magra om incitamentstrukturen inte
också är den rätta inom universitetssystemet. Denna struktur har själv-
fallet flera dimensioner. Ett antal faktorer är förmodligen avgörande:
(i) i vilken utsträckning färska forskningsresultat och forskningsmeto-
der förmedlas till studenterna som ett inslag i den reguljära undervis-
ningen och huruvida de interna belöningssystemen – oavsett om de är
monetära eller icke-monetära – uppmuntrar till goda prestationer så-
väl i undervisningen som i forskningen; (ii) i vilken utsträckning och
hur snabbt kursplanerna anpassas till förändringar i efterfrågan; (iii)
hur effektivt forskningsmedel kan omfördelas mellan discipliner i för-
hållande till förändringar i fråga om kommersiell potential och (iv) de
incitament i bred bemärkelse som universitetsinstitutioner och dess
forskare har för att samverka med näringslivet på ekonomiskt fördel-
aktiga sätt. Faktorerna (i)–(iii) kommer att behandlas i det första av-
snittet och den fjärde faktorn i det andra avsnittet. Det tredje avsnittet
innehåller de viktigaste slutsatserna.

Precis som Rothblatt, Eliasson och Thörn () ingående förkla-
rar, genomgår universiteten för närvarande radikala förändringar, vil-
ket beror på det faktum att den gamla linjära modellen nu är föråldrad
inom många högteknologiska nyckelsektorer. Denna modell innebar
att man startade i grundforskningen, sedan följde tillämpad forsk-
ning, därefter teknologiutveckling och så småningom kommersiella
produkter. De nya arrangemangen kännetecknas i stället av parallella
aktiviteter, som innebär att universitetsbaserade lag sätts samman just
i syfte att utveckla en ny produkt eller förbättra en befintlig produkt
(såsom den integrerade kretsen). I en sådan process är sannolikheten
stor att upptäckter och tillämpningar går hand i hand. Därför uppstår
också ofta både ett direkt samarbete mellan universitetsforskare och
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forskare och andra specialister från näringslivet och akademiskt entre-
prenörskap. Rothblatt m.fl. hävdar att detta:

… has profound implications for universities and is conceivably one of the most

radical alterations in all of the history of universities with respect to internal

governance and self regulation. It challenges virtually every value, no matter how

loosely held, implicit in the university’s corporate identity as a collection of free

professions … The university’s search for revenue involves close relations with a

sector of activity highly commercial in character designed for constant change

under market conditions.

Slaughter och Leslie () drar en liknande slutsats. De menar att
-talet kom att bli en vattendelare i amerikansk universitetshisto-
ria. Skälet till detta står att söka i att universiteten blivit allt mer bero-
ende av den privata sektorn för att säkra sina resursbehov. På lång sikt
menar även dessa författare att universiteten håller på att omstöpas i
grunden (s. ):

The raison d’être for special treatment for universities, the training ground of

professionals, as well as for professional privilege, was undermined, increasing

the likelihood that universities, in the future, will be treated more like other

organizations and professionals more like other workers.

Det finns skäl att anta att olika universitetssystem står olika väl rustade
för att klara denna omställning med bevarad effektivitet och kvalitet. I
denna bok är vi i första hand intresserade av universitetens roll som
producenter och förmedlare av ekonomiskt värdefull kunskap. Vi kan
med ganska stor säkerhet utgå från att effektiviteten blir högre om
systemet kan göras mer benäget att svara upp mot samhällets ekono-
miska behov. Att förbättra denna mottaglighet väcker samtidigt djup-
gående frågor om universitetens prioriteringar och styrning, frågor av
det slag som Rothblatt m.fl. () ställer.

Incitamenten för forskning och undervisning

Låt oss inleda med att studera det amerikanska systemet.Amerikanska
universitet är i högsta grad decentraliserade och starkt konkurrensin-
riktade.Decentraliseringen innebär att amerikanska universitet har en
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utomordentligt stor autonomi och därmed goda möjligheter att själva
bestämma sin ambitionsnivå och att bygga upp sin egen unika profil.
Konkurrensen mellan universiteten äger rum i flera dimensioner: ()
universiteten konkurrerar om studenter (inklusive en konkurrens
mellan privata och offentliga universitet) och på doktorandnivå kon-
kurrerar professorerna om de största forskarbegåvningarna; () uni-
versiteten konkurrerar om de bästa professorerna i ett kulturellt och
ekonomiskt sammanhang där professorernas flyttningsbenägenhet är
hög; () professorerna konkurrerar sinsemellan om forskningsstöd,
vilket ger dem ledig tid från undervisningen och tillgång till forsk-
ningsassistenter, utrustning och annat erforderligt material. Ett uni-
versitet som kan erbjuda undervisning av hög kvalitet inom områden
som är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden kan dessutom ta ut
högre studentavgifter, vilket också leder till större intäkter. Detta har
historiskt sett varit en viktig drivkraft för konkurrensen mellan ameri-
kanska universitet. I dagens amerikanska system är detta fenomen sär-
skilt tydligt i konkurrensen mellan olika business schools och i den på-
gående kapplöpningen mellan olika universitet inom området
elektronisk handel.

Som ett resultat av decentraliseringen, och den konkurrens som
råder på så många skilda nivåer, har det amerikanska universitetssyste-
met blivit mer lyhört för samhällets ekonomiska behov. För att accep-
tera de höga studentavgifterna förväntar sig studenterna att kurspla-
nen ska ha hög relevans. Och de professorer som är beroende av
forskningsanslag för att kunna uppehålla en framgångsrik forskar-
karriär anpassar sannolikt sin forskningsinriktning mot fält som har
ett stort faktiskt eller potentiellt framtida ekonomiskt värde.

Decentraliseringen och universitetens inbördes konkurrens om de
mest framgångsrika professorerna leder också till stor lönespridning.
Löneskillnaderna tenderar att återspegla den ekonomiska betydelsen
av en professors specialiseringsinriktning (och därmed dennes alter-
nativkostnad för att verka utanför universitetet) såväl som hans eller
hennes insatser som forskare och lärare. Professorer som aktivt bedri-
ver forskning föredrar ofta att undervisa på doktorandnivå, eftersom
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kursinnehållet ligger närmare forskningsfronten och eftersom dokto-
randerna kan komma att spela en central roll för att flytta fram forsk-
ningsfronten inom professorns eget fält. Rosenberg (, a) har
visat hur snabbt helt nya fält, liksom viktiga genombrott inom etable-
rade områden, under årens lopp har förts in i kursplanerna vid ledan-
de amerikanska universitet. Universiteten i USA kan därför i hög grad
betraktas som endogena institutioner, kännetecknade av en impone-
rande förmåga såväl som av starka incitament att anpassa sin inrikt-
ning till den omgivande miljöns efterfrågan.

