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Sammanfattning 
Den här uppsatsen problemställning är att tillväxttakten av nya företag i regioner som får högt 

statligt stöd är jämförbar med regioner som får lågt statligt stöd, samtidigt som den 

ekonomiska tillväxttakten är lägre i de regioner som erhåller högt statligt stöd än i de regioner 

som får lite statligt stöd. Istället borde det vara så att i regioner som erhåller högt statligt stöd 

bildas fler företag än i regioner som får lågt stöd, och att den ekonomiska tillväxten 

åtminstone ligger i paritet med de regioner som erhåller lågt statligt stöd. Därför är uppsatsens 

syfte att undersöka om det går att skapa ett gynnsamt företagsklimat med offentliga politiska 

instrument, när det resultatet av de hittills gjorda statliga satsningarna är så lågt. För att kunna 

besvara denna frågeställning, är det av vikt att veta vilka faktorer som styr bildningen av nya 

företag. Skälet är att det kan finnas liknande faktorer som styr både bildandet av företag, och 

förutsättningarna för att få redan existerande företag att växa. När det gäller inställningen till 

företagande och företagsbildning visar det sig att de socialdemokratiska regeringarna tidigare 

mest varit intresserade av att satsa på storföretagen. Samtidigt har det funnits en negativ 

inställning till enskilda företagare och företagande bland befolkningen. Denna inställning till 

företagande har emellertid förändrats till en mer positiv inställning till företagande, i takt med 

att Sveriges starka tillväxttakt avtagit och landet stått inför en rad strukturproblem, bl.a. ett 

fåtal dominerande storföretag, som den svenska ekonomin varit beroende av. Detta har också 

inneburit att den svenska ekonomin utsatts för stora påfrestningar, om dessa företag t.ex. 

flyttat sin verksamhet utomlands. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet med ökad 

arbetslöshet som följd, har i sin tur förstärkt behovet av fler företag, samt företag som 

expanderar. Detta för att minska arbetslösheten och öka den ekonomiska tillväxten i landet.  

 

Av denna anledning är därför faktorer som är gynnsamma för ekonomisk utveckling och 

nyföretagande intressanta. Som teoretiska utgångspunkter i uppsatsen har därför bl.a. Robert 

Putnam och hans undersökning av regionerna i Italien varit av intresse. Det han kommer fram 

till som betydelsefullt för en fungerande demokrati och ekonomisk utveckling, är att både 

statens - och marknadens funktion är bättre i regioner där stark medborgaranda råder. Sådana 

regioner kännetecknas ofta av många lokala föreningar och ett stort engagemang i det lokala 

samhällets angelägenheter. Putnam hävdar också att vissa traditioner/värderingar hos 

befolkningen påverkar hur samhället och ekonomin fungerar. Dessutom finner Putnam att 

normer för ömsesidig hjälp och nätverk för medborgerlig inflytande är av vikt för ett 

framgångsrikt företagande. Han menar att nätverken bidrar till att information om tekniska 
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nyheter lättare sprids genom nätverken. Sådana här informella kontakter är ofta avgörande för 

att nya innovationer ska kunna utvecklas och få genomslagskraft. 

 

Putnams teori för den ekonomiska utvecklingen är dock inte heltäckande, därför kompletteras 

den med Bengt Johannisson och Håkan Bångs analysmodeller för nyföretagande. Det de bl.a. 

kommer fram till är att regioner där, befolkningen ökar, inkomsterna är relativt höga och 

utbildningsnivån hos befolkningen är hög, är intressanta för företagare ur 

etableringssynpunkt. Något som jag också kunnat belägga efter att ha gjort undersökningar i 

kommundatabasen KFAKTA. Jag undersöker även vilken inställning som verkligen finns hos 

de politiska partierna och deras väljare, vilket kan sägas vara min modell. Resultatet visar 

dock att inställningen till företagande kanske inte förändrats i så positiv riktning som ovan 

antyddes. Men det finns även andra förklaringar till att det på vissa ställen bildas få nya 

företag och att den ekonomiska tillväxttakten är låg, t.ex. institutioner som inte fungerar 

tillfredställande, få företagarförebilder, starka etablerade företag, som gör det mer attraktivt 

att ta anställning i dessa företag än starta eget. Vidare undersöks vad målsättningen är bakom 

dessa regionalpolitiska finansiella stöd, eftersom effekterna av detta statliga stöd är så svaga. 

Utifrån detta dras sedan slutsatser om det går att skapa ett företagsklimat som är gynnsamt för 

företagande, med offentliga politiska medel. 
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1. Företagsklimatet i Sverige 
Denna uppsats inleds här med en historisk bakgrund över den företagspolitik som bedrivits i 

Sverige. Syftet är att visa på hur inställningen till företagande förändrats över tid, samt vilka 

orsaker som kan tänkas ligga bakom dessa förändringar. Dessutom redovisas vissa effekter av 

det statliga stöd som ges till regioner med låg ekonomisk tillväxt. 

 

1.1 En förändrad syn på företagandet 
De senaste åren har företagsdebatten inriktats på småföretagen och deras betydelse för 

sysselsättning och tillväxt. Men det har också talats mycket om vikten av ett gynnsamt 

företagsklimat. Så här har det dock inte alltid varit, utan synen på företagaren har emellertid 

skiftat över tiden. Detta avser främst den socialdemokratiska idétraditionen, då 

Socialdemokraterna har varit det dominerande partiet i Sverige under 1900-talet och 

fortfarande är i ledande ställning. Dessutom satt de i oavbruten regeringsställning i 44 år, 

mellan 1932 och 1976. Enligt Stefan Fölster har storföretagen tidigare varit det främsta 

intresset för de socialdemokratiska politikerna, vilket avspeglas i ett citat av Ernst Wigforss:  
”Den socialistiska politikens intresse just för storföretagen behöver inte ytterligare förklaras. Det är i 
dem som motsättningarna mellan ägare och anställda blir mest påtagliga, och där den kollektiva 
formen för äganderätt och förvaltning lättast inställer sig som vägen till både mer jämlikhet, frihet och 
gemenskap. Deras avgörande betydelse för hela landets ekonomi och folkets levnadsstandard är 
självklar” (citat i Fölster 2000, 17f). 

 

Under 1970- talet sågs dessutom enskilda företagare ofta som skattefuskare och småhandlare, 

men även senare har uppfattningen om småföretagare som effektivitetshinder funnits. Det 

brukar då hänvisas till Grekland och Turkiet, länder som anses ha släpat efter ekonomiskt 

därför att de har så många småföretag. Men hos allmänheten har synen på företagare blivit 

alltmer positiv, vilket visas i figuren nedan 
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Figur 1.1 Är det viktigt att uppmuntra företagen 

Källa: Fölster 2000, 18 
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Det låga stödet för företagare under slutet av sjuttiotalet i synnerhet 1978, beror enligt Fölster 

på att det fanns en relativt allmän enighet om att Sverige bara upplevde en kortvarig 

konjunktursvacka. 1981 stod det dock klart att Sveriges tillväxtproblem var av mer 

djupgående karaktär, vilket ökade stödet för företagande kraftigt. Andra skäl till det ökade 

stödet för företagande var att det fanns relativt stor tillgång till kapital, företagsamma 

förebilder, och att intresset för att göra karriär i traditionella storföretag och i den offentliga 

sektorn minskade (Fölster 2000, 18f). 

 

Fölster menar att genom att attityderna till företagarna förändrats hos allmänheten, har också 

politiken i viss mån förändrats, vilket i sin tur avspeglar sig i att vissa hinder för företagande 

minskat. Skattereformen 1990/91 minskade kilarna både i inkomstbeskattning och i 

bolagsbeskattning (Ibid, 19). Med skattekilen menas differensen mellan den reala 

kapitalkostnaden före och efter skatt i procentenheter (Henrekson 1996, 69). Under 1980-och 

1990-talen skedde även avregleringar på flertalet marknader. T.ex. avreglerades 

kapitalmarknader, vilket medförde att småföretag fick ökad tillgång på kapital. Dessutom 

skedde konkurrensutsättningar av offentliga verksamheter. Sammantaget innebar detta fler 

möjligheter för nya företagare att etablera sig (Fölster 2000, 19). 

 

Enligt Fölster finns det en särskild svensk förklaring till att företagsamheten utvecklas starkt i 

vissa delar av ekonomin. Det har nämligen blivit möjligt att komma runt regleringar och 

skatter. Ett exempel är skattesubventioner av hemdatorer. Samtidigt har det uppkommit en 

kraftig obalans mellan olika sektorer, när det gäller att kunna förbättra sin ekonomi. För 

anställda inom vissa sektorer har det blivit möjligt att omvandla sin lön till kapitalinkomster, 

som innebär mindre skatt. T.ex. genom att de parallellt med sitt ordinarie arbete blir delägare 

eller arbetar i eget bolag (Ibid, 19). 

 

1.2 Tillväxtens betydelse 
Det finns emellertid även en annan faktor som förklarar fokuseringen på företagande i 

allmänhet och småföretagande i synnerhet bland politiker, ekonomer etc., nämligen tillväxten. 

På nationell nivå brukar ekonomisk tillväxt mätas med hjälp av bruttonationalprodukten 

(BNP). Med det menas summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land, under ett 

år. 1970 var Sveriges BNP per capita den fjärde högsta bland OECD – länderna. Dvs. länder 

som är medlemmar i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 
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Tillväxttakten kom dock att försämras och 1990 låg Sverige på nionde plats i köpkraftsligan. 

BNP- minskningen under 1990-talets tre första år gjorde att Sverige tappade ner till 17: e plats 

i välståndsligan bland OECD- länderna. Under 1993-96 hade dock Sverige en tillväxttakt som 

låg i paritet med den genomsnittliga tillväxttakten i övriga OECD- länderna, vilket gjorde att 

Sverige avancerade en placering till 16: e plats. Men studeras den procentuella tillväxttakten 

under 1990-talet i ett internationellt perspektiv, har tillväxttakten i Sverige varit låg, vilket har 

påverkat levnadsstandarden i landet negativt. NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) 

menar att den låga tillväxttakten till viss del beror på de devalveringar som Sverige 

genomfört. Att kronans värde sänktes ökade lönsamheten främst i de exporterande företagen, 

eftersom landets varor och tjänster då blev billigare på exportmarknaden. Det är alltså inte en 

effektivare eller bättre produktion, som är skälet till den ökade lönsamheten i de exporterande 

företagen (NUTEK, B 1998: 10, 41f). 

 

Ett annat skäl hävdar NUTEK är att Sveriges företagsstruktur inneburit att ekonomin kommit 

att domineras av ett fåtal storföretag, och där satsningar på storskalighet prioriterats, vilket är 

samma linje som även Fölster är inne på. Beroendet av dessa få och stora företag har dock 

medfört att den svenska ekonomin blivit sårbar. Det visar den ökade globaliseringen som 

inneburit att storföretagen till viss del flyttat sin produktion till andra länder, samtidigt som 

den kvarvarande verksamheten effektiviserats, för att klara den allt hårdare konkurrensen. 

Även detta har lett till en fokusering på småföretag, bland beslutsfattare, experter, etc. De 

hoppas att småföretagen i någon mån ska ta vid, och ge ny tillväxt och sysselsättning (Ibid, 

41f). 

 

1.3 En mer kritisk hållning till egenföretagare 
Samtidigt finns det de som ifrågasätter fokuseringen på egenföretagare. Egenföretagare ses 

ofta i den allmänna debatten som tillväxtbefrämjande entreprenörer. Av detta skäl dras ofta 

slutsatsen att det är bra om fler blir egenföretagare. Enligt en rapport till Expertgruppen för 

studier i offentlig ekonomi (ESO), är detta fel av flera orsaker. Författarna Thomas Lind och 

Henry Ohlsson hänvisar till att mindre utvecklade länder ofta har ett stort antal 
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egenföretagare, vilket förklaras av att många av invånarna arbetar med småskalig och tekniskt 

ineffektiv produktion. Dessutom leder ökad tjänsteproduktion till fler egenföretagare. Hur 

många egenföretagare ett land har beror alltså på dess näringsstruktur. Länder med främst 

privat organiserad hälsovård, utbildning etc. kommer att ha fler egenföretagare som annars 

skulle ha arbetat inom offentlig sektor. Andelen egenföretagare är också avhängigt 

arbetskraftens ålderssammansättning. Äldre arbetskraft innebär fler egenföretagare, vilket 

beror på att de har mer erfarenhet, egen förmögenhet, större socialt nätverk och 

branschkontakter. Sedan kan antalet egenföretagare stiga när arbetslösheten går upp eftersom 

det medför att en del tvingas bli egenföretagare, trots att de egentligen önskar vara anställda. 

Detta förutsätter dock att den totala sysselsättningen inte minskat i större utsträckning bland 

lönearbetare. Det kan emellertid tänkas att arbetslösheten innebär en avgörande faktor till att 

”starta eget” och därmed möjligheten att få ett ”bättre liv”. Samtidigt har det visat sig att 

arbetslösa som blir egenföretagare i större utsträckning misslyckas än andra grupper av 

egenföretagare. Av detta drar författarna slutsatsen att ett ökat egenföretagande i tider av hög 

arbetslöshet, kan ses som en dold undersysselsättning för den enskilde individen. Med det 

menas att starta eget alternativet är mer oförmånligt för individen än andra 

sysselsättningsalternativ (Ds 1997: 71, 59f). Men samtidigt hävdar Bergwall och Larsson i sin 

studie av starta eget- bidragets undanträngningseffekter, att det är de som får starta eget-

bidrag som klarar sig bäst eller att det inte är någon skillnad mellan de som får bidrag, och de 

som inte får det (Bergwall & Larsson, 17f). De ska tilläggas att de som fick starta eget-bidrag 

var arbetslösa, eftersom bidraget är avsett för dessa personer.  

 

Detta visar alltså hur intresset för företagande och företagsfrågor ökat både hos medborgarna 

och de politiska partierna. Det visar också till viss del varför de politiska partierna mer och 

mer börjat tala om vikten av nya företag, dvs. den försämrade tillväxttakten och 

företagsstrukturen som alltmer dominerats av ett fåtal storföretag. Detta har gjort den svenska 

ekonomin beroende av dessa, och således mycket sårbar om de lägger ner och flyttar 

utomlands. Men det visar också att egenföretagande inte bara är ”guld och gröna skogar” Det 

är inte säkert att arbetslösa som blir egenföretagare går alltid går en ekonomiskt gynnsam 

tillvaro tillmötes.  

 

Men trots denna kritik har dock intresset för företagande och företagsfrågor ökat hos både 

medborgarna och de politiska partierna, samtidigt som den ekonomiska tillväxten avtagit 

Detta har inneburit ökade statliga satsningar på företagande verksamhet. Därför kan man fråga 
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sig om det statliga stöd som ges till företagande för att åstadkomma ekonomisk tillväxt och 

hög välfärd har någon effekt. Är det så att de län som får mest regionalpolitiskt finansiellt 

stöd, också har den högsta företagsbildningen? 

