
MIKAELA BACKMAN 
LINA BJERKE 
SARA JOHANSSON 
TINA WALLIN 
SOFIA WIXE

PLATSBUNDEN  
INNOVATIONSFÖRMÅGA  
OCH ARBETSKRAFTENS  

SAMMANSÄTTNING



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Förord 

Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan platsbunden 
innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning, vilken har bedrivits inom 
forskningsprojektet TIPT (Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt) vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Projektet har finansierats av EU:s Strukturfond 
(Regionala Fonden), Regionförbundet i Jönköping, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, CESIS 
(Centre of Excellence for Science and Innovation Studies), samt Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. 

TIPT-projektet fokuserar på förutsättningarna för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län. 
Av specifikt intresse är innovationsaktiviteter, samverkan och tillgänglighet och hur detta 
påverkar lokal näringslivsförnyelse och tillväxt i regionen. Syftet med projektet är att 
genomföra tillämpade analyser med fokus på potentialen för innovationsprocesser i länets 
näringsliv. Forskning på detta tema är angeläget för att öka förståelsen för vilka faktorer som 
bidrar till ett bra innovationsklimat i Jönköpings län. Den långsiktiga målsättningen med 
projektet är att de studier som genomförts ska bidra till att olika typer av regionala resurser 
och regional politik kan användas för att främja ett hållbart och innovativt regionalt näringsliv 
med goda förutsättningar för långsiktig tillväxt. Projektet har organiserats i fyra delprojekt, 
som på olika sätt berör innovationsklimatet i Jönköpings län. Denna rapport sammanfattar 
resultaten från ett av delprojekten, vilket fokuserar på frågan om betydelsen av mångfald i 
företag och regioner för innovationsbenägenhet och förnyelse.  

Kontaktperson: Mikaela Backman, mikaela.backman@jibs.hj.se  
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Sammanfattning 
Denna rapport sammanfattar den forskning som har genomförts inom ett av delprojekten i 
projektet TIPT (Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt) vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Rapporten fokuserar på hur mångfald i befolkningsstrukturen 
påverkar förmågan till innovation och förnyelse i företagen i Jönköpings län. Mångfald 
definieras utifrån individers egenskaper såsom kön, ålder, utländsk bakgrund, utbildning och 
yrke. Inom detta projekt har vi tagit en bred ansats till begreppet innovation, där vi förutom 
innovationer i form av nya produkter och processer även inkluderar nyföretagande, 
egenföretagande, nya exportmarknader och exportprodukter. Inom företag analyserar vi hur 
mångfald hos de anställda påverkar innovationsförmåga och på så sätt förnyelse. I regioner 
analyserar vi hur mångfald i befolkningen påverkar förnyelse genom uppkomst av nya företag 
och egenföretagare. Genom att analysera individers egenskaper och dess påverkan på 
förnyelse och innovation bidrar denna forskning till ny kunskap om vikten av individen och 
individens egenskaper för utveckling i företag och regioner. Rapporten bidrar även med ny 
kunskap om förhållandena i Jönköpings län då vi, utöver generalla mönster för Sverige som 
helhet, tittar specifikt på hur förhållandena ser ut i kommunerna i Jönköpings län. Vi belyser 
därmed de skillnader och likheter som finns.  

Tidigare studier bekräftar att mångfald i företag och regioner har en positiv påverkan på 
förnyelseprocesser. I företag sker detta genom bättre beslutsfattande och problemlösning till 
följd av ett bredare spektrum av perspektiv och en mer kritisk analys. På liknande sätt har 
regioner med en större mångfald en konkurrensfördel eftersom sådana regioner ofta 
kännetecknas av kreativitet och öppenhet. Det är ofta lättare för olika typer av personer att få 
tillträde till dessa miljöer, vilket attraherar skickliga, kreativa och talangfulla individer med 
olika bakgrund, vilka ofta har en större benägenhet till att starta företag. I miljöer med stor 
mångfald främjas och värderas även nya idéer högre vilket ökar informationsutbyten och 
kunskapsflöden, vilket i sin tur bidrar positivt till innovation och förnyelse. 

För att få en bättre förståelse för näringslivet i Jönköpings län börjar vi med att återge 
beskrivande statistik för alla arbetsställen. Överlag är de etablerade arbetsställena i 
Jönköpings län något större än snittet i Sverige medan nystartade arbetsställen är något 
mindre. Statistiken visar också att såväl etablerade som nystartade arbetsställen i Jönköpings 
län har en jämförelsevis god chans till överlevnad då de ligger över snittet för Sverige som 
helhet både över en kort tidsperiod (tre år) och en något längre tidsperiod (fem och nio år). 
Tillväxten i antal anställda i samtliga arbetsställen (nya och etablerade) är dock lägre än 
snittet för hela landet.  

Den anställda arbetskraften i Jönköpings län har generellt en lägre utbildning och är av större 
utsträckning av svensk härkomst.  Snittet i Sverige för andelen anställda med högre utbildning 
är cirka 36 procent högre än i Jönköpings län. Detta beror sannolikt till stor del på att de 
näringsgrenar som finns i Jönköpings län domineras av en förhållandevis lågteknologisk 
tillverkningsindustri med många underleverantörer. Denna typ av produktion kräver relativt 
lite högutbildad personal, vilket har präglat länets arbetskraft under en lång tid. Vidare är 
snittet i Sverige för andel anställda som är utrikes födda cirka 27 procent högre än snittet i 
Jönköpings län. 
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Det finns dock skillnader inom länet gällande andel högutbildade och andel utlandsfödda. 
Högst andel anställda med högre utbildning finns i Jönköpings kommun med cirka tio 
procent. Lägst andel anställda med högre utbildning återfinns i Gnosjö kommun där endast 
cirka fyra procent av de anställda har en högskoleutbildning. Gnosjö kommun är samtidigt 
den enda kommunen i länet med en högre andel anställda som är utrikes födda (15 procent) än 
genomsnittet i Sverige. Eksjö kommun har den lägsta andelen utlandsfödda med cirka fem 
procent.  

Forskningsresultat från detta projekt visar att nya arbetsställen som har stor mångfald hos sina 
anställda som regel har en större chans att överleva och även en större chans att växa i antal 
anställda än arbetsställen där mångfalden är liten. Dessa samband är statistiskt säkerställda när 
data för hela landet inkluderas i analysen. När data på enbart Jönköpings län analyseras finner 
vi att mångfald har en positiv effekt på sannolikheten att nya arbetsställen överlever medan 
effekten på tillväxt i antal sysselsatta inte är statistiskt säkerställd.   

Förnyelse i termer av nyföretagande och egenföretagande skiljer sig kraftigt åt mellan 
Sveriges kommuner. Andelen nyföretagande och egenföretagande är dessutom ofta 
spegelbilder av varandra; där det finns en hög andel nyföretagande finns det en lägre andel 
egenföretagande och tvärtom. Detta beror på att de bakomliggande faktorerna som bestämmer 
varför nya företag respektive egenföretagare uppstår skiljer sig åt. Nya företag uppkommer 
oftast av att man ser en möjlighet i den regionala miljön och nyttjar denna till att starta ett 
företag. Egenföretagare uppkommer ofta på grund av svårigheter i att hitta en traditionell 
anställning. Detta bekräftas av det finns en stor andel egenföretagare i norra Sverige där 
anställningsmöjligheterna är mer begränsade jämfört med övriga landet. Förhållandet mellan 
mångfald och storleken på en kommun och andelen egenföretagare är också negativt vilket 
innebär att mindre och mer homogena kommuner har en större andel egenföretagande. 
Förhållandet mellan nyföretagande och storleken på, samt mångfalden i, en kommun är det 
motsatta där större och mer heterogena kommuner har en större andel nyföretagande. Större 
och mer heterogena arbetsmarknadsregioner har dessutom ett positivt samband med andelen 
innovativa företag.   

Inom Jönköpings län finner vi att kommunerna runt Jönköping har en större andel 
nyföretagande medan kommunerna i utkanten av länet har en större andel egenföretagande. 
Det är endast Jönköpings kommun som har en större andel nyföretagande än förväntat givet 
kommunens egenskaper (mångfald, storlek, tillväxt, näringsgrensstruktur och arbetslöshet). 
Alla andra kommuner i länet har en lägre andel nyföretagande än vad som kan förväntas. Det 
finns med andra ord mer potential i kommunerna som kan tas tillvara för att öka 
förnyelsekraften eftersom kommuner med liknande egenskaper i andra delar av landet har en 
högre andel nyföretagande. Det finns med andra ord plats för mer nyföretagande. Dessutom 
uppger företagarna i länet i flera undersökningar att deras kommun främjar företagande. Med 
andra ord verkar det finnas goda förutsättningar för företagande i Jönköpings län. Trots detta 
är det relativt få som väljer att faktiskt starta företag.  

Gällande företag i Jönköpings län visar en enkätundersökning som genomförts inom TIPT-
projektet att andelen utrikes födda, andelen högutbildade samt andelen yngre och äldre 
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påverkar innovationsbenägenheten. Resultaten visar att om man inte har någon anställd med 
utländsk bakgrund, högre utbildning, ålder lägre än 30 år eller äldre än 60 år är företaget 
mindre innovativt. Detta innebär att företag som är mycket homogena i sin arbetskraft 
tenderar att ha en sämre innovationsförmåga. Andelen anställda med utländsk bakgrund och 
högskoleutbildning har en positiv effekt på innovationsbenägenheten oavsett hur stor eller 
liten andelen av dessa grupper är. Andelen yngre medarbetare i ett företag visar ett statistiskt 
samband med innovationsbenägenheten men endast om man har en låg respektive hög andel 
anställda under 30 år. Att ha en stor andel äldre tenderar att minska innovationsbenägenheten. 