I dessa avseenden skiljer sig det svenska systemet – och för den delen
motsvarande system i de flesta andra europeiska länder – betydligt från
det amerikanska universitetssystemet. Traditionellt sett har europeiska
universitetsforskare på det hela taget varit statstjänstemän som har ar-
betat inom den offentliga sektorn, vilket innebär att en hög grad av na-
tionell enhetlighet har präglat lönesystem och regler för befordran, re-
krytering och övriga arbetsvillkor. Till stor del ser det fortfarande ut så
i Sverige, även om lönesystemet har blivit mer flexibelt under -ta-
let. Det svenska systemet skiljer sig från det amerikanska i en mängd
viktiga avseenden, på ett sätt som sannolikt inverkar negativt på bered-
villigheten att införa förändringar av kursplaner och forskningsinrikt-
ning i syfte att anpassa sig till ekonomins föränderliga behov.

För det första finns det en tydligare uppdelning mellan undervis-
ning och forskning i Sverige. Huvuddelen av undervisningen på
grundnivå vid svenska universitet utförs av universitetslektorer och
adjunkter som inte själva forskar. Av den anledningen kan man för-
moda att nya forskningsresultat inte integreras lika snabbt i läropla-
nerna. Om undervisningen och forskningen är starkt komplementära
gagnas sannolikt undervisningen när den bedrivs av universitetsan-
ställda som själva bedriver forskning. Forskningen blir förmodligen
också bättre när den bedrivs i samarbete med studenter på hög nivå i
en intellektuell miljö som uppmuntrar till och belönar väl underbyggd
kritik.

För det andra är det svenska universitetssystemet i motsats till det
amerikanska mycket centraliserat. Regeringen är det organ som bevil-
jar universiteten deras rättigheter, och i praktiken beslutar regeringen
också om intagningsregler och universitetets storlek (genom budget-
anslag). Till följd av regeringens stora inflytande har enskilda institu-
tioner dessutom mindre utrymme att använda sig av lönesättningen
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som instrument för att belöna en enskild universitetsanställds insatser
i forskning och undervisning och att variera lönenivån efter det eko-
nomiska värdet på den universitetsanställdes specialiseringsområde.
En högre grad av centralisering gör det också svårare för enskilda uni-
versitet att anpassa forskningsanslagens fördelning mellan olika om-
råden som svar på förändringar i efterfrågan på kunskapsutveckling
utanför universitetet.

Ett sätt att illustrera denna begränsade förmåga att anpassa sig till
skiftande behov presenteras i Figur ., där vi jämför antalet universi-
tetsexamina på kandidat- och magisternivå i elektronik och datatek-
nik i Sverige och USA i förhållande till den arbetsföra befolkningen
under perioden –. Under en mycket lång tid fanns det en över-
skottsefterfrågan på akademiker med denna studieinriktning i Sverige.
Trots detta svarade universitetssystemet i Sverige endast mycket lång-
samt på denna överefterfrågan genom att utöka antalet studieplatser. I
USA tredubblades antalet utexaminerade mellan  och ,
medan den svenska expansionen inte kom igång på allvar förrän anta-
let utexaminerade redan hade nått sin höjdpunkt och börjat sjunka i
USA:s mer »marknadsanpassade« system. När antalet kandidatexami-
na började sjunka inträffade en dramatisk uppvärdering i USA, efter-
som antalet magister- och doktorsexamina i stället ökade starkt
(National Science Board, ).

Poängen är således inte att Sveriges högre utbildningssystem miss-
lyckades med att möta den ökade efterfrågan på universitetsutbildade
inom områden på frammarsch, såsom elektronik och datateknik. Sa-
ken är snarare den att responsen faktiskt kom, men från en strikt eko-
nomisk synvinkel kom den med alldeles för stor eftersläpning. Beaktar
man universiteten i deras specifika roll som tillhandahållare av utbil-
dad personal inom lämpliga och högt efterfrågade områden är timing
av central betydelse. På konkurrensutsatta världsmarknader är det de
företag (och de länder) som snabbast kan ta vara på de ekonomiska
möjligheter som skapas av ny teknik (integrerade kretsar, mikropro-
cessorer, persondatorer) eller nya discipliner (mikroelektronik, data-
vetenskap eller bioteknik) som kammar hem de största ekonomiska
vinsterna. De som anpassar sig långsammare kommer att finna att de
stora ekonomiska vinsterna redan tillfallit någon annan, eftersom
konkurrensen hunnit pressa ner priserna till lägre nivåer. Om inlär-
ningskurvan är mycket brant, som i fallet med tillverkning av integre-
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Figur 8.1. Antalet utexaminerade på kandidat- och magisternivå i elektronik 
och datateknik i Sverige och USA i relation till befolkningen i åldern 15–64 år,
1977–1995.

Anm.: Universitetsutbildningar som är tre år eller längre ingår.

Källa: Jacobsson, Sjöberg och Wahlström ().
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rade kretsar, blir de länder och företag som kommer in sent särskilt
missgynnade. Både den samhälleliga och den privata avkastningen på
alltför sent initierade högre utbildningar inom dessa områden blir
därför ofta låg.

För det tredje ställer en universitetsexamen i Sverige och andra eu-
ropeiska länder krav som vanligen är utformade enligt ett fastställt
program i stället för att studenterna, som i USA, uppnår mål och sam-
lar kurspoäng på ett flexibelt sätt. I ett sådant system är det svårare att
vidta förändringar. Etzkowitz, Asplund och Nordman () presen-
terar belägg utifrån intervjuer, som visar att det är svårt att snabbt för-
ändra kurser och introducera nya fält på de traditionella svenska uni-
versiteten.

Incitamenten för universitetsforskare 
att samverka med näringslivet

Det förtjänar att upprepas att det amerikanska universitetssystemet är
starkt präglat av konkurrens, i synnerhet en konkurrens om anslag för
spetsforskning inom discipliner som har kommit att producera eko-
nomiskt värdefull kunskap. Under de senaste åren har detta varit mest
påtagligt i fallet med mikroelektronik, datavetenskap och molekylär-
biologi. En viktig dimension av den amerikanska akademiska konkur-
rensen återspeglas i en hög grad av mobilitet bland de universitetsan-
ställda. Med en hög benägenhet att flytta på sig uppstår lättare en
situation där universiteten tävlar om begåvningar och, i allt större ut-
sträckning, om prestige. Denna tävlan mellan universiteten äger rum i
en entreprenöriellt inriktad kultur som uppmuntrar, eller åtminstone
inte hindrar, universitetsforskare från att engagera sig aktivt i kom-
mersiella aktiviteter. Sådana aktiviteter äger inte minst rum i nystarta-
de högteknologiska företag, där det finns en mängd olika och potenti-
ellt stora ekonomiska vinster för en universitetsforskare, vars
forskning producerar kunskap som kan leda fram till nya produkter
och processer.