 

1.4 Är det så att de län som får mest regionalpolitiskt finansiellt stöd, också 

har den högsta företagsbildningen? 
Efter att ha studerat NUTEK: s rapporter över fördelningen av olika former av bidrag till stöd 

för företagandet i olika regioner under åren 1998-2001, visar det sig att det är fyra län som 

genomgående fått mest stöd under dessa år. Dessa län är Jämtlands, Norrbottens, 

Västernorrlands, och Västerbottens län. Dessa län ligger alltså i topp när det gäller nästan alla 

stödformer av de regionalpolitiska finansiella stöden. Frågan är emellertid om det är dessa län 

som har den högsta företagsbildningen. Information om vilka län som åren 1998-2001 erhållit 

mest bidrag av respektive stödform presenteras i bilaga 1. 

 

Statistik från nyföretagarbarometern mellan åren 1998-2000 visar att antalet registrerade 

företag visserligen ökar i vissa kommuner inom de län som erhåller mest stöd. Men att det 

inte är någon exceptionell ökning, jämfört med andra kommuner som får mindre stöd. 

Samtidigt minskar antalet nyregistrerade företag kraftigt i vissa av dessa läns kommuner. Hur 

många företag som registreras kan visserligen vara beroende av den ekonomiska 

konjunkturen, men bortsett från detta verkar det som om de ekonomiska stödåtgärderna till 

företagande inte spelar så stor roll. För oavsett om ett län erhåller mycket stöd till företagande 

eller inte, verkar det som om att antalet nyregistrerade företag generellt sett, varierar mellan 

ca 0,35 % och 0,65 % per invånare i varje kommun. Undantaget är Stockholm och 

Södermanland som ligger på en högre nivå. Den näringslivspolitik som finns verkar i detta 

avseende något verkningslös (Internet 1).  

 

1.5 Innebär det regionalpolitiska finansiella stödet ekonomisk tillväxt i de 

län/regioner som erhåller mest sådant stöd? 
En annan fråga som kan ställas är om det regionalpolitiska finansiella stödet innebär 

ekonomisk tillväxt i de län/regioner som erhåller mest sådant stöd? Dvs. har Jämtlands, 

Norrbottens, Västernorrlands och Västerbottens län som får det mesta av detta stöd, en bättre 

bruttoregionproduktutveckling jämfört med andra län? Bruttoregionprodukten (BRP) 
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motsvarar bruttonationalprodukten (BNP) men på regional nivå, när det gäller produktion. 

Med det avses värdet av alla producerade varor och tjänster i en region (Internet 2). 

 

För att undersöka detta tas hjälp av statistik från statistiska centralbyrån (SCB). SCB: s 

statistik visar utvecklingen för BRP per län i löpande priser för fyra branschgrupper, åren 

1993-2000. De fyra branschgrupperna är:  

Areella näringar, tillverkning, energi, byggverksamhet 

Tjänstenäringar 

Offentliga myndigheter samt hushållens ideella organisationer 

Ej branschfördelade poster  
”Ej branschfördelade poster omfattar differens mellan användnings- och produktionssideberäkning av 
BNP, förbrukning av indirekt mätta finansiella tjänster samt produktionsskatter netto” (Internet 3) 

 

Denna statistik visar dock att Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län halkat efter övriga 

län, när det gäller BRP: s utveckling mellan åren 1993 och 2000. Endast Västernorrlands län 

uppnår liknande resultat som övriga län i landet. Det ska också tilläggas att de län som har 

den bästa BRP: utvecklingen mellan åren 1993 till 2000 är Stockholms län, och Västra 

Götalands län. Tätt efter kommer Jönköping, Uppsala och Skåne län (Internet 3). Samtidigt 

kan tilläggas att dessa län får relativt lite regionalpolitiskt finansiellt stöd. Stockholms- och 

Uppsala län får minst stöd, medan Jönköpings- och Skåne län får något mer. Västra Götalands 

län får relativt mycket stöd, men det är generellt hälften och någon gång strax under de stöd 

som de län som erhåller mest stöd (NUTEK, R 1999: 11, 2000: 12, 2001: 9, 2002: 4). 

 

Dessa resultat tyder alltså på att effekten av det regionalpolitiska finansiella stödet på BRP –

utvecklingen, är ganska svagt i de regioner som erhåller mest stöd. Resultaten visar också att 

vissa av de regioner som får lite regionalpolitiskt finansiellt stöd ändå har bland den högsta 

tillväxten mätt i BRP per region. 

 

1.6 Problem, syfte och frågeställningar 
Detta visar alltså att det går ”trögt”, det statliga stödet i form av regionalpolitiskt finansiellt 

stöd ger inte den effekt som man kan förvänta sig, nämligen fler nya företag och ökad 

ekonomisk tillväxt i de regioner/län som erhåller högt stöd. Istället ligger antalet nystartade 

företag på samma nivå som regioner som får lågt statligt stöd, samtidigt som den ekonomiska 

tillväxttakten ligger på en lägre nivå, jämfört med de regioner som får lågt statligt stöd. Så här 
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borde det inte vara, resultatet borde istället vara det omvända om det statliga stödet fungerade 

tillfredställande. Detta är alltså uppsatsens problem och syftet med uppsatsen blir därför att 

undersöka om det går att skapa ett gynnsamt företagsklimat med offentliga politiska 

instrument, när resultatet av de hittills gjorda statliga satsningarna är så svagt. Utifrån detta 

problem och syfte kommer sedan nedanstående frågeställningar att behandlas. 

 

Varför bildas det många nya företag på vissa ställen i landet, medan det på andra ställen bildas 

få nya företag? 

Är det de län/regioner som får mest regionalpolitiskt finansiellt stöd, som har den högsta 

företagsbildningen? 

Innebär det regionalpolitiska finansiella stödet ekonomisk tillväxt i de län/regioner som 

erhåller mest stöd? 

Vad är målsättningen med de regionala utvecklingsinsatserna? 

 

1.7 Metod, material och avgränsningar 
I denna uppsats är det tre författare och deras förklaringsfaktorer för företagande, som utgör 

de teoretiska utgångspunkterna. Den första är den amerikanske statsvetaren Robert Putnam, 

och hans förklaringsfaktorer för en fungerande demokrati och ekonomisk utveckling, som han 

baserar på undersökningar av regionstyrelserna/rådens funktion i Italien. Dessa faktorer som 

Putnam fått fram som avgörande för ett samhälles ekonomiska utveckling och för en 

fungerande demokrati, tror han går att tillämpa på andra länder. Samtidigt verkar de faktorer 

som Putnam fått fram som avgörande för ett samhälles ekonomiska utveckling, inte 

tillräckliga när det gäller att förklara ekonomisk utveckling och bildande av företag, vilket han 

också erkänner. Därför kommer Putnams teori för den ekonomiska utvecklingen att 

kompletteras med analysmodeller för nyföretagande som utarbetats av professor Bengt 

Johannisson och filosofie kandidat Håkan Bång, inom småföretagsutveckling vid Växjö 

universitet. Dessa två författare använder sig av ett antal analysmodeller som ska förklara 

regionala skillnader i nyföretagande. Jag kommer dock att modifiera en av deras 

analysmodeller genom att lägga till egna förklaringsfaktorer. Därmed skapas ett bredare 

underlag för att avgöra om det går att skapa ett gynnsamt företagsklimat med offentliga 

politiska instrument.  
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Att Johannisson och Bång använder flera olika modeller är också ett skäl till varför jag valt att 

utgå från deras analysmodeller. Många andra författare åberopar enbart en eller ett fåtal 

förklaringar som de ser som viktigast för nyföretagsbildning, och avfärdar eller tonar ner 

andra förklaringar. Men istället skulle de kunna vara så att det är en samverkan av olika 

faktorer som leder till nya företag, samt ett klimat som är gynnsamt för företagande. 

 

Det ska dock tilläggas att de undersökningar som Johannisson och Bång gjort baseras på åren 

1985- 1989 och är således rätt gamla. Men jag har ändå tänkt använda mig av dessa 

analysmodeller, för att testa om deras förklaringsvärde är gångbara under 1990-talet angående 

vad som krävs för ett gynnsamt företagsklimat. 

 

Genom undersökningar i kommundatabasen KFAKTAS material, kommer sedan analyser av 

både dessa författares samt egna förklaringsfaktorer att göras. De analyser som kommer att 

göras är regressions och korrelations -analyser med hjälp av programmet SPSS, där 

variablerna till dessa analyser kommer att utgöras av material från kommundatabasen 

KFAKTA. Regressionslinjen är en rak linje som beskriver hur den beroende variabeln (på y-

axeln) förändras när den förklarande variabeln (på x-axeln) förändras. Korrelation mäter 

riktningen och styrkan i det linjära förhållandet mellan de två kvantitativa variablerna som 

används. Det är alltså dessa beräkningar SPSS programmet gör, när man matchar olika 

variabler från KFAKTA mot varandra, vilket jag också gör. Även statistiskt material från 

Statistiska centralbyrån (SCB), Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) och 

Nyföretagarcentrum/nyföretagarbarometern kommer att analyseras. 

 

Dessa teorier som jag utgår ifrån, kommer att användas normativt, dvs. dessa kommer att 

utgöra någon typ av idealtillstånd som verkligheten jämförs med. Om de tillstånd som dessa 

teorier förespråkar föreligger, kommer det troligen ofta att vara lättare att få nya företag att 

bildas och ökad ekonomisk tillväxt.  

 

Det finns en rad olika stödåtgärder för att få till stånd ett företagsklimat som är gynnsamt för 

företagande. Men att redovisa alla stödåtgärder som finns, skulle ta hela utrymmet för den här 

uppsatsen i anspråk. Därför har jag avgränsat mig till att redovisa de regionalpolitiska stöd 

som NUTEK tillhandahåller, eftersom det är statens huvudaktör när det gäller 

näringslivsutveckling. Denna uppsats begränsas också till att undersöka betydelsefulla 
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faktorer, för ett gynnsamt företagsklimat i Sverige. Det innebär att jämförelser med andra 

länder inte kommer att göras. 

 

1.8 Disposition 
Denna uppsats är disponerad på följande sätt: Kapitel 1 behandlar hur synen på företagandet 

förändrats i Sverige, nackdelar med satsningar på fler småföretag, men även om det är de 

län/regioner som får mest regionalpolitiskt finansiellt stöd som har den högsta 

företagsbildningen, samt om stödet påverkar tillväxten i dessa regioner. Därefter redogörs för 

uppsatsens problem, syfte frågeställningar, men också för metod, material, avgränsningar och 

definitioner. Kapitel 2 behandlar de teoretiska utgångspunkterna. Här är det min egen teori 

men även Robert Putnams samt Bengt Johannissons och Håkan Bångs förklaringsfaktorer för 

ekonomisk utveckling, och nyföretagsbildning som redovisas. I kapitel 3 görs en empirisk 

analys av företagsbildningen i Sverige. I kapitel 4 redogörs för målsättningarna för de 

regionala utvecklingsinsatserna. I kapitel 5 dras sedan slutsatser om den offentliga politiken 

kan skapa ett gynnsamt företagsklimat.  

 

Nästa kapitel kommer att handla om orsaker som leder till ekonomisk utveckling och 

nyföretagande. Först redogörs för min egen teori, sedan behandlas Robert Putnams 

förklaringsfaktorer till ekonomisk utveckling, som han finner när han undersöker regionerna i 

Italien. Detta följs sedan av Bengt Johannisson och Håkans Bångs analysmodeller för 

nyföretagande. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Som tidigare sades har inställningen till företagande blivit alltmer positiv både från 

befolkning och makthavare. Min teori är dock att företagsfrågor trots detta är det en 

lågprioriterad fråga hos många väljare, och att det tar sig uttryck i vilka partier de röstar på, 

och hur dessa partiers politik fungerar i praktiken. Därav får de statliga satsningar som görs på 

företagande svag effekt, speciellt i de regioner där de partier som är i majoritet har en stor 

grupp väljare som inte prioriterar företagsfrågor, även om de inte är mot företagande. Detta är 

antagligen någon typ av värderingar som finns hos stora delar av befolkningen och som lever 

kvar. Kanske beror dessa värderingar på uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten, genom 

utbyggnad av olika social- och försäkringssystem. Men även på den mycket goda ekonomiska 

tillväxt som Sverige haft från andra världskriget fram till 1970-talet, vilket gjort att det varit 

lätt att få jobb, och att arbetslösheten varit relativt låg. När sedan den ekonomiska tillväxten 

avtagit har detta lösts genom devalveringar för att öka den svenska exportindustrins 

konkurrenskraft, vilket i sin tur ökat deras försäljning och behovet av arbetskraft, men även 

genom utbyggnad av den offentliga sektorn. När de svenska regeringarna från och med 1990-

talet bytt strategi och slutat devalvera vid ekonomiska kriser, har detta bl.a. inneburit att 

många av de medelstora och stora företagen gjort produktionsrationaliseringar, för att minska 

sin personal och därmed kostnader. Detta för att öka sin lönsamhet eller ligga kvar på sin 

lönsamhetsnivå. Ibland har de t.o.m. flyttat sin verksamhet till låglöneländer för att på detta 

sätt öka sin lönsamhet. Dessutom har den offentliga sektorns verksamhet skurits ned. Detta 

har bl.a. inneburit att arbetslösheten ökat i Sverige(Schön i Södersten 2000, 44f). Samtidigt 

har de flesta politiska partier i Sverige alltmer börjat tala om vikten av fler nya företag, 

möjligen har de då inte haft medborgarna med sig riktigt. Antagligen tycker många 

medborgare att det att är riskabelt att starta eget företag, vilket det också är. De tar hellre en 

anställning eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder av annat slag om de blir arbetslösa. 

Om staten därför vill förmå medborgarna, speciellt de som är arbetslösa att starta eget företag, 

är det därför av vikt att veta varför det bildas många företag på vissa ställen, medan det på 

andra ställen bildas få företag om staten ska lyckas få till stånd fler företag. Nyföretagandet 

och företagandet är en av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, men det kan även finnas 

andra orsaker som t.ex. välfungerande institutioner, vissa typer av traditioner etc.  

 

Robert Putnam undersöker i sin bok ”Den fungerande demokratin”, varför de norra regionerna 

av Italien blomstrar medan de södra regionerna av landet släpat efter, när det gäller 
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ekonomisk utveckling. Putnam studerar bl.a. de regionala styrelsernas funktion, och hur de 

har utvecklats. Speciell undersöker han hur regionråden dvs. de lagstiftande församlingarna i 

regionerna fungerar. Han kommer då fram till en rad faktorer som verkar vara viktiga för att 

en region ska utvecklas framgångsrikt, ekonomiskt och socialt. Det första är att både statens 

och marknadens funktion är effektivare i miljöer där medborgaranda råder, och att vi ska sluta 

se staten och marknaden som två alternativ till att lösa sociala problem (Putnam 1996, 218). 