I studierna som har beskrivits ovan mäts mångfald i termer av ålderstruktur, kön och utländsk 
bakgrund. Dessa faktorer beskriver personliga egenskaper som individen själv inte har någon 
kontroll över. Mångfald kan dock även mätas i termer av kunskap och färdigheter, där 
utbildning och yrke utgör två relevanta faktorer. Denna ansats används för att undersöka hur 
mångfald på grannskapsnivå påverkar innovationsbenägenheten hos företag lokaliserade i 
området. Mångfald i utbildning och yrken är intressant att studera då det utgör en potentiell 
källa till kunskapsflöden. Analysen tas ner till grannskapsnivå då ny forskning visar att 
kunskapsflöden är geografiskt bundna till ett litet område. Forskningsresultaten från denna 
delstudie visar att för Sverige som helhet finns det ett positivt samband mellan mångfald i 
utbildning och företags innovationsbenägenhet. Detta kan tolkas som att mångfald i 
utbildning bland arbetskraften i närområdet ger upphov till kunskapsflöden, vilka i sin tur 
ökar företagens innovationsförmåga. Gällande mångfald i yrken bland arbetskraften i 
närområdet är resultaten de motsatta, då de visar på ett negativt samband mellan mångfald i 
yrken och innovationsbenägenhet. Detta kan tolkas som att även om mångfald i yrken ger 
upphov till kunskapsflöden tas dessa inte tillvara på hos företagen på ett positivt sätt.  

Även om resultaten visar på samband mellan mångfald i närområdet och företagens 
innovationsbenägenhet är det faktorer inom det enskilda företaget som har störst påverkan. 
Företag med större andel högutbildad arbetskraft samt högre andel anställda inom yrken som 
kräver kognitiva färdigheter (t.ex. ingenjörer, samhällsvetare och specialister inom sjukvård) 
uppvisar en signifikant högre innovationsbenägenhet. Andra studier som har genomförts inom 
projektet visar att företag i Jönköpings län har en lägre andel högutbildad arbetskraft än 
Sverige som helhet. En geografisk analys av Jönköpings län visar att mångfald i utbildning är 
koncentrerat till kärnan av de större orterna medan mångfald i yrken är betydligt mer utspritt 
över länet. Med tanke på detta är en potentiell väg för att öka innovationsförmågan i länet att 
jobba för att attrahera individer med högre utbildning samt med en varierad utbildning, vilket 
är en utmaning för alla kommuner men i synnerhet de mindre.     

Begreppet mångfald kan alltså tolkas på olika vis och mätas på olika sätt. Mångfald tolkas 
dock ofta i termer av individers bakgrund. Med en ökad invandring följer naturligt en ökad 
mångfald, vilket studier inom detta delprojekt visar har ett positivt samband med exempelvis 
nyföretagande och innovationsförmåga. För att uppnå förnyelse och innovationer krävs dock 
att individer i arbetsför ålder faktiskt är sysselsatta. Sysselsättningsgraden mellan inrikes och 
utrikes födda skiljer sig åt markant inom svenska arbetsmarknadsregioner, där utrikes födda 
överlag har en lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda. En viktig frågeställning som 
analyserats inom detta projekt är om det finns ett samband mellan sysselsättning och 
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boendesegregation inom arbetsmarknadsregioner. Segregation är kopplat till mångfald i 
bakgrund eftersom individer inte är slumpmässigt fördelade över en geografisk yta, utan 
individuella egenskaper, val och preferenser påverkar vart individer bosätter sig. En majoritet 
av kommunerna i Jönköpings län uppvisar en segregationsnivå som är ungefär som förväntat 
givet kommunernas storlek. Undantagen är Jönköping, som visar på en högre grad av 
segregation än förväntat, och Tranås, för vilken det motsatta gäller. Resultaten av studien 
visar att på regionnivå finns det ett negativt samband mellan segregation och arbetsmarknads-
deltagande. Detta samband hittas också på individnivå, dock är effekten av segregation på 
sannolikheten att en individ är sysselsatt mycket liten. Gällande individers sannolikhet till 
sysselsättning är det individspecifika egenskaper, som kön, utrikes bakgrund och utbildning, 
som har störst påverkan. För kommunerna i Jönköpings län gäller dock att segregationen har 
ökat markant de senaste 20 åren. Om denna utveckling fortsätter i samma takt kan de små 
effekterna av segregation på sysselsättning växa sig större, vilket på sikt kan ha en negativ 
påverkan på innovationspotentialen i svenska företag och regioner.  

Sammanfattningsvis visar forskningen att Jönköpings län har tre stora utmaningar att hantera 
för att bli ett län som kännetecknas av innovativa företag och för att skapa ett näringsliv med 
hög grad av förnyelse:  

• Öka mångfalden i utbildning, vilket på sikt kan skapas genom en ökad grad av högre 
utbildning bland arbetskraften. 

• Öka andelen sysselsatta med utländsk bakgrund.  
• Öka intresset för att starta företag. 
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1 Inledning 
Denna rapport sammanfattar den forskning om kopplingen mellan arbetskraftens struktur och 
lokala innovationsprocesser, innovationsbenägenhet och förnyelse som har genomförts inom 
TIPT-projektet. Inom detta projekt har vi valt att ta en bred ansats på begreppet innovation där 
vi även inkluderar nyföretagande, egenföretagande, nya exportmarknader och export-
produkter. Analyserna bygger också på olika enkätundersökningar där företagen själva anger 
om de har varit innovativa. Tidigare studier har främst definierat innovationer som antal 
patent. Detta är dock problematiskt eftersom inte alla företag ansöker om patent, bl.a. på 
grund av höga kostnader och svårigheter att få patent beviljade. Dessutom skiljer sig 
benägenheten att ansöka om patent åt mellan olika näringsgrenar vilket försvårar regionala 
jämförelser då även industristrukturen skiljer sig åt mellan regioner.   

Syftet med rapporten är att belysa hur arbetsmarknadsrelaterade faktorer påverkar företagens 
förmåga till innovation och förnyelse. Särskilt fokus riktas mot förhållandena i Jönköpings län 
och av särskilt intresse i detta projekt är att studera hur mångfald i olika bemärkelser påverkar 
innovationskraften samt hur tillgänglighetsvillkor på lokala arbetsmarknader kan påverka 
platsers förmåga till innovation och förnyelse. I detta sammanhang används också 
tillgänglighetsvillkor som inte är direkt kopplade till den fysiska infrastrukturen utan som 
snarare kan betraktas som betingade av sociala eller kulturella strukturer. Denna 
tillgänglighetsaspekt behandlas även utifrån frågeställningen hur integration/segregation 
påverkar innovationsförmågan i olika kommuner. Detta berör bland annat hur andelen 
utlandsfödda påverkar innovationsförmågan i länets företag samt i vilken omfattning 
segregation påverkar det generella arbetsmarknadsdeltagandet bland personer med utländsk 
härkomst eftersom det finns en direkt koppling mellan arbetsmarknadsdeltagandet och 
individers möjligheter att bidra till innovation, förnyelse och tillväxt.  

Rapporten består av sju avsnitt som belyser sambandet mellan mångfald och innovation samt 
förnyelse. Kapitel 2 belyser sambandet ur ett teoretiskt perspektiv medan kapitel 3, 4 och 5 
behandlar sambandet ur ett empiriskt perspektiv där vi beskriver hur förhållandet ser ut i 
Sverige som helhet och i Jönköpings län. Kapitel 6 behandlar förhållandet mellan segregation 
och arbetsmarknadsdeltagande medan kapitel 7 summerar rapporten. 

2 Samband mellan mångfald, innovation och förnyelse  
I denna rapport fokuserar vi på hur mångfald i arbetskraften påverkar företags 
innovationsförmåga och förnyelse samt innovation och förnyelse i regioner genom uppkomst 
av nya företag och egenföretagare. Fler länder och regioner blir allt mer integrerade genom ett 
ökat flöde av kapital, varor och arbetskraft. Samtidigt ökar andelen kvinnor inom yrken och 
branscher som tidigare har dominerats av män. Vi ser även att äldre personer är engagerade på 
arbetsmarknaden allt längre. Alla dessa faktorer leder till att det finns en större mångfald i 
arbetskraften i den regionala miljön såväl som inom företagen. Detta är utgångspunkten för 
denna rapport, där vi analyserar hur dessa faktorer påverkar företag och regioner. Vi ställer 
oss med andra ord frågan hur viktig individen och sammansättningen av olika individer är för 
utvecklingen i företag och regioner, med fokus på Jönköpings län. Mångfald definieras utifrån 
vilka egenskaper individerna i företaget/regionen har, d.v.s. mångfald i befolkningen och 
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arbetskraftens struktur. De egenskaper som analyseras i projektet är individens kön, ålder och 
bakgrund, d.v.s. om man är född i Sverige eller utomlands. Vi mäter även mångfald i termer 
av individers utbildning och yrke. 

Inom ett företag kan mångfalden i arbetskraften ändras relativt snabbt. Detta gäller särskilt om 
företaget har få anställda eftersom det då kan ske en stor förändring i mångfalden vid 
anställning av en eller ett par individer. I en region däremot sker förändringar i mångfald 
långsamt över tiden. Detta innebär att mångfald på regionnivå är en strukturell variabel som 
ofta tar många år att förändra. Mångfald definierat av individers kön, ålder och utländsk 
bakgrund förändras till exempel med i genomsnitt fyra procent över en tioårsperiod i Sveriges 
kommuner.   

