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Förord
Civilekonomerna  presenterar  nu  sin  andra  rapport  på  temat  entreprenörskap.  Rapporten  ”Akademisk  
utbildning  och  samhällsekonomiska  vinster  –  Entreprenörskap  och  företagande  bland  akademiker  under  
perioden  2004–2009”  är  författad  av  forskarna  Lina  Ahlin,  Jonas  Gabrielsson  och  Karl  Wennberg.
Författarna  har  på  ett  tydligt  sätt  visat  att  företag  som  har  startats  av  akademiker  bidrar  till  ökad  ekonomisk  
tillväxt  och  en  stor  ökning  av  nya  arbetstillfällen.  Författarna  har  för  denna  rapport  tittat  på  fyra  grupper  
av  akademiker:  civilekonomer,  jurister,  civilingenjörer  och  läkare/tandläkare.  Baserat  på  de  nya  data  som  
rapporten  bygger  på  kan  vi  konstatera  att  utbildningsbakgrund  och  statens  resursfördelning  till  den  högre  
utbildningen  påverkar  nyföretagandet  i  landet.  Sverige  behöver  många  entreprenörer.  Rapporten  visar  att  
I|UHWDJVWDUWDGHDYFLYLOHNRQRPHUELGUDUWLOOÀHUDUEHWVWLOOIlOOHQ9LYLOODWWGHQQDUDSSRUWVNDELGUDWLOODWWIn
beslutsfattare  att  inse  att  akademiskt  entreprenörskap  är  viktigt  för  att  nå  ökad  sysselsättning  och  tillväxt  i  
Sverige.
Min  förhoppning  är  att  du  som  läser  denna  rapport  ser  möjligheterna  med  akademiskt  entreprenörskap.

För  Civilekonomerna
Alexander  Beck
Utredningschef

Akademiskt  entreprenörskap   –   1

Sammanfattning
I   denna   rapport   analyseras   samhällseffekter   av   satsningar   på   akademisk   utbildning   genom   att   se   på   hur  
akademikers  involvering  i  kunskapsintensivt  företagande  under  perioden  2004-2009  bidrar  till  nya  arbetstillfällen  
och  ekonomisk  tillväxt.  I  rapporten  fokuseras  särskilt  fyra  huvudsakliga  grupper  av  akademiker:  civilekonomer,  
civilingenjörer,  jurister  samt  läkare/  tandläkare  (medicinare).  Rapporten  är  författad  av  Lina  Ahlin;;  verksam  vid  
CIRCLE   och   Nationalekonomiska   institutionen/Lunds   Universitet,   Jonas   Gabrielsson;;   verksam   vid   CIRCLE/
Lunds  Universitet  och  Sektionen  för  Ekonomi  och  Teknik/Högskolan  i  Halmstad,  samt  Karl  Wennberg;;  verksam  
vid  Centrum  för  Entreprenörskap  och  Affärsskapande/  Handelshögskolan  i  Stockholm  och  Ratio  -  Näringslivets  
Forskningsinstitut.
Rapportens  resultat  visar  genomgående  att  akademikers  företag  bidrar  till  nya  arbetstillfällen  och  ekonomisk  
WLOOYl[W L EHW\GOLJW K|JUH XWVWUlFNQLQJ lQ DQGUD I|UHWDJ 'HW ¿QQV lYHQ VWRUD VNLOOQDGHU PHOODQ I|UHWDJ VRP
startas  och  drivs  av  individer  med  olika  akademiska  utbildningsinriktningar.  Civilekonomers  och  civilingenjörers  
I|UHWDJVNDSDUEHW\GOLJWÀHUQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQlQMXULVWHUVRFKPHGLFLQDUHVI|UHWDJ6DPWLGLJWlUELGUDJHWIUnQ
civilekonomers  företag  till  nya  arbetstillfällen  cirka  20  procent  högre  än  civilingenjörernas  företag.  
Utöver   sammanställningen   av   akademikerföretagens   bidrag   till   nya   arbetstillfällen   och   ekonomisk   tillväxt  
presenterar   vi   också   ett   antal   pedagogiska   och   användbara   nyckeltal   för   att   mäta   den   entreprenöriella  
avkastningen  från  investeringar  i  akademisk  utbildning.  Denna  avkastning  baseras  på  akademikerföretagens  
bidrag   till   nya   arbetstillfällen   och   ekonomisk   tillväxt   i   förhållande   till   statens   kostnader   för   olika   typer   av  
DNDGHPLVND XWELOGQLQJDU , DQDO\VHQ ¿QQHU YL DWW RP P\QGLJKHWHUQD VDWVDU   NURQRU Sn HQ DNDGHPLVN
utbildning  så  har  detta  generellt  sett  en  god  entreprenöriell  avkastning  för  samtliga  utbildningsgrupper.  
9L ¿QQHU lYHQ DWW UHVXOWDWHQ VNLOMHU VLJ PDUNDQW nW PHOODQ ROLND DNDGHPLVND XWELOGQLQJDU 9nUD UHVXOWDW YLVDU
DWW MXULVWHUV RFK IUDPI|UDOOW FLYLOHNRQRPHUV I|UHWDJ JHQHUHUDU EHW\GOLJW ÀHU Q\D DUEHWVWLOOIlOOHQ SHU VWDWOLJ
utbildningskrona  jämfört  med  civilingenjörers  och  läkares/  tandläkares  företag,  framförallt  eftersom  kostnaden  
för  att  utbilda  de  senare  grupperna  är  så  pass  mycket  högre.  Skillnaderna  i  entreprenöriell  avkastning  mellan  de  
olika  akademiska  utbildningsgrupperna  i  termer  av  löneutbetalningar  och  skatteintäkter  baserat  på  företagens  
RPVlWWQLQJlUP\FNHWVQDUOLNDGHVNLOOQDGHUVRPYL¿QQHUI|UQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQ
För  att  driva  på  tillväxten  och  den  industriella  utvecklingen  i  ekonomin  behöver  Sverige  individer  och  företag  
som   kan   omsätta   teknologi   och   ny   kunskap   till   produkter   och   tjänster.   Förhoppningen   är   att   rapporten   skall  
bidra  till  den  fortsatta  debatten  kring  hur  akademiker  bidrar  till  den  samhällsekonomiska  utvecklingen  genom  
involvering  i  kunskapsintensivt  företagande  och  entreprenörskap.
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English  Summary
This  report  presents  an  analysis  of  the  effects  on  society  of  investments  in  higher  education  with  a  focus  on  the  
contribution  of  academics  in  knowledge  intensive  venturing  between  2004  and  2009  to  new  job  opportunities  
DQGHFRQRPLFJURZWK7KHUHSRUWIRFXVHVRQJUDGXDWHVLQIRXUPDLQDFDGHPLF¿HOGV(QJLQHHULQJEXVLQHVV
law  and  medical  sciences  (dentistry  and  medicine).  Collaborators  and  co-authors  of  the  report  are  Lina  Ahlin,  
DI¿OLDWHGZLWK&,5&/(DQGWKH'HSDUWPHQWRI(FRQRPLFV/XQG8QLYHUVLW\-RQDV*DEULHOVVRQDI¿OLDWHGZLWK
CIRCLE/Lund  University  and  the  School  of  Business  and  Engineering/  Halmstad  University;;  and  Karl  Wennberg,  
DI¿OLDWHGZLWKWKH&HQWUHIRU(QWUHSUHQHXUVKLSDQG%XVLQHVV&UHDWLRQ6WRFNKROP6FKRRORI(FRQRPLFVDQGWKH  
Ratio  Institute.
The  results  clearly  show  that  companies  started  and  lead  by  academics  contribute  to  new  employment  and  
HFRQRPLFJURZWKWRDPXFKKLJKHUH[WHQWWKDQRWKHUFRPSDQLHV$WWKHVDPHWLPHZH¿QGODUJHGLIIHUHQFHVLQ
contribution  when  looking  at  companies  started  by  individuals  in  the  different  groups  of  academics.  Companies  
VWDUWHG E\ JUDGXDWHV LQ HQJLQHHULQJ RU EXVLQHVV FRQWULEXWH ZLWK D VLJQL¿FDQWO\ KLJKHU QXPEHU RI QHZ MRE
opportunities  compared  to  those  started  by  graduates  in  law  or  medicine.  Moreover,  the  contribution  to  new  
job  opportunities  of  companies  started  by  business  graduates  exceed  by  about  20  percent  the  contributions  of  
companies  started  by  graduates  in  engineering/technology.
In  the  report  we  also  present  some  accessible  and  useful  key  ratios  to  measure  and  analyse  the  entrepreneurial  
returns  from  investments  in  academic  education.  The  calculation  of  the  returns  is  based  on  the  contribution  
of  companies  led  by  academics  to  new  employment  and  economic  growth  in  relation  to  the  state  cost  for  the  
HGXFDWLRQRIGLIIHUHQWDFDGHPLFJURXSV,QWKHDQDO\VLVZH¿QGWKDW6ZHGLVKFURZQVSXWLQWRDFDGHPLF
education  by  national  authorities  provide  an  overall  positive  entrepreneurial  return  for  all  educational  groups.
,QDGGLWLRQWKHUHVXOWVGLIIHUVLJQL¿FDQWO\EHWZHHQWKHDFDGHPLF¿HOGVVWXGLHGLQWKDWFRPSDQLHVVWDUWHGE\
law  or  business  graduates  generate  more  new  job  opportunities  per  state-invested  crown  compared  to  those  
started  by  graduates  in  engineering  or  medicine.  This  is  mainly  due  to  the  fact  that  the  cost  for  educating  the  
former  groups  of  academics  is  much  lower.  The  difference  in  entrepreneurial  returns  measured  by  wages  paid  
to  employees  and  taxes  on  total  sales  show  a  similar  pattern.
To  sustain  economic  growth  and  industrial  development  in  Sweden,  there  is  a  need  for  individuals  and  companies  
ZLWKWKHFDSDFLW\WRWUDQVIRUPWHFKQRORJ\DQGQHZVFLHQWL¿FNQRZOHGJHLQWRSURGXFWVDQGVHUYLFHV2XUKRSHLV
that  the  report  will  contribute  to  the  debate  about  how  academics  contribute  to  economic  development  through  
involvement  in  knowledge  intensive  venturing  and  entrepreneurship.
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Akademisk  utbildning  och  
samhällsekonomiska  vinster
1.  Introduktion
Det  råder  idag  bred  enighet  bland  forskare  och  beslutfattare  om  att  entreprenörskap  i  form  av  nya  och  
växande  företag  spelar  en  central  roll  för  den  samhällsekonomiska  utvecklingen.  Dessa  företag  kanaliserar,  
omsätter  och  applicerar  nya  kombinationer  av  kunskap  och  resurser,  vilket  skapar  innovationer  och  
nya  arbetstillfällen1.  Forskningen  har  i  detta  avseende  lyft  fram  satsningar  på  kunskapsintensivt  och  
högteknologiskt  entreprenörskap  som  särskilt  betydelsefullt  för  den  långsiktiga  ekonomiska  tillväxten  
eftersom  det  driver  på  teknologisk  utveckling  och  industriell  förnyelse  samtidigt  som  det  genererar  positiva  
sidoeffekter  i  form  av  indirekt  kunskapsspridning  2.  Denna  typ  av  tillväxtdrivande  entreprenörskap  omfattar  
företag  och  affärsmodeller  med  ett  högt  kunskapsinnehåll  och  där  nya  idéer  och  teknologier  utnyttjas  för  
ekonomiskt  värdeskapande.
Akademisk  utbildning  ses  som  en  av  de  mest  centrala  samhällsresurserna  för  att  få  fram  individer  med  
rätt  kompetens  att  starta  och  arbeta  i  kunskapsintensiva  och  högteknologiska  företag.  Som  stöd  för  detta  
visar  forskning  att  det  krävs  en  viss  utbildningsnivå  för  att  kunna  förstå  och  bearbeta  ny  kunskap  och  nya  
teknologier  som  sedan  kan  omsättas  i  nya  produkter,  processer  och  sätt  att  organisera  affärsverksamhet3.  
+|JUHXWELOGQLQJI|UElWWUDUlYHQLQGLYLGHQVI|UPnJDDWWLGHQWL¿HUDDIIlUVP|MOLJKHWHUSnPDUNQDGHQVDPWLGLJW
som  förtroendet  för  den  egna  entreprenöriella  förmågan  ökar4.  Således  kan  satsningar  på  akademisk  
utbildning  ses  som  en  samhällsinvestering  för  att  driva  på  nyföretagande  och  ekonomisk  tillväxt  på  både  
regional  och  nationell  nivå.
Staten  investerar  betydande  summor  på  att  främja  akademisk  utbildning  bland  befolkningen.  Exempelvis  
uppgick  statens  utgifter  för  studiestöd,  högre  utbildning  och  universitetsforskning  till  76,7  miljarder  kronor  för  
2012,  vilket  motsvarar  drygt  9,4  procent  av  de  totala  utgiftsposterna  i  statsbudgeten5.  Dessa  höga  kostnader  
I|UDWW¿QDQVLHUDRFKEHGULYDROLNDDNDGHPLVNDXWELOGQLQJDUO\IWHUEHKRYHWDYDWWXWYlUGHUDYLONHQDYNDVWQLQJ
PDQInUXWDYDWWG\OLNDLQYHVWHULQJDU'HW¿QQVHWWJHQHUHOOWXQGHUVNRWWDYVWXGLHUVRPLNYDQWLWDWLYDWHUPHU
undersöker  kopplingen  mellan  högre  utbildning  och  tillkomsten  av  nya  företag  och  arbetstillfällen  som  mått  för  
att  mäta  avkastningen  på  utbildning.  
Eftersom  entreprenörskap  spelar  en  central  roll  för  den  samhällsekonomiska  utvecklingen  har  vi  i  denna  
rapport  analyserat  avkastningen  på  olika  akademiska  utbildningar  i  termer  av  entreprenöriell  avkastning.  
Detta  mäts  genom  att  se  på  antal  företag,  antal  årsarbetstillfällen,  löneutbetalningar  samt  omsättning/
momsintäkter  som  företagare  med  akademisk  utbildning  genererar  i  förhållande  till  kostnaden  för  deras  
utbildning.  
Denna  rapport  är  en  uppföljning  och  fortsättning  på  en  tidigare  rapport  där  man  studerade  kopplingen  mellan  
akademikers  utbildningsbakgrund  och  nyföretagande  under  perioden  1990  och  200269LKDULGHQQDUDSSRUW
1  
2  
3  