Helt nyligen, vilket framgår av Rosenberg (b), har det ameri-
kanska akademiska entreprenörskapet firat nya triumfer eftersom nya
kommersiellt gångbara biotekniska metoder börjat lanseras på mark-
naden efter många år av vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete
inom området för molekylär biologi. Möjligheterna till kommersiellt



utnyttjande av universitetsforskning stärktes  med Bayh-Dole Act,
vilken tillät universiteten att få äganderätten till en uppfinning som är
ett resultat av universitetsforskning finansierad med statliga forsk-
ningsanslag. Som ett resultat av Bayh-Dole Act kan universiteten nu
utveckla kontraktsarrangemang för »vinstdelning« mellan enskilda
forskare, deras institutioner och universitetet. Dessutom har universi-
teten ett betydande egenintresse att inrätta egna organisationer, såsom
Office of Technology Transfer och Office of Technology Licensing.
Dessa instanser, som opererar på strikt kommersiella grunder med ju-
ridisk personal, tekniska specialister,marknadsexperter, revisorer osv.,
underlättar en kommersiell exploatering av potentiellt värdefulla
forskningsresultat. Se Carlsson och Fridh () för en utvärdering av
dessa organisationers effektivitet.

Den allmänna bild vi har skisserat här visar således att incitamenten
inom det amerikanska universitetssystemet uppmuntrar universitets-
forskare (och även universitetsadministratörer) att bidra aktivt till att
den egna forskningen, där så är möjligt, blir kommersiellt exploaterad.
Vad kan sägas om den motsvarande situationen i Sverige? Vid första
anblick tycks universitetsforskarnas incitament vara ännu starkare i
Sverige: Den lag från  som stadfäster den akademiska friheten ger
också de enskilda forskarna full äganderätt till sina forskningsresultat,
det s.k. lärarundantaget. Resultatet av lärarundantaget har emellertid
blivit mer komplext. En konsekvens av en universitetsforskares fulla
äganderätt har varit att universiteten själva inte har haft särskilt starka
drivkrafter att engagera sig i frågan om att underlätta tekniköverföring
till den kommersiella sektorn. Det har faktiskt i regel legat i universite-
tens intresse att inte uppmuntra kontakter mellan universitetsforskare
och näringsliv, vilket framhålls av Etzkowitz m.fl. (), eftersom
stelbenta lönesystem för statstjänstemän och andra begränsningar i
möjligheterna till individuella överenskommelser har gjort det myck-
et svårt för universiteten att behålla attraktiv personal som har etable-
rat personliga band med näringslivet. Reglementet kring tjänstledig-
het har inte heller anpassats för att göra det lättare för professorer att få
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en tidsbegränsad tjänstledighet för att bygga upp forskningsbaserade
företag, på det sätt som har blivit vida utbrett i USA (se även Stankie-
wicz, , s. ).

Under dessa förhållanden blir svenska universitetsforskare mer be-
nägna att begränsa sina externa aktiviteter till konsultverksamhet, för
om de går vidare kan de tvingas att fatta ett oåterkalleligt beslut att
lämna universitetet, vilket få är beredda att göra (Etzkowitz m.fl.,
). I ett system som missgynnar universitetsforskares engagemang
i näringslivet, förutom konsultverksamhet, och där äganderätten till
patentet ligger hos den enskilde forskaren, är det mindre sannolikt att
de potentiella ekonomiska vinsterna av den akademiska forskningen
de facto realiseras. Och om den som innehar äganderätten visar föga
intresse för en kommersialisering kommer, vilket Vedin () beto-
nar, troligtvis inte särskilt mycket att hända. Detta konstateras också av
Etzkowitz m.fl., som drar slutsatsen att 

[S]ince most professors have little interest in commercializing their rights, or nai-

vely presume that discovery should somehow automatically produce rewards, re-

latively little use was made of these rights.

När äganderätten till fullo stannar kvar hos den enskilde forskaren
uppstår ingen »vinstdelning« med den egna institutionen. Detta har
förmodligen gett upphov till ett »anti-entreprenöriellt« grupptryck
vid svenska universitet. Informella intervjuer såväl som en hyfsat färsk
statlig utredning om samverkan mellan högskolan och näringslivet
(SOU : , s. –) pekar på att ett sådant grupptryck existe-
rar. Den här typen av grupptryck resulterar också i att universitetsfors-
kare riskerar att bli mer förtegna i fråga om sina kontakter med nä-
ringslivet och i synnerhet om den privata avkastningen på dessa
kontakter. Denna typ av hemlighetsmakeri minskar ytterligare antalet
entreprenöriella förebilder, vilket det finns ett så stort behov av.

Ett flertal forskare som studerat samverkan mellan universitet och
näringsliv i Sverige betonar att personliga kontakter är helt centrala,
vilket ligger i linje med vad Zucker, Darby och Brewer () och
Audretsch och Stephan () har kommit fram till beträffande USA
(se t.ex. Uhlin m.fl.,  och Etzkowitz m.fl., ). Det står dock
klart att forskare i Sverige främst har haft kontakter med stora företag
och det har visat sig att storföretag föredrar att hålla kontakterna på en
informell nivå (ibid.). Större företag har framför allt varit mycket
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ovilliga att erbjuda kraftfulla belöningssystem (t.ex. optioner, vinst-
delningsavtal eller delägarskap i gemensamägda projekt) till universi-
tetsforskare som de samarbetar med, vilket leder till att dessa akade-
miker ofta förblir konsulter. Detta är ytterligare en naturlig följd av
den svenska storföretagsmodellen för högteknologiska innovationer
(Granstrand och Alänge, ; Lindholm Dahlstrand, a).

Slutsatser

Även om incitamenten i det omgivande samhället uppmuntrar till
akademiskt entreprenörskap på ett kraftfullt sätt kan resultatet ändå
bli mindre än förväntat om universitetens egen organisation och inci-
tamentstruktur drar åt ett annat håll. Förutom att teknologin blivit
alltmer vetenskapsbaserad har, som omsorgsfullt visats av Slaughter
och Leslie (), universiteten i hela västvärlden under de senaste de-
cennierna blivit allt mer beroende av forskningsanslag från det privata
näringslivet. Detta gäller även grundforskningen. Skälen till denna ut-
veckling är många, men resultatet förefaller bli att villkoren i universi-
tetsvärlden stöps om i grunden och blir mer lika vilkoren i det omgi-
vande samhället.