I dagens samhälle har kunskap en betydande roll för hur företag och regioner utvecklas och 
växer. Eftersom kunskap till stor del konkretiserats genom att individer använder och tolkar 
den är individens roll som kunskapshanterare central. En individs kunskap och förståelse är 
även av sådan art att den inte kan skiljas från individen. Detta innebär att mycket av ett 
företags kunskapsbas och utvecklingspotential utgörs av de individer som arbetar där. En 
individs kunskap byggs upp genom formell utbildning, vidareutbildning på jobbet, 
erfarenheter och medfödda talanger. Det är inte bara kunskapen i sig som är viktig utan även 
hur den kompletterar de andra personerna (och deras kunskap) som jobbar på samma företag. 
Ett företag kunskapsmassa stärks alltså av individers erfarenheter, baserat på bland annat 
ålder, utländsk bakgrund, kön och utbildningstyp, kunskaper och dess kompletterande värde.   

2.1 Mångfald i den regionala miljön 
Resurser på olika platser varierar i sin sammansättning, spridning och omsättning. Vissa 
platser kännetecknas av ett överflöd av viktiga insatsfaktorer såsom arbetskraft, kapital, 
information och material. Det är dock inte bara storleken på dessa faktorer som är viktigt, utan 
även sammansättningen, d.v.s. mångfalden. Forskare har funnit flertalet viktiga orsaker och 
förklaringar till varför mångfald i den omgivande miljön påverkar företag positivt;1  

1. Mångfald ger ett mer varierat utbud av producenttjänster.  
2. Mångfald ger ett större regionalt nätverk för informationsflöden om nya produktions-

metoder, produkter, kunder och leverantörer. 
3. Mångfald ger ett stort och differentierat utbud av arbetskraft.  
4. Mångfald i arbetskraften kan fungera som en signal om en miljö av kreativitet och 

öppenhet.  
5. Mångfald gör det lättare för olika personer att få tillträde till miljön. 
6. Mångfald gör det lättare att attrahera skickliga, kreativa och talangfulla individer med 

olika bakgrunder.  
7. I miljöer med större mångfald främjas och värderas innovation och nya idéer högre.  
8. Mångfald ökar graden av informationsutbyten och kunskapsflöden vilket underlättar 

för innovation.  

En region med mycket mångfald kan i sig själv främja förnyelse och innovation.2 Även om 
nya idéer är viktiga för att kunna skapa nya företag, innovationer och leda till förnyelse är 
mottagare av nya idéer lika viktiga. En varierad grupp av individer i termer av individuella 
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egenskaper (t.ex. kön, ålder och utländsk bakgrund) samt nedärvda och inlärda förmågor har 
olika synpunkter på nya idéer och olika infallsvinklar när nya idéer omsätts till olika former 
av verksamhet. Därför är det mer sannolikt att det i regioner med stor mångfald finns personer 
som ser nya idéer som lönsamma satsningar och väljer att agera på dem genom att till 
exempel starta nya företag. Flera studier lyfter fram starka argument för att mångfald har en 
positiv inverkan på nystart av företag eftersom individer av varierande bakgrund kan skapa 
nya kombinationer av befintlig kunskap och teknik som sedan manifesteras i nya företag.3  

2.2 Nyföretagande 
Att ha en mer diversifierad arbetskraft när det gäller individens bakgrund kan öka antalet nya 
företag. Till exempel kan personer med utländsk bakgrund vara mer benägna att starta företag 
eller bli egenföretagare på grund av diskriminering på arbetsmarknaden, specifika 
språkkunskaper och affärskontakter.4 Utrikes födda kan samtidigt vara mer benägna att ta 
risker. Dessa faktorer har visat sig betydande på individnivå men gäller även på regional nivå 
där andelen individer med utländsk bakgrund har visat sig vara positivt associerad med 
nyföretagande.5 Orsakerna till detta är en större efterfrågan på mer nischade tjänster och 
produkter samt avsaknaden av möjligheter till sysselsättning genom traditionell anställning. 

Nyföretagande kan också variera beroende på branschstruktur. Studier belyser vikten av 
kunskapsöverföring men betonar kunskapskällor utanför det egna företaget och den 
näringsgren som företaget tillhör.6 I detta fall är variation och mångfald i närbelägna 
näringsgrenar viktiga för att öka ett företags vinst och produktivitet.  

3 Nyetableringar och befintliga arbetsställen i Jönköpings län  
För att ge en bakgrund och få en bättre förståelse för Jönköpings län redovisas här 
beskrivande statistik om överlevnad och tillväxt i dels etablerade och dels nytillkomna 
arbetsställen i Jönköpings län, kommunerna i Jönköpings län och riket som helhet.a Vi väljer 
att illustrera samtliga förhållande grafiskt men underliggande statistik finns att tillgå i bilagan, 
tabell A1 innehåller statistik för etablerade arbetsställen och tabell A2 visar beskrivande 
statistik för de arbetsställen som startades 2001.  

3.1 Etablerade arbetsställen 
I följande figur visas tillväxt i sysselsättning i etablerade arbetsställen (d.v.s. de arbetsställen 
som inte startades 2001) över tre tidsperioder: 2001 till 2004, 2001 till 2006, samt 2001 till 
2010. Tillväxten mäts i antal anställda och är beräknad i procent. Dessa tre tidsperioder ger en 
inblick i vad som händer i det korta och i det lite längre tidsperspektivet. Den bakomliggande 
statistiken visas i bilagan, tabell A1. 

                                                        
a Nya arbetsställen definieras som arbetsställen med nytt organisationsnummer samt att majoriteten av de 
anställda inte har jobbat tillsammans i samma arbetsställe året innan. Detta innebär att nya företag även 
inbegriper spin-offs om inte majoriteten av de anställda är samma som innan. Befintliga arbetsställen är 
resterande arbetsställen, d.v.s. de som inte startades 2001.    
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Figur	  1.	  Tillväxt	  i	  sysselsättning	  i	  procent	  i	  etablerade	  arbetsställen;	  Sverige,	  Jönköpings	  
län	  samt	  kommunerna	  i	  Jönköpings	  län	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

De etablerade arbetsställena i Jönköpings län har en likvärdig tillväxttakt som genomsnittet i 
Sverige. Inom Jönköpings län finns det dock stora skillnader mellan de olika kommunerna. 
Tillväxttakten varierar mellan de olika kommunerna och mellan de olika tidsperioderna där 
några kommuner (Aneby, Gnosjö) har en negativ tillväxttakt över alla tidsperioder medan 
andra har växlande tillväxt beroende på tidsperiod (Habo, Vaggeryd, Sävsjö, Eksjö). Värnamo 
har överlag den högsta tillväxttakten sett till de kortare tidsperioderna (tre och fem år), 
Jönköpings kommun har den högsta tillväxttakten över en nioårsperiod, medan Aneby 
kommun har den lägsta. I figur 2 redovisas överlevnadsstatistiken för etablerade arbetsställen 
i Sverige, Jönköpings län samt kommunerna i Jönköpings län över samma tidsperioder.  

 

Figur	  2.	  Överlevnad	  i	  procent	  för	  etablerade	  arbetsställen;	  Sverige,	  Jönköpings	  län	  samt	  
kommunerna	  i	  Jönköpings	  län	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Överlevnaden för etablerade arbetsställen i Jönköpings län är högre jämfört med övriga 
företag i Sverige, oavsett tidsperiod. Gällande överlevnad inom Jönköpings län har alla 
kommuner ett högre genomsnitt jämfört med Sverige som helhet över alla tidsperioder. 
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Variationen i överlevnad är relativt liten mellan länets kommuner. I Gnosjö finns det flest 
arbetsställen som överlever över både tre, fem och nio år. Vidare kan man konstatera att de 
etablerade arbetsställena i Jönköpings län är något större i termer av antal anställda, jämfört 
med genomsnittet för Sverige som helhet, och ligger på cirka 10 anställda. De minsta 
arbetsställena givet antal anställda finns i Sävsjö kommun (cirka sex anställda) och de största 
arbetsställena finns i Gnosjö kommun (cirka 12 anställda), se tabell A1 i bilagan. Detta kan 
förklara Gnosjös högre överlevnadsstatistik då forskning har visat att större arbestställen har 
en större chans att överleva. Figur 3 visar andelen högutbildade samt andelen utlandsfödda i 
etablerade arbetsställen i Sverige som helhet, Jönköpings län samt kommunerna i Jönköpings 
län.   

 

Figur	   3.	   Andel	   högutbildade	   och	   andel	   utlandsfödda	   för	   etablerade	   arbetsställen;	  
Sverige,	  Jönköpings	  län	  samt	  kommunerna	  i	  Jönköpings	  län	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Etablerade arbetsställen i Jönköpings län har en lägre andel anställda med högre utbildning 
(motsvarande kandidatexamen) och en lägre andel anställda som är utlandsfödda, jämfört med 
landet som helhet. Genomsnittet för Sverige för andel anställda med högre utbildning ligger 
på 11,8 procent medan den genomsnittliga andelen i Jönköpings län endast är 7,6 procent. 
Detta kan bero på näringslivsstrukturen, där Jönköpings län domineras av en relativt låg-
teknologisk tillverkningsindustri, bestående av många underleverantörer, vilka ofta inte 
efterfrågar en högre utbildningsnivå hos sin arbetskraft. De flesta kommuner i Jönköpings län 
har en låg andel anställda med högre utbildning, lägst nivå återfinns i Gnosjö kommun där 
endast cirka fyra procent av de anställda har en högskoleexamen. Högst andel finns i 
Jönköping kommun där cirka tio procent av de anställda har en högre utbildning men även 
Jönköpings kommun ligger under genomsnittet för Sverige. Genomsnittet i Sverige för hur 
många anställda som är utlandsfödda ligger cirka 27 procent högre än genomsnittet i 
Jönköpings län (Sverige: 12,5 procent, Jönköpings län: 9,1 procent). Överlag har relativt få 
anställda i Jönköpings län utländsk bakgrund. Gnosjö kommun skiljer sig dock från övriga 
kommuner som den enda kommun med högre andel utlandsfödda anställda än snittet i Sverige 
och ligger på cirka 15 procent. Eksjö kommun har den lägsta andelen utlandsfödda med cirka 
fem procent. 
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3.2 Nytillkomna arbetsställen 
Figur 4 visar tillväxt i antal sysselsatta i nytillkomna arbetsställen över de tre tidsperioderna 
2001 till 2004, 2001 till 2006 samt 2001 till 2010. Tillväxten mäts i antal anställda och är 
beräknad i procent.  