Det visar sig också att regionerna med stark medborgaranda ofta kännetecknas av lokala 

föreningar, med aktivt engagemang i lokalsamhällets angelägenheter. Enligt Putnam indikerar 

detta att det finns omfattande nätverksstrukturer. Dessutom finns det i dessa regioner politiska 

egalitära (jämlika) mönster, samt ett stort kapital av förtroende och laglydnad. Sedan finns de 

regioner med svagt utvecklad medborgaranda. I dessa samhällen är alla samhällsgrupper mer 

eller mindre misstänksamma mot varandra, samtidigt som föreningslivet är torftigt. Att lyda 

lagen hör till ovanligheterna och korruption är en vanlig företeelse. I dessa samhällen 

upplever människorna att de inte har någon makt att påverka sin situation. Detta påverkar i sin 

tur hur regionstyrelserna fungerar i respektive region. Putnam kommer därför fram till att 

styret är bättre i samhällen som genomsyras av medborgaranda. Det är dock inte en tillräcklig 

förklaring, utan även regionens historia är av betydelse för institutionernas effektivitet. 

Putnam menar att institutioner som är effektiva och ansvarskännande är det pga. 

republikanska dygder och sedvänjor. Varför de skulle vara just republikanska kan ifrågasättas, 

men vad han menar är troligtvis att det finns vissa regionala traditioner, som är mer 

betydelsefulla för regionens utveckling än andra. När det gäller medborgarna i regionerna 

med stark medborgaranda, så önskar/kräver de effektiva offentliga tjänster och går därför 

samman för att få sina gemensamma mål uppfyllda. I regionerna med svag medborgaranda är 

människorna oftare alienerade och cyniska, därmed är samarbete om gemensamma 

angelägenheter svårare att uppnå (Ibid, 219f). Putnam menar också att det som är avgörande 

för de framgångsrika industriella regionerna, är normer för ömsesidig hjälp och nätverk för 

medborgerligt inflytande. Genom nätverken sprids information lättare om tekniska nyheter 

och potentiella entreprenörers kreditvärdighet bland regionerna. Samtidigt är informella 

kontakter många gånger avgörande för nya innovationers utveckling och genomslagskraft. 

Enligt Putnam finns det ett antal faktorer som är av vikt för att dessa småföretagardistrikt ska 

bli framgångsrika. Dessa är ömsesidigt förtroende, socialt samarbete och en känsla för vilka 

skyldigheter som finns mot samhället. Putnam betonar även i detta fall betydelsen av 

tidsperspektivet och det kulturella arvet (dvs. de medborgerliga traditionerna). Att förändra ett 

samhälle i grunden är en process som får förmodas ta lång tid. Om och hur denna förändring 
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sker, är något som ofta hänger samman med medborgerliga traditioner i samhället. Han 

betonar också att medborgarandan inte är hela orsaken till den ekonomiska utvecklingen, men 

en del av den. Det kan finnas mycket annat som är av betydelse för regionernas ekonomiska 

utveckling, t.ex. naturresurser, närhet till stora marknader och den centrala regeringens 

ekonomiska politik (Putnam 1996, 194f).  

 

Eftersom Putnam enbart undersöker medborgarandan som förklaringsfaktor till ekonomisk 

utveckling även om det antagligen finns fler förklaringsfaktorer till denna, vilket han också 

erkänner, kommer jag att använda mig av Bengt Johannisson och Håkan Bångs 

analysmodeller för företagande. Syftet är att deras analysmodeller ska fungera som ett 

komplement till Putnams förklaringsfaktorer, för att få en mer heltäckande bild av vad som 

påverkar företagsbildningen, och vad som krävs för att få till stånd ett gynnsamt 

företagsklimat. Det ska emellertid återigen tilläggas att i vissa modifikationer gjorts av 

resursmodellen och miljömodellen.  

 

2.1 Analysmodeller för nyföretagande 
Johannisson och Bång menar att forskningen inte ger något säkert svar på vad som bestämmer 

nyföretagandet. Vissa forskare hävdar att det är omgivningen, det handlar då i första hand om 

ekonomiska förhållanden som bidrar till företagande, medan andra forskare menar att det är 

egna motiv och förmågor hos individerna själva, som skapats i en viss (hem-) miljö som gör 

dem lämpliga eller olämpliga som entreprenörer (Ds 1992:79, 34). 

 

Det finns emellertid många olika åsikter och forskningsresultat om vilka faktorer som 

bestämmer nyföretagande. Därför menar författarna att det är bättre att analysera utifrån flera 

analysmodeller än bara en modell, eftersom det annars finns större risk för att fel modell väljs 

som utgångspunkt. Av denna anledning använder de sig av fem stycken analysmodeller: 

tvångsmodellen, marknadsmodellen, resursmodellen, miljömodellen samt karriärmodellen 

(Ibid, 35).  

 

2.2 Tvångsmodellen 
Enligt tvångsmodellen måste en person för att få ”levebröd” på orten, bli egenföretagare. 

Detta är inte något personen själv valt, utan något som beror på de yttre omständigheterna. En 

sådan tvingande yttre omständighet kan vara arbetsmarknadsläget. Johannisson och Bång tror 
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dock att arbetslöshet som en tvingade kraft till att bli sin egen arbetsgivare är svag, när en 

person blir arbetslös under en period av relativt goda tider. De tror att personen förväntar sig 

att arbetslösheten ska vara tillfällig. Dessutom har Sverige ett relativt starkt utbyggt skyddsnät 

för arbetslösa. Tvångsmodellen som de anför är alltså inte så aktuell i ”goda” tider, men när 

konjunkturen blir allt sämre och hög arbetslöshet inte ses som ett övergående fenomen, kan 

modellens aktualitet öka (Ds 1992:79, 38f). 

 

2.3 Marknadsmodellen 
I marknadsmodellen antas det att företagaren lockas av en regional marknad med stark 

köpkraft och utvecklingspotential. Denna regionala marknad kan i sin tur utgöra en plattform 

för globala satsningar, eftersom de affärskontakter som företagaren knyter regionalt, kan vara 

kopplade till ett nätverk av globala kontakter. Något som indikerar att en viss regional 

marknad är högintressant ur etableringssynpunkt för potentiella företagare och befintliga 

företagare, är att det är hög befolkningstäthet, samt att många av dessa är yrkesverksamma. 

Det innebär vanligtvis att regionen innehar människor med stark köpkraft (Ibid, 38f). 

 

2.4 Resursmodellen 
Resursmodellen förutsätter att företagaren själv bygger upp resurser på regional nivå. Dessa 

utgörs av finansiella (kapital), materiella (byggnader, utrustning, material) och 

kompetensmässiga (kunskap och information) resurser. Med dessa som bas blir de sedan 

möjligt för företagaren att göra ”inbrytningar” på de globala marknaderna. Företagaren måste 

själv organisera de regionala resurserna, vilka inte minst kommer till stånd genom 

företagarens egna personliga nätverk som också är en betydelsefull resurs (Ibid, 41f). 

 

Om företagsutvecklingen ska ske kontinuerligt krävs dessutom ”fjärrkontakter” både på 

nationell och på internationell nivå. Om det går att utveckla fjärrkontakter beror bl.a. på 

regionens kommunikationer med omvärlden (Ibid, 41f). Ett sätt är att undersöka om 

förekomst av flygplats och antalet flygförbindelser i regionen, är en fjärrkontakt som har 

betydelse för bildandet av företag, vilket författarna också gör. Men det finns fler 

fjärrkontakter som kan ha betydelse vid företagsetablering, vilka Johannisson och Bång inte 

tar upp, men som faktiskt kan vara av relativt stor betydelse. T.ex. vilken typ av vägar som 

går genom kommunen, dvs. om det finns europaväg eller enbart riksvägar. Om det i 

kommunen finns tillgång till kusthamn eller färjeförbindelse. Samt om järnvägsstation eller 
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järnväg genom kommunen, har någon betydelse. När det gäller kunskap som resurs och med 

det utbildningsnivån, kan man också fråga sig om förekomsten av högskola eller universitet 

påverkar nyföretagandet. 

 

2.5 Miljömodellen  
När det gäller miljömodellen varierar emellertid synen på denna. Enligt det ena synsättet 

skulle ”miljöns allmänna kreativitet och intellektuella mångfald vara central för förnyelse och 

utveckling av samhälle och företag” (Ds 1992: 79, 44). Detta argument brukar föras fram till 

stöd för satsningar på storstaden och på forskningsbyar. Det andra synsättet innebär att det är 

av vikt att miljön utformas så att den utgör arenor för företagarna, där ”konkreta idéer och 

vardagserfarenheter från affärslivet spontant kan utbytas och vävas samman till affärsprojekt” 

(Ibid, 44).  

 

Men här är det någonting som saknas, nämligen hur den politiska kulturen som är en del av 

miljön påverkar företagsetableringar. Vad är det för inställning som råder hos både 

medborgare och politiker (även de kan inkluderas i medborgarebegreppet), när det gäller 

företagande. Fölster säger att inställningen till företagare har förändrats hos befolkningen. Är 

det något som speciellt avspeglar sig hos de socialdemokratiska politikerna, eftersom det får 

förmodas att de borgerliga partierna, för det mesta varit/är för privata lösningar och därmed 

företagare, samt hos väljarna för respektive parti. Detta är egentligen min modell, eller snarare 

en utveckling av Johannisson och Bångs miljömodell, eftersom de inte tar upp denna aspekt 

alls. Det ska emellertid tilläggas att även Putnam betonar att det kulturella arvet, traditionerna 

i den aktuella regionen kan vara av betydelse. Det är något han finner när han undersöker 

regionerna i Italien. Han hävdar också bl.a. att regioner där människor i större utsträckning 

läser en dagstidning, indikerar att de har politiskt intresse, och att det därmed skulle finnas 

större intresse för gemensamma angelägenheter, och därav en starkare medborgaranda 

(Putnam 1996, 114f). Även om jag anser att det är att dra konsekvenserna av tidningsläsande 

alldeles för långt, eftersom det kan tänkas att människor som prenumererar på flera tidningar 

inte automatiskt behöver läsa alla dessa, så tyder det på att Putnam på något vis menar att den 

politiska kulturen är av betydelse. 
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2.6 Karriärmodellen 
Enligt karriärmodellen är det företagarens egna ambitioner som driver personen ifråga till att 

bli företagare. Men även bindningar till en viss region är en faktor som är av viktig betydelse. 

Dessa kopplingar till orten kan bestå av investeringar i fastigheter, sociala nätverk, tillgång till 

mentorer och förebilder. Författarna menar att den (globala) miljön kan driva på 

företagarkarriären genom att många företag och flera nybildade företag i en region skapar 

attraktion för företagande och värderingar som stödjer företagarrollen. Det blir helt enkelt 

”inne” att vara företagare (Ds 1992: 79, 46). 
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3. Företagsbildningen i Sverige, en empirisk analys 
I detta kapitel kommer en empirisk analys att göras av de analysmodeller som Johannisson 

och Bång använder sig av för att förklara varför företag bildas.  

 

3.1 Tvångsmodellens förklaringsvärde 
De resultat som Johannisson och Bång kommer fram till när det gäller tvångsmodellen som 

förklaringsmodell för företagsbildning, är att den har liten relevans. De finner nämligen att 

individen bestämmer sig för att bli företagare först om det finns stor risk för att personen 

ifråga kan bli arbetslös, när arbetslösheten är akut, eller efter att ha varit arbetslös under en 

viss tid. Författarna menar därför att arbetslöshet generellt inte är ett incitament för att bli 

företagare (Ds 1992: 79, 56). Deras undersökningar gäller dock för 1980-talet och detta borde 

ha förändrats under 1990-talet. Anledningen är den djupa ekonomiska kris som Sverige 

upplevde i början av 1990-talet, vilket medförde en kraftigt stigande arbetslöshet. Även om 

arbetslösheten sjunkit tillbaka, har den inte kommit ner på 1980- talets låga nivåer. Därför är 

det troligt att arbetslöshet i högre grad skulle kunna vara en tvingande faktor för arbetslösa att 

starta eget företag. 

 

Antalet öppet arbetslösa 16-64 år 1994 i procent
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Figur 3.2a Visar antalet arbetslösa och antalet nystartade företag 1994 
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Antalet öppet arbetslösa 16-64 år 1998 i procent
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Figur 3.2b Visar antalet arbetslösa och antalet nystartade företag 1998  
 

De undersökningar som jag själv gjort med hjälp av KFAKTA, för 1990-talet (se figurerna 

ovan), visar dock att det inte finns något positivt eller negativt samband mellan hög 

arbetslöshet och fler nystartade företag. Det är alltså samma mönster som Johannisson och 

Bång kom fram till när det gäller 1980-talet. Det tyder på att arbetslösa fortfarande inte väljer 

att i högre grad bli företagare, framför att ta anställning. Det betyder att den ekonomiska 

krisen i början av 1990-talet alltså inte haft någon större påverkan på arbetslösas vilja att 

starta eget företag, framför att välja någon annan sysselsättningsform. Detta trots att det 

genomförts arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för att i ökad grad förmå arbetslösa att bli 

egenföretagare. Det som jag främst avser med detta är starta eget-bidraget, eftersom den 

ekonomiska krisen i början av 1990-talet medförde att reglerna för starta eget- bidraget 

förändrades. Starta eget-bidraget var en stödåtgärd som infördes på försök den 1 juli 1984, 

och var avsett för arbetslösa som skulle starta egen verksamhet. Starta eget-bidraget skulle 

komplettera övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och lämnas till arbetslösa som inte 

kunde få arbete eller annan åtgärd. Detta förutsatte dock att den arbetslöse ansågs ha goda 

förutsättningar att kunna driva egen verksamhet. Från och med den 1 juli 1987 blev starta 

eget-bidraget en permanent åtgärd. Lågkonjunkturen på 1990-talet ledde emellertid till att 

starta eget -bidraget som arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa uppvärderades. Tidigare hade 

det varit en av de sista åtgärderna som erbjöds den arbetslösa, men blev under 1993 en åtgärd 

som prioriterades. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, (AMS) skedde en markant ökning av 

antalet beviljade starta eget-bidrag, speciellt under 1994 (AMS 1995, 180). Men detta är inte 

något som avspeglat sig i någon större utsträckning enligt de undersökningar som jag gjort i 

KFAKTA, (figur 3.2a och 3.2b ovan). Även om starta eget-bidraget lockade en hel del 
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personer att starta eget, verkar det inte ha skett någon förändring av värderingar hos arbetslösa 

när det gäller start av eget företag. Dessa väljer som tidigare sades fortfarande i högre grad 

någon annan sysselsättningsform framför att starta eget företag. Samtidigt ska det tilläggas att 

starta eget–bidraget bara ges under en begränsad tid, och att starta egen verksamhet 

fortfarande är ett relativt stort risktagande. Starta eget- bidraget, är bara en start hjälp, det är 

inga stora pengar som kan driva ett företag. 

 

Möjligen kan detta ses som ett institutionellt problem, de institutionella arrangemangen i form 

av ett relativt starkt utbyggt skyddsnät för arbetslösa, vilket även Johannisson och Bång är 

inne på, bidrar snarare till att många människor inte startar eget företag. Istället föredrar 

många människor en annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, i väntan på en varaktigt 

anställning. En viss förändring av dessa institutionella arrangemang, är prioriteringen av starta 

eget- bidraget som arbetsmarknadsåtgärd som ovan beskrivits. 

