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Sammanfattning 

 

Jag har i denna uppsats studerat makroekonomiska faktorers påverkan på antal 

registrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare i Sverige. Syftet har varit att bidra 

med variabler som ska kunna användas vid prognostisering av antal nyregistreringar av 

företag.  Jag har valt ut de makroekonomiska faktorer som enligt tidigare forskning 

inom området, visat sig vara de vanligast förekommande. Studien har gjorts med 

multipel regressionsanalys med kontroll för multikollinearitet, autokorrelation och 

heteroskedasticitet. Resultatet tyder på att makroekonomiska faktorer som BNP, 

arbetslöshet och arbetslöshet inklusive fördröjd effekt samt inflation kan ha ett 

signifikant samband med antal registrerade aktiebolag. Analysen tyder även på att BNP 

har ett negativt samband med antal registrerade enskilda näringsidkare. Slutsatsen från 

detta är att det finns en skillnad mellan vad som påverkar antal registrerade aktiebolag 

och antal registrerade enskilda näringsidkare. Vidare studier behöver göras för att 

identifiera fler variabler som kan ha ett samband med antal nyregistreringar och då 

främst registreringar av enskilda näringsidkare. 

 

Nyckelord: Start-ups, macroeconomic, variables, nyföretagande, makroekonomiska, 

faktorer, variabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

This study investigates the influence of macroeconomic factors on the number of newly 

registered limited companies and sole traders in Sweden. The aim has been to 

contribute with variables that can be used in forecasting the number of new company 

registrations. I have chosen the macroeconomic factors which, according to previous 

research in this area, have proved to be the most common. The study has been done 

with multiple regression analysis and checked for multicollinearity, autocorrelation and 

heteroscedasticity. The result suggests that macroeconomic factors such as GDP, 

unemployment, unemployment including delayed effects and inflation can have a 

significant effect on the number of new registrations for limited companies. The 

analysis also suggests that GDP has a negative effect on the number of new sole traders. 

The conclusion of the study is that the factors affecting the number of new limited 

companies differ from those affecting the number of new sole traders. Further studies 

are needed in order to establish other variables that can influence the number of new 

registrations and in particular new registrations for sole traders. 

 

Keywords: Start-ups, macroeconomic, variables, new businesses 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Ett av Europakommissionens fem strategiska mål är att ”75 % av 20–64-åringarna ska arbeta” 

(Europeiska kommissionen, 2016). För att nå målet har Europakommissionen tagit fram en 

strategi; ”att fördjupa den inre marknaden”. Det betyder att skapa förutsättningar för väl 

fungerande och sammankopplade marknader där konkurrensen och konsumenternas 

efterfrågan stimulerar företagande och innovation. Det innebär också insatser för att förenkla 

regelverk gällande företagande.  

 

Sverige önskar möta kommissionens mål genom ett nationellt mål för näringspolitiken. Målet 

innebär ”att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i 

fler och växande företag” (Regeringen, 2016). Regeringen vill att Sverige ska ha den lägsta 

arbetslösheten i EU år 2020. Regeringen strävar således, genom ett starkare näringslivsklimat, 

att fler företag ska startas och att befintliga företag ska ges möjlighet att växa. För detta 

behövs konkurrenskraft och dynamik inom näringslivet. Speciellt viktiga är de högpresterande 

och innovativa företagen.  

 

Bolagsverket är den myndighet i Sverige som registrerar nya företag och uppdaterar befintliga 

företagsuppgifter. Myndigheten registrerar cirka 65 000 nya företag varje år. För att 

myndigheten ska kunna leva upp till regeringens mål om ett ökat företagande, krävs att 

myndigheten har tillräckliga resurser, att verksamheten bedrivs effektivt och att processen för 

att registrera företag är enkel och ändamålsenlig. Prognoser över förväntade ärendeinflöden är 

ett viktigt underlag både ur resursplanerings- och intäktsperspektiv. 

 

Idag görs ärendeprognoserna framförallt utifrån historiska data över ärendevolymer samt med 

hänsyn till framtida lagförändringar som kan komma att påverka ärendevolymerna. Genom att 

ta in ytterligare parametrar i prognoserna förväntas de bli mer realistiska och ge ett bättre 

underlag till verksamhetsstyrning och planering samt bidra till att Bolagsverket når sina mål. 

Vilket i sin tur bör leda till samhällsekonomisk effektivitet. 

 

Borggren och Janegren (2010) har i sin uppsats undersökt hur makroekonomiska faktorer 

påverkar nyregistrering av aktiebolag. Studien omfattade årsvis data från som äldst 1985 och 
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fram till 2009. Undersökningen gjordes med hjälp av multipel regressionsanalys och visade 

att det är främst variabler som kan kopplas till ekonomiska förväntningar, politiskt styre, 

befolkningstillväxt, växelkurs gentemot dollarn samt ekonomins nuvarande tillväxt som på 

något sätt förklarar antalet nyregistrerade aktiebolag.  Även inflation ansågs vara en av de 

viktigare variablerna. Ränta visade sig inte ha något samband till registrering av aktiebolag. 

Det statistiska underlaget bestod av som högst 25 observationer, vilket är att anse som lågt. 

Denna uppsats har fått ge inspiration till min studie. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om makroekonomiska faktorer påverkar antalet 

nyregistrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare.  

 

Resultatet från undersökningen är ett underlag för Bolagsverket i ett fortsatt arbete med att 

förbättra prognostisering av antal nyregistreringar av aktiebolag och enskilda näringsidkare.  

Syftet är vidare att genom att prognostisera mer träffsäkert så kommer myndigheten också att 

kunna fördela sina resurser mer optimalt, med en ännu effektivare verksamhet som följd. 

Målet är att det i sin tur ska ge en samhällseffekt i form av att Sveriges företagare snabbare 

kan få sina företag registrerade och därmed även sätta igång sin verksamhet snabbare.  

1.3 Frågeställningar 

 

Studien ska besvara två frågeställningar: 

 

 Påverkar de makroekonomiska variabler som valts ut för studien antalet nyregistrerade 

aktiebolag och enskilda näringsidkare?  

 Finns det någon fördröjd effekt mellan de makroekonomiska faktorerna och antal 

nyregistrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare? 

1.4 Avgränsningar  
 

Uppsatsen kommer endast att behandla antal nyregistreringar av företag. Jag kommer inte att 

undersöka hur avregistreringar av företag skulle kunna påverka antal nyregistreringar av 

företag.  

 

Då antalet registreringar av företag till största del utgörs av två företagsformer har jag 

avgränsat denna uppsats till dessa. År 2015 stod aktiebolag och enskilda näringsidkare 
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tillsammans för 93,5 % av det totala antalet nyregistrerade företag. Aktiebolagen utgjorde 

70,9%. Handelsbolag och kommanditbolag samt andra till antal små företagsformer kommer 

därför inte att ingå i studien. 

För aktiebolag har jag valt att inte ta med antalet nyregistrerade lagerbolag, då det inte bedrivs 

någon verksamhet i ett sådant företag. 

Enskilda näringsidkare kan välja att registrera sig enbart hos Skatteverket. Denna uppsats 

kommer dock inte att undersöka antalet registreringar av enskilda näringsidkare hos 

Skatteverket.  

1.5 Definitioner 
 

Nyregistrerat företag – Med ett nyregistrerat företag menas i denna uppsats ett nytt företag 

men även ett företag som ombildats från ett lagerbolag. Lagerbolag är företag som bildas i 

syfte att säljas vidare. När dessa företag säljs, ändras bl.a. företagets namn, verksamhet och 

styrelse.  

 

Aktiebolag – Aktiebolag är en företagsform som kräver att det finns ett aktiekapital i 

företaget. Det är den till antal största företagsformen. Aktiebolag är en juridisk person, vilket 

innebär att delägarna inte är personligt ansvariga för företagets skulder. 

 

Enskild näringsidkare – Enskild näringsidkare är en företagsform som består av en 

innehavare. Det krävs inget aktiekapital för att starta en enskild firma. Enskild näringsidkare 

är en fysisk person, vilket innebär att innehavaren är personligt ansvarig för företagets 

skulder. 
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1.6  Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

Avsnitt 2 – Detta avsnitt beskriver hur antalet nyregistrerade företag har förändrats under 

perioden 2005-2015. 

Avsnitt 3 – Avsnittet redogör för tidigare forskning inom ämnet makroekonomi och 

makroekonomiska faktorer.  

Avsnitt 4 - Avsnittet innehåller den metod som har använts för att undersöka och analysera 

frågeställningarna och syftet. 

Avsnitt 5 - Här presenteras och analyseras resultatet från den metod som använts. 

Avsnitt 6 – Avsnittet innehåller diskussion och slutsatser från analysen samt förslag till vidare 

forskning.   
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2 Historisk utveckling av antal nyregistrerade företag  
 
Figur 1: Diagram över antalet nyregistrerade företag under perioden 2005-2015. 

 
Källa: Bolagsverket.se, 2016. 
 

I diagrammet ovan kan vi se att antal registrerade aktiebolag successivt har ökat under den 

aktuella tidsperioden samt att det vissa år finns toppar i antal registrerade aktiebolag. Dessa 

toppar åtföljs av ett minskat antal nyregistreringar. Till skillnad från aktiebolag, så har 

registreringar av enskilda näringsidkare minskat under tidsperioden. År 2006 var antal 

nyregistreringar av aktiebolag och enskilda näringsidkare ungefär desamma till antal. Därefter 

har antal registrerade aktiebolag överstigit antal registrerade enskilda näringsidkare. 