 

Figur	   4.	   Tillväxt	   i	   sysselsättning	   (procent)	   i	   nytillkomna	   arbetsställen;	   Sverige,	  
Jönköpings	  län	  samt	  kommunerna	  i	  Jönköpings	  län	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

De nytillkomna arbetsställena i Jönköpings län har en något lägre eller jämförbar tillväxttakt 
jämfört med Sverige som helhet över de tre tidsperioderna. De arbetsställen som har högst 
tillväxttakt under perioden finns i Gnosjö, Mullsjö, Gislaved och Vetlanda. Figur 5 visar 
liknande statistik för de arbetsställen som startades 2001 men i detta fall är det hur många (i 
procent) som överlever över de olika tidsperioderna, tre år (till 2004), fem år (till 2006) och 
nio år (till 2010). 

 

Figur	  5.	  Överlevnad	  i	  procent	  för	  nytillkomna	  arbetsställen;	  Sverige,	  Jönköpings	  län	  samt	  
kommunerna	  i	  Jönköpings	  län	  
Källa: SCB, egen bearbetning 
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Under 2001 startades 1 666 nya arbetsställen i Jönköpings län och utav dessa överlevde cirka 
42 procent över en treårsperiod, 2001 till 2004. Cirka 33 procent överlevde fem år och 21 
procent överlevde nio år. Liknande siffror för Sverige som helhet är: 39 procent överlever tre 
år, 30 procent av arbetsställen överlever fem år och 20 procent överlever nio år. Jönköpings 
län visar med andra ord upp en bättre överlevnadsstatistik för de nytillkomna arbetsställena 
över kort tid men även över nio år, då de flesta nytillkomna arbetsställena har kommit förbi de 
mest kritiska åren. De nytillkomna arbetsställena i Jönköpings län är emellertid mindre (se 
tabell A2 i bilaga), anställer färre högutbildade och har en lägre andel utlandsfödda, vilket 
visas i figur 6. De nytillkomna arbetsställena i Jönköpings län är med andra ord mindre när de 
startas och detta storleksförhållande förändras inte över tid. De som startas har däremot en 
större chans att överleva.  

Innan vi analyserar kommunerna i Jönköpings län är det viktigt att poängtera att eftersom 
några kommuner har relativt få nytillkomna arbetsställen, bör dessa siffror tolkas med 
försiktighet. Tabellen i bilagan ska med andra ord ses som en beskrivning över Jönköpings 
län. Med det sagt jämför vi siffrorna relativt och inte storleken på dem, d.v.s. vi tittar på 
kommunerna som har högst och lägst värden men inte någon procentuell skillnad mellan dem. 
De flesta kommuner i Jönköpings län har en högre överlevnadsstatisk jämfört med 
genomsnittet för riket. Endast tre kommuner (Mullsjö, Värnamo och Vetlanda) ligger under 
rikets genomsnitt gällande överlevnad efter tre år, ingen kommun ligger under rikets snitt över 
en femårsperiod och endast en kommun (Sävsjö) ligger under riksgenomsnittet vid 
jämförandet av överlevnadsstatistik över en nioårsperiod. De nytillkomna arbetsställena som 
har högst överlevnadsstatistik ligger i Aneby, Gnosjö, Habo och Tranås. Storleken på de nya 
arbetsställena varierar från 1.1 (Habo) till 2.4 (Vaggeryd). De flesta nytillkomna arbetsställen 
är mindre i de olika kommunerna i Jönköpings län jämfört med genomsnittet för riket, endast 
Vaggeryd ligger över genomsnittet (se tabell A2 i bilagan).  

I figur 6 visas andelen högutbildade och andel utlandsfödda i de nytillkomna arbetsställena.  

 

Figur	  6.	  Andel	  högutbildade	  och	  andel	  utlandsfödda	   för	  alla	  nytillkomna	  arbetsställen;	  
Sverige,	  Jönköpings	  län	  samt	  kommunerna	  i	  Jönköpings	  län	  
Källa: SCB, egen bearbetning 
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Alla nytillkomna arbetsställen i Jönköpings län, med undantag för de i Eksjö kommun, har en 
lägre andel högutbildade jämfört med genomsnittet i riket. I vissa fall ligger nivån långt under 
rikets genomsnitt, till exempel har endast fem procent av de anställda i nytillkomna 
arbetsställen en högre utbildning i Gnosjö kommun. Liknande mönster hittar vi för andelen 
utlandsfödda där alla kommuner utom Gnosjö ligger under genomsnittet för landet som 
helhet. Gällande andel utlandsfödda ligger dock kommunerna närmare riksgenomsnittet än 
vad som är fallet för andelen högutbildade. De nytillkomna arbetsställena med lägst andel 
utlandsfödda återfinns i Habo och Sävsjö.  

Sammanfattning: Nyetableringar och befintliga arbetsställen i Jönköpings 
län 
Sammanfattningsvis visar statistiken över etablerade och nytillkomna arbetsställen i 
Jönköpings län att: 

1. Arbetsställen (nya och etablerade) har större chans att överleva i Jönköpings län 
jämfört med Sverige som helhet men har en lägre tillväxt i antal anställda. 

2. Företag (nya och etablerade) har en lägre andel högutbildade och lägre andel med 
utländsk bakgrund jämfört med snittet i Sverige. 

3. Etablerade arbetsställen i länet är i genomsnitt något större än genomsnittet för riket, 
medan nytillkomna arbetsställen är något mindre än genomsnittet för riket. 

4 Mångfald och nyföretagande 
En empirisk studie som har genomförts inom detta forskningsprojekt undersöker sambandet 
mellan mångfald i arbetskraften inom nya arbetsställen och deras överlevnad och tillväxt.7 
Studien testar även kopplingen mellan mångfald på kommunnivå, där mångfalden är baserad 
på de individer som bor i kommunen, och nyföretagande.b För att testa dessa samband mäts 
mångfald på individnivå genom flera dimensioner, såsom ålder, kön, utländsk bakgrund, 
utbildningsnivå och yrkesprofil samt andel utlandsfödda. Mångfald på kommunnivå mäts 
dessutom genom näringslivsstrukturen. Resultaten presenteras i tabell 1 där det görs en 
uppdelning på företags- och kommunnivå. På företagsnivå analyseras tre olika tidsperioder, 
2001 till 2004, 2001 till 2006 och 2001 till 2010. Studien är baserad på Sverige som helhet 
och i nästa steg har samma förhållanden analyserats för de företag som ligger i någon av de 
kommuner som tillhör Jönköpings län.c På kommunnivå analyseras nyföretagandet i alla 
kommuner över en längre tidsperiod (1993 till 2010).   

  

                                                        
b Nyföretagande är arbetsställen som har ett nytt organisationsnummer samt att majoriteten av de anställda inte 
har jobbat tillsammans i samma arbetsställe året innan arbetsstället bildades.  
c Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo, Gislaved, Vaggeryd, Jönköping, Nässjö, Värnamo, Sävsjö, Vetlanda, Tranås 
och Eksjö. 
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Tabell	   1	   Skattad	   effekt	   av	   mångfald	   i	   arbetsställets	   arbetskraft	   på	   arbetsställets	  
överlevnad	  och	  tillväxt,	  baserat	  på	  arbetsställen	  i	  Sverige	  och	  i	  Jönköpings	  län	  
Faktor Sverige Jönköpings län 
Tillväxt (i antal anställda)  
Tidsperiod 2001-2004 2001-2010 2001-2004 2001-2010 
Mångfald (ålder, kön och 
utländsk bakgrund) 

Positiv Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan 

Utbildningsmångfald (nivå) Positiv Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan 
Yrkesmångfald Positiv Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan 
Andel utlandsfödda Negativ  Negativ  Ingen påverkan Ingen påverkan 
Överlevnad  
Tidsperiod 2001-2004 2001-2010 2001-2004 2001-2010 
Mångfald (ålder, kön och 
utländsk bakgrund) 

Positiv Positiv Positiv Positiv 

Utbildningsmångfald (nivå) Positiv Positiv Positiv Positiv 
Yrkesmångfald Positiv Positiv Ingen påverkan Positiv 
Andel utlandsfödda Negativ  Negativ  Negativ Negativ 
 
Tabell	  2	  Skattad	  effekt	  av	  mångfald	  i	  kommunen	  på	  nyföretagande,	  Sverige,	  1993	  -‐	  2010	  
Faktor Påverkan 
Mångfald (ålder, kön och utländsk bakgrund) Positiv 
Utbildningsmångfald (nivå) Positiv 
Yrkesmångfald Ingen påverkan 
Andel utlandsfödda Positiv 
Näringsgren mångfald Ingen påverkan 
 
Jämfört med Sverige ändras mönstret en hel del för Jönköpings län och vi ser att mångfald i 
olika dimensioner inte har någon påverkan på arbetsställen i Jönköpings län när det gäller 
tillväxt i antal anställda, vilket gäller oavsett tidsperiod. Skattningar baserade på data för alla 
arbetsställen i landet visar på en positiv effekt av de flesta mångfaldsindikatorerna på tillväxt i 
arbetsställets sysselsättning. När det gäller överlevnadschanserna för arbetsställen stämmer 
Jönköpings län väl överens med övriga arbetsställen i Sverige där mångfald i stort påverkar 
överlevnadschanserna medan andelen utlandsfödda har en negativ påverkan. Detta innebär att 
företag som drivs av, eller har en stor andel av, utlandsfödda har sämre chans att överleva.  