 

3.2 Marknadsmodellens förklaringsvärde 
Marknadsmodellen verkar även den vara relevant, eftersom många företag som etablerar sig 

eller expanderar troligtvis är intresserade av marknader med stark köpkraft och 

utvecklingspotential. Men det ska tilläggas att det också bildas många små företag där 

företagaren inte alls har några expansionsplaner. De undersökningar som Johannisson och 

Bång gör, visar på att skillnaderna i nyföretagande i hög grad kan förklaras av 

marknadsmodellen. Författarna kommer fram till att de skillnader som finns i nyföretagande 

mellan olika län beror på inkomstutveckling, hushållstillväxt (dvs. antalet hushåll) och 

befolkningstäthet (Ds 1992: 79, 58). 

 



 25
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Årlig proc. bef.förändring 1992-96
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Figur 3.3 Visar medelinkomst hos samtliga Figur 3.4 Visar den årliga procentuella  
inkomsttagare i förhållande till befolkningsförändringen i förhållande 
antalet nystartade företag till antalet nystartade företag 
 

De undersökningar jag gjort i KFAKTA visar att högre inkomster tenderar att innebära fler 

nystartade företag (figur 3.3). Troligtvis gör hög inkomst det lättare att själv bygga upp det 

kapital som krävs för att starta eget företag. När det gäller befolkningsutvecklingen (figur 

3.4), visar det sig att en positiv befolkningsutveckling innebär fler nystartade företag. Detta 

ger alltså stöd för två av Johannissons och Bångs förklaringsfaktorer nämligen 

inkomstutveckling och befolkningstäthet. Deras resultat angående hushållstillväxten är dock 

svårare att belägga, även om det är möjligt att många hushåll i en kommun leder till fler 

nystartade företag. 

 

3.3 Resursmodellens förklaringsvärde 
När det gäller resursmodellen verkar det som det bara är vissa delar av de förklaringsfaktorer 

som ingår i denna modell som är betydelsefulla. Materiella resurser som byggnader, 

utrustning och material, kan visserligen påverka företagsbildning, men det beror i så fall på 

vilken sorts verksamhet som startas. Är det t.ex. start av postorderfirma på Internet är inte 

betydelsen av byggnader speciellt stor, även om den till viss del kan finnas. Däremot verkar 

utbildning/kompetens och personliga kontaktnät vara av betydelse. Men även fjärrkontakter i 

form av en väl fungerande infrastruktur verkar intressant. Det ska tilläggas att även Putnam 

betonar betydelsen av nätverk, eftersom det via dessa lättare sprids information om tekniska 

nyheter etc. Dessutom menar han att informella kontakter många gånger är avgörande för nya 

innovationers utveckling och genomslagskraft (Putnam 1996, 194). När det gäller dessa 
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personliga kontaktnät verkar det troligt att de är av stor betydelse, men i hur stor grad verkar 

svårt att uttala sig om. 

 

Johannisson och Bång kommer också fram till att regionens utbildningsnivå är en viktig 

resurs när det gäller nyföretagande, men även resurser som kvalificerad hjälp och kapital är av 

vikt vid start av företag (Ds 1992: 79, 59f). Undersökningar som jag gjort i KFAKTA visar 

dock att förekomst av universitet eller högskola inte påverkar antalet nystartade företag 

nämnvärt, jämfört med om det saknas en sådan i regionen, förutom i stockholmsregionen Se 

figur 3.5 nedan 
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Figur 3.5 Visar förekomst av universitet eller högskola och antalet nystartade företag 
 
Figuren är dock något missvisande, eftersom de kommuner som utmärker sig när det gäller 

kommuner som saknar universitet eller högskola, kan räknas in i stockholmsregionen, och för 

dessa finns alltså ett universitet, Stockholms universitet. Detta skulle troligtvis öka betydelsen 

av universitet när det gäller nystartade företag, men det rör sig i så fall enbart om 

stockholmsregionen, inte övriga regioner i landet. 
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Antal procent av  bef 20-64 år med eftergym utb 1996
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Figur 3.6 Visar antal procent av befolkningen som har eftergymnasial utbildning och antalet nystartade 
företag 
 

Samtidigt visas i figur 3.6 att eftergymnasial utbildning hos befolkningen leder till att fler 

företag startas. Möjligen tyder detta på att utbildningsnivån hos företagaren/företagarna är 

betydelsefull vid etableringen av företag, men att det inte betyder att företag etableras i någon 

större utsträckning på orter med universitet eller högskola, jämfört med orter som saknar 

sådana, förutom stockholmsregionen. Utbildning är således betydelsefullt, men däremot är 

universitet – och högskoleorter som starka resurscentra för företagen inte lika viktigt.  

 

När det gäller författarnas försök att mäta fjärrkontakter via flygförbindelser, kommer de fram 

till att flygförbindelser är relativt viktigt när det gäller etablerandet av företag, nästan lika 

viktigt som utbildningsnivå (Ds 1992: 79, 59f ). De undersökningar jag gjort i KFAKTA visar 

dock att förekomsten av flygplats i kommunen inte har så stor påverkan på 

nyföretagsbildningen, jämfört med om kommunen saknar flygplats. Se figur 3.7 nedan 
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65223N =
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Figur 3.7 Visar förekomst av flygplats i kommunen och antalet nystartade företag. 
Siffrorna .00 står innebär att kommunen saknar flygplats, och siffrorna 1.00 innebär att kommunen har 
flygplats 
 

Figur 3.7 visar att det är Stockholmsregionen som utmärker sig. Här har flygplatserna 

(Arlanda och Bromma), stor betydelse för antalet nystartade företag. I övriga landet verkar 

betydelsen av flygplats däremot inte ha så stor inverkan på företagandet, även om det har en 

viss betydelse. Ett skäl till att den region som utmärker sig lockar till sig fler företagare, är att 

denna regions flygplatser har väldigt många flygförbindelser mellan olika regioner, vilket 

troligtvis underlättar för företagen att knyta kontakter. Johannisson och Bångs resultat måste 

därför revideras en aning. De har rätt så till vida att antalet flygförbindelser har en viss 

betydelse, speciellt i Stockholm, men att betydelsen av flygplats och flygförbindelser inte har 

så stor betydelse för företagsbildningen. 

 

Trots att varken högskola eller universitet som resurscentra för företagen, eller flygplats som 

fjärrkontakt visat sig ha någon större betydelse på antalet nystartade företag, är det ett 

berättigat antagande att förekomst av många fjärrkontakter i en kommun, borde ha en positiv 

påverkan på antalet nybildade företag. Skälet är att ytterligare fjärrkontakter och de ovan 

redovisade fjärrkontakterna, tillsammans kan öka påverkan på företagsbildningen. Därför har 

jag gjort ett infrastrukturindex över fler fjärrkontakter. Dessa kontakter är, riksväg genom 

kommunen, europaväg genom kommunen, järnväg genom kommunen, järnvägsstation i 

kommunen, kusthamn i kommunen, färjeförbindelse i kommunen, flygplats i kommunen, 

förekomst av högskola i kommunen och förekomst av universitet i kommunen. Förekomsten 

av dessa fjärrkontakter visas i figuren nedan. 
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Antalet fjärrkontakter
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Figur 3.8 Visar hur antalet fjärrkontakter per kommun påverkar antalet nystartade företag  

Siffrorna på den vågräta x-axeln betecknar antalet olika kontakter kommunvis 

0 Dessa kommuner har ingen av de uppräknade kontakterna 
1 Riksväg genom kommunen 
2 Riksväg och europaväg genom kommunen 
3.Riksväg, europaväg och järnväg genom kommunen 
4 Riksväg, europaväg, järnväg och järnvägsstation i kommunen 
5 Riksväg, europaväg, järnväg , järnvägsstation, och kusthamn i kommunen 
6 Riksväg, europaväg, järnväg, järnvägsstation, kusthamn och färjeförbindelse i kommunen 
7 Riksväg, europaväg, järnväg, järnvägsstation, kusthamn, färjeförbindelse och flygplats i kommunen 
8 Riksväg, europaväg, järnväg, järnvägsstation, kusthamn, färjeförbindelse, flygplats och högskola i 
kommunen 
9. Riksväg, europaväg, järnväg, järnvägsstation, kusthamn, färjeförbindelse, flygplats, högskola och 
universitet i kommunen 
 

Figuren 3.8 visar dock att mina antaganden inte riktigt stämmer. Snarare visar det sig att trots 

att flera av dessa fjärrkontakter finns i en region, så har de en försumbar betydelse för 

företagsbildningen. Trots detta faktum, påverkar förekomsten av flera fjärrkontakter troligen 

oftast inte företagsbildningen negativt. 

 

3.4 Miljömodellens förklaringsvärde  
När det gäller Miljömodellen och de förklarande faktorer som Johannison och Bång lägger in 

i den analysmodellen verkar de förhållandevis relevanta. Vad det här handlar om är miljöns 

betydelse för den allmänna kreativiteten och den intellektuella mångfalden, samt att miljön 

ska fungera som en slags arena, där företagarna kan utbyta erfarenheter (Ds 1992: 79, 44).  

 

Johannisson och Bång kommer dock fram till efter att ha gjort analyser efter miljömodellens 

mönster, att etableringar av nya företag ofta beror på individens kompetenser. Om det sedan 
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är personer som är akademiker, personer som håller på med skapande verksamhet eller 

människor från andra miljöer eller länder, och som därmed har andra erfarenheter att tillföra, 

har mindre betydelse. Samtidigt hävdar de att det är kulturarbetare och utländska medborgare 

som i högsta grad bidrar till ett gott företagsklimat, men att det inte är avgörande för 

uppkomsten av nya företag. Kultur som finns inom vissa institutioner samt folkrörelsekultur, 

verkar dock inte leda till att fler nya företag bildas menar Johannisson och Bång (Ds 1992: 79, 

60).  

 

Kom kulturverks kr/inv 1995
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Figur 3.9 Visar kommunala satsningar på kulturverksamhet i kronor per invånare och antalet nystartade 
företag 
 

De undersökningar jag gjort i KFAKTA se figur 3.9 ovan, visar dock att sambandet mellan 

nyföretagande och kommunala satsningar på kulturverksamhet i kronor per invånare varken är 

positivt eller negativt. Så den här typen av kulturella förklaringar, ter sig inte så relevanta när 

det gäller att förklara företagsbildningen.  

 

Trots detta verkar det som om det är en annan typ av miljöfaktorer som är mer betydelsefulla, 

än de som Johannison och Bång undersöker. Vad som här avses är den politiska kulturen och 

vilken inverkan den har på företagsbildningen. 

 

När det gäller den politiska kulturen är det intressant att se om den har någon stark påverkan 

på företagsbildningen eller om den är svag. För som sades i början, menar Fölster att 

svenskarnas inställning till företagaren har förändrats sedan 1970-talet, då inställningen till 

dessa var mer negativ. De som i första hand är intressant är det socialdemokratiska partiet och 
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deras väljare. Socialdemokraterna har tidigare främst prioriterat storföretagen, samtidigt har 

de haft många väljare som kan tänkas ha prioriterat att mycket av de offentliga 

angelägenheterna skötts av staten inte av privata aktörer. När det gäller borgerliga partierna är 

det främst Moderaterna som generellt kan tänkas vara mer företagsvänliga. En anledning är 

att de ofta talat/talar för privata alternativs förträfflighet, vilket också torde gälla deras väljare 

eftersom de sympatiserar med detta parti. Jag har därför med hjälp av KFAKTA undersökt 

hur antalet röster på respektive parti påverkar antalet nystartade företag. Man kan emellertid 

undra varför jag valt att analysera riksdagsvalen framför kommunalvalen. Orsaken är att 

skillnader i uppvisade resultat när det gäller antalet röster på respektive parti och antalet 

nystartade företag på kommunnivå respektive riksdagsnivå, är försumbara mellan dessa olika 

nivåer. 

 

Antalet röster för (S+V) i riksdagsvalet 1985 i procent
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Figur 3.10a Visar antalet röster för Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) i riksdagsvalet 1985 
och antalet nystartade företag 
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Antalet röster för M i riksdagsvalet 1985 i procent
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Figur 3.10b Visar antalet röster för Moderaterna (M) i riksdagsvalet 1985 och antalet nystartade företag 
 
I de undersökningar som jag gjort i KFAKTA (se figurerna 3.10a och 3.10b ovan), har det 

visat sig att det finns ett svagt negativt samband mellan antal nystartade företag och antalet 

röster på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagsvalet 1985. Medan sambandet är 

positivt när det gäller moderata röster och antalet nystartade företag i samma val. Det visar att 

de värderingar som finns hos en majoritet av befolkningen också till viss del styr inställningen 

till företagsbildningen samt näringslivspolitiken. Vad menas då med detta? Om inställningen 

hos en majoritet av befolkningen är av ett visst slag så kommer det ledande partiet vanligtvis 

att rätta sig efter den allmänna opinionen i denna fråga. Skälet är att de annars kan förlora 

röster och i värsta fall sin ledande ställning. Alltså är det medborgarnas värderingar som i 

vissa fall delvis styr politiken i landet. Något som styrks av koalitionsteorin som bl.a. går ut 

på att när det politisk- ideologiska avståndet mellan två mycket betydelsefulla politiska partier 

är litet, ökar tendenserna till att partierna går mot mitten, för att inta en mellanposition i sina 

ståndpunkter, för att i ökad utsträckning konkurrera om väljarna. Så i detta fall försöker de 

politiska partierna att anpassa sig till vad de flesta väljare tycker, för att få deras stöd (Österud 

1997, 250). I andra fall kan det vara så att de styrande försöker ”uppfostra” medborgarna till 

en viss inställning i särskild fråga. I detta fall verkar det dock som befolkningens värderingar 

av nyföretagandet påverkat Socialdemokraterna, eftersom de varit i majoritet under lång tid 

(genom att de fått en majoritet av folkets röster) och de haft en mer avvaktande inställning till 

nyföretagande. Det omvända gäller emellertid de som röstat på Moderaterna, dessa har 

antagligen varit mer positivt inställda till företagande, eftersom det finns ett positivt samband 

mellan antalet röster på Moderaterna och antalet nystartade företag. Figurerna 3.10a och 3.10b 

visar som tidigare sades riksdagsvalet 1985 och den inställning som fanns till företagande vid 
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denna tidpunkt. Fölster menar emellertid att invånarna blivit mer positivt inställda till 

företagande, kanske kan det också förklara varför de flesta partier mer och mer börjat 

förespråka vikten av nya företag i landet. Sedan har de konjunkturella aspekterna samt landets 

ekonomi ofta en viktig betydelse, när det gäller förändringar av sådana värderingar. Detta 

borde rimligtvis avspegla sig i att röster på t.ex. Socialdemokraterna innebär fler nystartade 

företag, när det gäller senare riksdags- och kommunval. Orsaken är att det ofta tar tid innan 

sådana här förändringar av värderingar, verkligen slår igenom hos stora delar av den tidigare 

avvaktande delen av befolkningen. 