 

Enskilda näringsidkare behöver inte registrera sig hos Bolagsverket. En registrering hos 

Bolagsverket medför endast ett namnskydd för företagets namn, medan det är tvingande att 

registrera sig hos Skatteverket. Det innebär att det bestånd av enskilda näringsidkare som 

finns i Bolagsverkets register inte är det totala beståndet. 

 

En viktig faktor som påverkar antalet nyregistrerade företag är förändringar i lagstiftningen. 

Det kan vara både förändringar i bolagsrätt, skatterätt eller annan specifik lagstiftning. När 

kravet på aktiekapital sänktes den 1 april 2010, från 100 000 kr till 50 000 kr, innebar det en 

stor ökning av antalet nyregistreringar av aktiebolag (Bolagsverket, 2016). En annan 

lagändring som påverkat antalet nyregistrerade företag var borttagandet av revisorsplikten den 

1 november 2010 (Bolagsverket, 2016).  

Förutom lagförändringar och företagsspecifika regler bör det ekonomiska klimatet, 

konjunkturen, påverka antalet nyregistrerade företag. Konjunkturen är det ekonomiska 

tillståndet i ett land och som kan analyseras med avseende på flera faktorer. De främsta 

faktorerna kan sägas vara tillväxt, arbetslöshet och inflation.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Makroekonomi 
 

Makroekonomi innebär att man studerar en ekonomi aggregerat t.ex. totalt för ett land, medan 

mikroekonomi innebär att man studerar en ekonomi för en enhet t.ex. för ett företag eller för 

ett hushåll (Pindyck och Rubinfeld, 2015). Viktiga faktorer som studeras inom makroekonomi 

är bruttonationalprodukt (BNP), aggregerad prisnivå, arbetslöshet, ränta, inflation, lönenivåer 

och växelkurser (Froyen, 2013). Faktorerna analyseras dels utifrån vad som påverkar 

desamma samt hur faktorerna varierar över tid. Det är även viktigt att undersöka hur 

faktorerna påverkas av hög- respektive lågkonjunktur.  

De penningpolitiska ställningstagandena och målen styr de makroekonomiska faktorerna, som 

i sin tur förväntas påverka det ekonomiska klimatet. Riksbanken har t.ex. ett mål om att 

inflationen ska uppnå 2 %, dvs. att den årliga ökningen av konsumentprisindex är ca 2 % 

(Riksbanken, 2016). Syftet är att hålla en stabil prisnivå samt att skapa ett gynnsamt 

ekonomiskt klimat. En annan makroekonomisk faktor som nämndes tidigare är Europa 

kommissionens och regeringens mål för sysselsättnings- och arbetslöshetsnivåer. Genom att 

hålla en hög sysselsättningsgrad och därmed en låg arbetslöshet i vårt land, önskar vi stärka 

vår konkurrenskraft och att öka nyföretagandet, vilket i sin tur gynnar landets ekonomi.  

 

Nyföretagande är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt (Baumol, Litan och Schramm,2007; 

Schramm, 2004). Nya företag bidrar till innovation av varor och tjänster samt till att fler 

människor får arbete. Detta stärker konkurrenskraften i länder och gentemot andra länder.  

 

Vilka faktorer påverkar då nyföretagandet? Det finns många tidigare studier som behandlar 

nyföretagandet utifrån olika perspektiv. Smiley och Highfield (1987)  delar in faktorer som 

påverkar nyföretagande i makro- och mikroekonomiska faktorer. De makroekonomiska 

faktorerna påverkas av penningpolitiska beslut, medan de mikroekonomiska faktorerna 

handlar om förhållanden kopplade till företaget, t.ex. försäljning, humankapital, 

avkastningsnivå samt forsknings- och utvecklingsintensitet. Ilmakunnas och Topi (1999) har 

studerat faktorer som påverkar företagsregistrering och företagsavslut inom den finska 

tillverkningsindustrin genom att kombinera mikro- och makroekonomiska modeller. 

Författarna tar också upp den ”pull” och ”push” effekt som makroekonomiska influenser kan 

ha på företagarklimatet. Med ”pull” menas att entreprenörer har mer benägenhet att starta 

företag när efterfrågan är hög och ekonomin stärks. ”Pull” innebär således att en hög 



7 

 

 

ekonomisk tillväxt förbättrar lönsamheten för de som startar företag, och det bidrar därmed 

till att fler företag startas. ”Push” effekten innebär det motsatta, dvs. att en försvagning i den 

ekonomiska tillväxten bidrar till att fler företag startas, då en högre arbetslöshet minskar 

alternativkostnaden för en potentiell nyföretagare. Även Audretsch och Acs (1994) talar om 

hur makroekonomiska fluktationer och tekniska innovationer har en påverkan på antalet 

startade företag. Författarna refererar till Schumpeter (1950) som beskriver hur entreprenörer 

genom att ersätta gammal teknik med nya tekniska innovationer skapar ett ökat 

nyföretagande. Schumpeter (1950) benämner detta ”creative destruction”. Henrekson och 

Stenkula (2016) menar att denna ”skapande förstörelse” innebär att entreprenörens roll är att 

föra ekonomin bort från en jämvikt – enpreprenören skapar genom ny kunskap nya 

produktionsmöjligheter som i sin tur gör att ekonomin sätts i rörelse bort från jämvikten. 

3.2 Makroekonomiska faktorer 
 

Nedan följer en beskrivning av de makroekonomiska faktorer som kommer att undersökas i 

denna uppsats. De är de vanligast förekommande makroekonomiska faktorerna i den 

genomgångna litteraturen. Fastighetsprisindex hör inte till dessa, men är ändå intressant att 

studera utifrån att det finns forskning som visar på ett positivt samband mellan ökande 

fastighetspriser och antal registreringar av företag.  

 

BNP 

 

BNP är ett mycket viktigt mått för att mäta ett lands ekonomi och tillväxt (Statistiska 

centralbyrån, 2016). BNP är summan av alla varor och tjänster i ett land.  
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Figur 2: Diagram över BNP-tillväxten i Sverige perioden 2005-2015. 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2016. 

 

BNP-tillväxten har varit 46 % under de senaste 10 åren och mer än femdubblats sedan 1950 

(Statistiska centralbyrån, 2016). 2015 uppgick Sveriges BNP till 4 181 miljarder kronor 

(Statistiska centralbyrån, 2016). 2009 var BNP -5,2 %, tillväxten var då negativ. 2010 

däremot uppnåddes en rekordnivå på 6,0 %.  

Ahmad, Naqi Khan, och Mahmood (2011) har analyserat tre makroekonomiska faktorer BNP, 

BNI1 och arbetslöshet för 11 länder. Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband 

mellan BNP och BNI och antal startade företag. Författarna menar även att de flesta 

människor ser affärsmöjligheter med att starta företag men att de också blir försiktiga på 

grund av att det finns en risk med att starta företag. Erk och Erk (2011) har studerat både 

kulturella och ekonomiska faktorer som kan påverka företagande. Studien visar att länder som 

Sverige, Finland och Italien är speciellt känsliga för ekonomiska faktorer såsom lönenivå, 

produktivitet och BNP. Det innebär att dessa faktorer bör kunna användas för prediktiv 

analys. Intressant är att de finner kulturella faktorer lika betydelsefulla som ekonomiska för 

att förklara ett lands nyföretagande.  

 

Inflation 

 

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån (Froyen, 2013). Inflation kan uppstå på flera 

sätt. Ett sätt är att en centralbank ger ut pengar. Om banken ger ut för mycket pengar urholkas 

dess värde och hyperinflation kan uppstå (Froyen, 2013). Andra sätt att öka den allmänna 

prisnivån är att företagen producerar mindre än vad som efterfrågas eller att kostnaderna för 

                                                 
1 Bruttonationalinkomst (BNI) är detsamma som bruttonationalprodukten plus inhemska företag verksamma 

utanför landets gränser, medan utländskt ägda företag som producerar i landet räknas bort. 
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varor och tjänster ökar. Inflation kan också uppstå om det finns en allmän förväntan om att 

varor och tjänster kommer att bli dyrare. Inflation kan således bli självuppfyllande 

(Riksbanken, 2016). 

Riksbanken har ett inflationsmål på 2 %. Målet är satt för att skapa en stabil prisnivå och ett 

gynnsamt ekonomiskt klimat. En hög inflation med stora variationer i den allmänna prisnivån 

skapar osäkerhet om prisnivåerna i framtiden samt försvårar långsiktig planering för 

företagen. (Riksbanken, 2016) 

 

Figur 3: Diagram över inflationen i Sverige perioden 2005-2015  

 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2016. 

 

Under de senaste 10 åren har inflationen varierat från som högst 3,4 % (2008) till som lägst -

0,5 % (2009). En allt för låg inflation är inte gynnsamt för ekonomin. Det kan innebära att 

företag och privatpersoner skjuter på investeringar, då den allmänna prisnivån förväntas bli 

lägre i framtiden. Det stoppar upp den ekonomiska utvecklingen. 

 

Arbetslöshet 

 

Arbetslöshet är ett mått på den andel människor som inte är sysselsatta vid en specifik 

undersökningsperiod (Statstiska centralbyrån, 2016). Arbetslöshet uttrycks som ett procenttal 

av den totala arbetskraften (Froyen, 2013). 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

Figur 4: Diagram över arbetslösheten i Sverige perioden 2005-2015. 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2016. 