Den jämförelse som gjorts här mellan det amerikanska och det
svenska (och europeiska) universitetssystemets sätt att fungera visar att
de amerikanska universiteten alltid varit mer konkurrensutsatta än
sina svenska och europeiska motsvarigheter. Denna konkurrens är
mångfacetterad och inbegriper studenter, forskningsanslag, doktoran-
der och professorer. Det finns ett mycket större mått av flexibilitet i det
amerikanska systemet (en »nedifrån-och-upp«-modell).Vilken metod
för samarbete mellan universitet och näringsliv som än visar sig vara
den mest lämpliga för en viss teknologi, kommer den sannolikt att visa
sig lättare att genomföra i det mer flexibla amerikanska systemet.

Vår slutsats är att ett sådant system sannolikt har betydligt bättre
möjligheter att bli framgångsrikt under de nya betingelser som vuxit
fram. Inte minst gäller att ett framgångsrikt akademiskt entreprenör-
skap har mycket större förutsättningar att bli en naturlig del av ett så-
dant system.
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KAPITEL 9

Det sena 1990-talets 
entreprenöriella uppsving 

Analysen i denna bok har hela tiden betonat det långsiktiga perspekti-
vet, vilket inneburit att vi har fokuserat på den svaga svenska utveck-
lingen sett i ett trettioårsperspektiv och det större inslaget av akade-
miskt entreprenörskap i USA jämfört med Sverige sedan -talet. I
det korta perspektivet är det samtidigt uppenbart att det går mycket
bra för Sverige. Svensk ekonomi växer för närvarande mycket snabbt.
Tillväxten var , procent år  och för år  räknar Konjunk-
turinstitutet med en tillväxt på , procent. Sysselsättningen har de se-
naste åren stigit med ca   arbetstillfällen per år och regeringens
mål om  procent öppen arbetslöshet, vilket nästan betraktades som
ett dåligt skämt för ett par år sedan, ser inte längre ouppnåeligt ut. En-
ligt Konjunkturinstitutet kommer det att nås under . Vad är det
egentligen som har hänt?

Ja, det är i alla fall inte fråga om en kraftfull expansion av sysselsätt-
ningen i de traditionella storföretagen eller i den offentliga sektorn,
vilket ju var det sedvanliga mönstret under den gamla svenska model-
lens glansdagar. I offentlig sektor råder fortfarande i stort sett anställ-
ningsstopp – den nuvarande regeringens (outtalade) mission har varit
att sänka de offentliga utgifterna som andel av BNP – och de traditio-
nella storföretagen fortsätter att flytta huvudkontor och andra verk-
samheter utomlands. I stället kommer jobben i hög grad i små och nya
företag. Det var de små företagen (<  anställda) som bäst stod
emot i nedgången åren – och snabbast ökade sysselsättning-
en när den akuta krisen var över (Davidsson m.fl., ). Sedan 

har det skett en snabb tillväxt i antalet mellanstora företag (– an-
ställda) och i dessas sysselsättningsandel både i ekonomin som helhet

 Samtliga statistiska uppgifter i detta stycke är hämtade från Konjunkturinstitutet,
Konjunkturläget, juni .
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och i tillverkningsindustrin, vilket är något helt nytt jämfört med tidi-
gare (Henrekson och Johansson,) – se Figur .. Inte minst hand-
lar det om en bred framväxt av ett stort antal nya företag inom framför
allt IT men också inom bioteknik och andra högteknologiska sektorer.
Dessa sektorer drar med sig andra tjänstesektorer, både hushålls- och
affärsrelaterade.

Det kanske tydligaste tecknet på utvecklingen är det stora antalet
företag som tas till någon slags börslista,dvs.blir publika genom en s.k.
IPO (initial public offering). Enligt en smal definition, inkluderande
alla nya företag listade på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden,
Aktietorget, Innovationsmarknaden och SBI-listan, gjordes  IPO i
Sverige under . De flesta av dessa var IT-relaterade. Enligt den de-
finition som används av Nyhetsbyrån Ticker (www.ticker.se), genom-
fördes  respektive  IPO  och . Detta var en ökning från
 IPO . Börsvärdet på de flesta av dessa företag steg utomordent-
ligt kraftigt efter introduktionen, i flera fall med mer än   procent
under . Nya entreprenöriella företag, särskilt inom IT-sektorn,
etableras fortfarande i hög takt och det finns också många exempel på
framgångsrika spin-offs från det etablerade storföretaget Ericsson
(Net Insight, Kipling, Dynarc, Bluetail, Wireless Solutions, etc.). Även
utbildningsnivån stiger nu snabbt bland nyföretagarna: år  hade
 procent av alla nyföretagare en eftergymnasial grundutbildning på
minst tre år och  procent hade forskarutbildning.

Ska denna gynnsamma utveckling tolkas som att den tes vi driver i
denna bok är felaktig? Vi menar bestämt att så inte är fallet. För det
första bör noteras att uppsvinget fortfarande är av färskt datum, vilket
gör att det är svårt att avgöra hur stor del som har att göra med en
förbättrad konjunktur och hur stor del som har att göra med en åter-
hämtning från det låga kapacitetsutnyttjandet efter den djupa krisen i
början av -talet.För det andra – och för oss betydligt viktigare – är
det så att den gamla svenska modellen inte längre finns; ett stort antal
åtgärder har vidtagits under slutet av -talet och under hela -
talet och sammantaget bör man förvänta sig att dessa uppmuntrar till
framväxten av en betydligt livskraftigare entreprenörskultur än
tidigare:

 SCB, NV  SM , Tabell b.
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Figur 9.1. Förändring i antal företag per miljoner invånare i hela ekonomin i olika
storleksklasser under perioden 1968–1993 och 1993–1997 (procent).

Källa: Henrekson och Johansson ().
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• Den kraftiga sänkningen av bolagsskatten från  till  procent har
mildrat flera av skattesystemets icke-neutrala effekter. Framför allt
innebär det att skuldfinansiering inte längre gynnas på bekostnad av
egenkapitalfinansiering som tidigare.

• Avskaffandet av investeringsfondssystemet år , vilket var ett
system som ledde till sänkta skatter för de gamla, etablerade företa-
gen i förhållande till de nya och (organiskt) snabbväxande.