 

Antalet röster för (S+V) i riksdagsvalet 1994 i procent
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Figur 3.10c Visar antalet röster för Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) i riksdagsvalet 1994 
och antalet nystartade företag 
 

Antalet röster för M i riksdagvalet 1994 i procent
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Figur 3.10d Visar antalet röster för Moderaterna (M) i riksdagsvalet 1994 och antalet nystartade företag 
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Trots en alltmer positiv inställning till företagandet hos de flesta partier, verkar företagsfrågor 

fortfarande vara en lågprioriterad fråga hos Socialdemokraterna och deras väljare. Skillnaden 

mellan antalet nystartade företag och antalet röster på Socialdemokraterna 1985 (figur 3.10a) 

respektive 1994 (figur 3.10c) är inte speciellt stor. Hos Moderaterna är det tvärtom Många 

röster för detta parti, innebär också att fler nya företag startas. Skillnaden 1985 (figur 3.10b) 

och 1994 (figur 3.10d) är i princip obefintlig. Den positiva inställningen till företagande lever 

alltså fortfarande kvar hos Moderaterna och deras väljare. 

 

När det gäller övriga riksdagspartier som också återfinns på den kommunala nivån, finns det 

skillnader när det gäller antalet röster på respektive parti och antalet nystartade företag.  
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Figur 3.10e Visar antalet röster för Miljöpartiet (Mp) i riksdagsvalet 1994 och antalet nystartade företag 
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Figur 3.10f Visar antalet röster för Folkpartiet (Fp) i riksdagsvalet 1994 och antalet nystartade företag 
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Antalet röster för C i riksdagvalet 1994 i procent
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Figur 3.10g Visar antalet röster för Centern (C) i riksdagsvalet 1994 och antalet nystartade företag 
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Figur 3.10h Visar antalet röster för Kristdemokraterna (Kd) i riksdagsvalet 1994 och antalet nystartade 
företag 
 

Vad som visas i figurerna ovan är att det positiva sambandet mellan antalet röster för 

Miljöpartiet och antalet nystartade företag i princip är obefintligt, men att det inte heller är 

negativt. (figur 3.10e). När det gäller Folkpartiet finns det ett positivt samband mellan antalet 

röster för Folkpartiet och antalet nystartade företag (figur 3.10f). Detta är alltså inga 

överraskande resultat. Miljöpartiet har en politik som är mer avvaktande till företagande, 

eftersom de ser många risker med ett ekonomiskt system som bygger på tillväxt, vilket deras 

väljare också tycks göra. Folkpartiet däremot talar ofta om vikten av att Sverige behöver fler 

företag, något som verkar vara en prioriterad fråga bland deras väljare. När det gäller de 
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centerpartistiska och kristdemokratiska väljarna verkar företagandet vara en lågprioriterad 

fråga, eftersom sambandet mellan antalet röster på Centern och antalet nystartade företag är 

lågt. Samtidigt är sambandet mellan antalet röster på kristdemokraterna och antalet nystartade 

företag i princip varken positivt eller negativt, (figurerna 3.10g och 3.10h). Det verkar alltså 

som om dessa partier har en ganska ljum inställning till nyföretagande, eftersom många röster 

på dem inte avspeglar sig i ett flertal nystartade företag. Detta trots att dessa partier relativt 

ofta talar om vikten av att bestämma själv och privata lösningar. 

 

För alla riksdagspartier som även finns representerade på kommunal nivå verkar det som de 

värderingar angående företagande som finns hos deras väljare finns kvar och påverkar 

partierna och deras inställning till företagande, trots att partierna hävdar att det är viktigt med 

fler småföretag och företagande i stort. Detta omkullkastar dock inte Fölsters påstående om att 

befolkningen i stort blivit mer positivt inställda till företagande. Snarare kan det vara så att 

frågor som rör företagande inte är de som prioriteras av de delar av befolkningen som tidigare 

varit mer negativa till företagande. Det betyder inte att de är mot nya företag och företagande, 

men det är inte en av de viktigaste frågorna. Därmed blir det svårt för de styrande att ge alltför 

generösa villkor för nyföretagande. Risken är att det kan uppfattas som orättvist från 

samhällsgrupper som inte åtnjuter samma fördelar. Om detta stämmer innebär det att det nog 

är svårt att få tillstånd ett hur gynnsamt klimat för företagande som helst, i synnerhet med 

offentliga politiska medel, eftersom detta till viss del styrs av vad som medborgarna anser 

vara viktigast. Det ska dock tilläggas att det inte är omöjligt att förändra medborgarnas 

värderingar, men att det förmodligen tar tid. Detta överensstämmer alltså med Putnams 

slutsatser att det kulturella arvet och traditionerna spelar in. Men det kan också vara så att den 

politiska majoriteten i kommunen inte prioriterar satsningar på företagande, även om de inte 

är emot företagande. Därmed är det svårt att uppnå ett gynnsamt företagsklimat. Så de kan 

alltså vara så att de styrande inte vågar för att folket inte prioriterar företagande, eller så kan 

de vara så att det inte är en prioritering hos de styrande i kommunen, eller båda delarna.  

 

3.5 Karriärmodellens förklaringsvärde 
Enligt karriärmodellen läggs vikt vid att det är företagarens egna ambitioner som driver en 

person till att bli företagare. Detta verkar ganska troligt, åtminstone styr dessa ambitioner till 

viss del antagligen hur framgångsrik denna person kommer att vara i sitt företagande, men att 

det även beror på personens utbildning, skicklighet etc. När det gäller bindningar till en viss 
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region är det en faktor som kan vara av viktig betydelse och att dessa kopplingar t.ex. kan 

bestå av investeringar i fastigheter, sociala nätverk, samt tillgång till mentorer och förebilder. 

Dessutom kan miljön i regionen påverka attraktionen för företagande. Men hur stor denna 

modells förklaringsvärde är varierar antagligen. Om attraktionen för att göra en 

företagarkarriär ska öka, krävs antagligen att det är många personer som startar eget företag 

och att dessa är framgångsrika i sin företagsverksamhet, och därigenom utgör 

företagarförebilder. Annars kommer egenföretagande som alternativ till anställning att fortsatt 

ses som mycket riskabelt och avskräcka många från att ge sig in på något sådant. Samtidigt 

önskar våra beslutsfattare att de företag som bildas också ska expandera och anställa fler 

personer, för att på detta sätt skapa fortsatt ekonomisk tillväxt och välstånd. Men om företag 

växer till att ha flera hundra anställda kommer det av många människor antagligen att 

betraktas som mer förmånligt att ta anställning i ett sådant företag, jämfört med att bli 

egenföretagare. Detta visas av att kommuner med många sysselsatta inom industri- och 

byggverksamhet har färre nystartade företag. Se figur nedan. 
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Figur 3.11 visar antalet personer sysselsatta inom industri och byggverksamhet 1996 i procent och antalet 
nystartade företag 1996 
 

Det ska dock tilläggas att utvecklingen inte alltid behöver gå i denna riktning, men att det är 

ett tänkbart scenario. Orsaken är att medelstora och stora företag (dvs. företag som har från 50 

anställda och uppåt ),ofta har börjat som små företag med någon eller några få anställda. 

 

En sammanfattning av analysmodellernas förklaringsvärde, visar att tvångsmodellen som 

förklaringsmodell till företagsbildning är tveksam, åtminstone i nuläget. Detta trots att Sverige 

upplevt en djup ekonomisk kris i början av 1990- talet, och att arbetslösheten fortfarande 
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ligger på en högre nivå jämfört med 1980- talet. Det visar sig nämligen att arbetslöshet som 

en tvingade effekt för en arbetslös att själv göra något åt sin situation genom att bli företagare, 

fortfarande är svag. De flesta tar troligtvis hellre anställning än blir egen företagare, eftersom 

det innebär ett större risktagande i dagsläget.  

 

Marknadsmodellen verkar däremot ha betydelse. Främst visar sig inkomstutveckling och 

befolkningstillväxt ha en stor påverkan på antalet nystartade företag. Hög inkomst innebär att 

det är möjligt att bygga upp det ekonomiska kapital som krävs för att starta eget. Hög 

befolkningstillväxt och höga inkomster hos en stor del av invånarna i regionen, tyder också på 

att det finns stor köpkraft hos dessa människor. Därmed är det en lockande marknad för 

företag att etablera sig på.  

 

När det gäller resursmodellen visar sig resultaten lite motsägelsefulla. Utbildningsinsatser för 

att höja människors utbildningsnivå verkar emellertid vara viktigt, eftersom speciellt 

eftergymnasiala utbildningar visat sig ha betydelse för företagsbildningen. Dock verkar det 

inte som om de flesta företag i någon större utsträckning etableras på högskole- eller 

universitetsorter förutom i stockholmsregionen. Beträffande fjärrkontakter visar det sig efter 

undersökningar i KFAKTA att betydelsen av flygplats som resurs också är mest betydelsefull 

i Stockholm, men att betydelsen av flygplats i övriga kommuner inte har så stor påverkan på 

företagsbildningen. Troligtvis beror den större betydelse som flygplatsen har i Stockholm, på 

att dess flygplatser har väldigt många flygförbindelser med andra regioner och länder. Detta 

gör antagligen kontaktskapande lättare för företagen i denna region, jämfört med andra 

regioner i landet. När det gäller kommuner som innehar ett flertal fjärrkontakter som riksväg, 

europaväg, järnväg, järnvägsstation, kusthamn, färjeförbindelse, flygplats, högskola eller 

universitet är ett berättigat antagande att detta har betydelse för företagsbildningen, men 

undersökningar i KFAKTA visar dock att betydelsen av dessa fjärrkontakter inte är så stor.  

 

Miljömodellen visar sig ofta hänga ihop med individernas kompetenser. Johannisson och 

Bång kommer fram till att människor med utländsk bakgrund samt kulturarbetare bidrar mest 

till ett gynnsamt företagsklimat, eftersom de anses mer kreativa, men att det inte är avgörande 

för företagsbildningen. Undersökningar i KFAKTA tyder dock på att sambandet mellan 

nyföretagande och kommunala satsningar på kulturverksamhet varken är positivt eller 

negativt. Sådana satsningar har alltså i princip en obefintlig effekt på nyföretagsbildningen. 

Däremot visar det sig att den politiska kulturen är betydelsefull för nyföretagandet. Det är 
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nämligen så att i de kommuner där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fått flest röster, 

bildas mindre nya företag, trots att Socialdemokraterna mer och mer har börjat tala om 

satsningar på småföretag och företagande. I kommuner där Moderaterna och Folkpartiet fått 

flest röster bildas tvärtom fler nya företag. Många röster på, Miljöpartiet, Centern eller 

Kristdemokraterna leder däremot inte till att företagsklimatet verkar bli gynnsamt, eftersom 

det inte innebär att antalet nystartade företag ökar. Detta tyder på att företagsfrågor är 

lågprioriterade bland dessa partier och deras väljare. Speciellt förvånande är resultaten för 

Centern och Kristdemokraterna eftersom dessa partiers företräder, ofta talar om vikten av att 

välja själv, samt privata lösningar. Detta resultat kan emellertid hänga samman med de 

förklaringsfaktorer som inryms under karriärmodellen. 

 

När det gäller karriärmodellen är det troligt att den har relevans, men bara i vissa avseenden. 

Främst gäller detta framgångsrika företagare som kan tänkas fungera som mentorer och 

förebilder som inspirerar fler människor att starta eget företag. Det är dock oklart hur stor 

denna påverkan är på företagsbildningen. Att personer är framgångsrika i sitt företagande kan 

också t.ex. ta sig uttryck i att deras företagsverksamhet expanderar och de anställer fler. Om 

dessa företag växer så att de kommer att bli en stor och dominerande arbetsgivare på orten, 

kommer det antagligen att för många människor te sig mer lockande att ta anställning i detta 

företag jämfört med att starta eget företag. Det ska dock tilläggas att det inte alltid behöver bli 

på detta sätt, men att det är en tänkbar utveckling. Det ska också tilläggas att denna utveckling 

kan vara en förklaring till det oväntade resultat som framkom, när det gäller röster på 

kristdemokraterna och centern och antalet nystartade företag. 

 

Det kan emellertid finnas andra förklaringar till företagsbildningen, t.ex. att institutionerna 

inte fungerar tillfredställande, vilket jag till viss del tog upp under rubriken tvångsmodellens 

förklaringsvärde. Dessutom kan det vara så att genom att NUTEK tar tillvara redan etablerade 

företags åsikter och låter mycket av de ekonomiska resurserna gå till dessa, så gynnar det 

generellt ett bättre företagsklimat, men för småföretagare och nyföretagare är det dåligt. Efter 

att ha granskat NUTEKS rapporter över fördelningen av det regionalpolitiska finansiella 

stödet, kan detta till viss del stämma. Det visar sig då att mycket av stödet ges till redan 

etablerade företag, mest stöd får små företag med mellan 0-19 anställda. Men samtidigt är 

bidragen till nyetableringar av företag mycket mer blygsamma. Möjligen beror detta på att 

man vill få de redan etablerade småföretagen att växa (NUTEK, R 1999: 11, 2000: 12, 2001: 

9, 2002: 4). NUTEKS stöd gynnar alltså redan etablerade och i synnerhet små företag. 
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Däremot går lite stöd till nyetableringar av företag, och därmed kanske också till nya 

innovationer som är nödvändiga för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas jämfört med 

andra länder.  

 

En fråga som kan ställas är varför dessa satsningar görs. Samt varför satsningar görs på 

regioner med låg ekonomisk tillväxt och få nybildade företag, som visades i kapitel 1. Vad är 

målsättningen med de regionala utvecklingsinsatserna? Detta är intressant för att göra dessa 

satsningar förståeliga. 
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4. Vad är målsättningen med de regionala utvecklingsinsatserna? 

Statens huvudaktör för näringslivsutveckling är NUTEK. Därför är det befogat att granska 

och diskutera NUTEKS egen bild av sin verksamhet.  

 

Så här lyder en del av målsättningen för den regionala utvecklingen som går att finna på 

NUTEK: s hemsida 
”Sveriges förmåga att upprätthålla en hög välfärd är beroende av tillväxt i hela landet. Det kräver en 
kraftfull politik som utgår från lokala och regionala förutsättningar och mobiliserar 
utvecklingskraften i landets alla regioner. Alla regioner måste utifrån sina unika förutsättningar bli 
starkare.” (Internet 4). 
 