Resultaten visar att mångfald både inom företaget och i den miljö där företaget finns påverkar 
nya företag positivt genom att fler företag bildas samt att dessa företag har större chans att 
överleva och att växa i antal anställda. Det verkar finnas klara fördelar med att ha en stor 
mångfald bland sina invånare i kommunen avseende utländsk bakgrund, ålder (erfarenhet), 
kön och utbildning eftersom det ökar nyföretagandet. Detta sker genom många funktioner. En 
större mångfald bland invånarna skapar ett ekonomiskt klimat där idéer skapas och 
information lättare överförs. Detta skapar även en tolerant atmosfär vilket är attraktivt för 
nyskapande och kunniga individer. Sannolikheten för att en individ kommer att se en 
möjlighet som en lönsam idé, vilken kan ligga till grund för ett företag, ökar också. Genom att 
ha en större mångfald bland befolkningen finns det fler ekonomiska möjligheter för nischade 
tjänster och produkter. Inom de nya företagen visar resultatet att mångfald (gällande ålder, 
kön, utländsk bakgrund, utbildning och yrke) har en positiv inverkan på överlevnad och 
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tillväxt av nya företag. Vi kan alltså konstatera att tillgång till en differentierad arbetskraft, 
både i den lokala ekonomin och inom företaget, är bra för företagens livskraft.  

4.1 Nyföretagande och egenföretagande  
För att få en bättre förståelse för hur variationen i förnyelse ser ut i Sverige visar kartorna i 
Figur 7 och 8 andelen nyföretagande och andelen egenföretagande i Sveriges alla kommuner.d 
Nyföretagande visar dynamiken i en kommun där kommuner med en hög andel nyföretagande 
har en större dynamik och större chans till förnyelse och förändring. Det bör noteras att 
egenföretagande inte är ett perfekt mått på förnyelse eftersom egenföretagande i många fall 
inte är individens förstahands val utan en följd av begränsade anställningsmöjligheter. Detta 
gäller särskilt i glesbefolkade områden där möjligheterna till en traditionell anställning många 
gånger är begränsade. Nyföretagande uppkommer däremot oftast till följd av en ekonomisk 
möjlighet. En mörkare färg i kartorna indikerar en högre andel nyföretagande respektive 
egenföretagare. Nyföretagande och egenföretagande mäts som andelar där antal nya företag 
delas med det totala antalet företag i en kommun och antal individer som är egenföretagande 
mäts som andel av totala antalet invånare i en kommun. 

  
Figur	  7.	  Andel	  nyföretagande,	  
kommunnivå,	  Sverige,	  2010	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur	  8.	  Andel	  egenföretagande,	  
kommunnivå,	  Sverige,	  2010	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

 

 

                                                        
d Nyföretagande mäts som andelen nya företag i en kommun och egenföretagende mäts som andelen individer 
som har sin huvudsakliga inkomst från att vara egenföretagare. Vi mäter med andra ord förnyelse på företags och 
individ-nivå.    

Andel 
nyföretagande 

Andel 
egenföretagande 
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Figur 7 och 8 visar att det finns stora skillnader i Sverige. Norra Sverige uppvisar en hög 
andel egenföretagande samt nyföretagande. Detta kan bero på ett stort antal nya företag eller 
ett högt antal egenföretagandee men det kan även bero på ett lägre antal företag eller invånare 
i kommunerna. Den högre andelen beror med andra ord både på täljaren och nämnaren i 
kvoten. Södra Sverige har en lägre andel egenföretagande samt nyföretagande. För att visa i 
mer detalj hur det ser ut i Jönköpings län visas endast dessa kommuner i följande fyra figurer.  

Figur 9 och 10 visar att både andelen egenföretagande och andelen nyföretagande är relativt 
låg i Jönköpings län. Det är intressant att de båda kartorna är mer eller mindre spegelbilder av 
varandra där egenföretagandet är högre desto längre bort man kommer från Jönköping medan 
nyföretagandet är högst närmast Jönköpings kommun. Vi vet att det finns stora skillnader 
även inom kommuner och detta redovisas genom att visa andelen egenföretagare samt 
andelen nyföretagande på SAMS-nivå i figur 11 och 12. Jönköpings län består av tretton 
kommuner, vilka i sin tur består av cirka 300 SAMS-områden.f  

 
 

 

 
 

 
	  

Figur	  9.	  Andel	  nyföretagande,	  
kommunnivå,	  Jönköpings	  län,	  2010	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

	  

Figur	  10.	  Andel	  egenföretagande,	  
kommunnivå,	  Jönköpings	  län,	  2010	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

 

 

 

                                                        
e Vilket många studier bekräftar där kommuner på landsbygden till exempel har många nya företag. 
f Ett SAMS-område (Small Areas for Market Statistics) bygger på kommunernas delområden (NYKO) i de större 
kommunerna och på valdistrikt i de mindre kommunerna. Det finns totalt cirka 9 200 SAMS-områden i Sverige. 
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Figur	  11.	  Andel	  nyföretagande,	  SAMS-‐nivå,	  
Jönköpings	  län,	  2010	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

	  

Figur	  12.	  Andel	  egenföretagande,	  SAMS-‐
nivå,	  Jönköpings	  län,	  2010	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

 

Det är intressant att se den spridning som finns inom kommunerna och som visas när man 
bryter ner kommunerna i mindre beståndsdelar. Det framträder dock inte några tydliga 
mönster förutom att det finns skillnader inom länet.  

Många studier visar att det finns ett starkt förhållande mellan nyföretagande och storleken på 
en plats/kommun. Vi testar detta påstående för Sverige i följande figur. Varje punkt är en 
kommun och linjen visar det linjära sambandet mellan storleken på en kommun (i antal 
invånare) och andelen nyföretagande.g De kommuner som ligger över linjen har en högre 
andel nyföretagande givet sin storlek medan de kommuner som ligger under linjen har en 
lägre andel nyföretagande givet sin storlek. 

 

 

                                                        
g Värdena är transformerade till naturliga logaritmer.  
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Figur	   13.	   Förhållandet	   mellan	   storleken	   på	   en	   kommun	   och	   andel	   nyföretagande,	  
kommunnivå,	  Sverige,	  2010	  (förklaringsgrad	  0,934;	  𝜌 < 0,05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur 13 visar att det finns ett starkt positivt statistiskt säkerställt samband mellan storleken på 
en plats och andelen nyföretagande. De tre största kommunerna i Sverige, Stockholm, 
Göteborg och Malmö, ligger längst upp till höger med både en hög andel nyföretagande och 
många invånare. Figuren visar även att de flesta kommuner ligger på eller nära linjen vilket 
indikerar att de har ett nyföretagande som stämmer överens med kommunens storlek. Vi kan 
även se att storleken på kommuner kan förklara cirka 93 procent av variationen i 
nyföretagandet i Sveriges kommuner.  

Ett annat mått på entreprenörskap och förnyelse är andelen egenföretagare i en kommun. 
Nästa figur visar sambandet mellan andelen egenföretagare (som del av den totala 
befolkningen) och storleken på kommunen (befolkning). 
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Figur	   14.	   Förhållandet	   mellan	   storleken	   på	   en	   kommun	   och	   andel	   egenföretagande,	  
kommunnivå,	  Sverige,	  2010	  (förklaringsgrad	  0,388;	  𝜌 < 0,05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Till skillnad från föregående figur ser vi här ett statistiskt säkerställt negativt samband, vilket 
innebär att större kommuner har en lägre andel egenföretagande. Vi kan förklara cirka 39 
procent av variationen i andel egenföretagande med hjälp av storleken på en kommun. Det 
finns alltså andra underliggande faktorer som påverkar egenföretagandet förutom just storlek. 
I nästa steg analyserar vi hur mångfalden i en kommun, definierat efter befolkningens 
sammansättning gällande ålder, kön och utländsk bakgrund påverkar nyföretagande och 
egenföretagande. Figur 15 visar förhållandet mellan mångfald och nyföretagande. Det finns 
ett positivt samband mellan storleken på kommunen och mångfald i kommunen (se figur A1 i 
bilagan), detta förhållande är dock inte särskilt starkt (cirka 30 procent av variationen i 
mångfald kan förklaras med hjälp av storleken på en kommun). Detta innebär att mångfald 
inom en kommun inte enbart är ett utfall av storleken på en kommun. Figur 15 visar att 
sambandet mellan mångfalden i en kommun och andelen nyföretagande är svagt positivt, 
kommuner med en större mångfald har överlag en större andel nyföretagande. Trots att 
regressionslinjen har en tämligen svag lutning är sambandet statistiskt säkerställt. 
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Figur	   15.	   Förhållandet	   mellan	   mångfalden	   i	   en	   kommun	   och	   andel	   nyföretagande,	  
kommunnivå,	  Sverige,	  2010	  (förklaringsgrad	  0,246;	  𝜌 < 0,05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

De tre största kommunerna i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö, ligger längst upp till 
höger med både en hög andel nyföretagande och en stor mångfald (i fråga om ålder, kön och 
utländsk bakgrund hos invånarna). Jämfört med figur 13, där storleken på en kommun och 
andelen nyföretagande analyseras, syns här en större spridning av punkterna, d.v.s. det finns 
en större bredd på hur mångfald påverkar andelen nyföretagande i kommunerna. Detta visas 
även av att endast cirka 25 procent av variationen i andel nyföretagande kan förklaras av 
mångfald i kommunen. Nästa figur visar sambandet mellan andelen egenföretagare (som del 
av den totala befolkningen) och mångfalden i en kommun. 

 

Figur	   16.	   Förhållandet	   mellan	   mångfald	   i	   en	   kommun	   och	   andel	   egenföretagande,	  
kommun-‐nivå,	  Sverige,	  2010	  (förklaringsgrad	  0,314;	  𝜌 < 0,05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 
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Figur 16 visar att det finns ett negativt samband mellan mångfald i en kommun och andel 
egenföretagande, vilket är statiskt säkerställt. Detta innebär att kommuner med en större 
mångfald med avseende på ålder, kön och utländsk bakgrund har en lägre andel 
egenföretagande. Cirka 31 procent av variationen i andel egenföretagande kan förklaras av 
mångfalden i kommunen, d.v.s. det finns även här andra underliggande faktorer i en kommun 
som påverkar företagandet.  