• Sänkningen av de högsta marginalskatterna från ungefär  till 

procent för individer har förstärkt incitamenten till utbildning, en-
treprenöriella ansträngningar och minskat lönsamheten i att ersätta
marknadsproduktion med mindre effektiv hemmaproduktion. Den
minskade marginalskatten innebär att man i stället för att få behålla
 procent av en inkomstökning får behålla , en ökning med 

procent!

• Införandet av en enhetlig -procentig avkastningsskatt på kapital
och borttagandet av förmögenhetskatt på onoterade bolag har mins-
kat det skattemässiga missgynnandet av individuella direktinveste-
ringar i näringslivet. Om vägen till rikedom tidigare gick via fastig-
hetsspekulation går den nu främst via uppbyggnad av nya företag.

• Kreditmarknaderna har avreglerats sedan mitten av -talet. I
kombination med den nya statliga budgetprocessen och införandet
av en självständig riksbank med inflationsmål har den finansiella
stabiliteten ökat, inflationen sjunkit och räntorna kunnat sänkas.

• Förvärvsprövningen av utländska investeringar, lagen om utländska
förvärv och skillnaden mellan bundna och fria aktier har avskaffats,
vilket har lett till en skärpt ägarkonkurrens och därmed ökat pressen
på företagsledningarna.

• Övergivandet av centraliserade löneförhandlingar har gått hand i
hand med en ökad spridning i relativlönerna, vilket över tiden san-
nolikt kommer att bidra till minskade snedvridningar i sysselsätt-
ningsfördelningen mellan branscher och företag (Davis och Hen-
rekson, ).

• Viss överflyttning av offentligt finansierade verksamheter till den
privata sektorn har möjliggjorts sedan , särskilt tydlig är den
snabba tillväxten i friskolor och produktionen av äldreomsorg un-
der de allra senaste åren. Regelverken kring offentlig upphandling

 Se Finansdepartementet ().



har förenklats, vilket lett till att den upphandlade delen av offentlig
konsumtion ökat markant under -talet och fortfarande stiger i
snabb takt (Finansdepartementet, ).

• En del lättnader i arbetsmarknadens regelsystem har genomförts. År
 infördes en ny slags anställningsform, överenskommen viss-
tidsanställning, vilken ger varje företag ovillkorlig rätt att anställa
upp till fem personer på maximalt ett år.  I mars  fattades be-
slut om att förbjuda stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag
utan kollektivanställda. Mycket tyder på att ytterligare liberalise-
ringar kommer att genomföras under de närmaste åren. I praktiken
ges idag större möjligheter till flexibilitet genom ökade möjligheter
till prov-,visstids- och projektanställning samt genom ett ökat inslag
av samarbete i nätverk mellan soloföretagare. Detta underlättar ny-
företagandet.

• Avregleringen av flera marknader som tidigare var starkt reglerade –
såsom telekommunikationer (), elmarknaden (), bank-
och finanssektorn, brevförsändelser () och inrikesflyget ()
– har öppnat upp nya arenor för entreprenöriell expansion. Särskilt
avregleringen av telekommunikationer, vilken genomfördes tidiga-
re än i resten av Europa, har spelat en stor roll.

Andra faktorer beror mer av tillfälligheternas spel, men de ligger fort-
farande i linje med vår tes. Stockholmsbörsen hade den högsta avkast-
ningen av samtliga börser i de rika länderna under - och -talen
(The Economist,  december ) och givet att  procent av befolk-
ningen direkt eller indirekt äger börsaktier har detta lett till att ett stort
antal människor blivit förmögna. Om det är något vi vet från småföre-
tagsforskningen (se kapitel ) så är det att privata tillgångar som är till-
gängliga för enskilda individer är av stor betydelse för viljan att starta
nya företag och expandera befintliga småföretag. Den snabba förmö-
genhetsökningen har också varit en förutsättning för den explosions-
artade ökningen av venture capital, vilket visat sig så viktigt för att nya
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 År  blev det också tillåtet att genom lokala kollektivavtal minska verkan av
LAS. Det blir därigenom möjligt att avtala bort »sist in – först ut«-principen vid
personalnedskärningar, att ta bort regeln om återanställningsskydd för friställda
medarbetare och att göra det möjligt att ha tidsbegränsade anställningar som
varar längre än ett år.



entreprenörsföretag ska kunna etableras och växa. Avregleringen av
kreditmarknaden under -talet beredde, för första gången sedan
mellankrigstiden, vägen för skapandet av nya stora familjeförmögen-
heter. I många fall har sådana förmögenheter haft stor betydelse som
»änglakapital« i dagens nya företag inom IT och bioteknik (Lindström
och Olofsson, ).

Slutligen måste naturligtvis nämnas att även tursamma omständig-
heter är inblandade. Den spektakulära utvecklingen i den svenska IT-
sektorn skulle inte varit möjlig utan Ericssons starka ompositionering
mot trådlös telefoni under -talet, vilket visade sig bli den kanske
viktigaste tillväxtindustrin i världen under andra halvan av -talet.

Således är det ekonomiska uppsving vi nu bevittnar förenligt med
tanken att förbättringar i de betingelser som är avgörande för entre-
prenörskap och företagstillväxt – ofta med viss eftersläpning – får de
förväntade effekterna, även om det också finns andra omständigheter
som verkar i samma riktning.

Därmed inte sagt att alla strukturella hinder för ett blomstrande
(akademiskt) entreprenörskap nu är borta. Flera av de särdrag i de
institutionella villkoren som anses speciellt hämmande för entrepre-
nörskap, innovationer och dynamiken i de mindre företagen kvarstår
nämligen: Dubbelbeskattningen på aktier missgynnar individuella
direktinvesteringar i näringslivet, den höga totala skatten på privat
(icke institutionaliserad) förmögenhetsuppbyggnad hämmar utbudet
av venture capital, det mycket höga genomsnittliga skattetrycket på
arbetsinkomster försvårar framväxten av en privat tjänstesektor och
minskar avkastningen på utbildning, en reglerad arbetsmarknad och
kollektivistisk lönebildning försvårar för små och snabbväxande före-
tag i nya branscher samt för den hushållsnära tjänstesektorn och stora
delar av tjänsteproduktionen är fortfarande de facto monopoliserad av
offentlig sektor. Den reglerade bostadsmarknaden leder också snabbt
till en katastrofal bostadsbrist i tillväxtområdena. I en alltmer integre-
rad värld är det heller inte bara absoluta förbättringar i villkoren för
företagande och entreprenörsansträngningar som är avgörande – av
än större betydelse är sannolikt att villkoren är konkurrenskraftiga
relativt andra länder.
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Slutsatser