 

Mellan 2005-2015 har arbetslösheten i Sverige varierat mellan som högst 8,6 % 2010 och som 

lägst 6,1 % 2007.  

Det finns en betydande mängd forskning där arbetslöshet kopplas till företagande och 

konjunktur. Ritsilä och Tervo (2002) menar att det existerar en ”push” och en ”pull” effekt. 

Författarna beskriver ”push” effekten som att människor känner sig tvingade att starta företag 

då de saknar arbete eller att det finns en osäkerhet i befintligt jobb. ”Pull” effekten beskrivs 

som att människor startar företag för att de ser en affärsmöjlighet. Detta uppstår när 

arbetslösheten är låg och människorna har pengar sparade. Även Remeikiene och Startiene 

(2009) har i sin studie dragit slutsatsen att det finns en ”push” och ”pull” effekt mellan start av 

företag och arbetslöshet. Arbetslöshet är en bidragande faktor till att företag startas, men 

faktorer som inflation, BNP, export och lön har större påverkan. (Remeikiene & Startiene, 

2009) 

 

Fastighetsprisindex 

Fastighetsprisindex är ett mått på en årlig förändring i procent gällande fastighetsbeståndet. 

Indexet bygger på de allmänna fastighetstaxeringarna som görs regelbundet och finns 

framräknat från och med 1975. Det är Statistiska centralbyrån som tillhandahåller statistiken. 

Statistiska centralbyrån delar in fastighetsbeståndet i taxeringsvärdeklasser och utifrån det 

fastställs ett taxeringsvärde för alla småhusfastigheter i Sverige. Syftet med indexet är att 

uppskatta pris- och värdeförändringarna i fastighetsbeståndet.  
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Enligt Statistiska centralbyrån finns det en svaghet med fastighetsprisindexet och det är att det 

krävs ett visst antal köp i varje värdeklass för att skattningarna ska vara tillförlitliga. Det är 

därför man inte kan beräkna det på kommunnivå eller per månad. (Statstiska centralbyrån, 

2016) 

Berggren, Fili och Wilhelmsson (2015) menar i sin artikel att fastighetspriser påverkar antalet 

startade företag. Genom att använda huspriser för period 1 och antal nystartade företag för 

period 2 kunde författarna konstatera att 1 % ökning av fastighetspriserna genererade en 

ökning med 0,14 % i antal nystartade företag. Det är också linje med liknande forskning inom 

området.  

Jin, Leung och Zeng (2012) menar att ökande fastighetspriser ger de som äger fastigheter 

möjlighet att använda värdeökningen för att låna upp till att starta företag. Det borde alltså 

finnas en viss fördröjning mellan värdeökning och en ökning i antal registrerade företag. 

 
Figur 5: Diagram över fastighetsprisindex per kvartal perioden 2005-2015. 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2016. 

 

Fastighetsprisindex har ökat frekvent under perioden 2005-2015 och framförallt under 2015 

då den uppåtgående trenden är brantare. Men vi kan även se en minskning under senare delen 

av 2008 och början av 2009 då Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur. 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att använda en kvantitativ metod för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad än en 

kvalitativ metod (Holme och Solvang, 2011). En kvantitativ metod innebär att data kommer 

att sammanställas och analyseras på ett objektivt sätt (Holme och Solvang, 2011).  Jag har en 

deduktiv ansats då jag utgått från tidigare forskning och teori inom området och med det som 

utgångspunkt försöker bevisa något (Holme och Solvang, 2011). Mitt syfte är att undersöka 

sambandet mellan ett urval av makroekonomiska faktorer och antal registrerade aktiebolag 

och enskilda näringsidkare. Multipel regressionsanalys är en lämplig statistisk analysteknik 

för ändamålet. Tidsperioden som undersöks är 2005-2015.  

4.2 Data 

Primärdata är sådan data som samlas in av den som genomför en studie. Det kan t.ex. vara i 

form av intervjuer. Den data som denna studie utgår ifrån består av sekundärdata. 

Sekundärdata är sådan data som redan har samlats in av andra. Den data som används i 

studien har inhämtats från Bolagsverkets samlade ärendestatistik (Bolagsverket, 2016) och 

från Statistiska centralbyråns statistik över arbetslöshet, inflation och BNP (Statistiska 

centralbyrån, 2016). Statistik över fastighetspriser är hämtade från Statistiska centralbyrån 

(Statistiska centralbyrån, 2016). Datan sträcker sig över perioden 2005-2015. Tidsseriedata är 

data som insamlats under ett antal tidsperioder (Andersson, Jorner, och Ågren, 2007).  

Tidsseriedatan för denna studie finns tillgänglig för alla och liknande studier kan därför ha 

samma data som utgångspunkt. Det finns också möjlighet att kontrollera datan. 

När det gäller den teoretiska referensramen har jag använt Google scholar och 

Mittuniversitetets biblioteks sökfunktion för att söka fram relevanta tidskrifter, böcker och 

annan litteratur. Sökord som använts är; start-ups, new businesses, macroeconomic, 

nyföretagande, makroekonomiska faktorer, multipel regressionsanalys och variables.  

4.3 Urval av företag  

Syftet med studien har varit att undersöka hur antalet nyregistrerade företag påverkas av 

makroekonomiska faktorer. För att besvara frågeställningen har jag valt att studera de 

vanligast förekommande företagsformerna. Dessa är aktiebolag och enskilda näringsidkare. 

Övriga företagsformer är till antalet mycket få.  
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4.4 Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys kan användas då man önskar undersöka om det finns ett statistiskt 

samband mellan en beroende variabel och två eller flera oberoende (förklarande) variabler. Vi 

betraktar då den beroende variabeln som en funktion av två eller flera oberoende variabler 

(Holme och Solvang, 2011). För att undersöka vilka makroekonomiska faktorer som kan ha 

ett statistiskt samband med antalet nyregistrerade företag har jag använt multipel 

regressionsanalys.  

 

Formeln för multipel regressionsanalys är: 

 

Den beroende variabeln (y) i detta fall, blir antalet nyregistrerade aktiebolag och enskilda 

näringsidkare och de makroekonomiska faktorerna oberoende variabler (x). Den beroende 

variabeln tolkas som en linjär funktion av de oberoende variablerna , … . 

  är den förändring i den beroende variabeln som beror på att  ändras med en enhet, 

medan de andra hålls konstanta.  är ett felberäkningsled och omfattar den del av den 

beroende variabeln som inte kan förklaras linjärt. (Holme och Solvang, 2011) 

4.5 Tidsserieanalys och laggad variabel 

 

Tidsseriedata används för att studera en grupp eller ett helt land. Till skillnad från 

tvärsnittsdata som används för att studera en individ. (Andersson, Jorner och Ågren, 2007)  

Med hjälp av en regressionsmodell kan man analysera flera tidsserier. Det betyder att en eller 

flera variabler kan vara förskjutna i tiden. En sådan variabel kallas laggad variabel 

(Andersson, Jorner och Ågren, 2007). Inom analys av ekonomiska samband är det vanligt att 

man använder sig av denna typ av variabler, då penningpolitiska effekter ofta uppstår med 

tidsförskjutning. Ett sätt är att ange den oberoende variabeln som en funktion av nuvarande 

och tidigare värden för den oberoende variabeln. 

 

Formel för ekvation med en laggad oberoende variabel: 

 

I detta fall anger  att värdet x avser en tidigare period och  för ytterligare en tidigare 

period. Även  kan anta sådana värden.  anger att den beroende variabeln avser en 

tidigare period. Modeller som innehåller både laggade beroende och oberoende variabler 
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kallas för autoregressiva distributed lag (ARDL) (Andersson, Jorner och Ågren, 2007). Jag 

har i uppsatsen endast analyserat laggade oberoende variabler.  

4.5.1 Val av modell 

 

Denna uppsats har hämtat inspiration från Borggren och Janegrens uppsats från 2010. 

Författarna har i denna studie utgått ifrån variabler som används vid förklaring av börsindex 

och av aktiepriser. Dessa variabler var räntor, inflation, växelkurser, BNP, penningutbud, 

konkjunkturinstitutets barometerindex samt hushållens sparkvot. Variablerna har sedan ställts 

mot den beroende variabeln nyregistrerade aktiebolag. I min studien har jag valt att studera, 

förutom aktiebolag, även enskilda näringsidkare. Jag önskade med det undersöka om det 

fanns någon skillnad mellan de olika företagsformerna när det gäller påverkan av 

makroekonomiska faktorer. De olika företagsformerna har utvecklats olika under de senaste 

åren och det har därför varit intressant tolka om de makroekonomiska faktorerna haft olika 

påverkan på dem. På grund av tidsbrist valde jag att fokusera på ett färre antal variabler än 

vad den tidigare studien gjorde. Jag valde de variabler som varit vanligast i den litteratur jag 

läst. Däremot tog jag med fastighetsprisindex, som inte ingick i den tidigare studien av  

Borggren och Janegren (2010). Forskning visar nämligen på att ökande fastighetspriser kan ha 

en positiv påverkan på antal registrerade företag. Borggren och Janegrens studie (2010) utgick 

från årsvis data. Jag har valt att använda mig av kvartalsvisa data för att få ett större antal 

observationer och därmed ett tillförlitligare resultat.  

Borggren och Janegren (2010) har i sin studie använt sig av regression med HAC-skattade 

variabler. Det innebär att variablerna justerats för autokorrelation och heteroskedasticitet 

innan regressionsanalysen.  Jag har inte använt HAC-skattade variabler, utan har istället 

analyserat resultatet av regressionsmodellerna med hjälp av regressionsdiagnostik.  