5  
6  

Landström  (2010)
Wright,  Clarysse,  Mustar  &  Lockett  (2008),  Delmar  &  Wennberg  (2010)
Nelson  &  Phelps  (1966),  Benhabib  &  Spiegel  (1994)
'DYLGVVRQ  9DQ3UDDJ &UDPHU 
  Budgetpropositionen  för  2012,  sida  5  (Regeringens  proposition  2011/12:1  med  förslag  till  statens  budget  för  2012,  
¿QDQVSODQRFKVNDWWHIUnJRU1HGODGGQLQJVEDUSnZZZUHJHULQJHQVHFRQWHQWFGDFDDHGSGI 
Wetter  &  Wennberg  (2007)
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uppdaterat  det  aktuella  kunskapsläget  i  forskningen  samt  tagit  fram  nya  siffror  från  Statistiska  Centralbyråns  
dataregister  för  alla  företag  som  drevs  av  akademiker  i  kunskapsintensiva  sektorer  mellan  2004  och  2009.  
Data  om  företagens  grundare  är  hämtade  från  samma  period.  Rapporten  innehåller  följande  delar:
(QVXPPHULQJDYIRUVNQLQJVU|QHQNULQJWLOOYl[WVNDSDQGHHQWUHSUHQ|UVNDS
(QNDUWOlJJQLQJDYVYHQVNDI|UHWDJLNXQVNDSVLQWHQVLYDEUDQVFKHU
(QNDWHJRULVHULQJDYXWELOGQLQJVEDNJUXQGHQKRVLQGLYLGHUVRPVWDUWDURFKGULYHUNXQVNDSVLQWHQVLYDI|UHWDJ
(QDQDO\VDYGHHQWUHSUHQ|ULHOODDYNDVWQLQJHQDYROLNDK|JUHXWELOGQLQJDUXUHWWVDPKlOOVHNRQRPLVNW
nyttoperspektiv  
Rapporten  är  upplagd  enligt  följande  struktur:  Först  följer  en  litteraturöversikt  kring  forskning  om  varför  
RFKKXUHQWUHSUHQ|UVNDSRFKQ\I|UHWDJDQGHlUYLNWLJWI|UHNRQRPLVNWLOOYl[W9LOlJJHUVlUVNLOWIRNXV
SnMREEVNDSDQGHRFKYLONDW\SHUDYI|UHWDJVRPVNDSDUÀHVWQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQ9LVXPPHUDUlYHQ
NXQVNDSVOlJHWNULQJNRSSOLQJHQPHOODQXWELOGQLQJRFKI|UHWDJDQGH9LNRQVWDWHUDUDWWGHWVDNQDVUDSSRUWHU
som  undersöker  relationen  mellan  utbildningsinriktning  och  nyföretagande  på  ett  metodiskt  och  systematiskt  
sätt.  Efter  vår  litteraturöversikt  följer  ett  metodavsnitt  där  vi  beskriver  hur  vi  använder  data  från  Statistiska  
Centralbyrån  för  att  undersöka  kunskapsintensivt  företagande  bland  svenska  akademiker.  Därefter  
presenterar  vi  våra  resultat  där  fokus  ligger  på  hur  den  relativa  kostnaden  för  att  utbilda  olika  akademiker  
återbetalar  sig  i  termer  av  nya  företag,  jobbskapande  och  lönetillväxt.  Rapporten  avslutas  med  en  diskussion  
och  slutsatser  kring  resultaten  som  framkommit.
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2.  Litteraturgenomgång
2.1  Entreprenörskap  och  nyföretagande
Idag  ses  entreprenörskap  och  små  växande  företag  som  viktiga  fundament  i  en  fungerande  ekonomi  
eftersom  det  driver  på  den  teknologiska  utvecklingen  och  bidrar  till  näringslivsdynamik  och  tillförsel  av  nya  
arbetstillfällen7.  Denna  insikt  är  dock  något  som  framförallt  vunnit  mark  i  forskningen  under  de  senaste  
GHFHQQLHUQDYLONHWELGUDJLWWLOODWWIUnJDQKDUYlFNWVDYDOOWÀHUSROLWLNHURFKEHVOXWVIDWWDUH7LGLJDUHYDUGHW
dock  istället  de  stora  etablerade  industriföretagen  som  under  efterkrigstidens  industriella  expansion  sågs  som  
den  största  och  viktigaste  källan  till  nya  jobb  och  ekonomisk  tillväxt  i  samhället.8  Denna  gängse  uppfattning  
baserades  framförallt  på  de  stora  företagens  skalfördelar  i  produktion  och  FoU-verksamhet.
De  stora  etablerade  industriföretagens  betydelse  för  den  samhällsekonomiska  utvecklingen  utmanades  
emellertid  under  slutet  av  1970-talet  av  David  Birch  som  i  sin  rapport  med  titeln  The  Job  Generation  Process  
YLVDGHDWWGHWYDUGHVPnI|UHWDJHQVRPELGURJWLOODWWVNDSDGHÀHVWDQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQD9.  I  rapporten  
använde  han  sig  av  för  den  tiden  nya  statistiska  data  för  att  undersöka  hur  arbetstillfällen  skapades  i  de  
stora  amerikanska  städerna.  Resultaten  visade  att  majoriteten  av  de  nya  arbetstillfällena  skapades  av  
företag  med  mindre  än  tjugo  anställda,  och  ofta  var  det  unga  fristående  företag  utan  ägarkopplingar  till  större  
bolag.  Trots  sin  ringa  omfattning  och  begränsade  upplaga10  bidrog  rapporten  till  att  förändra  den  pågående  
SROLWLVNDGHEDWWHQVDPWLGLJWVRPGHW¿FNPnQJDIRUVNDUHDWWIRUWVlWWQLQJVYLVWDPHGHQWUHSUHQ|UVNDSRFK
nyföretagande  i  sina  ekonomiska  analyser.
Den  kontroversiella  tesen  att  det  är  de  små  företagen11  som  är  den  viktigaste  källan  till  dynamik  och  
MREEVNDSDQGHLVDPKlOOVHNRQRPLQKDUXWPDQDWVÀHUDJnQJHUEODQGDQQDWJHQRPNULWLNEDVHUDWSn
metodologiska  grunder12.  Kontentan  efter  snart  trettio  år  av  forskning  på  området  har  dock  förändrat  David  
Birchs  resultat  från  att  vara  banbrytande  till  att  idag  bli  den  etablerade  uppfattningen  bland  såväl  forskare  som  
SROLWLNHU([HPSHOYLVNRQVWDWHUDGH0LUMDPYDQ3UDDJRFK3HWHU9HUVORRWLVLQVXPPHULQJDYHPSLULVNIRUVNQLQJ
på  området  att  det  är  otvetydigt  att  det  är  de  små  företagen  som  bidrar  till  nettotillförseln  av  nya  arbetstillfällen  
i  samhällsekonomin,  även  när  man  tar  hänsyn  till  olika  metodologiska  ansatser13.

2.2  Entreprenörskap  och  tillväxtföretag
Medan  David  Birch  lyfte  fram  betydelsen  av  de  mindre  företagen  för  nettotillförseln  av  nya  arbetstillfällen  
under  slutet  av  1970-talet,  så  föreslog  han  tillsammans  med  James  Medoff  under  början  av  1990-talet  att  
de  mest  betydelsefulla  företagen  varken  var  små  eller  stora14.  Istället  var  detta  förbehållet  de  företag  som  
rörde  sig  från  att  vara  små  till  att  snabbt  växa  sig  större.  Dessa  snabbväxande  företag  kallades  gaseller,  och  
associationen  med  ett  djur  som  är  känd  för  sin  snabbhet  visade  sig  vara  en  kraftfull  metafor  som  spred  sig  
bland  såväl  forskare  som  beslutsfattare.  Gasellerna  jämfördes  med  elefanter  –  stora  och  ofta  börsnoterade  
företag,  och  möss  –  små  företag  som  växer  väldigt  lite  och  som  därmed  bidrar  marginellt  till  att  skapa  nya  
7  
8  
9  
10  
11
12  
13
14  

Audretsch  (2008)
Se  exempelvis  Schumpeter  (1942)  och  Gailbraith  (1956,  1967).
Birch  (1979)
Rapporten  var  på  56  sidor  och  såldes  i  12  exemplar.
,QRP(8GH¿QLHUDVI|UHWDJPHGXQGHUDQVWlOOGDVRPVPn'HW¿QQVGRFNLQJHQDOOPlQWYHGHUWDJHQGH¿QLWLRQL
forskningen.
Se  Kirchhoff  &  Greene  (1998)  för  en  summering  av  debatten..
0LUMDPYDQ3UDDJ 3HWHU9HUVORRW VLGD
Birch  &  Medoff  (1994)
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arbetstillfällen.  Gasellerna  framställs  i  kontrast  till  elefanter  och  möss  som  vitala  företag  som  i  hög  grad  bidrar  
till  sysselsättningstillväxten  i  samhället.  Gasellerna  beskrivs  också  som  innovativa  i  den  bemärkelsen  att  
de  ger  kunder  nya  eller  förbättrade  produkter  och  tjänster  och  därmed  tvingar  företag  med  mindre  effektiva  
lösningar  ut  från  marknaden15.  De  snabbväxande  gasellerna  spelar  således  en  viktig  roll  för  samhälls-
ekonomin  på  grund  av  deras  bidrag  till  effektivisering  och  förnyelse.
Forskningen  kring  gasellföretag  har  visat  att  de  står  för  en  mycket  liten  andel  av  det  totala  antalet  företag  
samtidigt  som  de  har  en  avgörande  betydelse  för  den  ekonomiska  utvecklingen167URWVDWWGHW¿QQVVWRU
variation  i  teoretiska  och  metodologiska  ansatser  mellan  olika  studier  så  går  det  ändå  att  sammanfatta  en  del  
gemensamma  resultat.  Exempelvis  så  visar  Magnus  Henreksson  och  Dan  Johansson  i  en  nyligen  genomförd  
litteraturgenomgång  på  området  att  gasellföretagen  bidrar  disproportionellt  till  att  skapa  nya  arbetstillfällen  
jämfört  med  övriga  företag17.  De  står  för  en  stor  del  av  nettotillförseln  av  nya  arbetstillfällen  och  ibland  även  för  
all  nettotillförsel  i  de  fall  där  arbetstillfällen  minskar  i  icke-högtillväxtföretag.  Detta  samband  är  särskilt  tydligt  
under  recessioner  där  gasellföretagen  fortsätter  att  växa  medan  icke-gasellföretag  istället  tenderar  att  minska  
sina  anställda  eller  försvinna.
*DVHOOI|UHWDJ¿QQVLDOODVWRUOHNVNODVVHU'RFNYLVDUIRUVNQLQJHQDWWVPnI|UHWDJlU|YHUUHSUHVHQWHUDGH
bland  gasellföretagen  samtidigt  som  ålder  är  en  viktig  faktor  i  sammanhanget.  Samtliga  studier  i  Henreksson  
och  Johanssons  genomgång  som  har  uppgifter  om  företagens  ålder  visar  till  exempel  att  gasellföretagen  
i  genomsnitt  är  yngre.  De  små  och  unga  gasellföretagen  växer  dessutom  organiskt  i  betydligt  högre  
utsträckning  än  de  större  och  äldre  gasellföretagen,  vilket  gör  att  deras  bidrag  till  nettotillförseln  av  nya  
arbetstillfällen  är  större.
7LOOYl[WP|MOLJKHWHUI|UNQLSSDVRIWDPHGK|JWHNQRORJLVNDI|UHWDJLQRPELRPHGLFLQHOOHU,7'HW¿QQVGRFN
inga  belägg  i  forskningen  för  att  gasellföretag  är  överrepresenterade  i  några  särskilda  branscher.  Däremot  
nWHU¿QQVGHRIWDUHLXQJDRFKYl[DQGHEUDQVFKHUPHGHWWVWRUWLQÀ|GHDYQ\DI|UHWDJVnVRPWLOOH[HPSHO
i  den  framväxande  tjänstesektorn.  Det  kan  i  sammanhanget  påpekas  att  det  under  de  senaste  åren  har  
varit  kunskapsintensiva  tjänster  som  stått  för  den  mest  dynamiska  källan  till  nya  arbetstillfällen  inom  såväl  
Sverige18  som  resten  av  EU19.

2.3  Kunskapsintensivt  entreprenörskap  och  akademisk  utbildning
En  viktig  lärdom  från  den  senaste  tidens  entreprenörskapsforskning  är  att  inte  se  alla  typer  av  nyföretagande  
VRPHQW\GLJWSRVLWLYDI|UGHQHNRQRPLVNDXWYHFNOLQJHQXWDQVQDUDUHDWWGHW¿QQVEHKRYDYDWWXSSPlUNVDPPD
och  stödja  nya  företag  med  hög  tillväxtpotential20.  I  denna  rapport  fokuserar  vi  på  akademikers  
HQWUHSUHQ|UVNDSYLONHWYLGH¿QLHUDUVRPNXQVNDSVEDVHUDWQ\I|UHWDJDQGHDYDNDGHPLVNWXWELOGDGHLQGLYLGHU
$NDGHPLNHUVHQWUHSUHQ|UVNDSlULOLNKHWPHGGHQVQlYDUHGH¿QLWLRQHQDNDGHPLVNWHQWUHSUHQ|UVNDSHQ
kanal  för  att  omvandla  forskningsnära  kunskap  till  kommersiella  och  värdeskapande  aktiviteter.  Däremot  så  
LQNOXGHUDUYnUGH¿QLWLRQHQEHW\GOLJWVW|UUHRFKEUHGDUHJUXSSLQGLYLGHUVRPXWELOGDVLGHWVYHQVNDV\VWHPHW
för  högre  akademisk  utbildning.
15  
16

17  
18  
19  
20  

Birch  &  Medoff  (1994),  se  även  Henreksson  &  Johansson  (2010)
'
 HW¿QQVHQPlQJGVWXGLHUSnRPUnGHW)|UVWXGLHUDYVYHQVNDI|UHWDJVHH[HPSHOYLV'HOPDU'DYLGVVRQ 
Gartner,  (2003)  eller  Daunfeldt,  Elert  &  Johansson  (2010).  För  internationella  studier,  se  exempelvis  Storey  
(1994),  Tether  &  Massini  (1998),  Brüderl  &  Prisendörfer  (2000),  Almus  (2002),  Littunen  &  Tohmo  (2003),  Fritsch  &  
Weyh  (2006)  och  Halabisky,  Dreessen  &  Parsley  (2006).
Henreksson  &  Johansson  (2010)
Delmar  och  Wennberg  (2010),  Hagman  &  Bergström  (2010)
Bishop  (2008:282)
Fritsch  (2008),  Shane  (2009),  Delmar  och  Wennberg  (2010,  s.  26)
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Intresset  för  att  omvandla  forskningsnära  kunskap  till  kommersiella  och  värdeskapande  aktiviteter 21  kan  
ses  mot  en  långtgående  samhällsförändring  där  utvecklade  industriländer  som  Sverige  allt  mer  utvecklats  
WLOODWWEOLLQQRYDWLRQVGULYQDHNRQRPLHUVRPNDUDNWlULVHUDVDYK|JNYDOL¿FHUDG)R8YHUNVDPKHW|NDW
kunskapsinnehåll  i  yrken  och  arbetsuppgifter,  och  en  expanderande  tjänstesektor 22.  Denna  utveckling  
hänger  samtidigt  ihop  med  mer  långsiktiga  strukturella  förändringar  i  världsekonomin  där  företagens  
konkurrensförmåga  gradvis  har  gått  från  att  bestå  i  skalfördelar  och  effektiviseringsprocesser  till  att  mer  
KDQGODRPI|UPnJDQDWWWDWLOOVLJQ\NXQVNDSRFKHUEMXGDQ\DRFKPHUVR¿VWLNHUDGHSURGXNWHUWMlQVWHURFK
organisationslösningar 23.  Akademikers  entreprenörskap  kan  i  detta  avseende  ses  som  ett  viktigt  inslag  för  att  
förverkliga  visionen  om  en  konkurrenskraftig,  dynamisk  och  kunskapsbaserad  ekonomi.
I  Sveriges  utveckling  mot  en  kunskapsbaserad  nation  har  det  humankapital  som  erhålls  genom  akademisk  
utbildning  blivit  en  allt  mer  central  komponent  för  att  kunna  behålla  och  öka  innovationskapaciteten  i  
ekonomin.  Högre  utbildningsnivåer  bland  befolkningen  stödjer  exempelvis  spridandet  och  överföringen  av  
kunskap  om  nya  affärsmodeller,  teknologier,  produkter  och  processer  för  att  organisera  arbete  –  både  mellan  
individer  och  inom  organisationer 24.  Högre  utbildningsnivåer  har  även  visat  sig  ha  ett  positivt  samband  med  
andelen  tillväxtföretag  i  ett  land,  bland  annat  på  grund  av  att  efterfrågan  påverkas  och  förändras  mot  mer  
specialiserade  varor  och  tjänster 25.  I  tillägg  till  detta  innebär  satsningar  på  akademiska  utbildningar  även  ökad  
akademisk  FoU,  vilket  ”spiller  över”  i  den  privata  sektorn  och  genererar  nya  tillväxtmöjligheter 26.  Sammantaget  
lUVnOHGHVGHQGRPLQHUDQGHXSSIDWWQLQJHQLIRUVNQLQJHQDWWGHW¿QQVHWWSRVLWLYWVDPEDQGPHOODQDQGHOHQDY
befolkningen  med  högre  utbildning  och  samhällets  förmåga  att  utveckla  sin  konkurrenskraft  och  stödja  fortsatt  
ekonomisk  tillväxt 27.
Hur  ser  då  sambandet  ut  mellan  akademisk  utbildning  och  entreprenörskap  på  individnivå?  En  vanlig  
uppfattning  är  att  högre  utbildning  inte  är  vidare  behjälpligt  för  att  få  personer  att  engagera  sig  i  nyföretagande  
och  entreprenörskap.  Till  exempel  så  har  det  lyfts  fram  att  utbildning  snarare  riskerar  att  hindra  sådana  
intentioner,  t.ex.  genom  att  fostra  konformt  tänkande  och  göra  personer  mindre  kreativa  och  mer  riskaverta28.  
Forskningen  visar  dock  snarare  det  motsatta.  En  ökad  utbildningsnivå  ökar  nämligen  sannolikheten  för  
nyföretagande,  även  när  man  kontrollerar  för  andra  viktiga  förklaringsfaktorer  såsom  bransch,  etnicitet,  ålder,  
kön  och  social  status29.  Denna  sannolikhet  ökar  markant  i  ett  första  steg  efter  genomgången  grundskola,  
samtidigt  som  det  sedan  sker  ytterligare  tydliga  ökningar  efter  akademisk  examen  på  kandidatnivå  respektive  
magisternivå.  Den  tydligaste  ökningen  i  sannolikheten  att  engagera  sig  i  nyföretagande  sker  dock  efter  
genomgången  yrkesinriktad  högskoleutbildning,  där  sannolikheten  mer  än  fördubblas  jämfört  med  akademisk  
examen  på  magisternivå  samtidigt  som  den  femdubblas  jämfört  med  genomgången  grundskola30.  Denna  
UHMlOD|NQLQJNDQWRONDVPRWEDNJUXQGDYDWWGHWLQRPÀHUD\UNHVLQULNWDGHDNDGHPLVNDXWELOGQLQJDU¿QQVHQ
tradition  av  att  starta  och  driva  eget  företag  under  karriären,  till  exempel  tandläkare,  psykologer  och  arkitekter.