Ett ytterligare sätt att analysera förhållandet mellan mångfald och förnyelse är med hjälp av 
kontigenstabeller. Kontingenstabeller kan används för undersöka om det finns ett statistiskt 
samband mellan två variabler som antar kategoriska värden. En kontingenstabell är en metod 
för att testa sambandet mellan dessa variabler, i detta fall om kommunen har en högt (över 
medelvärdet) eller lågt (under medelvärdet) nyföretagande/egenföretagande och hög (över 
medelvärdet) eller låg (under medelvärdet) mångfald. Vi använder tidsperioden 2000 till 2010 
för att se sambandet över tid. I kontingenstabellen kan man utläsa frekvensen för olika 
kombinationer av dessa egenskaper. Genom att använda kontingenstabeller kan man även 
testa sannolikheten att en viss hypotes är sann. I detta fall testas hypotesen: det finns inget 
samband mellan kommunens nyföretagande/egenföretagande och mångfald. Genom ett lågt 
värde på signifikansnivån i tabell 3 och 4 (Signifikans) kan vi förkasta denna hypotes d.v.s. 
det finns ett statistiskt samband mellan nyföretagande/egenföretagande och mångfald. Detta 
indikerar om de observerade sambanden är statistiskt säkerställda. 

Av Sveriges 290 kommuner är det 127 stycken (44 procent) som har ett högre nyföretagande 
än genomsnittet och 163 stycken (56 procent) som har ökat mindre än snittet. Det är färre 
kommuner som har ökat egenföretagande mer än snittet (107 kommuner, 37 procent) och 183 
kommuner (63 procent) har ökat mindre än snittet. 136 kommuner (43 procent) har haft en 
ökning i mångfald som ligger under snittet och 154 kommuner (57 procent) har haft en ökning 
i mångfald som ligger över snittet. Av de kommuner som har ökat mångfalden bland dess 
invånare har 82 (84) kommuner ökat sitt nyföretagande (egenföretagande). I tabell 3b och 4b 
återges motsvarande för kommunerna i Jönköpings län.  

Tabell	   3a	  Kontingenstabell	   över	   sambandet	  mellan	  nyföretagande	  och	  mångfald,	   2000	  
till	  2010,	  hela	  Sverige	  
 Mångfald  
Nyföretagande Ökat mindre än snittet  Ökat mer än snittet Totalt 
Ökat mindre än snittet  91 72 163 
Ökat mer än snittet 45 82 127 
Totalt 136 154 290 
Pearson Chi-Square 
Signifikans 

12,267 
0,001 
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Tabell	  3b	  Kontingenstabell	  över	   sambandet	  mellan	  nyföretagande	  och	  mångfald,	  2000	  
till	  2010,	  kommuner	  i	  Jönköpings	  län	  
 Mångfald 
Nyföretagande Ökat mindre än snittet  Ökat mer än snittet 
Ökat mindre än snittet  Mullsjö 

Habo 
Gislaved 

Vetlanda 
Sävsjö 
Eksjö 

Ökat mer än snittet Värnamo 
Vaggeryd 
Gnosjö 

Tranås 
Nässjö 
Jönköping 
Aneby 

 
Tabell	  4a	  Kontingenstabell	  över	  sambandet	  mellan	  egenföretagande	  och	  mångfald,	  2000	  
till	  2010,	  hela	  Sverige	  	  
 Mångfald  
Egenföretagande Ökat mindre än snittet  Ökat mer än snittet Totalt 
Ökat mindre än snittet  99 84 183 
Ökat mer än snittet 37 70 107 
Totalt 136 154 290 
Pearson Chi-Square 
Signifikans 

10,612 
0,001 

  

 
Tabell	  4b	  Kontingenstabell	  över	  sambandet	  mellan	  egenföretagande	  och	  mångfald,	  2000	  
till	  2010,	  kommuner	  i	  Jönköpings	  län	  
 Mångfald 
Egenföretagande Ökat mindre än snittet  Ökat mer än snittet 
Ökat mindre än snittet  Vaggeryd 

Mullsjö 
Habo 
Gnosjö 
Gislaved 

Tranås 
Sävsjö 
Nässjö 
Eksjö 
Aneby  
Vetlanda 
Jönköping 

Ökat mer än snittet Värnamo  
 

I varje cell i kontingenstabellerna nedan redovisas kvoten mellan det faktiska antalet 
observationer och antalet observationer som förväntas under en slumpmässig fördelning. Om 
kvoten är större än ett är antalet större än vad som förväntas vid ett slumpmässigt utfall, vilket 
indikerar att det finns ett möjligt samband mellan de två variablerna som sammanförs i 
kontingenstabellen.  
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Tabell	  5	  Kontingenstabell,	  statistiska	  samband	  mellan	  nyföretagande	  och	  mångfald,	  
2000	  till	  2010	  
 Mångfald 
Nyföretagande Ökat mindre än snittet  Ökat mer än snittet 
Ökat mindre än snittet  1,19 0,83 
Ökat mer än snittet 0,76 1,22 
 
Tabell	   6	   Kontingenstabell,	   statistiska	   samband	  mellan	   egenföretagande	   och	  mångfald,	  
2000	  till	  2010	  
 Mångfald 
Egenföretagande Ökat mindre än snittet  Ökat mer än snittet 
Ökat mindre än snittet  0,87 1,16 
Ökat mer än snittet 1,36 0,81 
 

Tabellerna visar att det finns ett positiv samband mellan nyföretagande och mångfald, de 
kommuner som har haft en lägre mångfaldsökning än genomsnittet har även ett nyföretagande 
som ligger under genomsnittet. De kommuner som har haft en stor ökning i mångfald också 
har haft ett nyföretagande som ökat mer än genomsnittet. En ökad mångfald i kommuners 
befolkningssammansättning (avseende ålder, kön och utländsk bakgrund) kan således 
resultera i fler nystartade företag. I tabell 6 undersöker vi sambandet mellan egenföretagande 
och mångfald, där finner vi det motsatta förhållandet jämfört med nyföretagande; kommuner 
som har ökat mångfalden mer än snittet har ett lägre egenföretagande. De kommuner som har 
upplevt en mindre ökning i sin mångfald har ett högre egenföretagande. Fördelningen av 
kommunerna i tabell 6 visar alltså på ett negativt samband mellan mångfald och 
egenföretagande, vilket förklarar varför egenföretagandet är högre i mindre kommuner med 
en mindre grad mångfald. 

I figur 17 visas resultaten av en gapanalys av nyföretagandet i kommunerna i Jönköpings län, 
den verkliga nivån på nyföretagandet jämförs med den nivå som man kan förvänta sig givet 
kommunens egenskaper (mångfald, storlek, tillväxt, näringsgrensstruktur, och arbetslöshet). 
Det verkliga nyföretagandet är helt enkelt det nyföretagande som finns i dessa kommuner 
(medelvärde över tidsperioden 1993 till 2010). Det förväntade nyföretagandet är ett 
väntevärde som beräknas utifrån skattade regressionskoefficienter, vilka visar den 
genomsnittliga effekten av olika kommunegenskaper på nyföretagandet i landet som helhet. 
Figuren visar de kommuner som har en lägre andel nyföretagande, mycket lägre andel, ingen 
skillnad, högre andel nyföretagande och mycket högre nyföretagande.  
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Figur	   17.	   Skillnad	   mellan	   verklig	   och	   förväntad	   andel	   nyföretagande,	   kommuner	   i	  
Jönköpings	  län,	  1993-‐2010	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur 17 visar att de flesta kommuner i Jönköpings län har en lägre andel nyföretagande givet 
dess egenskaper (mångfald, storlek, tillväxt, näringsgrensstruktur och arbetslöshet). Endast 
Jönköpings kommun har en större andel nyföretagande givet de inneboende egenskaperna i 
kommunen. Det finns med andra ord mer potential i kommunerna som kan tas tillvara för att 
öka förnyelsekraften eftersom kommuner med liknande egenskaper i andra delar av landet har 
en högre andel nyföretagande. Dessa observationer bör ställas i relation till hur företagare ser 
på Jönköpings län och dess kommuner. Svenskt näringsliv genomför kontinuerligt 
undersökningar om företagsklimatet i olika kommuner. De undersöker företagarnas 
inställning till sin kommuns företagsklimat, d.v.s. hur kommunen underlättar för företagandet. 
Den senaste undersökningen (2013) visar att många företag i Jönköpings län upplever att 
deras kommun främjar företagande. Snittet för länet (3.74 av 5) ligger över riksgenomsnittet 
(3.31 av 5) och har gjort så sedan 2002. Skillnaden har dock minskat under senare år. Inom 
länet finns det betydande skillnader där Habo kommun har den högsta rankingen (4.26) och 
Sävsjö kommun har den lägsta rankingen (3.47), samtliga är dock över snittet i Sverige. Med 
andra ord verkar det finnas goda förutsättningar enligt företagarna i kommunerna i 
Jönköpings län men det är ändå relativt få som väljer att starta företag. Liknande resultat 
presenteras av Entreprenörskapsbarometern, en telefonbaserad enkätundersökning som 
genomförs av Tillväxtverket.  