Den ekvation som har varit utgångspunkt i denna uppsats för att studera sambandet mellan 

antalet nyregistrerade företag och de utvalda makroekonomiska variablerna är: 

 

Ekvation: 

 

 

Ekvationen har sedan byggts på med laggvariabler för de oberoende variablerna enligt 

exemplet nedan. Syftet är att hitta den modell som ger högst signifikans och 

förklaringsförmåga. 
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Exempel: 

 

 

Y-värdet kommer att vara både aktiebolag och enskilda näringsidkare.  

4.5.2 Förklaringsförmåga 

 

Hur stor del av variansen i y som kan förklaras av en eller flera oberoende variabler kallas för 

en modells förklaringsförmåga, R square eller R2 (Holme och Solvang, 2011). R2 kan variera 

mellan 0 till 1, där 1 innebär att förklaringsförmågan för en modell är perfekt. Om vi har ett 

högt värde för R2, innebär det att de oberoende variablerna i modellen till mycket stor del kan 

förklara variationen i antalet startade företag. Jag har valt att redovisa justerad förklaringsgrad 

då värdet för R2 tenderar att stiga när man lägger in fler variabler i analysen. På så vis håller 

justerad förklaringsgrad ned förklaringsgraden något i jämförelse med R2. 

4.6 Multikollinearitet  

Vid multipel regressionsanalys önskar man finna ett samband mellan en beroende och en eller 

flera oberoende variabler. Om en eller flera av de oberoende variablerna korrelerar med 

varandra blir det svårt att urskilja de effekter som de oberoende variablerna har på den 

beroende variabeln. Detta problem kallas multikollinearitet. (Greene, 2003) 

Det går att undersöka om det finns multikollinearitet mellan variabler. Det kan man göra dels 

genom att analysera om det finns en hög korrelation mellan de aktuella oberoende variablerna 

eller genom att mäta variance inflation factor (VIF) (Greene, 2003). Om korrelationen mellan 

variablerna är stark, så föreligger multikollinearitet. När det gäller mätning av VIF, bör detta 

värde vara så lågt som möjligt. 1 är det lägsta möjliga värdet för VIF. Om värdet är under 10 

tyder det på att det inte föreligger multikollinearitet i den modell som används (Andersson, 

Jorner, & Ågren, 2007). Det går att avhjälpa multikollinearitet genom att t.ex. utesluta 

variabler som tros orsaka multikollineariteten. Ett annat sätt är att tillföra data och information 

(Greene, 2003). 

4.7 Autokorrelation 

 

Autokorrelation uppstår när en variabel korrelerar med sig själv över tid (Hill, Griffith och 

Lim, 2012). Genom att använda Durbin-Watsons test kan man tolka om det föreligger 
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autokorrelation (Andersson, Jorner och Ågren, 2007). Om värdet för Durbin-Watsons test 

befinner sig mellan 1,5-2,5 kan vi anta att det inte finns någon linjär autokorrelation i den 

testade regressionsmodellen. Är värdet lägre än 1,5 är det troligt att positiv autokorrelation 

finns i datat. Med hjälp av en Durbin-Watson tabell kan vi utläsa om värdet är lägre eller 

högre än gränsvärdena i tabellen för det antal regressorer och observationer som finns i 

studien (Durbin Watson Significance Table, 2017). Om värdet är lägre än gränsvärdet finns 

signifikant positiv autokorrelation. Är värdet högre än det högre gränsvärdet finns signifikant 

negativ autokorrelation.  

Beräkning med hjälp av Prais-Winsten eller Cochrane-Orcutt kan användas för att hantera 

autokorrelation av typ AR1 i en linjär regressionsmodell.  

4.8 Heteroskedasticitet 

 

Heteroskedasticitet är ett vanligt problem som kan uppstå vid tillämpning av 

regressionsanalys. Det innebär att variansen hos feltermerna inte är konstant, dvs. att om 

värdet på en oberoende variabel ökar så minskar eller ökar den oförklarade variationen i den 

beroende variabeln. Om spridningen är jämt fördelad så råder homoskedasticitet (Hill, Griffith 

och Lim, 2012). Jag har valt att undersöka heteroskedasticitet med hjälp av en scatterplots av 

residualerna. Residualer är de okvadrerade avvikelserna i en regression och betecknas 

vanligen med ei (Andersson, Jorner, & Ågren, 2007). 

4.9 Metodkritik 

4.9.1 Observationer 

 

Antalet observationer i studien har som högst varit 44. När det gäller variabeln arbetslöshet är 

observationerna 43 stycken då det första kvartalets data inte fanns att tillgå hos Statistiska 

centralbyrån. Om samtliga data funnits månadsvis hade det ökat antal observationer. En studie 

med få observationer har svårare att säga något generellt om resultatet.  

4.9.2 Validitet  

Validitet innebär att man mäter det man önskar att mäta (Holme och Solvang, 2011). Syftet 

med denna uppsats har varit att mäta om det finns något statistiskt samband mellan antal 

nyregistrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare och de utvalda makroekonomiska 

faktorerna. Genom att använda multipel regressionsanalys har jag undersökt om det finns ett 

sådant samband. Om jag hade jag valt en annan metod kan det ha varit svårare att påvisa ett 
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eventuellt statistiskt samband. Det är viktigt att man använder rätt variabler, mäter rätt. Det 

kan annars få till följd att bl.a. signifikans förstärks och att felaktiga slutsatser dras. Jag har 

använt scatterplots som visar residualerna för att söka efter sådan bias. Om en viktig variabel 

inte tas med i en regressionsmodell uppstår en OVB bias (omitted variable bias) (Hill, Griffith 

och Lim, 2012). Jag har även kontrollerat multikollinearitet för att se om det finns korrelation 

mellan oberoende variabler. Multikollinearitet kan tyda på att en variabel behöver tas bort. Att 

jag har gjort sådana kontroller tycker jag borgar för en god validitet. 

4.9.3 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär i en kvantitativ studie att den främst är reproducerbar, dvs. att det är 

möjligt att göra samma studie igen och att få samma resultat. Den data som studien utgått 

ifrån finns tillgänglig för alla via Statistiska centralbyrån och Bolagsverket. Genom att 

använda samma regressionsmodeller kommer studien också att bli reproducerbar med 

framtida data. Tillförlitligheten till resultatet bör därför vara god och därmed även 

reliabiliteten. 
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5 Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik  

 
Figur 6: Deskriptiv statistik. 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

BNP per kvartal 44 709 889 1 070 129 880 107,64 91 193,917 

Arbetslöshet per kvartal 43 5,5 9,5 7,556 1,0331 

Inflation kvartal 44 -,010 ,040 ,0114 ,0134 

Fastighetsprisindex per kvartal 44 364 684 516,568 72,673 

Registrerade aktiebolag per kvartal 44 4 142 14 588 8 387,75 2 613,011 

Registrerade enskilda näringsidkare 

per kvartal 

44 3 269 7 353 5 298 1 197,632 

Valid N (listwise) 43     

 
Tabellen över deskriptiv statistik visar minimum, maximum, medelvärde och 

standardavvikelse för de utvalda variablerna. Exempelvis är det lägsta värdet för arbetslöshet 

5,5 % under perioden och det högsta värdet 9,5 %. Medelvärdet för arbetslöshet under 

perioden är 7,556 % och standardavvikelsen är 1,0331. Datan för BNP, arbetslöshet och 

fastighetsprisindex bygger på kvartalsvis data och för inflation månadsvis data som omräknats 

till kvartalsvis data. Dessa lägsta och högsta värdena kan därför skilja sig åt jämfört med den 

årsvisa data som visades tidigare i diagram. 

Den beskrivande statistiken innehåller 44 observationer. För variabeln arbetslöshet saknas 

statistik för det första kvartalet 2005, därav 43 observationer. 
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5.2 Korrelationsmatris  

 
Figur 7: Korrelationsmatris  

 

BNP per 

kvartal 

Arbetslöshet 

per kvartal 

Inflation per 

kvartal 

Fastighetspris

index per 

kvartal 

Registrerade 

aktiebolag per 

kvartal 

Registrerade 

enskilda 

näringsidkare per 

kvartal 

BNP per 

kvartal 

Pearson 

Coorrelat Correlation 

1 ,131 -,233 ,976** ,774** -,843** 

Sig. (2-tailed) 
 

,403 ,127 ,000 ,000 ,000 

N 44 43 44 44 44 44 

Arbetslös-

het i per 

kvartal 

Pearson 

Correlation 

,131 1 -,495** ,149 ,239 -,062 

Sig. (2-tailed) ,403 
 

,001 ,340 ,122 ,691 

N 43 43 43 43 43 43 

Inflation per 

kvartal 

Pearson 

Correlation 

-,233 -,495** 1 -,254 -,043 ,382* 

Sig. (2-tailed) ,127 ,001 
 

,096 ,780 ,011 

N 44 43 44 44 44 44 

Fastighets-

prisindex 

per kvartal 

Pearson 

Correlation 

,976** ,149 -,254 1 ,720** -,789** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,340 ,096 
 

,000 ,000 

N 44 43 44 44 44 44 

Antal 

registrerade 

aktiebolag 

per kvartal 

Pearson 

Correlation 

,774** ,239 -,043 ,720** 1 -,549** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,122 ,780 ,000 
 