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

Henrekson  &  Rosenberg  (2000)
Braunerhjelm,  Nyström,  Thulin,  Samuelsson  &  Stuart  Hamilton  (2011)
För  en  beskrivning  av  detta  utvecklingsförlopp,  se  exempelvis  Rostow  (1960).
Acz  &  Zerb,  (2007),  Lucas  (1988),  Romer  (1990)
Teruel  &  de  Wit  (2011)
Audretsch  &  Keilbach  (2011),Wennberg,  Delmar  &  Hellerstedt  (2012)
Mankiw,  Romer  &  Weil  (1992)
Ronstadt  (1984)
Shane  (2007,  sida  45-47).
%ODQFKÀRZHU  VHlYHQ:HWWHU :HQQEHUJ VLGD 
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2.4  Utbildningsinriktning  och  akademikers  entreprenörskap
bYHQRPGHW¿QQVIRUVNQLQJVEHOlJJI|UDWWDNDGHPLVNXWELOGQLQJKDUHWWSRVLWLYWVDPEDQGPHGQ\I|UHWDJDQGH
Vn¿QQVGHWP\FNHWEHJUlQVDWPHGVWXGLHUVRPSnHWWV\VWHPDWLVNWVlWWXQGHUV|NHUHQWUHSUHQ|UVNDSRFK
Q\I|UHWDJDQGHEODQGSHUVRQHUPHGVSHFL¿NDDNDGHPLVNDXWELOGQLQJDU(WWDYInXQGDQWDJlUGHQVWXGLH
som  Frédéric  Delmar,  Karl  Wennberg,  Karin  Hellerstedt  och  Johan  Wiklund  genomförde  med  fokus  på  
entreprenörskap  bland  tekniker,  medicinare  och  naturvetare  mellan  1990  och  200031.  De  konstaterade  att  
dessa  akademikers  bidrag  till  ekonomin  var  ringa,  där  utbildnings-gruppen  till  och  med  visade  försämrad  
förmåga  att  skapa  sysselsättning  under  den  studerade  perioden.  Därtill  uppvisade  dessa  akademikers  
företag  inte  någon  tillväxt  i  löneutbetalningar  och  antal  anställda.  En  slutsats  av  den  studien  var  att  
alternativkostnaderna  till  företagande  –  dvs.  de  ekonomiska  och  sociala  fördelarna  av  en  reguljär  anställning  
–  är  så  pass  höga  i  Sverige  att  akademiker  tenderar  att  lockas  till  anställning  i  storföretag  eller  den  offentliga  
sektorn.
En  annan  nyligen  genomförd  studie  som  undersökte  entreprenörskap  och  tillväxtföretagande  bland  
akademiker  i  Sverige  genomfördes  av  Jonas  Gabrielsson  och  Charles  Edquist32.  I  studien  som  följde  
nya  företag  som  startades  2004  och  fyra  år  framåt  konstaterades  att  akademikerledda  företag  visade  
samma  chanser  för  överlevnad  och  tillväxt  som  övriga  företag  samtidigt  som  de  hade  en  snabbare  
H[SRUWWLOOYl[W9LGDUHIDQQPDQLVWXGLHQVNLOOQDGHULI|UHWDJHQVWLOOYl[WP|QVWHUEHURHQGHSnDNDGHPLNHUQDV
utbildningsinriktning.  Bland  annat  fann  de  en  betydligt  större  andel  gasellföretag  bland  akademiker  med  
teknisk  och  naturvetenskaplig  examen.  Likaså  fanns  det  en  något  större  andel  gasellföretag  bland  akademiker  
med  ekonomisk,  juridisk  och  samhällsvetenskaplig  examen,  även  om  skillnaden  var  mindre  i  detta  fall.  
Noterbart  var  även  den  betydligt  lägre  andelen  högtillväxtföretag  bland  akademiker  med  humanistisk  examen  
i  studien.  
En  av  de  mest  systematiska  studierna  av  olika  akademiska  utbildningsgrupper  genomfördes  av  Erik  Wetter  
och  Karl  Wennberg33.  Deras  studie  av  kopplingen  mellan  utbildningsinriktning  och  nyföretagande  under  
SHULRGHQRFKYLVDGHDWWDNDGHPLNHUVI|UHWDJWRWDOWVHWWVNDSDGHÀHUQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQlQDQGUD
företag,  samtidigt  som  det  fanns  stora  skillnader  i  bidraget  till  sysselsättning  bland  olika  akademikerföretag.  
([HPSHOYLVVnVWDUWDGHFLYLOHNRQRPHURFKFLYLOLQJHQM|UHUI|UHWDJVRPELGURJPHGEHW\GOLJWÀHUMREElQI|UHWDJ
VRPVWDUWDGHVDYMXULVWHURFKOlNDUHWDQGOlNDUH9LGDUHVNDSDGHFLYLOHNRQRPHUQDVI|UHWDJGU\JWSURFHQW
mer  sysselsättning  jämfört  med  civilingenjörer.  Andra  mönster  som  framkom  i  studien  var  att  företag  som  
startas  av  civilekonomer  och  civilingenjörer  hade  kortare  livslängd  än  de  företag  som  startas  av  jurister  och  
läkare/tandläkare.  
Internationellt  sett  saknas  liknande  storskaliga  undersökningar  av  kopplingen  mellan  entreprenörskap  och  
XWELOGQLQJVLQULNWQLQJPHQHWWDQWDOPLQGUHVWXGLHUDYVSHFL¿NDEUDQVFKHUKDUGRFNJMRUWV(QYlOFLWHUDG
studie  av  Dimo  Dimov  och  Dean  Shepherd  undersökte  hur  utbildningsbakgrunden  hos  ledningsgruppen  i  
ULVNNDSLWDO¿UPRUSnYHUNDGHVDQQROLNKHWHQDWWGHHQWUHSUHQ|UVI|UHWDJGHLQYHVWHUDULVNXOOHJnLNRQNXUV
'HIDQQEODQGDQQDWDWWULVNNDSLWDO¿UPRUGlUPnQJDLOHGQLQJVJUXSSHQKDGHHQ0%$H[DPHQHOOHUHQ
juristexamen  hade  färre  konkurser  bland  sina  portföljföretag.
6DPPDQWDJHWSHNDUWLGLJDUHIRUVNQLQJVVWXGLHUSnDWWGHW¿QQVVNLOOQDGHUPHOODQROLNDDNDGHPLVND
utbildningsinriktningar  vad  gäller  deras  bidrag  till  samhällsekonomin,  t.ex.  i  form  av  sysselsättningstillväxt.  
6DPWLGLJWlUNXQVNDSVOlJHWEHJUlQVDWRFKGHW¿QQVEHKRYDYVWXGLHUPHGXSSGDWHUDGHGDWDNlOORU0RWGHQQD
bakgrund  är  resten  av  denna  rapport  en  uppföljning  och  fortsättning  på  den  tidigare  rapport  som  genomfördes  av  
Wetter  och  Wennberg  där  kopplingen  mellan  akademikers  utbildningsinriktning  och  nyföretagande  studerades.  
31  
32  
33  

Delmar,  Wennberg,  Wiklund  &  Hellerstedt  (2005)
Gabrielsson  &  Edquist  (2012)
Wetter  &  Wennberg  (2007)
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3.  Metod  och  data
3.1  Urval
En  unik  aspekt  med  en  studie  som  denna  är  att  vi  använder  oss  av  databaser  som  är  kopplade  till  varandra  på  
ROLNDDQDO\VQLYnHU9LDQYlQGHULGHWWDDYVHHQGHGDWDEDVHUPHGLQIRUPDWLRQRPLQGLYLGHUVRPYLVHGDQLVLQ
tur  kopplar  till  databaser  med  information  om  de  arbetsplatser  där  individerna  är  anställda  och/eller  de  företag  
som  individerna  själva  driver.  Det  skall  nämnas  att  vårt  datamaterial  är  anonymiserat  av  forskningsetiska  skäl.  
9LNDQI|OMDHQVNLOGDLQGLYLGHURFKI|UHWDJJHQRPGDWDPDWHULDOHWPHQLQWHSnQnJRWVlWWLGHQWL¿HUDGHP
8UYDOHWI|UYnUVWXGLHEHVWnUDYVDPWOLJDVYHQVNDI|UHWDJVRPPHOODQnUHQRFKEH¿QQHUVLJ
LQRPYLVVDVSHFL¿NDNXQVNDSVLQWHQVLYDEUDQVFKHULGHQSULYDWDVHNWRUQRFKGlUHQRSHUDWLYI|UHWDJVOHGDUH
NDQLGHQWL¿HUDV,GHQWL¿HULQJHQDYEUDQVFKHUEDVHUDVSn6&%VLQGXVWULNRGHU 61, VRPLVLQWXUI|OMHU
GHQLQWHUQDWLRQHOOD,6,&VWDQGDUGHQ9DOHWDYNXQVNDSVLQWHQVLYDEUDQVFKHUI|OMHU(XURVWDWVRFK2(&'V
NODVVL¿FHULQJ'HQQDNODVVL¿FHULQJI|OMHU)R8LQWHQVLWHWHQLEUDQVFKHUGYVI|UKnOODQGHWPHOODQ)R8XWJLIWHURFK
%13RFKLQNOXGHUDUGHEUDQVFKHUVRPOLJJHU|YHUJHQRPVQLWWHWLHNRQRPLQVRPKHOKHW *|W]IULHG 9nUW
urval  av  kunskapsintensiva  branscher  är  i  stort  ekvivalenta  med  de  som  undersöktes  i  Wetter  och  Wennberg  
 (QI|UWHFNQLQJ|YHUVDPWOLJDNXQVNDSVLQWHQVLYDEUDQVFKHUVRPLQJnULVWXGLHQnWHU¿QQVLDSSHQGL[
För  att  inkorporera  relevant  information  om  individer  med  deras  företag  har  vi  kopplat  ihop  individdatabaser  
PHGI|UHWDJVGDWDEDVHUVnNDOODGHVPDWFKHGHPSOR\HHHPSOR\HUGDWDEDVHV9LONDGDWDNlOORUVRPDQYlQWV
EHVNULYVXQGHUVW\FNHW´'DWDNlOORU´QHGDQ6DPWOLJDGHVVDGDWDEDVHUnWHU¿QQVL6&%V021$V\VWHPI|U
online  access  till  forskningsdatabaser.

3.2  Datakällor
9LDQYlQGHURVVDYHWWÀHUWDOROLNDGDWDNlOORULUDSSRUWHQ'HQXWJnQJVSXQNWVRPYLNRSSODUDQGUDGDWDNlOORUQD
WLOOlUHQGDWDEDVVRPLQQHKnOOHUDOODRSHUDWLYDI|UHWDJVOHGDUHVDPWHWWDYLGHQWL¿HUDWO|SQXPPHUVRP
LGHQWL¿HUDUYLONHWI|UHWDJGHOHGHU7LOOGHQQDKDUYLNRSSODW/,6$YLONHWlUHQORQJLWXGLQHOOLQGLYLGGDWDEDVPHG
information  om  individers  arbetsförhållanden,  boendeförhållanden  och  familjeförhållanden.  I  tillägg  innehåller  
databasen  information  om  individers  utbildningsbakgrund,  såsom  till  exempel  vilken  utbildnings-inriktning  
och  utbildningsnivå  de  uppnått.  Databasen  ger  en  mycket  bra  täckning  då  den  innefattar  samtliga  personer  
folkbokförda  i  Sverige  från  16  år  och  uppåt.  
På  företagsnivå  använder  vi  oss  av  SCB:s  företagsregister  som  innehåller  alla  registrerade  företag  i  Sverige  
RDYVHWWERODJVIRUP'DWDEDVHQLQQHKnOOHULQIRUPDWLRQRPI|UHWDJHQV¿QDQVLHOODI|UKnOODQGHQ*HQRPGHWWD
är  det  möjligt  att  över  tid  undersöka  företagens  lönsamhet  och  tillväxt  i  form  av  sysselsättningsökning  och  
I|UlGOLQJVYlUGHQ9LNRPSOHWWHUDUGDWDIUnQI|UHWDJVUHJLVWUHWPHGGDWDIUnQ6&%VNRQFHUQUHJLVWHUVRP
innehåller  ytterligare  information  om  företagens  ägarstruktur.  Därigenom  är  det  möjligt  att  undersöka  vilka  
företag  som  tillhör  multinationella  företag  och  inhemska  koncerner.  Som  tidigare  påpekats  är  samtliga  
LQGLYLGHURFKI|UHWDJDYLGHQWL¿HUDGHLXQGHUV|NQLQJHQI|UDWWVlNHUVWlOODVHGYDQOLJDHWLVNDNUDY

3.3  Population  och  urvalsram
När  vi  kopplar  individer  till  företag  så  skapas  en  ny  identitet  som  vi  benämner  ”företagare-  företagspar”.  Den  
totala  populationen  i  databaserna  innehåller  2  639  321  årsvisa  företagare-  företagspar  med  utbildningsdata  
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för  företagaren.  Efter  att  ha  tagit  bort  de  par  som  inte  tillhör  de  kunskapsintensiva  branscher  vi  är  intresserade  
av  (1  976  667  stycken),  de  par  som  inte  är  i  privat  sektor  (48  855  stycken),  de  par  som  inte  är  ledare  för  ett  
företag  som  ägs  av  en  multinationell  koncern  (10  121  stycken),  de  par  som  saknar  information  om  anställda  
och  omsättning  i  företagsstatistiken  (64  114  stycken),  de  par  där  omsättningen  är  noll  (13  799  stycken)  samt  
de  observationer  som  inte  anges  som  entreprenörer  eller  företagsledare,  t  ex  anställda  och  sjömän  (62  159  
VW\FNHQ 9LKDUlYHQWDJLWERUWREVHUYDWLRQHUVRPYLLQWHKDUNXQQDWEHUlNQDXWELOGQLQJVNRVWQDGSn 
stycken)34.  Utifrån  detta  aggregerar  vi  företagsinformationen  på  individbasis  och  tar  bort  de  dubbletter  av  
LQGLYLGHURFKnUVRP¿QQV7RWDOWU|UGHWWDVLJRPnUSDU