Här får vi alltså kortfattat reda på vad som är målsättningen med politiken och hur det är tänkt 

att målsättningen ska uppfyllas. Tillvägagångssättet över hur målsättningen ska uppfyllas, 

motiverar NUTEK i en rapport om småföretag och regioner från 1998, med att forskningen 

visar att det är den inre dynamiken och växtkraften i regionerna, som är av betydelse för 

företagande och tillväxt. Den skapas genom att lokala och regionala offentliga aktörer 

tillsammans med det lokala och regionala näringslivet, samt andra lokala 

grupper/organisationer själva identifierar lokala och regionala tillväxtproblem, och själva 

utarbetar en lösning på dessa problem. Denna utveckling kräver dock ett gemensamt mål som 

alla parter arbetar för. Genom detta kan olika insatser fungera som komplement till varandra, 

och resultatet av dessa insatser förbättras. Därför ska det vara en politik som gynnar lokala 

och regionala initiativ och satsningar, för att på detta sätt förbättra den inre dynamik och 

växtkraft som finns i den aktuella regionen ifråga. (NUTEK, B 1998: 10, 86). 

 

När det gäller upprätthållandet av en hög välfärdsnivå i landet, krävs det dessutom att 

sysselsättning och löner ligger kvar på en hög nivå. Det är därför av vikt att företagen 

antingen ökar sina marknadsandelar, eller åtminstone lyckas behålla dem de redan har. 

Detsamma gäller för priset på deras produkter. För detta krävs: 

- Ständiga förändringar av produktionssortiment och produktionsprocesser 

- God innovations- och anpassningsförmåga 

- Små- och medelstora företag bör arbeta i innovationsskapande nätverk på regional nivå 
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- Offentliga sektorn måste sätta in rätt insatser, så de kan möta nya krav/behov vad gäller 

utbildning, kompetens, finansiering av innovationer, utbyggnad samt anpassning av 

kommunikationer (Ibid, 87).  

 

Här har emellertid åtgärder påbörjats i form av tillväxtavtalen. Dessa innebär att regionala 

partnerskap bildas mellan privata regionala aktörer och länsstyrelse och självstyrelseorgan. 

Dessa analyserar tillsammans vilka förutsättningar regionen har för tillväxt och utformar 

strategier. Genom samverkan mellan dessa aktörer kan deras respektive insatser organiseras 

effektivare, så att resultatet av dessa blir bättre (NUTEK, B 1998: 10, 87). Det är dock oklart 

vilken effekt dessa satsningar hittills har givit, eftersom tillväxtavtalen är relativt nyinrättade.  

 

Ett grundläggande mål är i alla fall ökad tillväxt. Enligt NUTEK finns det tre huvudsakliga 

drivkrafter inom företagandet som leder till ekonomisk tillväxt: växande avkastning, 

innovationsförmåga och anpassningsförmåga (Ibid, 91). 

 

Att specialisering ger en större produktionsökning än en ökning av insatta produktionsresurser 

konstaterades redan av Adam Smith. Men växande avkastning är också en betydelsefull faktor 

och betyder att ”produktionen av en produkt ökar proportionellt mer än den ökade insatsen av 

produktionsfaktorer” (Ibid, 92) Växande avkastning brukar ofta benämnas som 

stordriftsfördelar för ett företag som uppnås när t.ex. en fast kostnad för en maskin delas upp 

på ett flertal produkter. Begreppet växande avkastning har emellertid utvidgats till att 

inkludera ”alla företeelser där en fast resurs kan användas vid upprepade tillfällen utan att 

förbrukas” (Ibid, 92). NUTEK hävdar att begreppet även kan tillämpas på formella lagar och 

regler. Detta sker när man t.ex. informerar sig om vilka regler som gäller för handel mellan 

två länder. Denna ”informationskostnad” är en fast kostnad om dessa regler gäller under en 

lång tid utan förändringar, och man kan agera efter dem om och om igen (Ibid, 92). 

 

Innovationer är också en viktig faktor som förklarar ekonomisk tillväxt, dess betydelse har 

emellertid ökat genom den ökade ekonomiska interaktionen, och den därav följande 

konkurrensen i världsekonomin. Som innovationer ses: 
”-förnyelse och utveckling av produkt- och tjänsteutbudet 
-etablering av nya metoder för produktion, leveranser, marknadsföring och distribution 
-introduktion av ändringar i ledning, organisation, arbetsförhållanden och kompetens i arbetsstocken” 
(Ibid, 94). 
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Om företaget ifråga lyckas med flera av dessa punkter ökar dess möjligheter att skapa en ny 

marknad eller en ny marknadsnisch.  

 

NUTEK har t.ex. ett stöd för sådana ändamål som kallas såddfinansiering. Syftet med denna 

finansiering är förnyelse av näringslivet genom att lämna ekonomiska medel i inledningsfasen 

av utvecklandet av tekniska produktidéer, som bedöms ha en stor tillväxtpotential. 

Såddfinansieringsstöd beviljas av NUTEK eller länsstyrelserna (NUTEK, R 2001: 9, 15f). 

Men sedan detta regionalpolitiska stöd infördes 1999, har bara ett fåtal ärenden beviljats 

såddfinansieringsstöd. 1999 beviljades två ärenden, ett i Västmanlands län och ett i Västra 

Götalands län (NUTEK, R 2000: 12, 74). 2000 beviljades tre ärenden i Västra Götalands län 

och två i Västernorrlands län (NUTEK, R 2001: 9, 69). 2001 beviljades 14 ärenden i Västra 

Götalands län och 2 ärenden i Västernorrlands län och 1 ärende i Blekinge län (NUTEK, R 

2002: 4, 55). 

 

Trots dessa satsningar hävdar NUTEK samtidigt, att innovationer genereras i geografiskt 

bundna regioner och att dessa regioner blir rikare, än de regioner där färre innovationer 

genereras. Skälet till detta är att innovationer ofta skapas med hjälp av en läroprocess, som 

endast finns i den aktuella regionen, och som dessutom är socialt och territoriellt bunden. 

Orsaken är att innovationer ofta kännetecknas av stor osäkerhet, och att innovatören ofta är i 

behov av hjälp från många andra aktörer, som finns i innovationsföretagets närhet t.ex. 

högskolor, forskning- och utvecklingsorgan (FoU), finansieringsinstitut, kunder 

underleverantörer, myndigheter m.fl. Det räcker emellertid inte med att dessa aktörer 

existerar i området, de måste finnas etablerade band mellan företagare, finansiärer, forskare 

etc. för att en innovativ miljö ska uppstå. Dessa täta band bidrar också till spridandet av tyst 

kunskap. Det är kunskaper och erfarenheter som förvärvas under arbetets gång och som det 

är omöjligt att förmedla via läroböcker (NUTEK, B 1998: 10, 94). 
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En tredje viktig faktor som bidrar till ekonomisk tillväxt är anpassningsförmågan. Det är tre 

faktorer som avgör regionens anpassningsförmåga. Det första är teknologi, med det avses om 

den teknik genom vilken produkterna i regionen framställs, är allmänt utbredd eller om det är 

en teknik som endast finns i denna region. Det andra är organisationer, med det menas 

företag, universitet och högskolor, FoU -organ, finansiärer m.fl. Det tredje är territorier, med 

det avses sådana relationer mellan forskare och företag, företag och riskfinansiärer, idébärare 

och företag, som inte har med marknadsmässiga förhållanden att göra. Dessa tre faktorer 

måste sedan samverka för att god anpassningsförmåga ska uppstå. Det gäller för 

universiteten/högskolorna, FoU- organisationerna, finansiärerna m.fl. organisationer att de 

lyckas med att förena allmänt vedertagna kunskaper samt ny kunskap, och på detta sätt ta 

fram produkter eller en variant på en produkt som människor har ett stort behov av, och 

därmed kommer att efterfråga i hög grad. För att detta ska fungera krävs ett nära samarbete 

dels mellan företagen, dels mellan dem och andra organisationer och myndigheter (NUTEK, 

B 1998: 10, 96). 

 

Samtidigt verkar det som om NUTEK tvivlar på att deras målsättningar ska kunna uppnås. 

För i samma rapport varifrån uppgifterna om tillväxtfaktorerna här ovan hämtats, hävdar 

NUTEK att det visat sig att det är de centrala regionerna som snabbt kan anpassa den 

regionala ekonomins utbud till förändringar i efterfrågan, såväl regionalt och nationellt som 

globalt. På samma gång är det också de perifera regionerna som inte förmår att genomföra 

dessa anpassningar (Ibid, 96). De menar vidare att när den ekonomiska integrationen ökar 

medför det visserligen en ökad tillväxt i hela världsekonomin, men att det inte är en garanti 

för att alla länder och regioner blir rikare av handelsutbyte. NUTEK hävdar tvärtom att den 

ekonomiska teorin om att ökad handel leder till att de inblandade handelsparterna blir rikare, 

inte inträffat. Istället har det visat sig att rikare regioner tenderat att bli relativt rikare och 
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fattigare regioner att bli relativt fattigare. Men det finns undantag, Sverige t.ex. är ett rikt 

land som kraftigt halkat efter i välståndsligan bland OECD-länderna (NUTEK, B 1998: 10, 

91). Det verkar alltså som NUTEK har en kluven inställning till sin uppgift. Eller så försöker 

de ställa ner förväntningarna hos inblandade parter i dessa projekt, genom att de säger att de 

håller på med någonting som aldrig visat sig fungera, men att det kanske gör det nu. 

 

Det ska tilläggas att NUTEK även har andra mål som verkar vara relativt nytillkomna och 

som de hävdar fungerar som drivkraft för ekonomisk tillväxt. Dessa är bl.a. miljö, 

jämställdhet och etnisk mångfald. Det verkar dock oklart hur stor påverkan dessa faktorer 

kommer att ha på den ekonomiska tillväxten (Internet 5). 
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5. Slutsatser 

Att få nya företag kommer till stånd, kanske beror på att stödet som ges i första hand går till 

företag som redan är etablerade, eller företag som redan nyetablerats. För i de NUTEK- 

rapporter över fördelningen av det regionalpolitiska finansiella stödet, verkar mycket av det 

stödet gå ut på att få de redan etablerade småföretagen att växa. Därför går också den största 

delen av det regionala utvecklingsbidraget till företag som har mellan 0-19 anställda. Detta 

kanske beror på att Sverige som inledningsvis sades, anses lida av strukturproblem. Dvs. vi 

har/haft några få stora företag, nästan inga medelstora företag, men rätt många småföretag. 

Vad är då vitsen med att kolla på nyetableringen av företag? Det kan finnas liknande faktorer 

som är av betydelse både för nyetableringar av företag och för att få redan existerande företag 

att växa. En faktor är miljön (miljömodellen), inställningen till nyföretagande och företagande 

i allmänhet. Den inställning befolkningen och de styrande har till företagande, är av viss 

betydelse för om ett gynnsamt näringslivsklimat för företagande överhuvudtaget ska kunna 

etableras. Det kan också finnas andra betydelsefulla faktorer i en region, som gör denna 

attraktiv för företagande. Dessa är befolkningens utbildningsnivå, möjligen fjärrkontakter, 

men även hur marknaden ser ut. Finns det en stor befolkning i regionen, där en stor del av 

dessa har höga inkomster, finns det antagligen en stor köpkraft hos denna befolkning. Detta är 

alltså en högintressant marknad för de flesta företagare att etablera sig och växa på. Men detta 

ämne återkommer jag till senare. 

 

När det gäller innovationer är det något som NUTEK åberopar som viktigt för att 

åstadkomma en starkare tillväxt. Detta är förståeligt eftersom nya idéer som leder till 

produkter som människor verkligen behöver, och som innebär stor efterfrågan på dessa 

produkter, betyder att Sverige kan konkurrera framgångsrikt med andra länder och skaffa sig 

fördelar. Men är det de satsningarna som verkligen prioriteras i alla regioner? 

 

Som tidigare sagts har NUTEK t.ex. ett stöd för sådana ändamål som kallas såddfinansiering. 

Syftet med denna finansiering är förnyelse av näringslivet genom att lämna ekonomiska 

medel i inledningsfasen av utvecklandet av tekniska produktidéer, som bedöms ha en stor 

tillväxtpotential. Men sedan detta regionalpolitiska stöd infördes 1999, har bara ett fåtal 

ärenden beviljats såddfinansieringsstöd. 1999 beviljades två ärenden, ett i Västmanlands län 

och ett i Västra Götalands län (NUTEK, R 2000: 12, 74). 2000 beviljades tre ärenden i Västra 

Götalands län och två i Västernorrlands län (NUTEK, R 2001: 9, 69). 2001 beviljades 14 



 47

ärenden i Västra Götalands län och 2 ärenden i Västernorrlands län och 1 ärende i Blekinge 

län (NUTEK, R 2002: 4, 55). 

 

Möjligen beror den inledningsvis låga beviljandet av såddfinansieringsstöd på att bidraget då 

var nyinfört. Senare speciellt under 2001 har antalet beviljade såddfinansieringsbidrag ökat 

markant. Det kan dock noteras att det är Västra Götalands län som oftast beviljat 

såddfinansieringsbidrag. Detta är en region som redan anses ha ganska stor tillväxtkraft av sig 

själv (Internet 3). Beviljandet beror i så fall antingen på att länsstyrelsen i Västra Götaland är 

mer frikostig med bidrag, eller på att det helt enkelt finns fler intressanta innovativa 

tillväxtprojekt att satsa på i denna tillväxtregion.  

 

Indikerar detta att det egentligen är mer sannolikt att innovationer skapas i regioner som har 

egen tillväxtkraft, och att de regionalpolitiska stöden kommer att fungera som stödåtgärder 

som ger regioner med svag tillväxtkraft verksamhetsimpulser, inte expanderar och utvecklas? 