,000 

N 44 43 44 44 44 44 

Antal 

registrerade 

enskilda 

firmor per 

kvartal 

Pearson 

Correlation 

-,843** -,062 ,382* -,789** -,549** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,691 ,011 ,000 ,000 
 

N 44 43 44 44 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Korrelationsmatrisen visar hur variablerna i studien korrelerar med varandra samt om 

korrelationen är signifikant. Om signifikansnivån är lägre än 0,05 så kan man säga att 

korrelationen är signifikant på 95 %-nivån. Det innebär att det med 95 % säkerhet finns en 

korrelation mellan variablerna. Det kan även finnas en negativ korrelation. Korrelationsvärdet 

föregås då av ett minustecken. Utifrån korrelationsanalysen kan vi se att det finns en hög 

korrelation som är signifikant mellan fastighetsprisindex och BNP, mellan antal registrerade 

aktiebolag och BNP samt även mellan fastighetsprisindex och antal registrerade aktiebolag. 
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Det innebär att om BNP och fastighetsprisindex ökar så ökar även antal registrerade 

aktiebolag. Vi kan också se att det finns en negativ korrelation som är signifikant mellan BNP 

och antal registrerade enskilda näringsidkare samt mellan fastighetsprisindex och antal 

registrerade enskilda näringsidkare. Det innebär att om BNP och fastighetsprisindex ökar så 

minskar antal registrerade enskilda näringsidkare. Det är en intressant iakttagelse att de 

makroekonomiska faktorerna BNP och fastighetsprisindex har en positiv korrelation när det 

gäller antal registrerade aktiebolag och en negativ korrelation när det gäller enskilda 

näringsidkare.  

En hög korrelation mellan oberoende variabler kan göra att det blir svårt att separera vad som 

varje variabel förklarar i den beroende variabeln. Det kan tyda på multikollinearitet.  

5.3 Tillvägagångssätt vid och resultat från regressionsanalys 

Då jag redan vid framtagandet av korrelationsmatrisen kunde se en stark korrelation mellan de 

oberoende variablerna fastighetsprisindex och BNP testade jag att modellera med dessa som 

oberoende variabler i en regressionsanalys. Jag fick då ett VIF värde på 21. Detta är ett 

mycket högt värde som tyder på multikollinearitet. För att undvika multikollinearitet senare i 

analysen uteslöt jag den oberoende variabeln fastighetsprisindex, då denna hade högst 

korrelation med en annan oberoende variabel (BNP) samt också korrelerade minst med de 

beroende variablerna (antal registrerade aktiebolag och antal registrerade enskilda 

näringsidkare).  

Jag skapade därefter olika modeller med de återstående oberoende variablerna i syfte att hitta 

den modell som visade på högst förklaringsförmåga och signifikans. Jag inkluderade även 

laggning av de oberoende variablerna för att se om jag kunde finna något starkare samband 

med variabler från en tidigare period. Jag började med den variabel som korrelerade starkast 

med den beroende variabeln och därefter näst starkast osv. Jag lade även till variabeln 

fastighetsprisindex i ekvation 5 för att se hur multikollineariteten påverkades om jag tog med 

fler variabler i modellen än vid det första testet. Det innebar att jag utgick från följande 

ekvationer: 

 

För aktiebolag: 

 Ekvation 1:  

 Ekvation 2:  

 Ekvation 3:  

 Ekvation 4:  
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 Ekvation 5:  

 

För enskild näringsidkare 

 Ekvation 1:  

 Ekvation 2:  

 Ekvation 3:  

 Ekvation 4:  

 Ekvation 5:  

5.3.1 Regressionsanalys för aktiebolag 

Ekvation 4 för aktiebolag är den modell som uppvisar högst justerad förklaringsgrad och 

signifikans. Jag genomförde en stegvis regressionsanalys som bestod av fyra modeller. 

Modell 4 uppvisade högst justerad förklaringsgrad och signifikans. Den valda modellen 

innehåller en laggad variabel för arbetslöshet. När jag genomförde analyserna kontrollerade 

jag samtidigt mot multikollinearitet och autokorrelation för att hitta den mest fördelaktiga 

modellen.  

 
Tabell 1: Regressionsanalys Modell 3 AB. Beroende variabel: Antal registrerade aktiebolag.  
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parentes. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

BNP i genomsnitt per 
kvartal 

0,23* 
(0,003) 

0,22* 
(0,003) 

0,23* 
(0,003) 

0,25* 
(0,003) 

     
     
Arbetslöshet per kvartal  367,070 

(259,708) 
999,904* 
(270,883) 

1 192,086* 
(266,693 

     
Fördröjd arbetslöshet 1 
kvartal 

  -1 092,720* 
(271,883) 

 

-965,984* 
(260,708) 

     
Inflation i genomsnitt per 
kvartal 

   46 678,579* 
(19 016,268) 

     

Intercept -11 668,218* 
(2 778,708) 

-13 698,763* 
(3 097,945) 

-11 436,654* 
(2 688,712) 

-15 957,110* 
(3 126, 693) 

     
N 42 42 42 42 
     
R2 (justerat) 0,561 0,572 0,691 0,727 
     

*p=<0,05 

 

Modell 4 uppvisar en justerad förklaringsgrad på 72,7 %. Värdet säger att variationen i den 

beroende variabeln antal registrerade aktiebolag till 72,7 % kan förklaras av de oberoende 

variablernas förändring. Det är ett högt förklaringsvärde.  Alla ingående oberoende variabler 

är signifikanta till en nivå av 0,05. Det innebär att det är 95 % sannolikhet att analysen är 
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korrekt. Men att det finns en risk om 5 % att analysen inte är korrekt utan att den skulle kunna 

ha blivit annorlunda med ett större antal observationer. 

Den ostandardiserade b-koefficienten för BNP är 0,25. Det innebär att en ökning med 1 enhet 

för BNP motsvarar en ökning av antal registrerade aktiebolag med 0,25 enheter. 

 

Jag har tagit med både arbetslöshet för nuvarande period och som en fördröjd effekt (laggad 

variabel). Antal registrerade aktiebolag för ett kvartal jämfördes således även med 

arbetslösheten för föregående kvartal. Vi kan se att skillnaden mellan modell 2 och modell 3 

(som innehåller fördröjd effekt) är ganska stor när det gäller den justerade förklaringsgraden. 

Det visar på att variabeln för fördröjd arbetslöshet har en relativt stor påverkan på antal 

registrerade aktiebolag. Precis som Ritsilä och Tervo (2002) menar, så tycks arbetslöshet ha 

en ”push” effekt och kan vara en bidragande orsak till att man startar företag, men att det sker 

med fördröjning. Blir jag arbetslös idag registrerar jag inte direkt ett aktiebolag. 

5.3.2 Regressionsanalys för enskild näringsidkare 

Genom att testa de olika ekvationerna för enskild näringsidkare kan jag konstatera att 

ekvation 4 uppvisar högst förklaringsgrad och signifikans. Jag har då samtidigt kontrollerat 

mot multikollinearitet och autokorrelation. Denna modell innehåller en laggad variabel för 

arbetslöshet.  

 
Tabell 2: Regressionsanalys Ekvation 4 Enskild näringsidkare. Beroende variabel: Antal registrerade enskilda näringsidkare. 
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parentes. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

BNP i genomsnitt per 
kvartal 

-0,11* 
(0,001) 

-0,10* 
(0,001) 

-0,10* 
(0,001) 

-0,10* 
(0,001) 

     

     

Inflation i genomsnitt 
per kvartal 

 17 860,783* 
(7 798,510) 

25 671,880* 
(8 429,001) 

20 855,227* 
(7 743,343) 

     
Arbetslöshet i 
genomsnitt per kvartal 

  213,979* 
(105,231) 

 

379,683* 
(108,452) 

     

Arbetslöshet fördröjd 1 
kvartal 

   -333,443* 
(106,159) 

     

Intercept 15 297,289* 
(1 082,159) 

14 230,136* 
(1 129,518) 

12 579,755* 
(1 356,331) 

13 709,419* 
(1 273,176) 

     
N 42 42 42 42 

     
R2 (justerat) 0,678 0,709 0,731 0,782 

*p=<0,05 

 

Modell 4 uppvisar en justerad förklaringsgrad på 78,2 %. Det innebär att variationen i den 

beroende variabeln antal registrerade enskilda näringsidkare till 78,2 % kan förklaras av de 
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oberoende variablernas förändring. Det är ett högt förklaringsvärde.  Alla ingående oberoende 

variabler är signifikanta till en nivå av 0,05. Det innebär att det är 95 % sannolikhet att 

analysen är korrekt.  

Den ostandardiserade b-koefficienten för BNP är -0,10. Det innebär att en ökning med 1 enhet 

för BNP motsvarar en minskning av antal registrerade enskilda näringsidkare med 0,10 

enheter. Det är intressant att variabeln för BNP är negativ och signifikant. Det innebär att ju 

högre BNP, desto lägre värde för den beroende variabeln antal registrerade enskilda 

näringsidkare, dvs. ingen ”pull” effekt. Det låter märkligt då en högre tillväxt borde gynna 

företagandet?  

 

På samma vis som för aktiebolag finns både arbetslöshet för nuvarande period och som en 

fördröjd effekt (laggad variabel) med. Antal registrerade enskilda näringsidkare för ett kvartal 

jämförs således även med arbetslösheten för föregående kvartal. Vi kan se att skillnaden 

mellan modell 3 och modell 4 (som innehåller fördröjd effekt) är ganska stor när det gäller 

den justerade förklaringsgraden. Det visar på att variabeln för fördröjd arbetslöshet har en 

relativt stor påverkan på antal registrerade enskilda näringsidkare. Arbetslöshet tycks ha en 

”push” effekt och kan vara en bidragande orsak till att man startar egen firma, men att det sker 

med fördröjning.  