3.4  Utbildningsgrupper
Svenska  myndigheter  har  under  lång  tid  satsat  på  att  främja  högre  akademisk  utbildning  bland  befolkningen.  
Uppgifter  från  SCBs  registerbaserade  examensstatistik  visar  till  exempel  att  andelen  akademiker  med  en  
minst  treårig  akademisk  examen  uppgick  till  drygt  13,1  procent  av  Sveriges  befolkning  under  2009  och  
motsvarande  siffra  för  minst  en  fyraårig  akademisk  examen  var  samma  år  5,9  procent35.
9LIRNXVHUDULGHQQDUDSSRUWSnI\UDDNDGHPLVNDXWELOGQLQJVLQULNWQLQJDUFLYLOHNRQRPHUFLYLOLQJHQM|UHU
jurister  och  läkare/tandläkare  (medicinare).  Samtliga  utbildningar  leder  till  akademisk  examen  inom  sina  
respektive  kunskapsområden  och  de  benämns  fortsättningsvis  i  rapporten  som  akademiker.  Det  skall  i  
sammanhanget  påpekas  att  utbildningarna  är  olika  långa.  Civilekonomutbildningarna  är  3  eller  4  år36,  en  
civilingenjörsutbildning  är  4,5  år  och  en  tandläkar-  eller  läkarutbildning  är  5  respektive  5,5  år.  Eftersom  
utbildningarnas  olika  längd  påverkar  kostnaden  för  att  ”producera”  en  akademiker  kommer  vi  att  ta  hänsyn  
WLOOGHWWDQlUYLEHUlNQDUGHQHQWUHSUHQ|ULHOODDYNDVWQLQJHQSnUHVSHNWLYHXWELOGQLQJLQlVWDDYVQLWW9LKDUYDOW
att  studera  dessa  utbildningsgrupper  oavsett  när  de  avslutade  sin  utbildning  vilket  innebär  att  datamaterialet  
även  innehåller  akademiker  som  avslutade  sin  utbildning  och  tog  examen  före  2004.  Detta  gör  vi  för  att  tillåta  
oss  att  inte  bara  följa  individer  direkt  efter  examen  utan  också  under  medelåldern  senare  i  arbetslivet.  Detta  
är  viktigt  då  sannolikheten  att  starta  företag  tenderar  att  vara  som  högst  mellan  35  och  4537.
Motivet  till  valet  av  våra  fyra  akademiska  utbildningsinriktningar  är  att  de  genom  sina  specialiserade  kunskaper  
på  olika  sätt  anses  bidra  till  tillväxt  och  utveckling  i  samhället.  Civilekonomer  och  civilingenjörer  är  i  detta  
DYVHHQGHYDQOLJDXWELOGQLQJVEDNJUXQGHUEODQG6YHULJHVHQWUHSUHQ|UHURFKI|UHWDJVOHGDUHbYHQMXULVWHUnWHU¿QQV
ofta  på  ledande  positioner  i  näringslivet,  även  om  de  mer  sällan  förknippas  med  entreprenörskap.  Civilingenjörer  
och  medicinare  är  också  två  utbildningsgrupper  som  är  viktiga  för  företagens  forskning  och  produktutveckling,  
YLONHWLVLQWXUNDQJHQHUHUDQ\DDIIlUVLGpHURFKOHGDWLOODYNQRSSQLQJVI|UHWDJ9LGDUHKDUWDQGOlNDUHHQUHODWLYW
K|JDQGHOHJHQI|UHWDJDUHLVLQXWELOGQLQJVJUXSSHIWHUVRPGHWEODQGGHQJUXSSHQ¿QQVHQXWEUHGGWUDGLWLRQ
att  starta  upp  och  driva  egna  verksamheter.  Samtidigt  är  läkare  en  intressant  utbildningsgrupp  med  tanke  på  
Sveriges  satsningar  på  områden  såsom  biomedicin  och  medicinteknik  samtidigt  som  det  under  senare  år  skett  
betydande  avregleringar  med  syfte  att  stimulera  entreprenörskap  och  företagande  inom  sjukvårdssektorn.
I  tillägg  till  våra  fyra  övergripande  akademiska  utbildningsinriktningar  har  vi  en  kontrollgrupp  som  vi  jämför  
våra  resultat  mot.  Denna  jämförelse  är  viktig  eftersom  den  visar  effekter  av  företagande  bland  individer  som  
inte  har  någon  av  de  utbildningar  som  ingår  i  de  andra  grupperna.  Även  om  individer  i  kontrollgruppen  kan  ha  
någon  form  av  högre  yrkesutbildning  så  benämner  vi  för  enkelhetens  skull  denna  grupp  gymnasieutbildade.  
De  olika  utbildningsgrupperna  som  vi  ställer  mot  varandra  illustreras  i  Figur  1.
34  
35  
36  
37  

Detta  var  2  ekonomer,  12  jurister  samt  108  läkare/tandläkare.
Gabrielsson  &  Edquist  (2012,  sida  159)  
Titeln  civilekonom  är  en  oskyddad  professionstitel.  Den  som  uppfyller  Civilekonomernas  medlemskrav  kan  enligt  
  
praxis  titulera  sig  civilekonom.
Delmar  &  Davidsson  (2000)
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Figur  1:  Utbildningsgrupper  i  studien

  
Civilingenjörer

Jurister

Läkare/tandläkare

Gymnasieutbildade  (kontrollgrupp)

Eftersom  vi  är  intresserade  av  olika  högre  utbildningars  entreprenöriella  avkastning  har  det  varit  viktigt  att  
kunna  beräkna  den  faktiska  utbildningskostnaden  för  samtliga  akademiker  som  ingår  i  studien.  Eftersom  en  
del  individer  i  vårt  urval  inte  har  tagit  ut  sin  examen  och  därmed  inte  har  fått  ett  examensår  i  de  registerdata  
som  vi  utgår  från  så  har  detta  bortfall  åtgärdats  genom  att  ersätta  dem  med  ett  skattat  värde  (en  metod  
som  kallas  ”imputering”).  Ersättningen  har  gjorts  på  alla  som  någon  gång  under  åren  2004  till  2009  
UHJLVWUHUDWVVRPI|UHWDJVOHGDUHRFKGlUGHW¿QQVERUWIDOOLQnJRQXSSJLIW(UVlWWQLQJHQKDUJMRUWVPHGKMlOSDY
medelvärden38YLONHWLQQHElUDWWVDNQDGHXSSJLIWHUHUVlWWVPHGPHGHOYlUGHWIUnQGHGDWDVRP¿QQVDWWWLOOJn
9LDQYlQGHUVHGDQGHVVDVNDWWDGHYlUGHQLGHIRUWVDWWDEHUlNQLQJDUQD
Ersättningen  och  skattningen  av  data  är  i  vårt  fall  baserad  på  respektive  utbildningsgrupp  där  hänsyn  har  
tagit  till  utbildningens  längd,  individens  ålder  samt  vilket  år  de  driver  företag.  Utifrån  detta  har  ett  medelvärde  
räknats  ut  baserat  på  liknande  individer  som  uppfyller  samma  kriterier  som  sedan  fått  ersätta  det  saknade  
värdet.  För  examensår  är  korrelationen  mellan  faktiskt  examensår  och  det  imputerade  värdet  92.5  procent.  
Däremot  är  det  relativt  stor  spridning  mellan  individerna  i  vårt  urval  vilket  innebär  att  metoden  gissar  helt  rätt  
i  enbart  12.4  procent  av  fallen.  Individer  med  bortfall  för  examensår  och  som  är  äldre  än  60  år  har  vidare  fått  
examensår  1993  eftersom  detta  är  det  tidigaste  år  som  vi  har  utbildningskostnad  för.  Alla  som  tar  examen  före  
1993  får  också  detta  som  examensår  vid  beräkningar  av  deras  utbildningskostnad.

38

'HQQDPHWRGJHUYDQOLJWYLVHQEUDSXQNWVNDWWQLQJVDPWLGLJWVRPGHW¿QQVXSSHQEDUULVNI|UDWWYDULDQVHQ
underskattas.  För  en  mer  ingående  diskussion  kring  olika  typer  av  imputering  och  dess  konsekvenser,  se  
exempelvis  Särndal  och  Lundström  (2005,  kapitel  12).
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4.  Resultat
4.1  Kunskapsintensiva  företag  ägda/ledda  av  akademiker
,E|UMDQDYNXQGHYLLGHQWL¿HUDUHJLVWUHUDGHI|UHWDJ39  som  bedrev  aktiv  näringsverksamhet  inom  
kunskapsintensiva  branscher  i  Sverige  under  perioden  2004  till  2009.  Av  dessa  kan  drygt  47  procent  kopplas  
till  individer  som  varken  ingår  i  våra  fyra  utvalda  utbildningsgrupper  eller  i  vår  kontrollgrupp  som  genomgått  
gymnasieutbildning.  Denna  grupp  består  till  exempel  av  individer  utan  formell  utbildning40,  individer  med  
yrkesinriktade  utbildningar,  samt  individer  med  andra  utbildningsinriktningar  på  högskolenivå.  Med  anledning  
av  rapportens  fokus  exkluderas  dessa  individer  från  den  fortsatta  analysen.  Resterande  53  procent  drivs  av  
individer  som  ingår  i  denna  studies  urvalsram.  
Tabell  1  ger  en  översikt  över  de  kunskapsintensiva  företag  som  drivs  av  våra  utvalda  utbildningsgrupper  
mellan  2004  och  2009.  Längst  till  höger  summeras  det  årsvisa  företagsbeståndet  till  en  totalsumma  som  är  
föremål  för  fortsatt  analys  samtidigt  som  även  förändringen  i  beståndet  under  perioden  redovisas.  Det  bör  
SnSHNDVDWWVDPPDI|UHWDJNDQUlNQDVLWRWDOVXPPDQÀHUDJnQJHUGYVRPI|UHWDJHW¿QQVnURFK
2006  så  räknas  det  tre  gånger.  
I  tabell  1  nedan  kan  vi  utläsa  att  de  fyra  akademikergrupperna  stod  för  drygt  19  procent  av  alla  företag  som  
bedrivit  aktiv  näringsverksamhet  inom  kunskapsintensiva  branscher  under  perioden,  medan  kontrollgruppen  
gymnasieutbildade  stod  för  dryga  33  procent.  Det  skall  här  påpekas  att  storleken  på  respektive  grupp  
LQWHVlJHUQnJRWRPGHUDVUHODWLYDEHW\GHOVH9nUXQGHUV|NQLQJV\IWDULGHWWDDYVHHQGHWLOODWWDQDO\VHUD
den  entreprenöriella  avkastningen  på  våra  fyra  utvalda  akademiska  utbildningar,  dvs.  hur  de  bidrar  till  
samhällsekonomin  i  förhållande  till  kostnaden  för  deras  utbildning.  Detta  görs  genom  att  undersöka  hur  
respektive  utbildningsgrupp  bidrar  till  kunskapsintensivt  företagande  samt  årsarbetstillfällen,  löneutbetalningar  
och  omsättning/momsintäkter  i  dessa  företag.  Jämförelsen  görs  såväl  med  varandra  som  i  förhållande  till  
gymnasieutbildade,  som  i  detta  fall  fungerar  som  en  kontrollgrupp.
Tabell  1:  Kunskapsintensiva  företag  ägda/ledda  av  akademiker  2004-2009

  

2004  

Civilingenjörer  
%  av  totalen  
Civilekonomer  
%  av  totalen  
Jurister  
%  av  totalen  
Läkare/Tandläkare  
%  av  totalen  
Gymnasieutbildade  
%  av  totalen  
Alla  utbildningsgrupper
%  av  totalen  
Totalt  hela  branschen  
39  
40  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009

Totalt   Förändring
period  
period

5  055  

5  163  

5  419  

5  733  

5  204  

4  717  

31  291  

7%  

7%  

7%  

7%  

7%  

7%  

7%  

-

3  790  

3  915  

4  173  

4  266  

3  921  

3  589  

23  654  

-5,6%

-7,2%

5%  

5%  

5%  

5%  

5%  

5%  

5%  

-

2  495  

2  521  

2  571  

2  588  

2  400  

2  256  

14  831  

-10,6%

3%  

3%  

3%  

3%  

3%  

3%  

3%  

-

3  147  

3  175  

3  218  

3  409  

3  168  

2  977  

19  094  

-5,7%

4%  

4%  

-

22  955   153  153  

-9,0%

4%  

4%  

4%  

4%  

4%  

25  022  

25  354  

26  738  

27  652  

25  432  

34%  

33%  

33%  

33%  

33%  

39  509  

40  128  

42  119  

43  648  

40  125  

53%  

52%  

52%  

52%  

52%  

74  692  

76  460  

80  972  

84  320  

77  020  

33%  

33%  

-

36  494   242  023  

-8,3%

52%  

-

70  011   463  475  

52%  

-6,7%

  Analysen  innefattar  enbart  aktiva  företag,  d.v.s.  de  som  har  positiv  omsättning.
  I  denna  grupp  kan  det  också  förekomma  individer  med  utländsk  utbildning  som  inte  är  registrerad  hos  SCB
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I  tabellen  framgår  även  att  den  största  gruppen  akademikerföretag  i  vår  analys  startas  av  civilingenjörer  
–  7  procent.  Den  andra  stora  gruppen  utgörs  av  företag  startade  av  civilekonomer  –  5  procent.  Resten  av  
akademikerföretagen  startas  av  jurister  (3  procent)  samt  läkare  eller  tandläkare  (4  procent).  Tillsammans  med  
kontrollgruppen  av  gymnasieutbildade  startas  52  procent  av  samtliga  kunskapsintensiva  företag  i  Sverige  av  
någon  av  grupperna  i  vår  analys.  Bland  de  kvarvarande  48  procenten  ingår  såväl  övriga  akademikergrupper  
såsom  humanister  och  naturvetare  –  vilka  vi  valt  att  inte  studera  i  denna  rapport  –  samt  även  företag  där  
det  saknas  information  om  en  enskild  företagsledare.  Som  framgår  i  tabellen  är  andelen  företag  i  respektive  
utbildningsgrupp  stabilt  över  åren  som  studeras,  vilket  är  viktigt  då  det  indikerar  att  resultaten  antagligen  är  
snarlika  om  man  skulle  välja  att  studera  även  senare  år  såsom  2009-2012.
En  intressant  notering  i  sammanhanget  är  förändringen  i  företagsbeståndet  under  perioden,  dvs.  differensen  
mellan  inträde  och  utträde.  Tabellen  visar  till  exempel  en  positiv  utveckling  fram  till  2007  där  att  antalet  företag  
ökar  i  respektive  utbildningsgrupp,  medan  det  under  2008  och  2009  sker  en  tydlig  reducering  av  antalet  
företag  i  samtliga  grupper.  Detta  är  föga  förvånande  med  tanke  på  den  inledande  periodens  högkonjunktur  
YLONHWVHGDQDYO|VWHVDYJOREDO¿QDQVLHOONULVRFKVYLNWDQGHNRQMXQNWXUOlJH'RFNIUDPJnUGHWlYHQLWDEHOOHQ
att  företagsbeståndet  minskar  i  olika  omfattning  bland  de  olika  utbildningsgrupperna.  Här  ser  vi  att  bortfallet  
av  företag  som  drivs  av  civilekonomer  och  läkare/tandläkare  ligger  en  bit  under  genomsnittet  i  branschen  
medan  de  övriga  utbildningsgrupperna  ligger  en  bit  över.  