I NUTEKS målsättning för de regionala satsningarna sägs också att dessa ska utgå från de 

regionala förutsättningarna och den inre dynamiken och tillväxtkraften. Men om den är svag 

kanske det innebär att satsningar på fler innovationer, växande avkastning och 

anpassningsförmåga som NUTEK förespråkar är viktiga faktorer för ekonomisk tillväxt, blir 

verkningslösa. Speciellt anpassningsförmågan har enligt NUTEK visat sig problematisk, 

eftersom de i samma rapport som de betonar tillväxtfaktorerna ovan, även menar att det visat 

sig att det är de centrala regionerna, som snabbt anpassar den regionala ekonomins utbud till 

förändringar i efterfrågan, såväl regionalt och nationellt som globalt. Medan de perifera 

regionerna däremot har svårt att genomföra anpassningsåtgärder. Möjligen är det så att det 

även krävs andra faktorer i regionen för att den ska vara attraktiv för företagen/företagandet, 

vilket i längden förhoppningsvis leder till ökad ekonomisk tillväxt. Exempel på sådana 

faktorer kan vara god inkomstutveckling och stor befolkningstäthet (marknadsmodellen) i 

regionen. För i en region med stor befolkning och där en stor andel av dessa har höga 

inkomster, kommer det antagligen att leda till att dessa köper mer varor och tjänster. Det gör 
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att denna region kommer att te sig som en lockande marknad för många potentiella 

företagare, eller redan etablerade företagare. Men även resurser som utbildningsnivå hos 

befolkningen verkar betydelsefullt (resursmodellen). Speciellt den eftergymnasiala 

utbildningen har visat sig ha en positiv inverkan på antalet nystartade företag. Det innebär 

dock inte att antalet nybildade företag i speciellt stor utsträckning sker på högskole- eller 

universitetsorter, förutom i stockholmsregionen. Högskolor- och universitets betydelse som 

viktiga resurscentra för företag är alltså inte så stor. Trots detta verkar fortsatta 

utbildningssatsningar vara viktiga, speciellt om Sverige framgångsrikt ska kunna konkurrera 

med andra länder när det gäller nya varor och tjänster. Även fjärrkontakter som flygplats, 

europaväg, kusthamn och färja kan ha en viss betydelse, trots att undersökningarna i K-fakta 

visat att dessa fjärrkontakters positiva påverkan på antalet nystartade företag, i princip är 

obefintlig. Orsaken är att det är troligt att många av de ovan uppräknade fjärrkontakterna har 

en viss positiv inverkan på företagandet i stort, men kanske inte är avgörande för 

företagsbildningen. Sist men inte minst viktigt är den politiska kulturen (miljömodellen). Vad 

är det för inställning som finns hos regionens/kommunens medborgare, eller hos deras 

politiker (OBS, politikerna är också medborgare) till företagandet? Är det något som 

prioriteras eller är det en lågprioriterad fråga? Problemet med vissa av dessa faktorer är att de 

inte är helt lätta att skapa. Satsningar på utbildning går att göra för att höja utbildningsnivån, 

flygplatser, och vägar går att bygga, men ökad befolkningstillväxt och höga löner kan vara 

svåra att åstadkomma. Viktigast är kanske inställningen till företagande, denna går också att 

förändra, men det verkar vara en process som tar lång tid. Tidigare inställningar verkar leva 

kvar trots att åtminstone vissa av de politiska partier som tidigare lågprioriterat företagande, 

säger sig ha ändrat inställning. Även bland en stor del av befolkningen verkar det som att 

satsningar på företagsbildning och företagande är en lågprioriterad fråga, trots att det finns 

undersökningar som visar att människor blivit mer positivt inställda till företagande. Detta 



 49

grundar jag på att ett parti som Vänsterpartiet har haft stora valframgångar de senaste åren. 

Men även på att Socialdemokraterna som visserligen har tappat väljare, trots allt är största 

parti i Sverige. Dessa partier har traditionellt haft en avvaktande inställning till 

nyföretagsbildning och företagande, även om det ska tilläggas att Socialdemokraterna 

tidigare prioriterat storföretagen i företagspolitiken. Socialdemokraterna är också det parti 

som också tydligast svängt i sina åsikter och börjat betona vikten av nya företag och ett 

klimat som är gynnsamt för företagande. Men i verkligheten verkar dessa förändrade 

värderingar inte riktigt ha slagit igenom. När det gäller de Centern och Kristdemokraterna 

verkar företagsbildningen även hos dessa vara en lågprioriterad fråga. Orsaken är att 

sambandet mellan antalet röster för kristdemokraterna och antalet nystartade företag i princip 

är varken positivt eller negativt, samtidigt som det finns ett svagt negativt samband mellan 

antalet röster på centern och antalet nystartade företag. Det verkar alltså som om dessa partier 

har en ganska ljum inställning till nyföretagande, eftersom många röster på dem inte 

avspeglar sig i många nystartade företag. Detta trots att dessa partier relativt ofta talar om 

vikten av att bestämma själv och privata lösningar. Totalt sett verkar det dock som om 

tidigare inställningar lever kvar hos både väljare och deras partier. Många röster på de partier 

som traditionellt varit avvaktande till företagande verkar fortfarande innebära få nya företag, 

samtidigt som det omvända gäller för partier som även tidigare varit positiva till företagande. 

Dvs. många av de som röstar för Moderaterna prioriterar i hög grad företagandefrågor, men 

samtidigt så kan det vara så att Moderata samlingspartiet själva propagerar för ökat 

företagande, och i hög grad vill skapa sådana förutsättningar. Det kan alltså vara båda dessa 

faktorer som samverkar. Dvs. både de som röstar på moderaterna och det moderata 

samlingspartiet bidrar genom sina ståndpunkter och sitt agerande till att fler nya företag 

bildas. Det ska också tilläggas att det naturligtvis finns undantag. Det finns kommuner som 

t.ex. styrs av socialdemokraterna, och där andelen nystartade företag hög. Möjligen tyder det 
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på att i dessa kommuner får de styrandes positivare uppfattning till företagande också 

genomslag i verklig handling. Samt att även inställningen/värderingen hos befolkningen på 

dessa platser verkligen har förändrats, så att dessa nu prioriterar företagandefrågor. Det ska 

dock tilläggas att det kan finnas andra förklaringar till att det bildas få företag på vissa 

ställen, t.ex. att det redan finns etablerade företag med många anställda på en ort, vilket gör 

att det för många människor på denna plats ter sig vara mer förmånligt att ta anställning i 

dessa företag, än att gå in i en osäkrare tillvaro som egenföretagare. Samtidigt kan det på 

andra platser finnas företagarförebilder, vilka inspirerar fler till att bli företagare. Om flera 

personer startar företag och dessutom är framgångsrika, så kan det tänkas att det lockar fler 

att bli egenföretagare. Men det måste antagligen vara relativt många företag som bildas, även 

om det kan räcka med enstaka ibland, samtidigt som dessa inte får växa så att de blir en 

alltför dominerande arbetsgivare på den aktuella orten ifråga. Skälet är att kommuner med 

mycket bygg- och industriverksamhet, har färre nystartade företag. Det behöver dock inte 

alltid vara så, men det är en tänkbar utveckling. Det ska också tilläggas att när 

industristrukturen i en kommun domineras av tjänsteföretag, tenderar dock egenföretagandet 

att vara högre, vilket konstaterades av författarna till ESO-rapporten i uppsatsens första 

kapitel. 

 

Men om vi återgår till näringslivspolitiken har de som utformat den kanske tänkt att om 

satsningar sker på fler företagare, eller på att befintliga företagare ska växa, samt utbildning så 

kommer det att leda till att befolkningstätheten ökar, att inkomstnivån stiger och att det blir ett 

uppsving i den aktuella regionen. Fast det verkar inte alltid göra det, eller så tar det väldigt 

lång tid. Möjligen är det feltänkt kanske det istället krävs att regionen innehar en rad 

egenskaper som lockar till företagande, snarare än att företagarna ska göra regionen attraktiv. 

Det är vad Johannisson och Bångs marknadsmodell och resursmodell till en viss del visar. 

Dvs. att regionen fungerar som en slags motor för företagande inte företagarna som en motor 

för regionen. Det verkar i alla fall som regioner som har de egenskaper som 

marknadsmodellen respektive och resursmodellen påvisar (t.ex. befolkningstäthet, hög 



 51

inkomstutveckling och hög utbildningsnivå), ofta är de mest drivkraftigaste regionerna. 

Möjligen är det svårt att skapa ett klimat som är gynnsamt för företagande med offentliga 

politiska instrument om dessa faktorer inte är uppfyllda, men framförallt om den politiska 

inställningen till företagande är ljum hos det största partiet, samt hos en rad andra partier, och 

hos de väljare som röster på dessa partier. Här har nog den kulturella aspekten en viktig 

betydelse. Det är en del av vad Putnam kommer fram till, eftersom han menar att betydelsen 

av tidsperspektivet och det kulturella arvet (dvs. de medborgerliga traditionerna) är viktiga 

faktorer när det gäller den framtida utvecklingen i en region. Hans slutsats är bl.a. den att 

regioner med stark medborgaranda ofta innehar många lokala föreningar, och att det finns ett 

aktivt engagemang från befolkningen när det gäller det lokala samhällets angelägenheter. Det 

ska tilläggas att Johannisson och Bång visat att det är främst vissa typer av lokalföreningar 

som har betydelse, främst sådana som har med kulturella aspekter att göra. Fast även 

regionens historia har betydelse för institutionernas effektivitet. Finns inte detta engagemang 

som även NUTEK mer eller mindre betonar när det säger att man ska utgå från den regionala 

dynamiken och växtkraften, verkar det svårt att få till stånd ett gynnsamt företagsklimat. 

Möjligen går det att försöka påverka dessa traditioner/värderingar, dynamik eller vad man vill 

kalla det utifrån. Men det är i så fall en process som tar mycket lång tid, om den alls lyckas.  

 

Detta är alltså ett antal olika förklaringar som också till viss del kan ses som lösningar på det 

grundläggande problemet i uppsatsen, nämligen att det statliga stödet inte ger den effekt som 

kan förväntas. Med det menas att regioner som får mycket statligt stöd har fler nystartade 

företag och en tillväxttakt som åtminstone ligger i paritet med de regioner som erhåller lågt 

statligt stöd. Men så är det inte, istället ligger företagsbildningen på samma nivå i regioner 

som erhåller högt statligt stöd som i regioner som får lågt statligt stöd, samtidigt som den 

ekonomiska tillväxttakten är lägre i de regioner som erhåller högt statligt stöd än i de regioner 

som får lågt statligt stöd. Därför är uppsatsens syfte att undersöka om det går att skapa ett 

gynnsamt företagsklimat med offentliga politiska instrument, när det resultatet av de hittills 

gjorda statliga satsningarna är så låga. Svaret på denna fråga är både ja och nej. Stödåtgärder 

gör klimatet för företagande gynnsammare, men möjligen skulle det kunna bli bättre om de 

förklaringsfaktorer som Putnam, Johannisson och Bång förespråkar som viktiga för 

företagsetableringar och ekonomisk utveckling, finns tillhanda i regionen samtidigt som 

stödåtgärder sätts in där. De förklaringsfaktorer som avses är hög befolkningstäthet, positiv 

inkomstutveckling, hög utbildningsnivå, starkt medborgerligt engagemang, etablerade 

nätverksstrukturer, förekomst av helst flera företags förebilder och sist men inte minst viktigt, 
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en positiv inställningen till företagandet. Kanske skulle det leda till en starkare tillväxt i dessa 

regioner och vara till nytta för hela landet, jämfört med om satsningar görs på att få tillväxten 

jämt fördelad. För i de regioner som saknar dessa faktorer, verkar stödåtgärderna ha svårt att 

åstadkomma en ekonomisk tillväxt som fungerar som en slags drivkraft som för regionen 

framåt. Ekonomisk tillväxt sker visserligen, men den ligger ofta under tillväxten i andra 

regioner, trots att dessa regioner får stöd. Det ska emellertid tilläggas att de ekonomiska 

stödåtgärderna inte är så stora att det är dessa som driver näringsverksamheten i respektive 

stödregion, även om stödet kan utgöra en betydande del i t.ex. olika typer av 

projektverksamhet. Detta gäller främst projekt som får EU- bidrag. En annan möjlighet är att 

existerande företag eller potentiella företagare i de regioner som har en ”god” ekonomisk 

tillväxt inte söker bidrag till sin verksamhet i lika stor utsträckning som i regioner där 

tillväxten är svag. Ett skäl kan vara att det finns en så bra marknad för dessa företag, att de 

inte behöver söka så många stödåtgärder. 
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Bilaga 1 
Detta är en redogörelse för de regionalpolitiska finansiella stöd som satsas på att utveckla ett 

bättre näringslivsklimat. 

 

Regionalt utvecklingsbidrag 
Det regionala utvecklingsbidraget ges till företag som vid en investering också vill expandera. 

Regionalt utvecklingsbidrag brukar ofta ges till investeringar i maskiner och byggnader. När 

det gäller tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer kan dessa vid 

etablering eller expansion av verksamheten i ett stödområde erhålla bidrag när maskiner och 

inventarier ska flyttas. Men det går även att få bidrag till forskning och utveckling, samt 

personalutbildning. Det regionala utvecklingsbidraget beviljas vanligtvis av 

Länsstyrelserna/självstyrelseorganen. Vid större ärenden är det emellertid antingen NUTEK 

eller regeringen som beviljar utvecklingsbidrag (NUTEK, R 2001: 9, 11f). 

 

Regionalt utvecklingsbidrag kallades under 1998 och 1999 regionalt utvecklingsstöd och 

kunde ges både som regionalt utvecklingsbidrag och regionalt utvecklingsstöd. 
 

De län som beviljat den största andelen regionalt utvecklingsbidrag mellan åren 1998 –2001 

Regionalt utvecklingsstöd, 1998, 1999 sedan som regionalt utvecklingsbidrag i (mkr) 

1998 1999 2000 2001 

Jämtland 93,3 Jämtland 74,1 Norrbotten 88,8 Norrbotten 89,4 

Norrbotten 89,9 Norrbotten 74,0 Värmland 48,6 Jämtland 75,8 

Västernorrland 42,2 Värmland 43,8 Västerbotten 41,5 Västerbotten 74,5 

Västerbotten 41,2 Gävleborg 35,9 Örebro 41,3 Västernorrland 57,0 

 Västerbotten 33,2 

(Källa: NUTEK, R 1999: 11, 2000: 12, 2001: 9, 2002: 4). 

 

Landsbygdsstöd 
Landsbygdsstöd kan beviljas till små och medelstora företag i glesbygd- och 

landsbygdsområden i hela landet. Avsikten med stödet är att gynna investeringar, öka 

sysselsättningen samt tillväxt och service i lands- och glesbygd. Landsbygdsstödet ges i form 

av antingen landsbygdsbidrag, landsbygdslån eller som bidrag för arbete i hemmet och till 

kommersiell service. Stöd till kommersiell service ges till kommuner och näringsidkare med 
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permanenta försäljningsställen i områden med liten service för medborgarna. Det är 

länsstyrelserna och de regionala självstyrelseorganen som beviljar landsbygdsstöd (NUTEK, 

R 2001:9, 12). 

 

De län som har beviljat den högsta andelen landsbygdsstöd åren 1998-2001 i (mkr) 

1998 1999 2000 2001 

* Västerbotten 52,4 Västernorrland 48,3 Gävleborg 36,8 Västerbotten 33,9 

* Gävleborg 42,7 Gävleborg 38,7 Västernorrland 32,3 Gävleborg 32,9 

 

* För 1998 ingår i landsbygdsstödet, stöd till kommersiell service 

(Källa: NUTEK, R 1999: 11, 2000: 12, 2001: 9, 2002: 4). 

 

Stöd till kommersiell service 
Stöd till kommersiell service räknas som en del av det regionalpolitiska landsbygdsstödet. 

Avsikten med detta stöd är att underlätta för investeringar samt främja 

sysselsättningsökningar, tillväxt och service i gles- och landsbygd. Detta för att befolkningen i 

dessa områden ska ha en tillgång till dagligvaror och drivmedel. Stödet ges till kommuner och 

näringsidkare med permanenta försäljningsställen för dagligvaror och drivmedel. Detta stöd 

till kommersiell service innefattar tre olika bidrag. 1) Investeringsbidrag: beviljas bl.a. för 

inköp, ny- eller ombyggnad av lokal eller omfattande reparation av denna. Men även för 

inredning och utrustning. Investeringsbidraget kan också ges för utbildning av ägare och 

anställda när det rör sig om dagvaruhandel. 2) Servicebidrag: ges till verksamheter som har 

temporära lönsamhets- och likviditetsproblem. Detta för att förhindra att företag som 

tillhandahåller varor och/eller tjänster som är extra nödvändiga för konsumenterna försvinner. 