5.4 Regressionsdiagnostik 

 

När man genomfört en regressionsanalys är det viktigt att gå igenom resultatet för att se så att 

detta är tillförlitligt. Det kan man göra genom att undersöka multikollinearitet, autokorrelation 

och heteroskedasticitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

5.4.1 Multikollinearitet 

 

Jag har genomfört VIF-test för multikollinearitet för att se om det finns korrelation mellan de 

oberoende variablerna i den valda modellen samt att man därmed har med rätt variabler.    

 

Tabell 3: Test av multikollinearitet för aktiebolag. 

    Modell 4 Tolerans          VIF      Sig. t 

BNP 0,25* 
(0,003) 

0,878 1,139 0,000 -9,582 

      

      
Arbetslöshet 1 192,086* 

(266,693 
0,584 1,713 0,000 4,476 

      

Arbetslöshet 
fördröjd 

-965,984* 
(260,708) 

0,607 1,648 0,001 -3,705 

      

Inflation  46 678,579* 
(19 016,268) 

0,607 1,488 0,019 2,455 

      

Intercept -15 957,110* 
(3 126, 693) 

    

      
N 42     

      
R2 (justerat) 0,727     

 

Värdet för VIF bör befinna sig mellan för 1 och 4, men vara så lågt som möjligt. 

Toleransvärdet kan vara mellan 0-1, men bör vara så högt som möjligt. VIF värdena för 

modell 4 är låga, toleransvärdena relativt höga och effekterna signifikanta. Det innebär att 

risken för multikollinearitet är låg.  

 

Tabell 4: Test av multikollinearitet för enskild näringsidkare. 

 

 

    Modell 4 Tolerans          VIF      Sig. t 

BNP -0,10* 
(0,001) 

0,878 1,139 0,000 -9,575 

      

      
Inflation 20 855,227* 

(7 743,343) 
0,672 1,488 0,011 2,693 

      
Arbetslöshet 379,683* 

(108,452) 
0,584 1,713 0,001 3,501 

      

Arbetslöshet 
fördröjd  

-333,443* 
(106,159) 

0,607 1,648 0,003 -3,141 

      

Intercept 13 709,419* 
(1 273,176) 

    

      
N 42     

      

R2 (justerat) 0,782     
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VIF värdena för modell 4 är låga, toleransvärdena relativt höga och effekterna signifikanta. 

Det visar på att risken för multikollinearitet är låg.  

5.4.2 Autokorrelation 

 

Variabler kan över tid autokorrelera med varandra. Jag har testat autokorrelation med Durbin-

Watsons test.  

 
Tabell 5: Durbin-Watsons test för autokorrelation. 

 

 

 

Om värdet för Durbin-Watson för en regressionsanalys befinner sig i häraden 2,0 anses det 

inte finnas någon autokorrelation mellan de ingående variablerna. Om värdena är mindre än 

så kan det finnas en positiv autokorrelation. Om värdet är större än 2,0 finns en negativ 

autokorrelation. I detta fall är värdet för aktiebolag under 2,0 vilket kan tyda på en positiv 

autokorrelation. Värdet för enskild näringsidkare är betydligt under 2,0, vilket borde påvisa 

positiv autokorrelation. Om det föreligger positiv autokorrelation kan det vara så att 

regressionsanalysens resultat, trots bevisad signifikans inte är signifikant. 

Jag har jämfört värdet för enskild näringsidkare (då detta var mycket under 2,0) med värden i 

en Durbin-Watson tabell för att se om autokorrelationen är signifikant för residualerna 

(Durbin Watson Significance Table, 2017). Om det framräknade värdet för autokorrelation är 

lägre än det undre värdet i tabellen (kolumn för 4 regressorer och 40 observationer), så 

föreligger positiv autokorrelation. Värdet 0,744 är lägre än 1,098, alltså finns signifikant 

positiv autokorrelation i datat.  

Genom att transformera datat med hjälp av Prais-Winsten och Cochrane-Orcutt fick jag ett 

värde för Durbin-Watson som inte visar autokorrelation.  

 

Tabell 6: Durbin-Watson värde före och efter transformering av data. 

 

 

 

 

 

 

 

 Modell 4 Aktiebolag Modell 4 Enskild näringsidkare 

Durbin-Watson värde 1,223 
 

0,744 

 Modell 4 Enskild näringsidkare 

Durbin-Watson värde 0,744 

Durbin-Watson värde efter 
Prais-Winsten 

2,160 

  

Durin-Watson värde efter 
Cochrane-Orcutt 

2,092 



26 

 

 

5.4.3 Heteroskedasticitet 

 

Vid heteroskedasticitet ser standardfelen (residualerna) för koefficienterna större eller mindre 

ut än vad de egentligen är. Detta medför att signifikanstesterna för koefficienterna inte blir 

korrekta. Heteroskedasticitet har således stor påverkan på hur vi ska tolka resultatet från en 

regressionsanalys.  

Med hjälp av scatterplots med residualer har jag försökt tolka om det finns heteroskedasticitet 

hos modellerna eller hos någon av de oberoende variablerna. 

Figur 8: Scatterplots för residualer Regressionsanalys antal registrerade aktiebolag. 
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En viss heteroskedasticitet syns svagt i den första scatterplotten för regressionsanalysen dvs. 

att residualerna ökar ju högre värde på x-axeln. Även för den oberoende variabeln inflation 

ökar residualerna med högre värde på x-axeln. 

 

Figur 9: Scatterplots för residualer. Regressionsanalys antal registrerade enskilda näringsidkare. 

 
 

Även för enskilda näringsidkare kan en viss heteroskedasticitet ses i den första scatterplotten 

samt möjligtvis även för den oberoende variabeln inflation ökar residualerna med högre värde 

på x-axeln. 
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Ett vanligt skäl till heteroskedasticitet är att man utelämnat en variabel som påverkar den 

beroende variabeln. Detta kallas för omitted variable bias. 

 

6 Diskussion och slutsatser 
 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka om de valda makroekonomiska faktorerna påverkar 

antalet nyregistrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare samt om det finns någon fördröjd 

effekt mellan de makroekonomiska faktorerna och antal registrerade företag. Resultatet tyder 

på ett statistiskt signifikant samband mellan de makroekonomiska faktorerna BNP, inflation 

och arbetslöshet och antal registrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare. Det är i linje 

med tidigare studier av Ahmad, Naqi Khan och Mahmood (2011), Remeikiene och Startiene 

(2009) och Erk och Erk (2011) samt även med Borggren och Janegrens studie från 2010.  

 

Den justerade förklaringsgraden för aktiebolag var i studien 72,7 % och för enskilda 

näringsidkare 78,2 %. Det innebär att en förändring av antal registrerade företag till hög grad 

kan förklaras av en förändring i de makroekonomiska faktorerna. Exempelvis innebär en 

ökning med 1 enhet för den oberoende variabeln BNP att den beroende variabeln 

nyregistrering av aktiebolag ökar med 0,25 enheter och att antalet nyregistrerade enskilda 

näringsidkare minskar med 0,10 enheter2. Det är en intressant skillnad att registreringar av 

enskilda näringsidkare har minskat, då BNP har ökat under studerade perioden. Det innebär 

att en positiv förändring i antal registrerade enskilda näringsidkare kan vara resultatet av en 

negativ förändring i BNP. Det betyder att det kan finnas andra, starkare, orsaker till positiv 

förändring i antal registrerade näringsidkare. Eller så är det helt enkelt så att fler väljer att 

starta aktiebolag istället för enskilda näringsidkare när konjunkturen är god. 

 

Fastighetsprisindex valdes bort i studien då det fanns en hög korrelation mellan BNP och 

fastighetsprisindex samt att det uppstod multikollinearitet när fastighetsprisindex ingick i 

modellerna. Tidigare forskning av bl.a. Jin, Leung och Zeng (2012) och  Berggren, Fili och 

Wilhelmsson (2015:08) har visat på ett positivt samband mellan en laggad 

fastighetsprisvariabel och antal registrerade företag, vilket också känns naturligt. Skapas 

utrymme för investering genom hypotek, så kan sådana investeringar innebära att kapital 

läggs på att starta företag och förverkliga affärsmöjligheter. Det borde därmed vara en viktig 

variabel att ha med i framtida prognoser.   

                                                 
2 Se tabell 1 och 2. 
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Under perioden 2005-2015 har antalet registreringar av aktiebolag ökat, medan färre valt att 

registrera sig som enskilda näringsidkare. En orsak kan vara att företagsformerna i sig innebär 

olika risker. Som enskild näringsidkare är du personligt ansvarig för företagets skulder medan 

det i ett aktiebolag är bolaget som ansvarar för dess skulder. Det kan därför kännas tryggare 

att starta ett aktiebolag, jämfört med att vara enskild näringsidkare. En annan orsak, och som 

tidigare forskning visar på, är att kulturella faktorer har stor påverkan på nyföretagandet i ett 

land. Sådana kulturella faktorer kan vara maktfördelning och öppenhet i ett land.  En tredje 

orsak kan vara mikroekonomiska faktorer såsom kostnader, försäljning och vinstmöjligheter.  