4.2  Branschfördelning
7DEHOOHUQDDWLOOHEHVNULYHULYLONDVSHFL¿NDNXQVNDSVLQWHQVLYDEUDQVFKHUVRPGHROLNDXWELOGQLQJVJUXSSHUQD
startar  och  driver  företag  inom.  Redovisningen  av  branscher  i  tabellerna  sker  enligt  SNI2002.  En  observation  
som  kan  göras  vid  en  första  anblick  är  att  en  majoritet  av  företagen  förefaller  vara  orienterade  mot  att  
erhålla  kunskapsintensiva  tjänster.  Detta  gäller  såväl  för  de  fyra  utbildningsgrupperna  med  akademiker  
som  för  kontrollgruppen  med  gymnasieutbildade  individer.  Den  stora  andelen  kunskapsintensiva  tjänster  
i  vårt  datamaterial  speglar  den  utveckling  som  skett  i  svensk  ekonomi  de  senaste  åren41.  Samtidigt  skall  
det  påpekas  att  SCBs  branschklassning  är  en  frivillig  standard  och  även  om  endast  den  första  bransch-
NODVVQLQJHQWDVXSSLVWDWLVWLNHQVnNDQHWWI|UHWDJYDUDYHUNVDPWLÀHUDEUDQVFKHU9LGDUHI|UHNRPPHUGHW
att  produktorienterade  företag  som  fortfarande  är  under  utvecklingsfasen  och  ännu  inte  funnit  sin  nisch  
registrerar  en  SNI-kod  inom  en  servicebransch.
I  tabellerna  kan  man  utläsa  att  de  olika  utbildningsgrupperna  i  stor  utsträckning  startar  och  driver  företag  i  
branscher  som  kopplar  an  till  deras  respektive  examensinriktning.  Till  exempel  framgår  det  vid  en  närmare  
DQEOLFNDWWHQEHW\GDQGHDQGHODYFLYLOLQJHQM|UHUVI|UHWDJnWHU¿QQVLQRPWHNQLVNNRQVXOWYHUNVDPKHW 
SURFHQW 9L¿QQHULGHQQDJUXSSlYHQHQVWRUDQGHOVRPEHGULYHUNRQVXOWYHUNVDPKHWPHGLQULNWQLQJPRW
DQWLQJHQI|UHWDJVRUJDQLVDWLRQ SURFHQW HOOHUPRWV\VWHPRFKSURJUDPYDUD SURFHQW 'HW¿QQVRFNVn
en  större  andel  företag  bland  civilingenjörers  företag  med  inriktning  mot  arkitektverksamhet  (16  procent).  
9DGJlOOHUFLYLOHNRQRPHUQDVI|UHWDJVnVHUYLDWWHQGHQGRPLQHUDQGHSUR¿OHQlUDWWDQWLQJHQV\VVODPHG
konsultverksamhet  avseende  företags  organisation  (37  procent)  eller  med  inriktning  mot  redovisning  
och  bokföring,  revision  och  skatterådgivning  (32  procent).  Bland  juristernas  företag  så  är  den  absolut  
dominerande  branschen  föga  förvånande  juridisk  verksamhet  (80  procent).  Utbildningsgruppen  läkare/
tandläkare  domineras  i  sin  tur  dels  av  två  stora  grupper.  Dels  har  vi  de  som  erbjuder  privat  tandvård    
(43  procent)  och  dels  de  som  erbjuder  öppen  hälso-  och  sjukvård  (39  procent).  För  företag  som  drivs  av  
NRQWUROOJUXSSHQJ\PQDVLHXWELOGDGHlUSUR¿OHQLQWHOLNDW\GOLJ(QVW|UUHDQGHOGULYVKlULQRPRPUnGHWWHNQLVN
konsultverksamhet  (18  procent).  
41  

  Se  exempelvis  Delmar  och  Wennberg  (2010,  sida  39ff).
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0DQ¿QQHUlYHQHQGHOI|UHWDJLQRPRPUnGHWUHGRYLVQLQJRFKERNI|ULQJUHYLVLRQRFKVNDWWHUnGJLYQLQJ 
procent)  samt  konsultverksamhet  med  inriktning  mot  företags  organisation  (10  procent).  
9nUDGDWDYLVDUDWWFLYLOLQJHQM|UHUFLYLOHNRQRPHURFKJ\PQDVLHXWELOGDGHLK|JUHXWVWUlFNQLQJVWDUWDUI|UHWDJL
liknande  branscher.  Samtidigt  är  det  tydligt  att  företag  som  drivs  av  jurister  respektive  läkare/tandläkare  i  hög  
JUDGDJHUDUSnPDUNQDGHUVRPlUPLQGUHNRQNXUUHQVXWVDWWDRFKVW\UVDYRIIHQWOLJDEHWDOQLQJVÀ|GHQbYHQRP
den  stora  mängden  data  möjliggör  analyser  av  samtliga  grupper  så  innebär  dessa  förhållanden  att  jämförelser  
mellan  civilingenjörer,  civilekonomer  och  gymnasieutbildade  har  högre  förklaringsvärde  än  jämförelser  mellan  
dessa  tre  grupper  och  jurister  och  läkare/tandläkare.
Tabell  2a:  Vanligaste  branscher  bland  civilingenjörers  företag

Bransch

Andel

Annan  teknisk  konsultverksamhet
Konsultverksamhet  avseende  företags  organisation
Annan  konsultverksamhet  avseende  system-  och  programvara
Arkitektverksamhet
Utgivning  av  programvara

30%
18%
18%
  16%
  4%

Tabell  2b:  Vanligaste  branscher  bland  civilekonomers  företag

Bransch

Andel

Konsultverksamhet  avseende  företags  organisation  
Redovisning  och  bokföring,  revision,  skatterådgivning  
Annan  konsultverksamhet  avseende  system-  och  programvara  
Reklambyråverksamhet  
Annan  teknisk  konsultverksamhet  

37%
32%
6%
6%
3%

Tabell  2c:  Vanligaste  branscher  bland  juristers  företag

Bransch

Andel

Juridisk  verksamhet  utom  patent-  och  copyrightfrågor  
Konsultverksamhet  avseende  företags  organisation  
Redovisning  och  bokföring,  revision,  skatterådgivning  
Konstnärlig,  litterär  och  artistisk  verksamhet  
Annan  konsultverksamhet  avseende  system-  och  programvara  

80%
7%
5%
1%
1%

Tabell  2d:  Vanligaste  branscher  bland  läkares/tandläkares  företag

Bransch

Andel

Tandvård  
Öppen  hälso-  och  sjukvård,  ej  på  sjukhus  
Annan  öppen  hälso-  och  sjukvård,  ej  läkare  
Konsultverksamhet  avseende  företags  organisation  
Medicinsk  och  farmaceutisk  forskning  och  utveckling  

43%
39%
5%
3%
2%

Tabell  2e:  Vanligaste  branscher  bland  gymnasieutbildades  företag

Bransch
Annan  teknisk  konsultverksamhet  
Redovisning  och  bokföring,  revision,  skatterådgivning  
Konsultverksamhet  avseende  företags  organisation  
Konstnärlig,  litterär  och  artistisk  verksamhet  
Annan  konsultverksamhet  avseende  system-  och  programvara  

Andel
18%
11%
10%
8%
7%
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4.3  Fördelning  av  kön  i  respektive  utbildningsgrupp
'HWlUEHW\GOLJWÀHUPlQlQNYLQQRUVRPVWDUWDURFKGULYHUI|UHWDJ$QGHOHQNYLQQRULGHQWRWDOD
företagspopulationen  i  Sverige  under  2010  var  exempelvis  29,4  procent  samtidigt  som  32  procent  av  alla  
nya  företag  det  året  startades  av  en  kvinna42.  Den  lägre  andelen  kvinnor43  kan  i  stor  utsträckning  förklaras  
med  hänsyn  till  situationen  på  den  svenska  arbetsmarknaden  som  till  stor  del  präglas  av  en  kraftig  
könssegregation44  och  där  individer  tenderar  att  starta  företag  i  branscher  som  de  har  erfarenhet  av  och  
känner  till45.  
Fördelningen  av  manliga  och  kvinnliga  företagare  i  våra  olika  utbildningsgrupper  presenteras  i  tabell  3.  Här  
kan  man  se  att  akademikerföretag  som  startas  av  läkare/tandläkare  ligger  nära  genomsnittet  i  den  totala  
företagspopulationen  med  30  procent  kvinnliga  företagare.  Även  kontrollgruppen  gymnasieutbildade  har  
en  könsfördelning  som  ligger  ganska  nära  detta  genomsnitt  där  andelen  kvinnliga  företagare  motsvarar  28  
procent.  För  utbildningsgruppen  civilekonomer  kan  man  se  att  var  fjärde  företagare  är  en  kvinna.  För  jurister  
ligger  andelen  kvinnor  på  strax  över  en  femtedel.
Tabell  3:  Könsfördelning  bland  akademikers  företagande

Utbildningsgrupp

Andel  manliga  
företagare

Andel  kvinnliga  
företagare

Civilingenjörer  

89%  

11%

Civilekonomer  

75%  

25%

Jurister  

78%  

22%

Läkare/tandläkare  

70%  

30%

Gymnasieutbildade  

72%  

28%

Totalt  

74%  

26%

Noterbart  är  att  civilingenjörer  har  en  betydligt  mer  ojämlik  könsfördelning  än  övriga  utbildningsgrupper,  med  
en  andel  kvinnliga  företagare  på  knappa  11  procent.  Denna  snedfördelning  är  i  sin  tur  en  återspegling  av  de  
könsstrukturer  som  länge  har  funnits,  och  som  i  stor  utsträckning  fortfarande  råder  inom  vetenskaper  och  
högre  utbildningar  med  inriktning  mot  tekniska  ämnen46.  Sammantaget  visar  fördelningen  i  tabell  3  att  andelen  
kvinnliga  företagare  bland  akademiker  är  en  resurs  med  outnyttjad  potential.  Detta  gäller  speciellt  akademiska  
utbildningar  där  en  klar  majoritet  av  studenterna  faktiskt  är  kvinnor,  till  exempel  inom  medicin,  juridik  och  
samhällsvetenskap/  ekonomi47.  

4.4  Företagens  storlek
9LIRUWVlWWHUQXYnUDQDO\VPHGDWWXQGHUV|NDKXUI|UHWDJHQSUHVWHUDURFKELGUDUWLOOVDPKlOOVHNRQRPLQXQGHU
perioden  2004  till  2009.  Tabell  4  på  nästa  sida  visar  i  detta  avseende  fördelningen  av  företagens  storlek  
under  hela  undersökningsperioden  baserat  på  medelantalet  anställda  över  tid  i  varje  företag48.  

42  
43  

44  
45  
46  
47  
48  

  Tillväxtanalys  (2011).Uppgifterna  är  baserade  på  SCBs  registerbaserade  arbetsmarknadsstatistik.
    Även  om  det  är  en  betydligt  lägre  andel  kvinnor  än  män  som  startar  och  driver  företag  skall  det  samtidigt  påpekas  
att  företagandet  bland  kvinnor  har  ökat  något  de  senaste  åren,  bland  annat  beroende  på  insatser  som  har  gjorts  
för  att  öka  kvinnors  företagande  inom  vård,  skola  och  omsorg.
  SOU  2005:66
  Se  exempelvis  Shane  (2007,  sida  38-39).
  Wistedt  (2004),  Ceci  &  Williams  (2006)  
  Högskoleverket  (2008,  sida  38f).
  0-1  avser  de  företag  som  under  perioden  har  0-0.99  antal  personer  anställda.
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Tabell  4:  Företagens  storlek  2004-2009

Civil-  
ingenjörer

Civil-  
ekonomer  

0-1  anställda  

3  972  

2  894  

1  443  

1  501  

27  779  

37  589

Antal  anställda  

Läkare/  
Jurister
Tandläkare  

Gymnasie-
Totalt
utbildade  

1-4  anställda  

3  870  

3  045  

1  998  

2  885  

14  180  

25  978

5-9  anställda  

566  

443  

189  

287  

2  261  

3  746

10-19  anställda  

340  

235  

104  

92  

1  073  

1  844

20-49  anställda  

211  

133  

58  

39  

506  

947

50-199  anställda  

93  

81  

20  

16  

143  

353

200-499  anställda  

10  

11  

5  

3  

15  

44

6  

8  

1  

1  

5  

21

9  068  

6  850  

3  818  

4  824  

45  962  

70  522

500+  anställda  
Antal  företag  

I  tabellen  ser  vi  att  själva  storleksfördelningen  inom  de  olika  grupperna  är  ganska  likartad.  Den  absoluta  
PDMRULWHWHQDYDOODQ\DI|UHWDJKDUDQVWlOOGDRFKHQGDVWHQP\FNHWOLWHQDQGHOI|UHWDJKDUÀHUlQ
anställda.  Samtidigt  är  det  tydligt  att  det  är  en  större  andel  akademikerföretag  bland  de  större  företagen.  
9LGDUHlUFLYLOHNRQRPHURFKFLYLOLQJHQM|UHUGHXWELOGQLQJVJUXSSHUVRPELGUDUPHGÀHVWI|UHWDJLGHDOOUDVW|UVWD
storleksklasserna.

4.5  Företagens  sysselsättningsbidrag
I tabell 5 visas det totala antalet jobb som är skapade per utbildningsgrupp under 2004 till 2009. I  tabellen  framgår  det  
att  företag  startade  av  akademiker  totalt  sett  bidrar  med  mer  sysselsättning  under  undersökningsperioden  än  
kontrollgruppen  gymnasieutbildade.
Tabell  5:  Totalt  bidrag  till  sysselsättning  i  respektive  utbildningsgrupp  2004-2009

Utbildningsgrupp  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

Civilingenjörer  

19  500  

19  537  

18  537  

18  940  

22  933  

17  789  

Nettobidrag
117  236

Civilekonomer  

14  876  

16  135  

17  100  

17  842  

18  348  

15  501  

99  802

Jurister  

5  610  

5  978  

5  853  

6  444  

5  442  

5  707  

5  034

Läkare/Tandläkare  

8  376  

8  056  

7  783  

7  868  

13  594  

7  620  

53  297

Totalt  akademiker  

50  366  

51  711  

51  279  

53  101  

62  325  

48  626  

305  369

Gymnasieutbildade  

46  961  

45  307  

48  632  

51  341  

48  024  

43  855  

284  120

Tabell  5  visar  även  att  kunskapsintensiva  företag  startade  av  utbildningsgrupperna  civilingenjörer  och  
civilekonomer  står  för  det  huvudsakliga  bidraget  med  ett  gemensamt  nettoöverskott  på  217  038  nya  
arbetstillfällen  under  perioden  2004  till  2009.  Detta  kan  jämföras  med  kontrollgruppen  kunskapsintensiva  
företag  startade  av  gymnasieutbildade  som  skapat  ett  nettoöverskott  på  284  120  nya  arbetstillfällen.  Då  skall  
man  samtidigt  ha  i  åtanke  att  den  totala  gruppen  företag  startade  av  gymnasieutbildade  är  mer  än  dubbelt  
så  stor  som  civilekonomernas  och  civilingenjörernas  företag  tillsammans.  Resultaten  visar  bland  annat  att  
kunskapsintensiva  företag  startade  av  akademiker  bidrar  till  sysselsättningen  i  samhället  på  ett  omfattande  
sätt.  Samtidigt  visar  det  även  på  civilingenjörers  och  civilekonomers  potential  att  bidra  till  den  ekonomiska  
utvecklingen  genom  entreprenörskap  och  tillväxtföretagande  framöver  eftersom  dessa  utbildningsgrupper  
WHQGHUDWDWW|NDXQGHUVHQDUHnULWDNWPHGDWWDOOWÀHUVNDIIDUVLJHQK|JUHDNDGHPLVNXWELOGQLQJ
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Redovisningen  av  det  totala  antalet  jobb  som  är  skapade  per  utbildningsgrupp  i  tabell  5  visar  på  betydelsen  
av  företag  startade  av  akademiker  för  nettobidraget  av  nya  arbetstillfällen.  Dock  tar  den  inte  hänsyn  till  
att  utgångspopulationerna  skiljer  sig  åt.  I  tabell  6  nedan  visas  därför  istället  genomsnittligt  bidrag  till  
sysselsättning  per  individ  och  företag  i  respektive  utbildningsgrupp  under  hela  undersökningsperioden.  
Denna  genomsnittliga  siffra  är  således  viktigare  att  beakta  än  den  totala  siffran  som  angavs  ovan  i  tabell  5  
eftersom  utbildningsgrupperna  är  olika  stora.  Eftersom  det  rör  sig  om  medelvärden  framgår  även  skillnaderna  
tydligt  mellan  företag  startade  av  individer  från  olika  akademiska  utbildningsgrupper.  
Tabell  6:  Genomsnittligt  bidrag  till  sysselsättning  i  respektive  utbildningsgrupp  2004-2009

Utbildningsgrupp  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009

Civilingenjörer  

4,03  

3,96  

3,58  

3,47  

4,59  

3,90

Civilekonomer  

4,20  

4,43  

4,46  

4,53  

5,03  

4,62

Jurister  

2,37  

2,51  

2,39  

2,64  

2,38  

2,65

Läkare/Tandläkare  

2,77  

2,63  

2,51  

2,40  

4,42  

2,65

Gymnasieutbildade  

1,96  

1,86  

1,90  

1,93  

1,96  

1,98

I  tabellen  kan  vi  se  att  samtliga  akademikerföretag  bidrar  med  ett  större  genomsnittligt  sysselsättningsbidrag  
i  jämförelse  mot  kontrollgruppen  med  företag  som  startas  och  drivs  av  gymnasieutbildade.  Samtidigt  ser  vi  
även  tydliga  skillnader  i  bidraget  till  sysselsättning  mellan  företag  som  startas  och  drivs  av  individer  med  
olika  akademiska  inriktningar.  Civilingenjörers  genomsnittliga  bidrag  till  sysselsättning  är  t.ex.  betydligt  större  
än  juristers  och  läkare/tandläkares  genomsnittliga  bidrag  under  perioden.  Samtidigt  är  civilekonomernas  
genomsnittliga  sysselsättningsbidrag  större  än  både  civilingenjörers,  juristers  och  läkares/tandläkare  bidrag.  