3) Statligt hemsändningsbidrag ges till kommuner som fullt ut eller bara till en viss del står 

för kostnaden för hemsändning av dagligvaror. Hemsändningsbidrag kan också utgå till 

kommuner som ordnar inköpsresor till närmast liggande butik för de hushåll som finns på 

perifert avstånd från dagligvaruhandel, eller för personer som är utan möjligheter att ta sig till 

sådant ställe. 4) Landsbygdslån brukar ofta ges till liknande ändamål som för 

investeringsbidrag (NUTEK, R 2001: 9, 13f). 

 

Budgetåret 1999 har stöd till kommersiell service utgått med totalt 31 mkr, där 

investeringsbidrag utgörs av 16,5 mkr, servicebidrag av 6,9 mkr, hemsändningsbidrag av 6,6 
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mkr och landsbygdslån av 1,0 mkr. Länen som beviljat mest stöd är Jämtland med 15 % och 

Västerbottens med 14 %. Dessa län följs sedan tätt av Västernorrlands, Norrbottens och 

Värmlands län som beviljat mellan 8 % och 11 % vardera (NUTEK, R 2000: 12, 50f). 

 

Budgetåret 2000 har stöd till kommersiell service utgått med 26,5 mkr totalt, som fördelats på 

följande sätt, investeringsbidrag 11,5 mkr, servicebidrag 6,6 mkr, hemsändningsbidrag 7,5 

mkr och landsbygdslån 0,9 mkr. Västerbottens- och Västernorrlands län har beviljat mest stöd 

med 16,5 % respektive 13 %. Dessa följs av Norrbottens och Jämtlands län som beviljat 

mellan 11,4 % och 10,8 % stöd (NUTEK, R 2001: 9, 48f). 

 

Under budgetåret 2001 har stöd till kommersiell service uppgått till totalt 45,6 mkr. Detta har 

fördelats på följande sätt: investeringsbidrag 24,9 mkr, servicebidrag 10,1 mkr, 

hemsändningsbidrag 7,8 mkr och landsbygdslån 2,8 mkr. De län som anslagit mest stöd är 

Västerbotten med 23,6 % och Jämtland med 20,4 % (NUTEK, R 2002: 4, 36). 

 

Småföretagsstöd 
Det är länsstyrelse eller regionalt självstyrelseorgan som beviljar småföretagsstöd till små 

företag. Genom stödet ges småföretagen möjlighet att i snabbare takt expandera och på detta 

sätt uppnå en långsiktig sysselsättning. Småföretagsstöd ges till företag som har maximalt 50 

anställda. Deras omsättning får inte uppgå till mer än 7 miljoner euro eller högst 5 miljoner 

euro i balansomslutning, (dvs. företagets sammanlagda tillgångar). Företaget får också till 

högst 25 % vara ägt av ett företag som inte klarat dessa villkor (NUTEK, R 2001: 9, 14). 

 

De län som har beviljat mest småföretagarstöd åren 1998-2001 i (mkr) 

1998 1999 2000 2001 

Västra  Västra Jämtland 4,5 Blekinge 3,9 

Götaland 16,4  Götaland 5,0  Blekinge 4,5 Västernorrland 3,9 

Örebro 6,4 Örebro 4,7 Värmland 3,9 Jämtland 3,9 

Dalarna 5,6 

(Källa: NUTEK, R 1999: 11, 2000: 12, 2001: 9, 2002: 4). 
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Sysselsättningsbidrag 
Sysselsättningsbidrag ges av länsstyrelse, regionalt självstyrelseorgan samt NUTEK. Bidraget 

beviljas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som har en verksamhet som bedrivs 

på marknadsmässiga villkor. Enligt tidigare bestämmelser var syftet med 

sysselsättningsbidraget att skapa nya och bestående arbetstillfällen i de nationella 

stödområdena 1 och 2 (NUTEK, R 2001: 9, 15). Dessa stödområden har emellertid reviderats 

och döpts om till stödområde A och B, men det är fortfarande i princip samma kommuner 

som är stödområden, (se bilaga 2).  

 

Från och med 1998 års budgetår blev sysselsättningsbidraget selektivt, och beviljades genom 

preliminära beslut, enligt förordning (1998: 996). Senaste ändring kom genom förordning 

(2000: 1141). Nu prövas i varje ärende om bidraget krävs för att den önskade 

sysselsättningsökningen ska uppstå (NUTEK, R 2001: 9, 14). 

 

De län som har beviljat mest preliminärt sysselsättningsbidrag åren 1998-2001 i (mkr) 

1998 1999 2000 2001 

Norrbotten 25,5 Jämtland 32,0 Jämtland 31,1 Norrbotten 44,32 

Jämtland 24,5 Norrbotten 30,6 Norrbotten 22,3 Västra  

NUTEK 5,0 NUTEK 60,8 Västernorrland 19,9 Götaland 25,80 

  NUTEK 18,6 Jämtland 22,34 

  Regeringen 181,2 NUTEK 35,04 

   Regeringen 48,00 

(Källa: NUTEK, R 1999: 11, 2000: 12, 2001: 9, 2002: 4). 

 

Såddfinansiering 
Målet med denna typ av finansiering är att förnya näringslivet genom att tillskjuta 

ekonomiska medel i inledningsfasen av utvecklandet av tekniska produktidéer, som bedöms 

ha en stor tillväxtpotential. Såddfinansieringsstöd lämnas av NUTEK och länsstyrelserna. 

Såddfinansieringsstöd är en regionalpolitisk åtgärd som införts fr.o.m. 1999 (NUTEK, R 

2001: 9, 15f). 

 

Under 1999 togs beslut om såddfinansiering i ett ärende i Västmanlands län på 20 tkr och ett i 

Västra Götalands län på 0,17 mkr (NUTEK, R 2000: 12, 74). 2000 togs tre beslut om 
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såddfinansiering i Västra Götaland på totalt 0,35 mkr samt två beslut i Västernorrland på 

sammanlagt 0,18 mkr (NUTEK, R 2001: 9, 69). 2001 togs 14 beslut om såddfinansiering i 

Västra Götaland på sammanlagt 2,42 mkr, två togs i Västernorrland på totalt 0,12 mkr och ett 

togs i Blekinge län på 0,37 mkr (NUTEK, R 2002: 4, 55). 

Transportbidrag 
När det gäller transport av varor till och från eller inom transportbidragsområdet kan 

transportbidrag lämnas.  

 

Transportbidrag kan beviljas för transporter med bil, båt och järnväg. Varor som förädlats av 

tillverkningsindustrin i transportbidragsområdet kan få detta bidrag för transport ur detta 

område. Transportbidraget kan också ges för råvaror och halvfabrikat som ska transporteras in 

i transportbidragsområdet för att bearbetas. NUTEK är den myndighet som beviljar 

transportbidrag (NUTEK, R 2001:9, 16). 

 

Transportbidragsområdet är uppdelat på fem zoner som ser ut på detta sätt: 
”Zon 1: Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängskommuner (Värmland), Malungs, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner (Dalarna) Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker 
och Söderhamns kommuner (Gävleborg). 
Zon 2: Västernorrlands län. 
Zon 3: Jämtlands län utom Strömsunds kommun. 
Zon 4: Nordmalings, Robertfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs kommuner (Västerbotten) Bodens, 
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner (Norrbotten). 
Zon 5: Strömsund (Jämtland) Bjurholms, Doroteas, Lycksele, Malå, Norsjö, 
Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner (Västerbotten) 
Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, 
Överkalix och Övertorneå kommuner (Norrbotten)” (NUTEK, R 1999: 11, 57). 

 

Under åren 1998- 2001 har zon 4 och 5 alltid erhållit mest transportbidrag. Zon 1 har däremot 

erhållit minst bidrag åren 1998-2000, medan det år 2001 ej har fått några bidrag eftersom det 

inte längre ingår i stödområdet (NUTEK, R 2002: 4, 58). 

 

Projektmedel 
Det är de regionala självstyrelseorgan och NUTEK som beviljar projektmedel. 

Projektverksamheten ska bygga på en strategi som är långsiktig, och som orienterats mot 

ekonomisk tillväxt och balans inom regionen. Enligt gällande förordning ska 

projektverksamheten klarlägga det regionala utvecklingsarbetet, för att lämpliga åtgärder ska 

kunna vidtas, så att länets utvecklingsmål uppfylls. Trots att projektverksamheten inte är ett 
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direkt stöd till enskilda företag, inriktas en övervägande del av verksamheten på att 

åstadkomma en tillfredställande infrastruktur och ett gott näringslivsklimat (NUTEK, R 2001: 

9, 16f). 

 

Projektverksamheten fördelning på län 

Den totala projektverksamheten för 1998 var 603,8 mkr. Av detta gick 226,6 mkr till 

regionala projekt och 377,2 till medfinansiering av strukturfondsprojekt. De län som har 

beviljat mest projektmedel, medfinansiering inräknat är Västernorrlands-, Jämtlands-, 

Västerbottens- Norrbottens- samt Västra Götalands län. Dessa län har tillsammans fått 55 % 

av landets totala projektverksamhet. Med drygt 77 mkr var Norrbotten det enskilda län som 

erhöll mest projektmedel (NUTEK, R 1999: 11 62f). 

 

För 1999 var den totala projektverksamheten ca 640 mkr, varav 286 mkr gick till regionala 

projekt och ca 353 mkr till medfinansiering av strukturfondsprojekt. De län som erhållit mest 

stöd är Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västra Götaland. Tillsammans 

har de fått 57 % av landets totala projektverksamhet. Västernorrland fick mest stöd, ca 89,3 

mkr, medan minst stöd erhållits av Stockholms, Uppsalas och Hallands län som tagit emot 

mellan 2-7 mkr (NUTEK, R 2000: 12, 66f). 

 

Projektverksamheten uppgick totalt till ca 502 mkr för år 2000. Av detta gick 239 mkr till 

regionala projekt och ca 263 mkr till medfinansiering av strukturfondsprojekt. 57 % av 

landets totala projektverksamhetsmedel gick till Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens, 

Norrbottens och Västra Götalands län. Med ca 69 mkr var Västernorrland det enskilda län 

som fick mest stöd (NUTEK, R 2001: 9, 62f). 

 

Under 2001 satsades 925 mkr på projektverksamhet totalt. Av detta gick ca 375 mkr till 

regionala projekt och till medfinansiering av strukturfondsprojekt gick 550 mkr. 50 % av 

landets totala projektverksamhet gick till Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens-, 

Norrbottens-, och Västra Götalands län. Västerbotten och Dalarna var de enskilda län som 

fick mest med 114 mkr respektive 106 mkr (NUTEK, R 2002: 4, 48f). 
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Bilaga 2 
Här kommer en redogörelse för vilka kommuner som ingår i de nationella stödområdena A 

och B 
”Stödområde A 
Stöden som ges inom stödområde A syftar till att ge ökad tillväxt och en balanserad regional 
utveckling och de ges enbart till verksamheter som bedöms bli lönsamma och varaktiga. I 
stödområde A ingår kommuner, och delar av kommuner, enligt nedanstående lista. Observera att en 
kommun eller kommundel som inte ingår stödområde A kan ingå i stödområde B. 
 
Värmlands län 
Torsby 
 
Dalarnas län 
Vansbro, Malung, Orsa, Älvdalen, Mora (Våmhus församling) -(Venjan församling).  
 
Gävleborgs län  
Ljusdal  
 
Västernorrlands län  
Ånge, Sundsvall -(Holm församling) -(Liden församling), Sollefteå, Örnsköldsvik -(Anundsjö 
församling) -(Skorped församling) -(Björna församling) -(Trehörningsjö församling)  
 
Jämtlands län  
Ragunda, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre, Berg, Härjedalen, Östersund. 
 
Västerbottens län 
Bjurholm, Vindeln, Norsjö, Malå, Storuman, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Åsele, Lycksele, 
Skellefteå -(Fällfors församling) -(Jörn församling) -(Kalvträsk församling)  
 
Norrbottens län 
Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Pajala, Gällivare, Älvsbyn, Piteå -
(f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt. OBS ej församling), Boden -(Gunnarsbyn församling) -
(Edefors församling), Haparanda, Kiruna” (Internet 7). 
 
”Stödområde B 
Stöden som ges inom stödområde B syftar till att ge ökad tillväxt och en balanserad regional 
utveckling och de ges enbart till verksamheter som bedöms bli lönsamma och varaktiga. I 
stödområde B ingår kommuner, eller delar av kommuner, enligt nedanstående lista. Observera att en 
kommun eller kommundel som inte ingår i stödområde B kan ingå i stödområde A. OBS! I följande 
kommuner är vissa områden borttagna från stödområdet: Piteå kommun (f.d. Markbygdens 
kyrkobokföringsdistrikt), Hofors kommun (Robertsholm, Västra Hofors), Avesta kommun 
(Älvnäs/Djäknehyttan, Prästjorden, Rågenområdet, Västra centrum, Norra Grytnäs, Västra Grytnäs, 
Grytnäs gärde, Bengtsbo, Nordanö/Jularbo), Säffle kommun (Treabackarna, Västra Kila, Östra Kila, 
Bro/Ny-Huggenäs), Åmåls kommun (Adolfsberg/Räveln, Västermalm/Lugnet, Eliseberg/Rösen) 
 
Västra Götalands län 
Dals-Ed, Karlsborg, Bengtsfors, Åmål.  
 
Värmlands län  
Eda, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Arvika, Säffle.  
 
Örebro län 
Laxå , Degerfors , Hällefors , Ljusnarsberg , Karlskoga  
 
Västmanlands län  
Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta.  
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Dalarnas län  
Rättvik -(Ore församling), Smedjebacken, Mora -(Mora församling) -(Sollerön församling), Avesta, 
Ludvika.  
 
Gävleborgs län  
Hofors, Ovanåker, Nordanstig, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall. 
 
Västernorrlands län 
Timrå, Härnösand, Sundsvall -(Sundsvalls Gustav Adolf församling) -(Skönsmon församling) -
(Skön församling) -(Alnö församling) -(Sättna församling) -(Selånger församling) -(Stöde 
församling) -(Tuna församling) -(Attmar församling) -(Njurunda församling) -(Indal församling), 
Kramfors, Örnsköldsvik -(Örnsköldsvik församling) -(Arnäs församling) -(Sidensjö församling) -
(Nätra församling) -(Själevad församling) -(Mo församling) -(Grundsunda församling) -(Gideå 
församling).  
 
Västerbottens län 
Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, Umeå, Skellefteå -(Skellefteå S:t Olov församling) -(Skellefteå 
S:t Örjan församling) -(Bureå församling) -(Skellefteå lands- församling) -(Boliden församling) -
(Kågedalen församling) -(Byske församling) -(Lövånger församling) -(Burträsk församling). 
 
Norrbottens län  
Luleå, Piteå, Boden -(Överluleå församling) -(Sävast församling)” (Internet 8). 
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