I denna studie har vi kunnat dokumentera att Sverige är ett land som
satsar stora resurser på forskning och utveckling; FoU-utgifterna i för-
hållande till BNP har varit de högsta i världen sedan ett drygt decen-
nium. I Sverige finns också flera världsledande företag med en hög
FoU-intensitet, landet har en position i världsklass vad gäller andelen
publikationer i ledande akademiska tidskrifter per capita (eller BNP-
enhet) och regeringen investerar massivt i uppbyggnaden av organisa-
tioner för att förbättra gränssnittet mellan universitetsforskningen
och näringslivet. Samtidigt har de senaste decenniernas facit varit dys-
tert i många andra avseenden: Tillväxttakten har i jämförelse med
många andra rika länder varit låg sedan slutet av -talet, sysselsätt-
ningen sjönk dramatiskt under första halvan av -talet, det har
skapats få nya arbeten i nya teknikbaserade företag (eller för den delen
i den privata sektorn som helhet), det finns få exempel på snabbt
expanderande framgångsföretag och under de senaste tio åren har
stora multinationella bolag under stor vånda krympt sin svenska verk-
samhet.

Varför har då den stora forskningsvolymen givit upphov till relativt
sett så lite forskningsbaserad företagsverksamhet jämfört med USA?
För att söka svaret på denna fråga har vi systematiskt studerat de rele-
vanta incitamentstrukturerna i de två länderna: incitamenten att in-
vestera i humankapital på universitetsnivå, att bli entreprenör, för be-
fintliga entreprenörer att expandera samt incitamenten inom själva
universitetssektorn.Vi har visat att de olika relevanta incitamentstruk-
turerna i Sverige i långt mindre grad än i USA uppmuntrar till akade-
miskt entreprenörskap.

Vår slutsats är att den allmänna bristen på gynnsamma institutio-
ner och lämpliga incitamentstrukturer, som främjar uppkomsten av
en entreprenöriell kultur, är den viktigaste förklaringen till det akade-
miska entreprenörskapets blygsamma ställning i Sverige jämfört med
USA. En radikal omsvängning i det avseendet blir förmodligen möjlig
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först när incitamentstrukturerna ändras på ett sådant sätt att de stöder
en sådan utveckling. Flera uppmuntrande steg har tagits i denna rikt-
ning under det senaste årtiondet. Den nuvarande explosionen av en-
treprenöriella aktiviteter i Sverige, särskilt inom IT-sektorn, ligger i
linje med vår hypotes. Det krävs dock ett stort antal ytterligare refor-
mer för att det ska kunna växa fram en så stark entreprenöriell kultur
att den fulla kommersiella potentialen av svensk universitetsforskning
kan tillvaratas.
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Tabell A.1.Köpkraftsparitetsjusterad BNP per capita i OECD-länderna, 1970,
1990 och 1998 (OECD:s genomsnitt = 100).

1970 1990 1998

Rang Index Rang Index Rang Index

1 Schweiz 154 1 Luxemburg 141 1 Luxemburg 156
2 USA 147 2 USA 137 2 USA 138
3 Luxemburg 119 3 Schweiz 131 3 Norge 124
4 Sverige 113 (105*) 4 Kanada 114 4 Schweiz 120
5 Kanada 111 5 Japan 110 5 Danmark 119
6 Danmark 109 6 Norge 108 5 Island 119
7 Frankrike 105 7 Frankrike 107 7 Kanada 111
8 Australien 103 7 Island 107 8 Belgien 109
9 Nederl. 102 9 Danmark 105 8 Japan 109

10 Nya Zeeland 100 9 Sverige 105 (94*) 10 Österrike 108
11 Storbrit. 96 11 Belgien 103 11 Nederl. 104
12 Belgien 95 11 Österrike 103 12 Australien 103
13 Tyskland 93 13 Finland 100 12 Tyskland 103
14 Italien 89 13 Italien 100 14 Irland 102
14 Österrike 89 15 Australien 99 15 Frankrike 100
16 Norge 88 15 Tyskland 99 16 Finland 98
17 Japan 86 17 Nederl. 98 16 Italien 98
18 Finland 85 17 Storbrit. 98 18 Storbrit. 96
19 Island 83 19 Nya Zeeland 82 18 Sverige 96 (85*)
20 Spanien 66 20 Spanien 73 20 Nya Zeeland 80
21 Irland 55 21 Irland 70 21 Spanien 76
22 Grekland 53 22 Portugal 59 22 Portugal 69
23 Portugal 46 23 Grekland 57 23 Grekland 65
24 Mexiko 40 24 Mexiko 36 24 Mexiko 36
25 Turkiet 28 25 Turkiet 29 25 Turkiet 30

* när Mexiko och Turkiet exkluderas.

Anm.: Vid beräkningen av BNP per capita för  har en prognos över befolkningen i de enskilda länderna

använts. Prognosen bygger på en linjär trend, baserad på  års historik. OECD reviderar för närvarande sin

nationalräkenskapsstatistik genom att övergå från SNA  till SNA . Denna övergång var inte genomförd

för alla OECD-länder i mitten av år  och köpkraftsparitetsjusterade jämförelser av BNP per capita enligt

SNA  är ännu inte tillgängliga mer än några få år bakåt i tiden. Vi har därför valt att i denna tabell redovisa

siffrorna t.o.m  enligt SNA . Enligt den preliminära statistiken enligt SNA  hade Sverige den :e

högsta BNP-nivån  per capita år . Den relativa inkomsten i förhållande till OECD-snittet steg med en

procentenhet från  (OECD, Main Economic Indicators, mars ).

Källa: OECD, National Accounts Main Aggregates – Volume , ; OECD, Main Economic Indicators,

januari .
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Tabell A.2.Totala FoU-utgifter som andel av BNP i OECD-länderna, 1981–1997
(rangordning inom parentes).