 

Regressionsanalysen för enskilda näringsidkare visade på en positiv autokorrelation, det kan 

vara ett tecken på att det saknas variabler för att bättre förklara förändringar i antal 

registrerade enskilda näringsidkare. Sådana variabler skulle kunna ha med förväntningar, risk, 

kultur och mikroekonomi att göra. Svaret på den första frågeställningen i uppsatsen är ja, och 

på olika sätt när det gäller aktiebolag och enskilda näringsidkare.  

 

Det andra syftet var att undersöka om det fanns någon fördröjd effekt mellan de 

makroekonomiska faktorerna och antal registrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare. 

Den mest fördelaktiga regressionsanalysen för både aktiebolag och enskilda näringsidkare 

innehöll en laggad variabel för arbetslöshet. Det innebär att arbetslöshet enligt analysen kan 

ha en ”push” effekt på nyföretagande. Det är också i linje med tidigare forskning av bl.a. 

Remeikiene och Startiene (2009). Om det finns en ”push” effekt startar arbetslösa företag, 

men om de då väljer att starta aktiebolag eller enskild firma beror på vad som är mest 

fördelaktigt för dem vid detta tillfälle. Det kan handla om hur stort kapital man har för att göra 

investeringar, vilken risk man är benägen att ta samt kulturella faktorer såsom t.ex. 

maktförhållanden och öppenhet i ett land. Slutsatsen för den andra frågeställningen är således 

att det i de mest gynnsamma regressionsmodellerna fanns en laggad variabel för arbetslöshet.  

 

Uppsatsens resultat visar att makroekonomiska faktorer såsom BNP, inflation, arbetslöshet 

och laggad arbetslöshet bör finnas med i prognoser över antal nyregistreringar av företag. 

Men att det även behöver läggas till andra faktorer som speglar förväntningar, risk, 

mikroekonomi och kultur. Borggren och Janegren (2010) menar i sin studie att viktiga 

variabler i deras studie var ekonomiska förväntningar i form av konjukturbarometerns index, 

hushållens sparkvot, växelkurs gentemot dollarn samt befolkningstillväxt. Dessa variabler 

skulle kunna testas tillsammans med denna studies variabler i relation till antal registrerade 
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aktiebolag och enskilda näringsidkare för att hitta en optimalare prognosmodell för de olika 

företagstyperna.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det vore intressant att fortsätta denna studie med att undersöka vilka andra faktorer som 

skulle kunna påverka antal nyregistreringar av företag. Ett annat spår skulle kunna vara att 

studera om det finns regionala skillnader när det gäller nyregistreringar av företag. Ett tredje 

alternativ är att studera variablerna kön och ålder när det gäller nyregistreringar av företag och 

hur de samvarierar med makroekonomiska variabler.  
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BILAGA 1 – Regressionsmodeller aktiebolag 

Utdrag från SPSS. 

Modell 1 aktiebolag 

Model Summaryd 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,769a ,591 ,581 1686,963 ,591 59,245 1 41 ,000  

2 ,781b ,611 ,591 1666,469 ,020 2,015 1 40 ,164  

3 ,823c ,678 ,653 1535,529 ,067 8,113 1 39 ,007 1,745 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

d. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11591,074 2616,933  -4,429 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,023 ,003 ,769 7,697 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -13801,749 3018,075  -4,573 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,022 ,003 ,750 7,539 ,000 ,983 1,017 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

356,350 251,062 ,141 1,419 ,164 ,983 1,017 

3 (Constant) -19042,926 3334,605  -5,711 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,024 ,003 ,820 8,639 ,000 ,918 1,089 
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Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

718,949 264,050 ,285 2,723 ,010 ,754 1,326 

Inflation i genomsnitt per kvartal 59806,755 20997,369 ,308 2,848 ,007 ,705 1,419 

a. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 

 

Modell 2 aktiebolag 
 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,769a ,591 ,581 1686,963 ,591 59,245 1 41 ,000  

2 ,769b ,591 ,571 1707,806 ,000 ,005 1 40 ,942  

3 ,785c ,617 ,587 1674,852 ,025 2,590 1 39 ,116  

4 ,823d ,678 ,644 1555,578 ,061 7,210 1 38 ,011 1,748 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, BNP fördröjd 1 kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, BNP fördröjd 1 kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, BNP fördröjd 1 kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

e. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11591,074 2616,933  -4,429 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,023 ,003 ,769 7,697 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -11604,736 2655,856  -4,369 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,021 ,027 ,702 ,763 ,450 ,012 82,729 

BNP fördröjd 1 kvartal ,002 ,027 ,067 ,073 ,942 ,012 82,729 

3 (Constant) -13863,537 3071,708  -4,513 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,017 ,027 ,575 ,630 ,533 ,012 83,541 

BNP fördröjd 1 kvartal ,005 ,027 ,176 ,193 ,848 ,012 83,327 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

360,530 255,055 ,143 1,414 ,165 ,976 1,025 

4 (Constant) -19038,406 3380,786  -5,631 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,025 ,025 ,848 1,001 ,323 ,012 84,661 

BNP fördröjd 1 kvartal -,001 ,025 -,029 -,034 ,973 ,012 83,957 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

718,652 267,642 ,285 2,685 ,011 ,754 1,327 

Inflation i genomsnitt per kvartal 59869,325 21351,760 ,309 2,804 ,008 ,700 1,429 

a. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Modell 3 aktiebolag 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,756a ,572 ,561 1707,739 ,572 53,364 1 40 ,000  

2 ,770b ,592 ,572 1686,832 ,021 1,998 1 39 ,165  

3 ,845c ,714 ,691 1431,560 ,122 16,149 1 38 ,000  

4 ,868d ,754 ,727 1345,361 ,040 6,025 1 37 ,019 1,220 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet fördröjd 1 kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet fördröjd 1 kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

e. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11668,218 2778,708  -4,199 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,023 ,003 ,756 7,305 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -13698,763 3097,945  -4,422 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,022 ,003 ,729 7,002 ,000 ,965 1,036 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

367,070 259,708 ,147 1,413 ,165 ,965 1,036 

3 (Constant) -11436,654 2688,712  -4,254 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,023 ,003 ,775 8,706 ,000 ,949 1,054 
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Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

999,904 270,883 ,401 3,691 ,001 ,639 1,565 

Arbetslöshet fördröjd 1 kvartal -1092,720 271,918 -,439 -4,019 ,000 ,631 1,584 

4 (Constant) -15957,110 3126,693  -5,104 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,025 ,003 ,834 9,582 ,000 ,878 1,139 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

1192,086 266,340 ,478 4,476 ,000 ,584 1,713 

Arbetslöshet fördröjd 1 kvartal -965,984 260,708 -,388 -3,705 ,001 ,607 1,648 

Inflation i genomsnitt per kvartal 46678,579 19016,268 ,244 2,455 ,019 ,672 1,488 

a. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 
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Modell 4 aktiebolag 
 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,769a ,591 ,581 1686,963 ,591 59,245 1 41 ,000  

2 ,781b ,611 ,591 1666,469 ,020 2,015 1 40 ,164  

3 ,823c ,678 ,653 1535,529 ,067 8,113 1 39 ,007  

4 ,823d ,678 ,644 1555,275 ,000 ,016 1 38 ,900 1,755 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Inflation fördröjd 1 kvartal 

e. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11591,074 2616,933  -4,429 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,023 ,003 ,769 7,697 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -13801,749 3018,075  -4,573 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,022 ,003 ,750 7,539 ,000 ,983 1,017 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

356,350 251,062 ,141 1,419 ,164 ,983 1,017 

3 (Constant) -19042,926 3334,605  -5,711 ,000   
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BNP i genomsnitt per kvartal ,024 ,003 ,820 8,639 ,000 ,918 1,089 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

718,949 264,050 ,285 2,723 ,010 ,754 1,326 

Inflation i genomsnitt per kvartal 59806,755 20997,369 ,308 2,848 ,007 ,705 1,419 

4 (Constant) -18992,053 3401,393  -5,584 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,024 ,003 ,819 8,527 ,000 ,918 1,089 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

714,018 270,277 ,283 2,642 ,012 ,739 1,354 

Inflation i genomsnitt per kvartal 63370,367 35319,769 ,327 1,794 ,081 ,256 3,912 

Inflation fördröjd 1 kvartal -4397,382 34796,667 -,023 -,126 ,900 ,263 3,797 

a. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 

 

Modell 5 aktiebolag 

Model Summaryf 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,769a ,591 ,581 1686,963 ,591 59,245 1 41 ,000  

2 ,781b ,611 ,591 1666,469 ,020 2,015 1 40 ,164  

3 ,807c ,651 ,624 1598,911 ,040 4,452 1 39 ,041  

4 ,823d ,678 ,644 1555,275 ,027 3,219 1 38 ,081  

5 ,835e ,698 ,657 1526,991 ,020 2,421 1 37 ,128 1,795 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Inflation fördröjd 1 kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Inflation fördröjd 1 kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

e. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Inflation fördröjd 1 kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Fastighetsprisindex 

f. Dependent Variable: Antal registrerade aktiebolag per kvartal 



41 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11591,074 2616,933  -4,429 ,000   

BNP per kvartal ,023 ,003 ,769 7,697 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -13801,749 3018,075  -4,573 ,000   

BNP per kvartal ,022 ,003 ,750 7,539 ,000 ,983 1,017 

Arbetslöshet per kvartal 356,350 251,062 ,141 1,419 ,164 ,983 1,017 

3 (Constant) -19042,926 3334,605  -5,711 ,000   

BNP per kvartal ,024 ,003 ,820 8,639 ,000 ,918 1,089 

Arbetslöshet per kvartal 718,949 264,050 ,285 2,723 ,010 ,754 1,326 

Inflation per kvartal 59806,755 20997,369 ,308 2,848 ,007 ,705 1,419 

4 (Constant) -22475,564 3977,580  -5,651 ,000   

BNP per kvartal ,042 ,012 1,411 3,538 ,001 ,050 19,899 

Arbetslöshet per kvartal 724,283 259,697 ,287 2,789 ,008 ,754 1,326 

Inflation per kvartal 55078,778 20880,877 ,284 2,638 ,012 ,689 1,450 

Fastighetsprisindex per kvartal -23,015 15,092 -,614 -1,525 ,136 ,049 20,305 

a. Dependent Variable: Registrerade aktiebolag per kvartal 
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BILAGA 2 – Regressionsmodeller enskild näringsidkare  

Utdrag från SPSS.  