4.5  Företagens  omsättning
9LYLVDGHRYDQDWWNXQVNDSVLQWHQVLYDI|UHWDJVRPVWDUWDVRFKGULYVDYDNDGHPLNHUELGUDJLWPHGÀHUQ\D
DUEHWVWLOOIlOOHQlQI|UHWDJVWDUWDGHDYLQGLYLGHUPHGJ\PQDVLHXWELOGQLQJ9LKDURFNVnNXQQDWVHDWWGHW¿QQV
tydliga  skillnader  mellan  olika  akademiska  utbildningsgrupper,  t.ex.  civilekonomer  och  läkare.  Men  det  är  trots  
detta  fullt  möjligt  att  tänka  sig  att  vissa  företag  anställer  många  personer  under  undersökningsperioden  utan  
DWWI|UGHQVNXOOKDP|MOLJKHWHOOHUI|UPnJDDWWWDVWRUDPDUNQDGVDQGHODUHOOHUQnHQVWDUN¿QDQVLHOOSRVLWLRQ
Likaså  kan  man  tänka  sig  att  vissa  företag  anställer  ganska  få  personer  men  ändå  växer  kraftigt  och  bidrar  
mer  till  samhället  genom  skatte-  och  momsinbetalningar  baserade  på  vinst  och  omsättning.  
Som  företagare  är  det  pekuniära  intresset  oftast  riktat  mot  möjligheten  till  en  rimlig  avkastning  på  det  kapital  
och  den  arbetsinsats  som  investeras  i  verksamheten.  Resultatmått  såsom  vinst  och  kapitalavkastning  kan  
dock  påverkas  ganska  mycket  av  vilka  regler  och  principer  för  redovisning  som  används  i  ett  aktuellt  bolag  
och  är  därför  olämpliga  att  aggregera  upp  på  populationsnivå.  Med  hänsyn  till  detta  är  företagens  bidrag  till  
mervärdesskatt  (moms)  intressantare  att  undersöka  eftersom  företaget  i  och  med  detta  bidrar  till  samhällets  
JHPHQVDPPDUHVXUVHU9LNRPPHUGlUI|ULWDEHOODWWUHGRYLVDGHQWRWDODRPVlWWQLQJHQSHUDNDGHPLVNJUXSS
mätt  i  miljoner  kronor  som  ett  indirekt  mått  på  deras  skatteinbetalningar  till  staten.  
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Tabell  7:  Total  omsättning  (mkr)  för  respektive  utbildningsgrupp  2004-2009

Utbildningsgrupp  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009

Civilingenjörer  

38  895  

30  770  

30  420  

35  636  

54  478  

29  595  

Nettobidrag
219  794

Civilekonomer  

19  413  

31  685  

38  978  

39  830  

41  927  

33  831  

205  664

Jurister  

7  691  

8  002  

8  680  

9  920  

8  757  

8  934  

51  985

Läkare/Tandläkare  

9  661  

9  235  

9  348  

10  100  

16  413  

10  060  

64  818

Totalt  akademiker  

77  664  

81  698  

89  431  

97  494  

123  582  

84  431  

554  300

Gymnasieutbildade  

61  988  

65  409  

65  751  

77  310  

69  583  

61  762  

401  802

I  tabellen  framgår  det  att  bolagen  startade  av  de  fyra  akademikergrupperna  genererade  en  total  omsättning  
på  närmare  554,3  miljarder  kronor  mellan  2004  och  2009.  Motsvarande  siffra  för  vår  kontrollgrupp  med  
gymnasieutbildade  var  under  samma  period  drygt  401,8  miljarder  kronor.  Akademikerföretagen  omsatte  
således  ca  152  miljoner  mer  än  kontrollgruppen  med  företag  som  startas  och  drivs  av  icke  akademiker,  
YLONHWlUGU\JWSURFHQWVnP\FNHW<WWHUOLJDUHHQREVHUYDWLRQVRPIUDPJnULWDEHOOlUDWWGHW¿QQVVWRUD
skillnader  mellan  de  olika  akademikerföretagen.  Civilingenjörers  och  civilekonomers  företag  står  till  exempel  
för  strax  över  75  procent  av  akademikerföretagens  totala  omsättning.  Detta  förhållande  visar  på  den  
VLJQL¿NDQWDEHW\GHOVHQDYGHVVDWYnXWELOGQLQJVJUXSSHUVHQWUHSUHQ|UVNDSRFKI|UHWDJDQGHXQGHUSHULRGHQ
Precis  som  för  redovisningen  av  det  totala  antalet  jobb  som  är  skapade  per  utbildningsgrupp  ovan  så  tar  
tabell  7  inte  hänsyn  till  skillnaderna  i  utgångspopulationernas  storlek.  För  att  ta  hänsyn  till  detta  visar  vi  i  tabell  
8  nedan  därför  även  genomsnittligt  omsättning  för  de  olika  utbildningsgruppernas  företag  redovisat  i  tusentals  
kronor.
Tabell  8:  Genomsnittlig  omsättning  (tkr)  för  respektive  utbildningsgrupp  2004-2009

Utbildningsgrupp    

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

Civilingenjörer  

8  036  

6  244  

5  875  

6  520  

10  900  

2009
6  496

Civilekonomer  

5  481  

8  705  

10  164  

10  112  

11  487  

10  078

Jurister  

3  244  

3  360  

3  546  

4  064  

3  836  

4  150

Läkare/Tandläkare  

3  197  

3  016  

3  017  

3  077  

5  341  

3  493

Gymnasieutbildade  

2  583  

2  690  

2  570  

2  914  

2  841  

2  786

Tabell  8  visar  att  företag  startade  av  civilingenjörer  och  civilekonomer  i  genomsnitt  omsätter  betydligt  
mer  i  jämförelse  med  juristers  och  läkares/tandläkares  företag  under  studieperioden.  Skillnaden  mellan  
civilingenjörers  och  civilekonomers  företag  är  inte  lika  stor,  men  överlag  så  presterar  civilekonomers  företag  
bättre  sett  över  hela  perioden.  Sammantaget  är  det  således  tydligt  att  utbildningsgrupperna  skiljer  sig  åt  vad  
gäller  företagens  genomsnittliga  omsättning  och  därmed  deras  skatteinbetalningar  till  staten.

4.6  Bidrag  till  samhällsekonomin  genom  företagande
I  tillägg  till  analyserna  ovan  vill  vi  även  avslutningsvis  undersöka  hur  de  olika  utbildnings-grupperna  bidrar  till  
VDPKlOOVHNRQRPLQJHQRPVLWWI|UHWDJDQGH9LlUPHGYHWQDDWWYLJHQRPGHWWDERUWVHUIUnQGHWVDPKlOOHOLJD
bidrag  som  utbildade  akademiker  anställda  i  privat  eller  offentlig  sektor  genererar,  till  exempel  genom  
bidrag  med  kompetenskrävande  arbetsinsatser  och  skatteinbetalningar  till  staten.  Det  skall  också  påpekas  
att  det  är  svårt,  om  inte  omöjligt,  att  på  ett  objektivt  sätt  utvärdera  och  jämföra  olika  högre  utbildningars  
totala  samhällsbidraget  mellan.  Till  exempel  så  fyller  utbildade  läkare  och  jurister  viktiga  och  i  många  
fall  nödvändiga  samhällsfunktioner  samtidigt  som  samtliga  akademikergrupper  bedriver  forskningen  och  
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utvecklingen  framåt  inom  sina  respektive  kunskapsområden  som  på  olika  sätt  bidrar  till  samhället.  Dessa  
Q\WWRUNDQLQWHInQJDVRFKNYDQWL¿HUDVSnVDPPDVlWWVRPGHUDVELGUDJJHQRPDWWVWDUWDRFKGULYDI|UHWDJ
Givet  rapportens  fokus  så  är  det  dock  det  samhällsekonomiska  bidraget  från  akademikers  entreprenöriella  
aktiviteter  som  särskilt  intresserar  oss.  Samtidigt  underlättas  vår  analys  av  ett  sådant  snävare  fokus  genom  
att  det  blir  möjligt  att  genomföra  ett  rationellt  utvärderingsarbete  baserat  på  kvantitativ  värdering.  Tabell  9  ger  
i  detta  avseende  en  jämförelse  mellan  de  olika  utbildningsgrupperna  och  deras  respektive  bidrag  till  samhället  
per  företag  i  form  av  nya  jobb,  momsinbetalningar,  löneutbetalningar  samt  förädlingsvärde.  
Tabell  9:  Samhällseffekter  av  entreprenörskap  bland  akademiker  2004-2009

Utbildningsgrupp  
Civilingenjörer  
Civilekonomer  
Jurister  

Andel  
Antal  
Nya  jobb  
Omsättning   Löneutbetalningar   Förädlingsvärde
företagare   företag   per  företag   per  företag   per  företag  (tkr)
per  företag  (tkr)
7%  

10  312  

11,4  

21  314  

4  319  

10  518

7%  

8  214  

12,2  

10%  

4  411  

7,9  

25  038  

4  619  

10  567

11  785  

3  406  

7  450

Läkare/Tandläkare  

7%  

5  321  

10,0  

12  181  

3  339  

7  225

Gymnasieutbildade  

1%  

50  753  

5,6  

7  917  

1  633  

3  488

När  man  resonerar  kring  ekonomiska  effekter  av  akademisk  utbildning  så  är  det  brukligt  att  man  
jämför  marginalnyttan,  d.v.s.  den  extra  nytta  som  utbildningen  medfört.  I  vår  analys  innebär  det  att  
sammanställningen  för  de  olika  utbildningsgrupperna  i  tabell  9  skall  ställas  i  relation  mot  vår  kontrollgrupp  
av  gymnasieutbildade  för  att  få  en  mer  rättvisande  bild  av  varje  utbildningsgrupps  samhällsekonomiska  
effekter.  Exempelvis  kan  vi  utläsa  att  samtliga  akademiker  ger  ett  större  bidrag  till  att  skapa  nya  jobb  och  
K|JUHPRPVLQEHWDOQLQJDUSHUI|UHWDJlQNRQWUROOJUXSSHQ9LGDUHKDUGHVDPWLGLJWVW|UUHO|QHXWEHWDOQLQJDURFK
ett  högre  förädlingsvärde  per  företag.  Samtliga  akademiska  utbildningsgrupper  kan  alltså  sägas  ha  positiv  
avkastning  relativt  de  företag  som  startas  av  individer  utan  högre  akademisk  utbildning.  På  samma  sätt  kan  vi  
se  att  de  företag  bland  akademiker  som  har  störst  samhällsekonomiska  effekter  är  civilekonomernas  företag  
samtidigt  som  de  ligger  långt  över  kontrollgruppen  på  samtliga  fem  mått.
I  tabell  9  redogör  vi  först  för  hur  vanligt  det  är  att  en  individ  med  viss  utbildning  startar  och  driver  företag  inom  
kunskapsintensiva  branscher.  I  tabellen  framgår  det  att  kunskapsintensivt  företagande  är  vanligare  bland  
samtliga  akademikergrupper  jämfört  med  kontrollgruppen  med  gymnasieutbildade  individer.  Allra  vanligast  
är  det  bland  jurister  med  tio  procent,  vilket  dock  följs  ganska  tätt  av  de  övriga  tre  akademikergrupperna  vilka  
alla  ligger  på  dryga  sju  procent.  I  tabellen  redogör  vi  även  för  det  totala  antalet  nya  jobb  skapade  per  företag  
över  hela  analysperioden.  Även  här  ser  vi  att  samtliga  akademiska  utbildningsgrupper  presterar  bättre  än  
kontrollgruppen  gymnasieutbildade.  Av  dessa  utbildningsgrupper  är  det  civilekonomer  som  presterar  bäst  
med  12,2  nya  jobb  per  företag,  vilket  är  drygt  dubbelt  så  mycket  jämfört  med  gymnasieutbildades  företag.  
Tabell  9  visar  också  den  genomsnittliga  omsättningen  per  företag  i  respektive  utbildningsgrupp,  vilket  ligger  till  
JUXQGI|UI|UHWDJHQVPRPVLQEHWDOQLQJDU2PVlWWQLQJDQYlQGVDOOWVnKlUVRPHWWLQGLUHNWPnWWSnKXUP\FNHW
skatteintäkter  företagen  genererar  till  staten.  Här  kan  vi  se  att  samtliga  akademiska  utbildningsgrupper  
presterar  bättre  än  kontrollgruppen  gymnasieutbildade.  Av  utbildningsgrupperna  framgår  det  i  tabellen  att  
GHWlUFLYLOHNRQRPHUQDVI|UHWDJVRPSUHVWHUDUElVW9LVHUlYHQLWDEHOOHQDWWFLYLOHNRQRPHUJ|UGHLVlUNODVV
största  löneutbetalningarna  av  alla  utbildningsgrupper.
Slutligen  redovisar  vi  i  tabell  9  även  det  genomsnittliga  förädlingsvärdet  per  företag  vilket  är  ett  mått  på  
det  värde  ett  företag  tillför  genom  sin  verksamhet  till  bruttonationalprodukten  (BNP).  Här  följer  resultaten  
samma  mönster  som  tidigare,  dvs.  samtliga  akademiska  utbildningsgrupper  bidrar  i  genomsnitt  mer  
än  kontrollgruppen  gymnasieutbildade.  Likaså  ser  vi  att  det  är  civilekonomers  företag  som  bidrar  mest  
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men  denna  plats  följs  tätt  av  civilingenjörers  företag.  Sammantaget  är  det  alltså  civilekonomers  företag  
som  genererar  mest  tillbaks  till  samhället  på  samtliga  undersökta  parametrar  jämfört  med  övriga  
utbildningsgrupper.  