1981 1983 1985 1987

USA 2,42 (1) 2,66 (1) 2,87 (3) 2,82 (2)
Storbritannien 2,37 (2) 2,19 (6) 2,23 (7) 2,19 (7)
Japan 2,32 (3) 2,54 (3) 2,77 (4) 2,81 (3)
Sverige 2,29 (4) 2,55 (2) 2,89 (1) 2,99 (1)
Schweiz 2,25 (5) 2,27 (4) 2,88 (2) i.u.
Tyskland 2,20 (6) 2,27 (4) 2,43 (5) 2,57 (4)
Frankrike 1,97 (7) 2,11 (7) 2,25 (6) 2,27 (5)
Nederländ. 1,85 (8) 1,98 (8) 2,05 (8) 2,27 (5)
Norge 1,30 (9) 1,42 (10) 1,63 (10) 1,66 (9)
Kanada 1,23 (10) 1,35 (12) 1,44 (12) 1,43 (11)
Finland 1,20 (11) 1,36 (11) 1,58 (11) 1,75 (8)
Österrike 1,14 (12) 1,20 (13) 1,25 (14) 1,30 (13)
Danmark 1,06 (13) 1,15 (14) 1,20 (15) 1,37 (12)
Australien 1,01 (14) 1,14 (15) 1,30 (13) 1,27 (14)
Nya Zeeland 1,01 (14) 0,93 (17) i.u. i.u.
Italien 0,88 (16) 0,95 (16) 1,13 (16) 1,19 (15)
Irland 0,70 (17) 0,67 (19) 0,79 (17) 0,86 (16)
Island 0,63 (18) 0,68 (18) 0,74 (18) 0,76 (17)
Spanien 0,43 (19) 0,48 (20) 0,55 (19) 0,64 (18)
Portugal 0,31 (20) 0,35 (21) 0,39 (20) 0,42 (19)
Grekland 0,17 (21) i.u. 0,27 (21) 0,30 (20)
Belgien i.u. 1,58 (9) 1,64 (9) 1,64 (10)
OECD 

Vägt snitt 2,09 2,25 2,43 2,44
Ovägt snitt 1,50 1,60 1,75 1,81

 Genomsnitt för  OECD-länder: Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada,

Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Källa: OECD, Basic Science and Technology Statistics on diskette, ; OECD, Main Science and Technology

Indicators, nr , ; OECD, National Accounts – Vol. , ; OECD, Main Economic Indicators,

januari .
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1989 1991 1993 1995 1997

2,73 (4) 2,81 (3) 2,62 (3) 2,61 (3) 2,71 (4)
2,15 (7) 2,11 (7) 2,15 (7) 2,02 (8) 1,87 (8)
2,95 (1) 3,00 (1) 2,88 (2) 2,98 (2) 2,92 (2)
2,94 (2) 2,89 (2) 3,39 (1) 3,59 (1) 3,85 (1)
2,87 (3) 2,66 (4) i.u. i.u. i.u.
2,57 (5) 2,61 (5) 2,42 (5) 2,31 (6) 2,31 (5)
2,33 (6) 2,41 (6) 2,45 (4) 2,34 (5) 2,23 (6)
2,11 (8) 2,04 (9) 2,00 (8) 2,07 (7) i.u.
1,69 (10) 1,64 (11) 1,73 (10) 1,71 (10) 1,68 (9)
1,38 (13) 1,51 (14) 1,60 (12) 1,58 (11) 1,60 (10)
1,83 (9) 2,07 (8) 2,21 (6) 2,35 (4) 2,78 (3)
1,37 (15) 1,48 (15) 1,49 (14) 1,54 (13) 1,52 (12)
1,50 (12) 1,65 (10) 1,80 (9) 1,91 (9) 2,03 (7)
1,38 (13) 1,64 (11) 1,67 (11) i.u. i.u.
0,88 (18) 0,99 (18) 1,02 (18) 0,97 (17) i.u.
1,24 (16) 1,24 (16) 1,14 (17) 1,01 (16) 1,08 (14)
0,83 (19) 0,96 (19) 1,20 (16) 1,36 (15) 1,43 (13)
1,02 (17) 1,17 (17) 1,34 (15) 1,54 (13) 1,56 (11)
0,76 (20) 0,88 (20) 0,91 (19) 0,85 (18) 0,86 (15)
0,53 (21) 0,63 (21) i.u. 0,58 (19) 0,65 (16)
0,38 (22) 0,37 (22) 0,48 (20) i.u. i.u.
1,66 (11) 1,63 (13) 1,58 (13) 1,58 (11) i.u.

2,43 2,50 2,39 2,37 2,40
1,85 1,92 1,99 2,01 2,07



116 AKADEMISKT ENTREPRENÖRSKAP

Tabell A.3. OECD-ländernas FoU-utgifter inom universitetssektorn i procent av
BNP, 1981–1995 (rangordning inom parentes).

 Genomsnitt för  OECD-länder: Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada,

Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Källa: OECD, Basic Science and Technology Statistics on diskette, ; OECD, National Accounts  –

Vol. , ; OECD, Main Economic Indicators, januari .

1981 1983 1985 1987 

Sverige 0,69 (1) 0,77 (1) 0,79 (1) 0,86 (1)
Japan 0,56 (2) 0,58 (2) 0,56 (2) 0,56 (2)
Schweiz 0,45 (3) 0,40 (4) 0,37 (5) i.u.
Nederländerna 0,43 (4) 0,50 (3) 0,48 (3) 0,49 (3)
Norge 0,38 (5) 0,37 (5) 0,36 (7) 0,35 (7)
Österrike 0,37 (6) i.u. 0,44 (4) i.u.
USA 0,35 (7) 0,35 (7) 0,37 (5) 0,41 (4)
Tyskland 0,34 (8) 0,33 (8) 0,33 (11) 0,37 (5)
Kanada 0,33 (9) 0,36 (6) 0,34 (8) 0,34 (9)
Frankrike 0,32 (10) 0,33 (8) 0,34 (8) 0,34 (9)
Storbritannien 0,32 (10) 0,31 (11) 0,33 (11) 0,35 (7)
Australien 0,29 (12) 0,32 (10) 0,34 (8) 0,34 (9)
Danmark 0,28 (13) 0,29 (14) 0,29 (15) 0,33 (12)
Finland 0,27 (14) 0,31 (11) 0,33 (11) 0,36 (6)
Island 0,17 (15) 0,18 (15) 0,22 (16) 0,20 (15)
Nya Zeeland 0,16 (16) 0,14 (17) i.u. i.u.
Italien 0,16 (16) 0,18 (15) 0,22 (16) 0,24 (14)
Irland 0,11 (18) 0,12 (18) 0,16 (18) 0,19 (16)
Spanien 0,10 (19) 0,11 (19) 0,11 (20) 0,12 (18)
Portugal 0,06 (20) 0,09 (20) 0,12 (19) 0,14 (17)
Grekland 0,03 (21) i.u. 0,06 (21) 0,07 (19)
Belgien i.u. 0,30 (13) 0,31 (14) 0,31 (13)
OECD 

Vägt snitt 0,36 0,37 0,37 0,40 
Ovägt snitt 0,32 0,34 0,35 0,37 
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1989 1991 1993 1995 