 

Modell 1 enskild näringsidkare 

Model Summaryd 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,835a ,697 ,689 659,004 ,697 94,199 1 41 ,000  

2 ,857b ,734 ,721 624,414 ,038 5,668 1 40 ,022  

3 ,872c ,760 ,742 600,821 ,026 4,203 1 39 ,047 ,964 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

d. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15132,366 1022,292  14,802 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,011 ,001 -,835 -9,706 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 14241,452 1038,402  13,715 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,777 -9,137 ,000 ,918 1,089 

Inflation i genomsnitt per kvartal 17809,986 7480,578 ,202 2,381 ,022 ,918 1,089 

3 (Constant) 12521,209 1304,763  9,597 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,775 -9,469 ,000 ,918 1,089 

Inflation i genomsnitt per kvartal 25930,625 8215,845 ,295 3,156 ,003 ,705 1,419 
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Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

211,814 103,317 ,185 2,050 ,047 ,754 1,326 

a. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 

 

 

Modell 2 enskild näringsidkare 
 

 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,835a ,697 ,689 659,004 ,697 94,199 1 41 ,000  

2 ,849b ,721 ,707 639,550 ,025 3,532 1 40 ,067  

3 ,876c ,767 ,749 592,232 ,046 7,647 1 39 ,009  

4 ,889d ,791 ,769 568,238 ,024 4,363 1 38 ,043 1,174 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, BNP fördröjd 1 kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, BNP fördröjd 1 kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, BNP fördröjd 1 kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

e. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15132,366 1022,292  14,802 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,011 ,001 -,835 -9,706 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 15263,960 994,581  15,347 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,008 ,010 ,583 ,769 ,447 ,012 82,729 

BNP fördröjd 1 kvartal -,019 ,010 -1,427 -1,879 ,067 ,012 82,729 

3 (Constant) 14296,788 985,167  14,512 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,012 ,010 ,874 1,230 ,226 ,012 84,578 

BNP fördröjd 1 kvartal -,022 ,010 -1,655 -2,338 ,025 ,012 83,866 

Inflation i genomsnitt per kvartal 19754,680 7143,630 ,225 2,765 ,009 ,906 1,104 

4 (Constant) 12636,695 1234,968  10,232 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal ,011 ,009 ,830 1,216 ,232 ,012 84,661 

BNP fördröjd 1 kvartal -,022 ,009 -1,608 -2,367 ,023 ,012 83,957 

Inflation i genomsnitt per kvartal 27529,238 7799,592 ,313 3,530 ,001 ,700 1,429 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

204,216 97,767 ,178 2,089 ,043 ,754 1,327 

a. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 
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Modell 3 enskild näringsidkare 
 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,835a ,697 ,689 659,004 ,697 94,199 1 41 ,000  

2 ,857b ,734 ,721 624,414 ,038 5,668 1 40 ,022  

3 ,877c ,770 ,752 588,756 ,035 5,992 1 39 ,019  

4 ,888d ,788 ,766 572,357 ,018 3,267 1 38 ,079 1,106 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Inflation fördröjd 1 kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Inflation fördröjd 1 kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

e. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15132,366 1022,292  14,802 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,011 ,001 -,835 -9,706 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 14241,452 1038,402  13,715 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,777 -9,137 ,000 ,918 1,089 

Inflation i genomsnitt per kvartal 17809,986 7480,578 ,202 2,381 ,022 ,918 1,089 

3 (Constant) 14319,961 979,629  14,618 ,000   
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BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,779 -9,715 ,000 ,918 1,089 

Inflation i genomsnitt per kvartal 45038,219 13171,235 ,512 3,419 ,001 ,263 3,797 

Inflation fördröjd 1 kvartal -31905,907 13034,398 -,363 -2,448 ,019 ,269 3,718 

4 (Constant) 12851,667 1251,747  10,267 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,777 -9,966 ,000 ,918 1,089 

Inflation i genomsnitt per kvartal 49078,678 12998,029 ,558 3,776 ,001 ,256 3,912 

Inflation fördröjd 1 kvartal -28563,947 12805,522 -,325 -2,231 ,032 ,263 3,797 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

179,779 99,465 ,157 1,807 ,079 ,739 1,354 

a. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 

 

 

 

Modell 4 enskild näringsidkare 
 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,828a ,686 ,678 665,074 ,686 87,461 1 40 ,000  

2 ,851b ,723 ,709 632,362 ,037 5,245 1 39 ,027  

3 ,866c ,751 ,731 608,384 ,027 4,135 1 38 ,049  

4 ,896d ,803 ,782 547,825 ,053 9,866 1 37 ,003 ,744 

a. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP i genomsnitt per kvartal, Inflation i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet i procent i genomsnitt per kvartal, Arbetslöshet fördröjd 1 kvartal 

e. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15297,289 1082,159  14,136 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,011 ,001 -,828 -9,352 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 14230,136 1129,518  12,598 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,758 -8,458 ,000 ,883 1,133 

Inflation i genomsnitt per kvartal 17860,783 7798,510 ,205 2,290 ,027 ,883 1,133 

3 (Constant) 12579,755 1356,331  9,275 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,763 -8,840 ,000 ,882 1,133 

Inflation i genomsnitt per kvartal 25671,880 8429,001 ,295 3,046 ,004 ,699 1,430 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

213,979 105,231 ,188 2,033 ,049 ,765 1,308 

4 (Constant) 13709,419 1273,176  10,768 ,000   

BNP i genomsnitt per kvartal -,010 ,001 -,746 -9,575 ,000 ,878 1,139 

Inflation i genomsnitt per kvartal 20855,227 7743,343 ,240 2,693 ,011 ,672 1,488 

Arbetslöshet i procent i genomsnitt 

per kvartal 

379,683 108,452 ,334 3,501 ,001 ,584 1,713 

Arbetslöshet fördröjd 1 kvartal -333,443 106,159 -,294 -3,141 ,003 ,607 1,648 

a. Dependent Variable: Antal registrerade enskilda firmor per kvartal 
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Durbin-Watson värde efter Prais-Winsten 

 

 

Model Fit Summary 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

,821 ,675 ,629 422,864 2,160 

The Prais-Winsten estimation method is used. 

 

Durbin-Watson värde efter Cochrane-Orcutt 

 

Model Fit Summary 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

,832 ,692 ,648 421,777 2,092 

The Cochrane-Orcutt estimation method is used. 
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Modell 5 enskild näringsidkare 
 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,835a ,697 ,689 659,004 ,697 94,199 1 41 ,000  

2 ,836b ,699 ,684 664,725 ,002 ,297 1 40 ,589  

3 ,872c ,760 ,742 600,821 ,061 9,961 1 39 ,003  

4 ,893d ,798 ,777 558,836 ,038 7,080 1 38 ,011 1,379 

a. Predictors: (Constant), BNP per kvartal 

b. Predictors: (Constant), BNP per kvartal, Arbetslöshet per kvartal 

c. Predictors: (Constant), BNP per kvartal, Arbetslöshet per kvartal, Inflation per kvartal 

d. Predictors: (Constant), BNP per kvartal, Arbetslöshet per kvartal, Inflation per kvartal, Fastighetsprisindex per kvartal 

e. Dependent Variable: Registrerade enskilda näringsidkare per kvartal 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15132,366 1022,292  14,802 ,000   

BNP per kvartal -,011 ,001 -,835 -9,706 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 14793,645 1203,857  12,289 ,000   

BNP per kvartal -,011 ,001 -,841 -9,611 ,000 ,983 1,017 

Arbetslöshet per kvartal 54,600 100,144 ,048 ,545 ,589 ,983 1,017 

3 (Constant) 12521,209 1304,763  9,597 ,000   

BNP per kvartal -,010 ,001 -,775 -9,469 ,000 ,918 1,089 
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Arbetslöshet per kvartal 211,814 103,317 ,185 2,050 ,047 ,754 1,326 

Inflation per kvartal 25930,625 8215,845 ,295 3,156 ,003 ,705 1,419 

4 (Constant) 14737,794 1471,983  10,012 ,000   

BNP per kvartal -,022 ,004 -1,616 -4,968 ,000 ,050 19,899 

Arbetslöshet per kvartal 208,370 96,106 ,182 2,168 ,036 ,754 1,326 

Inflation per kvartal 28983,659 7727,385 ,329 3,751 ,001 ,689 1,450 

Fastighetsprisindex per kvartal 14,862 5,585 ,874 2,661 ,011 ,049 20,305 

a. Dependent Variable: Registrerade enskilda näringsidkare per kvartal 

 

 

 

 

 

 