Jämfört med genomsnittet för egenföretagare i Sverige är den typiske egenföretagaren i 
Jönköpings län är en äldre man med lägre utbildning. 28 procent av alla egenföretagare i 
Jönköpings län är kvinnor, i Sverige som helhet är motsvarande siffra cirka 31 procent. 
Egenföretagare i Jönköpings län och Sverige som helhet har även en lägre utbildningsnivå än 
övriga grupper. Egenföretagare har som grupp en lägre medelinkomst än övriga grupper. 
Egenföretagare i Jönköpings län har dock en något högre medelinkomst än övriga 
egenföretagare i Sverige. Den största andelen egenföretagare (som andel av totala antalet 
individer) har läst en utbildning med praktisk inriktning såsom jordbruk eller skogsvård, 
vilket gäller i både Jönköpings län och Sverige som helhet. Det största antalet egenföretagare i 
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absoluta tal är emellertid ingenjörer till yrket. Detta gäller både för Jönköpings län och 
Sverige som helhet.  

En nyföretagare är definierad som en person som jobbar i ett företag som startades 2010. 
Nyföretagaren är yngre än egenföretagaren, i Jönköpings län är medelåldern för 
egenföretagare 57 medan motsvarande siffra för nyföretagare är 43 år. Nyföretagarna har 
dock en högre medelålder än övriga personer i Jönköpings län. De flesta nyföretagarna är 
män, 41 procent av nyföretagarna i länet är kvinnor, medan snittet i riket ligger på 42 procent. 
Nyföretagarna har en lägre utbildningsnivå än övriga personer i Jönköpings län och Sveriges 
snitt men har en högre utbildningsnivå jämfört med egenföretagare i länet. Den största 
andelen nyföretagare i Jönköpings län (som andel av totala antalet individer) har läst en 
utbildning med praktisk inriktning såsom jordbruk eller skogsvård. Gällande Sverige som 
helhet återfinns den största andelen nyföretagare inom kreativa yrken, som musik, teater, 
medieproduktion, design och konst. Det största antalet (sett till absoluta tal) nyföretagare har 
en bred allmän inriktning i Jönköpings län liksom i Sverige som stort. 

Sammanfattning: Mångfald och förnyelse 
1. Mångfald inom nya företag har en positiv effekt på dess överlevnad medan effekten på 

tillväxten i antal anställda inte är statistiskt säkerställd i de skattningar som enbart 
baseras på företag i Jönköpings län. I skattningar baserade på alla företag i Sverige 
hittas en positiv effekt av mångfald på tillväxten i antal anställda. 

2. Andelen egenföretagare är högst i utkanten av Jönköpings län, däremot är andelen 
nyföretagande högst i och runt Jönköpings kommun. 

3. Storleken på en kommun påverkar nyföretagande positivt, men egenföretagande 
negativt. 

4. Mångfald i en kommun påverkar nyföretagande positivt, men egenföretagande 
negativt. 

5. Alla kommuner i Jönköpings län, förutom Jönköpings kommun, har ett lägre 
nyföretagande än förväntat givet kommunens mångfald, storlek, tillväxt, 
näringsgrensstruktur, och arbetslöshet. 

5 Mångfald och innovation 
I detta avsnitt fokuserar vi på sambandet mellan mångfald inom företagen och innovation. I 
ett första steg använder vi av oss den enkätstudie som har genomförts inom TIPT-projektet 
där endast företag i Jönköpings län är med.h Vi visar i följande kontingenstabeller sambandet 
mellan företags innovationsförmåga och andelen anställda med utländsk bakgrund, andelen 
högutbildade, andelen yngre och andelen äldre. I en kontingenstabell testas sambandet mellan 
två variabler, i detta fall olika företagskarakteristiska (andel utländsk bakgrund, andel 
högutbildade och åldersstrukturen) och innovationsbenägenheten. Innovation är definierat 
som en ny tjänst, produkt eller process. Förhållandet/hypotesen som testas är: det finns inget 

                                                        
h Enkätstudien genomfördes under 2013 och omfattade 659 företag i Jönköpings län. Urvalet i undersökningen 
var 1022 företag från ett slumpmässigt stratifierat urval, d.v.s. 363 (35.5%) företag svarade inte på enkäten. 
Bortfallet berodde främst på vägran följt av tidsbrist. Få företag föll bort p.g.a. att växeln inte fick lämna ut 
numret eller att man saknade relevant kontaktperson.  
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samband mellan ett företags egenskaper (sammansättning av de anställda) och dess 
innovationsbenägenhet. Låg motsvarar 1-33 procent, medel motsvarar 34-66 procent och hög 
motsvarar 67 till 100 procent.  

Tabell	   7	   Kontingenstabell	   över	   sambandet	   mellan	   företags	   innovationsförmåga	   och	  
sammansättning	  av	  deras	  anställda,	  andel	  med	  utländsk	  bakgrund,	  Jönköpings	  län	  
 Andel med utländsk bakgrund 
 Ingen Låg Medel Hög Totalt 
Ej innovativ  128 52 8 3 191 
Innovativ 194 203 27 10 434 
Andel innovativa företag, % 60 80 77 77 69 
Totalt 322 255 35 13 625 
Pearson Chi-Square 
Signifikans 

26,564 
0,0001 

    

 
Tabell	   8	   Kontingenstabell	   över	   sambandet	   mellan	   företags	   innovationsförmåga	   och	  
sammansättning	  av	  deras	  anställda,	  andel	  högutbildade,	  Jönköpings	  län	  
 Andel högutbildade 
 Ingen Låg Medel Hög Totalt 
Ej innovativ  105 63 10 11 189 
Innovativ 127 228 35 44 434 
Andel innovativa företag, % 55 78 78 80 69 
Totalt 232 291 45 55 623 
Pearson Chi-Square 
Signifikans 

39,018 
0,0001 

    

 
Tabell	   9	   Kontingenstabell	   över	   sambandet	   mellan	   företags	   innovationsförmåga	   och	  
sammansättning	  av	  deras	  anställda,	  andel	  yngre	  (yngre	  än	  30	  år),	  Jönköpings	  län	  
 Andel yngre (yngre än 30 år) 
 Ingen Låg Medel Hög Totalt 
Ej innovativ  71 74 39 7 191 
Innovativ 97 240 78 21 436 
Andel innovativa företag, % 58 76 67 75 69 
Totalt 168 314 117 28 627 
Pearson Chi-Square 
Signifikans 

18,940 
0,0001 

    

 
Tabell	   10	   Kontingenstabell	   över	   sambandet	   mellan	   företags	   innovationsförmåga	   och	  
sammansättning	  av	  deras	  anställda,	  andel	  äldre	  (äldre	  än	  60	  år),	  Jönköpings	  län	  
 Andel äldre (äldre än 60 år) 
 Ingen Låg Medel Hög Totalt 
Ej innovativ  84 86 11 10 191 
Innovativ 158 251 19 7 435 
Andel innovativa, % 65 74 63 41 69 
Totalt 242 337 30 17 626 
Pearson Chi-Square 
Signifikans 

12,937 
0,005 
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Genom ett lågt värde på signifikansnivån i tabell 7 till 10 kan vi förkasta hypotesen, vilket 
innebär att det finns ett statistiskt samband mellan sammansättningen av arbetskraften inom 
ett företag och dess innovationsbenägenhet. I enkäten har totalt 636 företag svarat och utav 
dessa uppger 436 att de är innovativa (69 procent). I tabell 7 kan vi observera att andel 
anställda med utländsk bakgrund påverkar innovationsförmågan i ett företag. Företag med en 
större andel anställda med utländsk bakgrund tenderar att påverka innovationsbenägenheten 
negativt eftersom andelen innovativa företag minskar när andelen med utländsk bakgrund 
ökar. Det finns få företag med medel- eller hög andel med utländsk bakgrund, vilket stämmer 
överens med figur 3 och 6, vilka analyserar alla företag i Jönköpings län. Av de 625 företagen 
som har svarat på frågan har 322 (52 procent) inga anställda med utländsk bakgrund medan 
255 (41 procent) har mindre än en tredjedel. Det är enbart 13 företag (2 procent) som har en 
högre andel anställda med utländsk bakgrund. Om vi jämför den innovativa förmågan kan vi 
observera att bland de 48 företag som har mer än en tredjedel med utländsk bakgrund är 37 
företag (77 procent) innovativa. Vi bör dock ha i åtanke att olika företag har olika definition 
på utländsk bakgrund. Vi ser liknande mönster när vi tittar på andelen högutbildade och 
innovationsförmåga. De flesta företag har inga (232 företag, 37 procent) eller en låg andel 
(291, 47 procent) högutbildade. Runt 16 procent (100 företag) har medel- eller stor andel 
högutbildade och utav dessa är 79 procent (79 företag) innovativa. 

Även åldersstrukturen hos de anställda påverkar innovationsbenägenheten i företag. Vi kan 
observera att fler företag har en större andel anställda som är unga, d.v.s. yngre än 30 år. 168 
företag (27 procent) har inga yngre medarbetare och 431 (69 procent) företag har medel eller 
hälften av alla medarbetare yngre än 30 år. Även andelen yngre påverkar 
innovationsförmågan positivt (om man jämför innovativa företag och icke-innovativa 
företag). Det är få företag som har många äldre medarbetare, de flesta företag har inga (242, 
39 procent) eller få (337, 54 procent) äldre anställda. Det verkar även som att när andelen 
äldre ökar så minskar innovationsförmågan (om man jämför innovativa företag och icke-
innovativa företag). I dessa tabeller har vi tagit upp olika aspekter hos de anställda och hur det 
påverkar innovationsbenägenhet. Problemet är att de analyseras isolerat från varandra medan 
mångfald består av en kombination av de aspekter som tas upp i tabellerna.  