4.7  Entreprenöriell  avkastning  för  olika  akademiska  utbildningsgrupper
Man  kan  ha  en  rad  invändningar  mot  vår  analys  ovan  kring  hur  de  olika  utbildningsgrupperna  bidrar  till  
samhällsekonomin  genom  sitt  företagande  som  redovisas  i  tabell  9.  Den  allvarligaste  begränsningen  är  
förmodligen  att  den  inte  tar  någon  hänsyn  till  statens  utbildningskostnad.  Utbildningskostnaden  motsvarar  hur  
P\FNHW¿QDQVLHOODUHVXUVHUVRPVDPKlOOHWLQYHVWHUDULPHGERUJDUQDVK|JUHXWELOGQLQJ
När  man  diskuterar  avkastning  i  ekonomiska  sammanhang  är  det  inte  den  absoluta  avkastningen  som  
är  mest  intressant  utan  snarare  avkastningen  i  förhållande  eller  relation  till  insatt  kapital.  För  ett  effektivt  
resursutnyttjande  vill  man  ha  så  hög  avkastning  som  möjligt  på  en  så  låg  insats  som  möjligt.  Ju  större  kvot  i  
detta  förhållande  desto  mer  effektiv  kan  också  resursutnyttjandet  sägas  vara.  En  rättvisande  sammanställning  
över  hur  de  olika  utbildningsgrupperna  bidrar  till  samhällsekonomin  genom  entreprenöriell  avkastning  måste  
alltså  även  redogöra  för  samhällets  kostnad  för  de  olika  utbildningarna.
Statens  resurstilldelning  till  olika  högskolor  och  universitet  baseras  på  så  kallade  per  capita-ersättningar  
för  helårsstudenter  och  helårsprestationer  inom  olika  utbildningsområden.  Lärosätet  erhåller  per  capita-
ersättningen  när  de  antagit  en  student  till  en  utbildning.  Helårsprestationen  erhåller  de  först  när  studenten  
examinerat,  dvs.  när  studenten  klarat  utbildningsmomenten  för  det  aktuella  året.  
Universiteten  och  högskolorna  är  inte  bundna  till  dessa  ersättningsnivåer  utan  har  möjlighet  att  omfördela  
medel  mellan  olika  utbildningsområden.  Dock  är  per  capita-ersättningarna  styrande  för  lärosätenas  
interna  fördelning  av  medel.  När  det  gäller  ersättning  till  olika  typer  av  utbildningar  så  är  den  lägst  för  
akademiska  ämnen  som  humaniora  och  samhällsvetenskap  där  undervisningen  ofta  bedrivs  i  större  grupper.  
(UVlWWQLQJVQLYnQlUK|JUHLQRPWHNQLNRFKQDWXUYHWHQVNDSVRPKDUPHUODERUDWLYDLQVODJRFKGlUGHW¿QQV
behov  av  investeringar  i  utrustning  och  maskiner.  Allra  högst  är  ersättningen  till  vissa  unika  utbildningar  med  
extremt  hög  lärartäthet  som  t.ex.  opera  och  skådespeleri.
När  man  jämför  samhällets  entreprenöriella  avkastning  på  olika  utbildningsinsatser  måste  man  även  beakta  
att  utbildningar  är  olika  långa  och  också  att  utbildningslängden  för  grupperna  i  rapporten  varierat  under  den  
studerade  tidsperioden.    En  grundutbildning  för  civilekonomer  har  varit  tre,  tre  och  ett  halvt  eller  fyra  år  medan  
utbildningen  för  civilingenjörer  och  jurister  varit  fyra  och  ett  halvt  år.  Sedan  2007  är  utbildningen  för  jurister  
fortsatt  fyra  och  ett  halvt  år  medan  civilingenjörsutbildningen  är  fem  år  och  utbildningen  för  civilekonomer  är  
tre  eller  fyra  år.  Några  av  de  examinerade  år  2008  och  2009,  kan  ha  de  längre  utbildningarna.
För  att  möjliggöra  en  jämförelse  av  olika  utbildningars  kostnader  slog  vi  samman  de  årliga  per  capita-  
ersättningar  för  helårsstudenter  och  helårsprestationer  för  examinerade  studenter.  Detta  förfarande  innebär  
ingen  skevhet  eller  databortfall  då  icke  examinerade  studenter  inte  får  en  utbildningskod  rapporterad  från  
OlURVlWHWWLOO6&%RFKGlUI|ULQWHKHOOHUnWHU¿QQVLYnUWGDWDPDWHULDO'HQVDPPDQODJGDXWELOGQLQJVNRVWQDGHQ
SHUDNDGHPLNHUJUXSSXWWU\FNWLNURQRUYLVDVL7DEHOOSnQlVWDVLGD2EVHUYHUDDWWUHGRYLVQLQJHQJlOOHUGHQ
årsvisa  kostnaden.  Den  totala  kostnaden  för  att  utbilda  en  akademiker  beror  alltså  på  hur  lång  utbildningen  är.
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Tabell  10:  Utbildningskostnader  per  akademikergrupp  1993-2009

År  

Civilingenjör  

Civilekonom  

Jurist  

Medicinare  

Tandläkare

1993  

52  200  

21  500  

21  500  

97  800  

57  800

1994  

71  866  

28  373  

28  373  

106  154  

76  778

1995  

71  458  

28  266  

28  266  

105  471  

76  313

1996  

71  458  

28  266  

28  266  

105  471  

73  564

1997  

68  915  

27  282  

27  282  

101  656  

73  564

1998  

68  990  

27  311  

27  311  

101  765  

73  645

1999  

69  385  

27  467  

27  467  

102  348  

74  066

2000  

70  030  

27  723  

27  723  

103  300  

74  755

2001

71  382  

28  258  

28  258  

105  293  

76  198

2002  

73  530  

30  098  

30  098  

108  462  

78  491

2003  

77  746  

32  864  

32  864  

114  891  

83  046

2004  

80  044  

33  834  

33  834  

118  287  

85  952

2005  

80  852  

34  175  

34  175  

119  480  

86  364

2006  

83  479  

35  285  

35  285  

121  991  

88  180

2007  

85  092  

36  890  

36  890  

122  967  

88  886

2008  

86  745  

38  473  

38  473  

123  911  

89  568

2009  

88  343  

39  181  

39  181  

126  194  

91  218

9LUHGRYLVDUVOXWOLJHQGHQHQWUHSUHQ|ULHOODDYNDVWQLQJHQI|UGHROLNDDNDGHPLNHUJUXSSHUQDVHQWUHSUHQ|UVNDS
och  företagande  i  tabell  11.  För  att  räkna  ut  denna  gjorde  vi  enligt  följande.  Först  använde  vi  oss  av  de  
genomsnittliga  värdena  för  antalet  skapade  årsarbetstillfällen  samt  summorna  av  löneutbetalningar  
och  omsättning  som  beskrevs  i  tabell  9.  Sedan  använde  vi  oss  av  SCB:s  information  om  individernas  
examensinriktning  och  faktiska  utbildningstid  för  att  räkna  ut  deras  utbildningskostnad.  Forskarutbildning  
räknas  dock  som  5  års  kostnader  eftersom  doktorander  bekostas  på  olika  sätt.  Den  framräknade  summan  för  
varje  enskild  individs  utbildningskostnad  användes  sedan  för  att  dividera  fram  samhällseffekten  baserat  på  
kostnaderna  för  att  genomgå  den  akademiska  utbildningen.
Tabell  11:  Entreprenöriell  avkastning  för  olika  akademiska  utbildningsgrupper

Utbildningsgrupp  

Antal  
företag  

Antal  års-  
arbetstillfällen  

Löne-
utbetalningar  

Omsättning

Civilingenjörer  

0,04  

0,50  

191  480  

944  915

Civilekonomer  

0,16  

1,93  

732  008  

3  967  659

Jurister  

0,11  

0,91  

391  196  

1  353  617

Läkare/Tandläkare  

0,02  

0,25  

83  020  

302  922

Tabell  11  ger  en  indikation  på  vilka  utbildningar  som  ger  bäst  entreprenöriell  avkastning  på  investeringar  ställt  
i  relation  till  varje  10  000  kronor  i  utbildningskostnad  som  staten  går  in  med  för  utbildningen.  Det  skall  påpekas  
att  om  en  viss  grupp  akademiker  har  en  högre  avkastning  så  betyder  det  inte  att  den  gruppens  utbildning  med  
nödvändighet  gör  dem  till  bättre  företagare.  Snarare  signalerar  det,  ur  ett  samhällsperspektiv  och  allt  annat  
lika,  att  det  är  mer  kostnadseffektivt  att  individer  i  den  utbildningsgruppen  startar  företag  än  individer  från  
en  annan  utbildningsgrupp.  Från  ett  alternativkostnadsperspektiv  där  man  väger  olika  möjliga  investeringar  
mot  varandra  är  det  alltså  mer  lönsamt  för  samhället  att  satsa  resurser  för  att  stödja  entreprenörskap  och  
tillväxtföretagande  på  utbildningsgrupper  med  hög  entreprenöriell  avkastning.  Exempelvis  kan  man  förvänta  
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sig  att  individer  som  följt  utbildningar  med  relativt  sett  höga  utbildningskostnader  ger  lägre  avkastning  tillbaka  
till  samhället  om  de  ägnar  tid  och  kraft  åt  att  driva  och  administrera  företag  istället  för  att  ägna  sig  åt  saker  som  
ligger  inom  ramen  för  deras  utbildning,  t.ex.  sjukvård  för  läkare  och  tandvård  för  tandläkare.  Detta  förväntade  
förhållande  framgår  också  tydligt  i  tabellen.
Sammantaget  visar  våra  resultat  att  företag  som  startas  och  drivs  av  civilekonomer,  jurister,  civilingenjörer  
RFKOlNDUHWDQGOlNDUHELGUDUWLOO|NDGHNRQRPLVNWLOOYl[WRFKQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQ2PVDPKlOOHWVDWVDU
kronor  på  en  akademisk  utbildning  så  ger  detta  en  positiv  avkastning  på  samtliga  parametrar  i  vår  analys.  
Dock  skall  det  även  påpekas  att  resultaten  skiljer  sig  markant  mellan  de  olika  utbildningarna.  Den  kortare  
och  relativt  sett  billigare  civilekonomutbildningen  bidrar  i  detta  avseende  med  ett  betydligt  högre  värde  till  
samhället  i  entreprenöriella  termer  än  längre  och  mer  kostsamma  utbildningar.  Följande  kan  lyftas  fram:


10  000  kronor  som  satsas  på  en  civilekonomutbildning  ger  0,16  företag.  Detta  är  högst  av  alla  
utbildningsgrupper  och  betydligt  högre  än  samma  satsning  på  civilingenjörer.  



10  000  kronor  som  satsas  på  en  civilekonomutbildning  bidrar  till  1,93  årsarbetstillfällen.  Detta  är  mer  än  
dubbelt  så  mycket  som  samma  satsning  på  jurister,  nästan  fyra  gånger  så  mycket  än  samma  satsning  på  
civilingenjörer,  samt  nästan  åtta  gånger  så  mycket  som  samma  satsning  på  läkare/tandläkare.  



10  000  kronor  satsade  på  en  civilekonomutbildning  bidrar  med  nästan  dubbelt  så  mycket  
löneutbetalningar  som  samma  satsning  på  en  juristutbildning,  nästan  fyra  gånger  så  mycket  som  en  
civilingenjörsutbildning,  samt  nästan  nio  gånger  så  mycket  som  en  läkar/tandläkarutbildning.  



10  000  kronor  satsade  på  en  civilekonomutbildning  genererar  nästan  tre  gånger  så  mycket  omsättning  
i  företagen  som  samma  satsning  på  en  juristutbildning,  mer  än  fyra  gånger  så  mycket  som  en  
civilingenjörsutbildning,  samt  inte  mindre  än  tretton  gånger  så  mycket  som  en  läkar/tandläkarutbildning.  

På  det  stora  hela  är  det  således  civilekonomutbildningen  bland  de  akademiska  utbildningsgrupper  som  vi  
studerat  som  bidrar  med  högst  entreprenöriell  avkastning  ur  ett  samhällsekonomiskt  nyttoperspektiv

Akademiskt  entreprenörskap   –   25

5.  Avslutande  diskussion  och  slutsatser
Entreprenörskap  och  företagande  som  omsätter  akademisk  kunskap  till  nya  och  förbättrade  produkter  och  
tjänster  är  viktigt  för  den  industriella  utvecklingen  och  tillväxten  i  ekonomin.  I  denna  rapport  redogör  vi  för  
samhällseffekterna  av  satsningar  på  akademisk  utbildning  genom  att  se  på  hur  akademikers  involvering  i  
kunskapsintensivt  företagande  under  perioden  2004-2009  bidrar  till  nya  arbetstillfällen  och  ekonomisk  tillväxt.  
9LUHGRJ|URFNVnI|UVNLOOQDGHUVRP¿QQVPHOODQI\UDKXYXGVDNOLJDJUXSSHUDYDNDGHPLNHUFLYLOLQJHQM|UHU
civilekonomer,  jurister  och  läkare/tandläkare,  samt  en  kontrollgrupp  med  gymnasieutbildning.  
Rapportens  resultat  visar  genomgående  att  akademikers  företag  bidrar  till  nya  arbetstillfällen  och  ekonomisk  tillväxt  
i  betydligt  högre  utsträckning  än  företag  startade  av  individer  med  en  gymnasieutbildning.  Analysen  visar  också  
stora  skillnader  mellan  företag  startade  av  individer  med  olika  akademiska  utbildningsinriktningar.  Civilekonomers  
RFKFLYLOLQJHQM|UHUVI|UHWDJVNDSDUWLOOH[HPSHOYLVEHW\GOLJWÀHUQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQlQI|UHWDJVWDUWDGHDYMXULVWHU
och  medicinare.  Bidraget  från  civilekonomernas  företag  till  nya  arbetstillfällen  är  vidare  cirka  20  procent  högre  än  
civilingenjörernas  företag.  
En  observation  som  är  värd  att  lyfta  fram  är  att  kvinnliga  företagare  fortfarande  är  underrepresenterade  bland  
akademikers  företag.  Detta  är  en  smula  förvånande  eftersom  de  har  lika  avancerad  utbildning  som  sina  manliga  
kollegor.  Faktorer  som  kan  förklara  kvinnors  underrepresentation  kan  vara  avsaknaden  av  entreprenöriella  
förebilder  bland  kvinnor  och  normsystem  som  inte  uppmuntrar  egenföretagande.  Det  är  troligt  att  denna  
snedfördelning  kan  påverkas  med  insatser  redan  på  högskolenivå,  exempelvis  med  fokus  på  förebilder  och  ökade  
möjligheter  till  praktiska  utbildningsmoment  i  företagande  i  s.k.  business  lab  miljö49.
Utöver  sammanställningen  av  akademikerföretagens  bidrag  till  samhällsekonomin  presenterar  vi  också  ett  
antal  nyckeltal  för  att  mäta  deras  entreprenöriella  avkastning  i  termer  av  nya  företag,  nya  arbetstillfällen,  löner  
till  anställda  och  värdetillväxt  i  de  företag  som  startas.  Den  entreprenöriella  avkastningen  är  baserad  på  statens  
kostnader  för  olika  typer  av  akademiska  utbildningar.  Den  relativa  kostnaden  för  att  utbilda  olika  typer  av  
DNDGHPLNHUSnYHUNDULVLQWXUYLONHQDYNDVWQLQJVDPKlOOHWInUDYROLNDXWELOGQLQJVVDWVQLQJDU2PVDPKlOOHWJHQRP
VWDWOLJDVDWVQLQJDUOlJJHUWLGRFKNUDIWSnDWWInÀHUDNDGHPLNHUDWWEOLHQWUHSUHQ|UHURFKWLOOYl[WI|UHWDJDUHVn
behövs  det  rationella  analyser  som  kan  visa  vad  olika  utbildnings-satsningar  leder  till  och  som  därmed  kan  bidra  till  
informerade  beslut.  
När  exempelvis  riskkapitalfonder  investerar  pengar  i  ett  företag  eller  en  fondförvaltare  skall  göra  en  större  placering  
i  aktier  görs  alltid  en  kvantitativ  ekonomisk  analys  där  man  bedömer  vilka  placeringar  som  förväntas  ge  bäst  
framtida  avkastning  på  det  insatta  kapitalet.  En  placering  som  till  samma  eller  lägre  risk  ger  högre  avkastning  på  
HQJLYHQLQYHVWHULQJlUSHUGH¿QLWLRQHQElWWUHLQYHVWHULQJ6nGDQORJLNlUDSSOLFHUEDULQRPHQUDGROLNDRPUnGHQ
Inom  t.ex.  området  ’socialt  ansvarstagande’  är  det  allt  vanligare  att  avkastningen  mäts  som  ’impact  of  investment’,  
dvs.  den  sociala  nytta  som  investeringen  bidrar  till50.  En  liknande  logik  kan  föras  in  i  diskussionen  om  de  betydande  
VNDWWH¿QDQVLHUDGHLQYHVWHULQJDUVRPP\QGLJKHWHUQDJ|UI|UDWWVWLPXOHUDDNDGHPLVNWHQWUHSUHQ|UVNDSRFK
nyföretagande  varje  år.
Insatser  som  kan  bidra  till  att  skapa  nya  arbetstillfällen  står  idag  högt  på  dagordningen  bland  politiker  och  
statstjänstemän.  Det  är  i  detta  avseende  önskvärt  att  alla  grupper  i  samhället  har  både  positiv  inställning  och  
förståelse  för  kunskapsintensivt  entreprenörskap  och  företagande  för  Sveriges  ekonomiska  tillväxt  och  fortsatta  
välfärd.  Samhället  har  dock  begränsade  resurser  för  satsningar  på  entreprenörskap  samtidigt  som  det  innebär  
K|JDNRVWQDGHUDWWXWELOGDDNDGHPLNHU,DQDO\VHQ¿QQHUYLDWWRPP\QGLJKHWHUQDVDWVDUNURQRUSnHQ
akademisk  utbildning  så  har  detta  generellt  sett  en  god  entreprenöriell  avkastning  för  samtliga  utbildningsgrupper.  
0HQYL¿QQHUlYHQDWWUHVXOWDWHQVNLOMHUVLJPDUNDQWnWPHOODQROLNDDNDGHPLVNDXWELOGQLQJDU9nUDUHVXOWDW
49  
50  