0,90 (1) 0,79 (1) 0,87 (1) 0,79 (1)
0,53 (3) 0,52 (4) 0,58 (3) 0,62 (2)
0,57 (2) 0,66 (2) i.u. i.u.
0,45 (4) 0,61 (3) 0,60 (2) 0,60 (3)
0,41 (8) 0,44 (6) 0,46 (5) 0,42 (8)
0,44 (5) i.u. 0,52 (4) i.u.
0,42 (7) 0,40 (10) 0,40 (10) 0,39 (10)
0,37 (9) 0,43 (7) 0,44 (8) 0,44 (5)
0,34 (14) 0,39 (11) 0,39 (12) 0,37 (13)
0,35 (11) 0,36 (13) 0,39 (12) 0,39 (10)
0,33 (15) 0,35 (14) 0,37 (14) 0,38 (12)
0,35 (11) 0,43 (7) 0,41 (9) i.u.
0,37 (9) 0,37 (12) 0,40 (10) 0,44 (5)
0,35 (11) 0,46 (5) 0,45 (6) 0,46 (4)
0,25 (16) 0,34 (15) 0,32 (15) 0,42 (8)
0,17 (20) 0,28 (16) 0,29 (16) 0,30 (14)
0,25 (16) 0,27 (17) 0,28 (18) 0,26 (16)
0,19 (18) 0,22 (19) 0,25 (19) 0,26 (16)
0,15 (21) 0,19 (20) 0,29 (16) 0,27 (15)
0,19 (18) 0,27 (17) i.u. 0,20 (18)
0,13 (22) 0,12 (21) 0,20 (20) i.u.
0,43 (6) 0,43 (7) 0,45 (6) 0,43 (7)

0,40 0,41 0,43 0,42 
0,38 0,41 0,43 0,43 
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Tabell A.4. Den totala forskningen och utvecklingen (FoU) inom olika sektorer 
i Sverige, 1981–1997 (manår).

Privat Offentlig Samtliga Universitetens
sektor sektor Universiteten sektorer andel

1981 27 443 3 271 11 500 42 214 27,2
1983 30 146 3 313 12 300 45 759 26,9
1985 33 176 2 823 13 600 49 599 27,4
1987 35 371 2 740 13 700 51 811 26,4
1989 35 209 2 637 17 283 55 129 31,4
1991 33 829 2 965 16 810 53 604 31,4
1993 35 900 3 289 17 438 56 627 30,8
1995 41 816 3 500 17 301 62 617 27,6
1997 43 964 3 334 18 200 65 498 27,8

Källa: Statistiska centralbyrån () för –, data erhållna direkt från SCB och OECD,

Basic Science and Technology Statistics on diskette, .
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Tabell A.5. Egenföretagarnas andel av civil sysselsättning (exkl. jordbruk) i
OECD-länderna, 1973, 1979, 1986 och 1990.

Land 1973 1979 1986 1990

Australien† 9,5 12,4 12,7 12,4
Österrike 11,7 8,9 6,1 6,4
Belgien 11,2 11,2 12,6 12,9
Kanada† 6,2 6,7 7,2 7,4
Danmark 9,3 9,2 7,0 7,2
Finland 6,4 6,1 6,8 8,8
Frankrike† 11,4 10,6 10,5 10,3
Tyskland 9,1 8,2 7,6 7,7
Grekland i.u. 32,0 27,5 27,2‡
Irland 10,1 10,4 11,3 13,3
Italien 23,1 18,9 21,6 22,3
Japan† 14,1 14,0 12,7 11,5
Luxemburg 11,1 9,4 8,4 7,1
Nederländerna† i.u. 8,8 8,2 7,8
Nya Zeeland† i.u. 9,5 13,3 14,6
Norge† 7,8 6,6 6,5 6,1
Portugal 12,7 12,1 16,9 18,5
Spanien 16,3 15,7 17,9 17,1
Sverige 4,8 4,5 4,2 7,0
Turkiet i.u. i.u. i.u. 27,6
Storbritannien† 7,3 6,6 10,0 11,6
USA† 6,7 7,1 7,4 7,6

† Exklusive ägare av aktiebolag (i Storbritannien är denna kategori delvis inkluderad).

‡ .

Anm.: OECD finner en ökning i den svenska egenföretagarandelen på  % mellan  och . Detta 

beror på att OECD hämtar de svenska uppgifterna från AKU. Mellan  och  förändrades defini-

tionen på egenföretagare i AKU, vilket innebar att antalet egenföretagare mellan dessa år ökade med drygt

  eller , procentenheter. Skillnaden hänför sig till att den som före  uppgav sig som 

egenföretagare men bedrev verksamheten i aktiebolagsform räknades som anställd. En liknande uppgång

framkommer dock inte om man utgår från nationalräkenskaperna där man inte bytt definition på egenfö-

retagare.

Källa: OECD, Employment Outlook, juli , s. .
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Tabell A.6. Hushållens nettosparande som andel av den disponibla inkomsten
bland OECD-länderna, 1960–1997 (procent).

Land 1960–69 1970–79 1980–89 1990–97

USA 7,4 7,9 9,4 6,4
Japan 17,0 20,8 15,6 13,1
Tyskland a 16,0 14,8 12,3 11,9
Frankrike 12,1 13,7 9,8 9,5
Storbritannien b 5,5 7,5 5,2 6,9
Italien b 17,3 21,7 20,1 15,4
Kanada 5,7 9,4 13,0 8,7
Australien b 9,8 14,3 7,8 3,6
Österrike b 9,8 9,9 10,0 10,1
Belgien 13,0 16,7 13,4 15,1
Danmark c i.u. i.u. 8,1 7,7
Finland b 4,7 6,2 6,1 6,3
Grekland d, e 11,4 19,1 19,0 19,0
Nederländerna b 14,0 14,3 13,1 12,7
Nya Zeeland b i.u. i.u. 7,1 2,4
Norge i.u. i.u. 1,1 5,4
Portugal d, f, g 3,7 14,7 24,5 13,6
Spanien b 9,1 10,4 7,1 7,4
Sverige b 6,1 4,0 1,1 5,4
Schweiz 11,7 13,2 13,5 3,4
OECD d 9,7 12,1 11,2 9,5
OECD Europa b 12,0 13,6 11,6 11,9

a De tre första perioderna avser Västra Tyskland medan den sista perioden avser det enade Tyskland.

Perioden – avser endast –.

b Perioden – avser endast –.

c Perioden – avser endast –.

d Perioden – avser endast –.

e Perioden – avser endast –.

f Bruttosparande efter .

g Perioden – avser endast –.

Källa: OECD, Historical Statistics –, – och –, OECD,

Economic Outlook, Vol. 6, .
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