  Wennberg  (2011);;  Holmquist  &  Wennberg  (2009)
  Dillenburg  Greene  &  Erekson  (2003)
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YLVDUDWWMXULVWHUVRFKIUDPI|UDOOWFLYLOHNRQRPHUVI|UHWDJJHQHUHUDUEHW\GOLJWÀHUQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQSHUVWDWOLJ
utbildningskrona  än  såväl  civilingenjörers  som  läkares/tandläkares  företag.  Anledningen  till  detta  är  att  kostnaden  
för  att  utbilda  de  senare  grupperna  är  så  pass  mycket  högre.  Skillnaderna  mellan  de  olika  akademikergrupperna  
vad  gäller  entreprenöriell  avkastning  i  termer  av  löneutbetalningar  och  omsättning  är  även  de  mycket  snarlika  de  
VNLOOQDGHUVRPYL¿QQHUI|UQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQ
Givet  samhällets  begränsade  resurser  för  satsningar  på  utbildning  och  kompetensutveckling  lyfter  rapporten  fram  
ÀHUDYLNWLJDIUnJRUVRPlUDYYlUGHDWWEHDNWDI|UEHVOXWVIDWWDUH(QK|JUHHQWUHSUHQ|ULHOODYNDVWQLQJI|UHQYLVV
grupp  akademiker  betyder  visserligen  inte  att  samtliga  individer  i  den  utbildningsgruppen  blir  bättre  företagare.  
Ur  ett  samhällsperspektiv  är  det  dock  mer  resurseffektivt  att  dessa  individer  startar  företag  än  individer  från  en  
annan  utbildningsgrupp.  Samhället  gör  exempelvis  stora  satsningar  för  att  säkerställa  Sveriges  framtida  tillväxt  
och  konkurrenskraft  inom  kunskapsintensiva  branscher,  såsom  inom  biomedicin  och  medicinteknik519DGPDQ
kan  konstatera  utifrån  vår  analys  är  att  om  staten  vill  satsa  på  att  få  fram  en  konkurrenskraftig  medicinsk  industri,  
så  gör  den  höga  utbildningskostnaden  och  utbildningstiden  för  att  producera  läkare  att  samhällets  avkastning  
för  att  en  större  andel  läkare  ägnar  sig  åt  att  starta  och  driva  företag  är  lägre  än  om  andra  grupper  med  högre  
HQWUHSUHQ|ULHOODYNDVWQLQJHQJDJHUDUVLJLDWWVWDUWDRFKGULYDGHVVDI|UHWDJ2PEHVOXWVIDWWDUHVWUlYDUHIWHUDWW|ND
det  kunskapsintensiva  företagandet  kan  det  således  vara  mer  effektivt  att  satsa  resurser  på  att  uppmuntra  sådant  
företagande  bland  civilekonomer,  civilingenjörer  och  jurister  eftersom  dessa  utbildningsinriktningar  har  ett  naturligt  
näringslivsinslag  och  där  merparten  av  studenterna  ofta  ser  en  karriär  i  näringslivet  framför  sig52.  
De  senaste  åren  har  det  skett  ett  ökat  fokus  på  att  stimulera  och  stödja  entreprenörskap  och  företagande  
bland  studenter  på  universitet  och  högskolor  runt  om  i  landet.  Rapportens  resultat  visar  i  detta  avseende  att  
samhällseffekterna  av  entreprenörskap  och  företagande  bland  olika  utbildningsgrupper  skiljer  sig  åt  och  att  det  
kan  vara  värt  att  fundera  på  var  dylika  insatser  gör  mest  nytta.  Samhällsvetenskapliga  utbildningar  framstår  i  detta  
perspektiv  som  ett  kostnads-effektivt  sätt  att  öka  de  samhällsekonomiska  effekterna  av  entreprenörskap  jämfört  
med  de  relativt  sett  mer  kostsamma  utbildningar  inom  medicin  eller  ingenjörsvetenskap.  Fortfarande  lyser  dock  
praktiskt  orienterade  kurser  inom  entreprenörskap  och  omgivande  stödsystem  för  studenters  företagande,  såsom  
till  exempel  inkubatorer  och  affärscoacher,  med  sin  frånvaro  vid  många  svenska  lärosäten.  Utöver  detta  är  det  värt  
att  beakta  att  akademiker  med  kunskap  om  hur  man  tar  fram  innovativa  produkter  och  tjänster  inte  nödvändigtvis  
är  de  som  är  främst  lämpade  för  att  driva  den  fortsatta  kommersialiseringen  av  dessa  produkter  och  tjänster.  
Interdisciplinära  utbildningsprogram  i  entreprenörskap  kan  här  vara  en  möjlighet  för  att  skapa  kontaktytor  och  
möjlighet  till  framtida  samarbeten  mellan  utbildningsgrupper  från  olika  ämnesområden.
Avslutningsvis  kan  tilläggas  att  vi  i  rapporten  har  tvingats  göra  ett  antal  antaganden  och  avgränsningar  för  att  
möjliggöra  våra  beräkningar  och  analyser.  Även  om  vi  bedömer  dessa  antaganden  och  avgränsningar  som  i  
K|JJUDGULPOLJDJLYHWUDSSRUWHQVV\IWHRFKRPIDWWQLQJVn¿QQVGHWJLYHWYLVDQGUDDQVDWVHUGH¿QLWLRQHURFK
nyckeltal  man  skulle  kunna  använda  sig  av  för  att  beräkna  den  entreprenöriella  avkastningen  för  olika  akademiska  
utbildningar53.  Rapportens  resultat  bidrar  även  till  att  lyfta  en  rad  frågeställningar  som  kan  vara  värdefulla  att  belysa  
RFKEHKDQGODLIUDPWLGHQ([HPSHOYLVNDQGHW¿QQDVEHKRYDYDWWXQGHUV|NDRPLQQHKnOOHWLROLNDDNDGHPLVND
XWELOGQLQJVLQULNWQLQJDUE|UI|UlQGUDVI|UDWWI|UElWWUDGHUDVHQWUHSUHQ|ULHOODDYNDVWQLQJ'HWNDQRFNVn¿QQDV
behov  av  att  se  närmare  på  hur  olika  myndigheter  och  intresseorganisationer  som  idag  arbetar  med  frågor  och  
utmaningar  kopplade  till  akademiker  och  akademisk  utbildning  resonerar  kring  de  parametrar  som  undersöks.  
9LGDUHlUGHWRNODUWKXUUHVXOWDWHQVWnUVLJLMlPI|UHOVHPHGDQGUDOlQGHUHIWHUVRPGHW¿QQVP\FNHWEHJUlQVDWPHG
LQWHUQDWLRQHOODVWXGLHUVRPWDUVLJDQOLNQDQGHIUnJHVWlOOQLQJDU9LKRSSDVLGHWWDDYVHHQGHDWWGHQQDUDSSRUWNDQ
generera  en  bredare  diskussion  om  den  viktiga  frågan  om  hur  akademiker  bidrar  till  den  samhällsekonomiska  
utvecklingen  genom  sin  involvering  i  kunskapsintensivt  företagande  och  entreprenörskap.
51  
52  
53  

  Arvidsson,  Bergström,  Edquist,  Högberg  &  Jönsson  (2007)
  Saco  (2012)
  Se  Wetter  &  Wennberg  (2007)  för  en  tidigare  men  snarlik  ansats.
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Appendix
.ODVVL¿FHULQJDYXWELOGQLQJVLQULNWQLQJDUHQOLJW681

Utbildningsgrupp    
Civilingenjörer    
Civilekonomer    
Jursiter    
Läkare/tandläkare    
Gymnasieutbildade    

Inriktning  eligt  SUN  2000    

Nivå  enligt  SUN  2000

520-526,  529,  540-544,  580-582    
314,  320,  340    
380    
721,  724    
Alla    

547,  557,  6
536,  546,  556,  6
536,  546,  547,  557,  6
557,  6
3

Kunskapsintensiva  branscher  enligt  SNI2002
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ϯϭϲϭϬdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀƂǀƌŝŐĞůĂƉƉĂƌĂƚƵƌĨƂƌŵŽƚŽƌĞƌŽĐŚĨŽƌĚŽŶ;ćǀĞŶĞůĞŬƚƌŝƐŬďĞůǇƐŶŝŶŐŽĐŚƐŝŐŶĂůĞƌŝŶŐ͕ĞůƐǇƐƚĞŵŵ͘ŵ͘Ϳ
ϯϭϲϮϬŝǀĞƌƐĞƂǀƌŝŐƟůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀĞůĂƉƉĂƌĂƚƵƌ;ĞũƐƉƌƵƚƉŝƐƚŽůĞƌ͕ƌĂŬĂƉƉĂƌĂƚĞƌ͕ĞůĞŬƚƌŽŶƌƂƌ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĨƂƌŵĞĚŝĐŝŶƐŬƚďƌƵŬͿ
ϯϮϭϬϬdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀĞůĞŬƚƌŽŶŝƐŬĂŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌ;ďŝůĚƌƂƌ͕ŚĂůǀůĞĚĂƌŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌ͕ŵŝŬƌŽŬƌĞƚƐĂƌŵ͘ŵ͘Ϳ
ϯϮϮϬϬdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀƌĂĚŝŽͲŽĐŚdsͲƐćŶĚĂƌĞƐĂŵƚĂƉƉĂƌĂƚĞƌĨƂƌƚƌĊĚƚĞůĞĨŽŶŝŽĐŚƚƌĊĚƚĞůĞŐƌĂĮ;ćǀĞŶdsͲŬĂŵĞƌŽƌ͕ƚĞůĞĨĂǆŵ͘ŵ͘Ϳ
ϯϮϯϬϬdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀƌĂĚŝŽͲŽĐŚdsͲŵŽƩĂŐĂƌĞƐĂŵƚĂƉƉĂƌĂƚĞƌĨƂƌƵƉƉƚĂŐŶŝŶŐŽĐŚĊƚĞƌŐŝǀŶŝŶŐĂǀůũƵĚŽĐŚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůĞƌ
ϯϯϭϬϭdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀŵĞĚŝĐŝŶƐŬƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐŽĐŚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ;ćǀĞŶĚĞůĂƌ͕ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ͕ƌĞƉĂƌĂƟŽŶŽĐŚƵŶĚĞƌŚĊůů͕ĞũƚĞƌŵŽŵĞƚƌĂƌͿ
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ϯϯϮϬϬdŝůůǀ͘ĂǀŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂƉƉĂƌĂƚĞƌĨƂƌŵćƚŶŝŶŐ͕ŬŽŶƚƌŽůů͕ƉƌŽǀŶŝŶŐ͕ŶĂǀŝŐĞƌŝŶŐŽĂćŶĚĂŵĊůƵƚŽŵŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůƉƌŽĐĞƐƐƚǇƌŶŝŶŐ
ϯϯϯϬϬdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĨƂƌƐƚǇƌŶŝŶŐĂǀŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĂƉƌŽĐĞƐƐĞƌ;ćǀĞŶƵŶĚĞƌŚĊůůŽĐŚƌĞƉĂƌĂƟŽŶͿ
ϯϯϰϬϬdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀŽƉƟƐŬĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŚĨŽƚŽƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ;ćǀĞŶůŝŶƐĞƌ͕ƉƌŝƐŵŽƌ͕ƐƉĞŐůĂƌ͕ŽƉƟƐŬĂŵŝŬƌŽƐŬŽƉ͕ƉƌŽũĞŬƚŽƌĞƌͿ
ϯϯϱϬϬhƌƟůůǀĞƌŬŶŝŶŐ;ŬůŽĐŬŽƌŽĐŚƵƌĂǀĂůůĂƐůĂŐ͕ćǀĞŶƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐŵćƚĂƌĞ͕ƟĚƐƐƚćŵƉĞůƵƌ͕ƵƌĚĞůĂƌƐĂŵƚƵƌŐůĂƐͿ
ϯϱϯϬϬdŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐĂǀůƵŌĨĂƌƚǇŐŽĐŚƌǇŵĚĨĂƌŬŽƐƚĞƌ;ŇǇŐƉůĂŶ͕ůƵŌďĂůůŽŶŐĞƌŵ͘ŵ͘ŝŶŬů͘ĚĞůĂƌŽĐŚŵŽƚŽƌĞƌćǀĞŶƌĞƉĂƌĂƟŽŶͿ
ϱϮϳϰϬŶŶĂŶƌĞƉĂƌĂƟŽŶĂǀŚƵƐŚĊůůƐĂƌƟŬůĂƌŽĐŚƉĞƌƐŽŶůŝŐĂĂƌƟŬůĂƌ;ďů͘Ă͘ŵŽďŝůƚĞůĞĨŽŶĞƌ͕ďŝůƌĂĚŝŽ͕ĐǇŬůĂƌ͕
ŬůćĚĞƌŵ͘ŵ͘Ϳ
ϲϰϮϬϭEćƚĚƌŝŌ;ŝŶŽŵƚĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͖ćǀĞŶŶćƚƵŶĚĞƌŚĊůůͿ
ϲϰϮϬϮZĂĚŝĞƌŝŶŐ;ƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐĂǀƌĂĚŝŽͲŽĐŚdsͲƉƌŽŐƌĂŵƟůůƐćŶĚŶŝŶŐƐƐƚĂƟŽŶĞƌŽĐŚŵŽƩĂŐĂƌĞͿ
ϲϰϮϬϯ<ĂďĞůͲdsͲĚƌŝŌ
ϲϱϭϭϬĞŶƚƌĂůďĂŶŬǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ϲϱϭϮϬĂŶŬǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƵƚŽŵĐĞŶƚƌĂůďĂŶŬƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
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ϲϱϮϭϬ&ŝŶĂŶƐŝĞůůůĞĂƐŝŶŐ
ϲϱϮϮϬŶŶĂŶŬƌĞĚŝƚŐŝǀŶŝŶŐ;ĮŶĂŶƐďŽůĂŐ͖ĞũďĂŶŬĞƌŽĐŚůĞĂƐŝŶŐďŽůĂŐͿ
ϲϱϮϯϭ,ĂŶĚĞůŵĞĚŽĐŚĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂǀǀćƌĚĞƉĂƉƉĞƌ͕ĨƂƌĞŐĞŶƌćŬŶŝŶŐ
ϲϱϮϯϮŬƟĞĨŽŶĚƐͲ͕ƌćŶƚĞĨŽŶĚƐͲŽĐŚǀĂůƵƚĂĨŽŶĚƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵ͘ŵ͘;ćǀĞŶĚŽŶĂƟŽŶƐͲ͕ĨĂŵŝůũĞĨŽŶĚĞƌ͕ƐƉĂƌŬĂƐƐŽƌͿ
ϲϲϬϭϭ&ŽŶĚĂŶŬŶƵƚĞŶůŝǀĨƂƌƐćŬƌŝŶŐ
ϲϲϬϭϮ>ŝǀĨƂƌƐćŬƌŝŶŐƵƚŽŵĨŽŶĚĂŶŬŶƵƚĞŶůŝǀĨƂƌƐćŬƌŝŶŐ
ϲϲϬϮϬWĞŶƐŝŽŶƐĨŽŶĚĞƌƐŽĐŚƵŶĚĞƌƐƚƂĚƐĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ;ĞũƐŽĐŝĂůĨƂƌƐćŬƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵŽ͘Ě͘Ϳ
ϲϲϬϯϬ^ŬĂĚĞĨƂƌƐćŬƌŝŶŐ;ĨƂƌƐćŬƌŝŶŐŽĐŚĊƚĞƌĨƂƌƐćŬƌŝŶŐƵƚŽŵĂǀůŝǀĨƂƌƐćŬƌŝŶŐͿ
ϲϳϭϭϬĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƚũćŶƐƚĞƌƟůůĮŶĂŶƐŝĞůůĂŵĂƌŬŶĂĚĞƌ
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ϲϳϮϬϭ&ƂƌƐćŬƌŝŶŐƐŵćŬůĂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
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