I bilagan, tabell A3, har vi analyserat vilka samband som är statistiskt säkerställa mellan 
företagets sammansättning av anställda (utländsk bakgrund, högutbildade, och åldersstruktur). 
Resultatet visar att om man inte har någon anställd som har utländsk bakgrund, högutbildad, 
är yngre än 30 år eller äldre än 60 år så är företaget mindre innovativt. Detta innebär att 
företag som är mycket homogena tenderar att vara mindre innovativa. Andelen anställda med 
utländsk bakgrund och högutbildade påverkar innovationsbenägenheten positivt oavsett hur 
stor eller liten andelen är. Gällande andelen yngre och innovationsbenägenhet visas ett 
positivt statistiskt samband om man har en låg- respektive hög andel anställda under 30 år. Att 
ha en stor andel äldre tenderar dock att minska innovationsbenägenheten. 

Resultaten pekar på att mångfald inom företag och i den regionala miljön påverkar 
innovationsförmågan. Vi ska i nästa steg se hur detta ser ut på regionnivå där vi analyserar hur 
mångfald (baserat på ålder, kön och bakgrund) påverkar andelen innovativa företag. Figuren 
baseras på data från CIS-undersökningen (Community Innovation Survey), en enkät-
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undersökning som genomförs i alla EU-länder på uppdrag av Eurostat.  CIS-enkäten frågar 
företagen om fyra olika typer av innovationsverksamhet; produkt- och tjänsteinnovationer, 
processinnovationer, organisatoriska innovationer samt innovationer inom marknadsföring, 
vilket innebär att företagens innovationsförmåga belyses i ett bredare perspektiv än vid 
användandet av exempelvis patentdata. CIS riktar sig emellertid endast till ett urval av företag 
med minst 10 anställda, cirka 4 500 stycken, vilket gör att den inte är lämplig att använda för 
att analysera samband på kommunnivå. I många kommuner är det helt enkelt för få företag i 
som har svarat på enkäten. Om statistiken aggregeras till arbetsmarknadsregioner blir urvalet 
dock mer representativt. Arbetsmarknadsregioner har en hög inom-regional pendlings-
frekvens, d.v.s. regionen består av flera kommuner som är sammanlänkade genom arbets- och 
bostadsmarknaden. Vi har delat in Sveriges 290 kommuner i 81 arbetsmarknadsregioner. 
Innovativa företag är klassificerade som de företag vilka har gjort produkt- och/eller 
processinnovationer. Vi börjar med att se sambandet mellan innovativa företag och storleken 
på en arbetsmarknadsregion, definierat som antal invånare.  

 

Figur	   18.	   Förhållandet	   mellan	   storleken	   på	   en	   region	   och	   andel	   innovativa	   företag	  
(produkt,	   process),	   arbetsmarknadsregion,	   Sverige,	   2010	   (förklaringsgrad	   0,139;	  
𝜌 < 0,05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur 18 visar på ett positivt samband mellan storleken på en arbetsmarknadsregion och 
andelen innovativa företag. Sambanden är dock relativt svaga och endast en liten del av 
variationen i andelen innovativa företag kan förklaras med hjälp av storleken på en 
arbetsmarknadsregion (14 procent). Jönköpings arbetsmarknadsregion (Mullsjö, Habo, 
Vaggeryd och Jönköpings kommun), Eksjö arbetsmarknadsregion (Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Eksjö kommun), Tranås arbetsmarknadsregion (Ydre, Aneby och Tranås kommun) ligger 
under linjen vilket innebär att de har en lägre andel innovativa företag givet sin 
befolkningsstorlek. I nästa steg analyserar vi sambandet mellan mångfald och innovativa 
företag.  
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Figur	   19.	   Förhållandet	   mellan	  mångfald	   inom	   en	   region	   och	   andel	   innovativa	   företag	  
(produkt,	   process),	   arbetsmarknadsregion,	   Sverige,	   2010	   (förklaringsgrad	   0,060;	  
𝜌 < 0.05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur 19 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan mångfald i en 
arbetsmarknadsregion och andelen innovativa företag (produkt och/eller process).  

En ytterligare studie som har genomförts inom delprojektet behandlar sambandet mellan 
företags interna kunskap, mångfald i grannskapet och innovationsbenägenhet i svenska 
företag. Mångfald i grannskapet är en intressant faktor att studera då teori och forskning visar 
att mångfald i den omgivande miljön utgör en källa till kunskap och kunskapsflöden8, vilket 
kan öka innovationsförmågan hos företag. Denna studie utgår också från data från CIS-
undersökningen och fokuserar produkt- och tjänsteinnovationer i företag i tillverkningssektorn 
(SNI 05-39) och företag i tjänstesektorn (SNI 46-72).  

Mångfald i grannskapet mäts i termer av näringsgrenar, utbildning och yrke. Mångfald i dessa 
tre dimensioner mäts som besläktad mångfald, vilket baseras på samma idé som presenterats i 
sektion 3, att kunskapsskapande är optimerat när det finns en balans mellan gemensam och 
differentierad kunskap. Det vill säga, det krävs att det finns någon typ av ’kognitiv närhet’ för 
att mångfald ska ge upphov till kunskapsflöden och därmed ökad innovationsförmåga.9 
Kognitiv närhet innebär att individer delar en gemensam kunskapsbas, vilken möjliggör 
effektiv kunskapsspridning. Den gemensamma kunskapsbasen kan exempelvis komma från 
att individer har liknande utbildningsbakgrund, liknande yrke eller arbetar i liknande 
näringsgrenar. Traditionellt sett har forskningen mätt kognitiv närhet i form av 
näringsgrenstillhörighet. Nyare forskning argumenterar dock för att individers kunskapsbas 



32 
 

bestäms av utbildningsbakgrund och nuvarande yrke, snarare än vilken näringsgren de arbetar 
i.10 

I denna studie mäts mångfald på SAMS-nivå, där SAMS-området representerar det grannskap 
där företaget är lokaliserat. Detta motiveras av att tidigare forskning har visat att 
kunskapsflöden är bundna till en liten geografisk yta11 vilket innebär att kunskapsflöden är 
grannskapseffekter snarare än regionala effekter. Detta bekräftas i denna studie, då inga 
samband hittas mellan mångfald på arbetsmarknadsregionnivå, eller kommunnivå, och 
innovationsbenägenhet på företagsnivå. Resultaten av studien visar dock att mångfald på 
SAMS-nivå har en statistiskt säkerställd effekt på företags innovationsbenägenhet. Detta 
gäller mångfald i utbildning och mångfald i yrken, dock inte mångfald i näringsgrenar. 
Gällande mångfald i utbildning visar de statistiska skattningarna på ett positivt samband med 
företags innovationsbenägenhet. För ekonomin som helhet samt för tillverkningsindustrier 
(SNI 05-39) är dock inte sambandet statistiskt säkerställt när företagsspecifika variabler 
inkluderas i skattningarna. För tjänstesektorn (SNI 46-72) gäller dock genomgående ett 
signifikant positivt samband mellan mångfald i utbildning och företags 
innovationsbenägenhet. Detta innebär att företag i tjänstesektorn har en större sannolikhet att 
vara innovativa desto mer mångfald i arbetskraftens utbildning som finns i grannskapet, vilket 
kan tolkas som att företagen drar nytta av de potentiella kunskapsflöden som finns i 
närområdet.  

Gällande mångfald i yrken är sambandet precis det motsatta mot mångfald i utbildning. 
Resultaten visar på ett negativt samband mellan mångfald i yrken och innovationsbenägenhet, 
vilket emellertid inte är statistikt säkerställt  när företagsspecifika variabler inkluderas, 
återigen med undantag av tjänstesektorn. Detta innebär att tjänsteföretag som är lokaliserade i 
områden med mer mångfald i arbetskraften i termer av yrken uppvisar en lägre 
innovationsbenägenhet. Resultatet kan tolkas som att även om yrkestillhörighet teoretiskt sett 
utgör en gemensam kunskapsbas vilken ger upphov till effektiva kunskapsflöden, plockas 
dessa kunskapsflöden inte upp av företagen.  

Trots att resultaten påvisar effekter av mångfald i grannskapet på företags innovations-
benägenhet är det de företagsspecifika variablerna som har störst påverkani. De företags-
specifika variablerna av intresse gäller intern kunskap, vilket mäts som andel av företagets 
arbetskraft med tre eller fler år av högre utbildning samt andel av samma arbetskraft med 
yrken som kräver kognitiva färdigheter. Typiska exempel på sådana yrken är ingenjörer och 
naturvetare, vilka ofta är anställda för att jobba med forskning och utveckling. Även yrken 
som specialister inom sjukvård, samhällsvetare, samt hantverkare är dock klassificerade som 
kognitiva vilket innebär att kognitiva yrken finns representerade inom både 
tillverkningssektorn och tjänstesektorn. Resultaten visar genomgående på statistiskt 
säkerställda positiva samband mellan dessa två andelar och företags innovationsbenägenhet. 
Storleken på effekten är dock betydligt mindre för företag i tjänstesektorn än för företag i 

                                                        
i Kontrollvariabler på företagsnivå är: Andel kvinnor, genomsnittlig ålder på anställda, antal anställda, 
företagsets ålder, huruvida företaget handlar internationellt, typ av ägarskap (offentligt, privat), samt 
näringsgrenstillhörighet. Kontrollvariabel på regionnivå är total tillgänglighet till lönesummor för kommunen 
företaget är lokaliserat i, vilket kontrollerar för storlekseffekter.  
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tillverkningssektorn. Detta tillsammans med resultaten för mångfald i grannskapet kan tolkas 
som att företag i tillverkningssektorn är mer beroende av, eller drar mer nytta av, den egna 
arbetskraftens kunskap än vad tjänsteföretag är. Tjänsteföretag är å andra sidan bättre på att ta 
tillvara på den potentiella kunskapen som finns i närområdet, vilken i detta fall är ett resultat 
av mångfald i arbetskraftens utbildning.  

Resultaten visar även att en högre andel kvinnor bland de anställda inom företaget har en 
positiv effekt på företags innovationsbenägenhet medan en ökning i genomsnittsålder 
påverkar innovationsbenägenheten negativt. Det sistnämnda stämmer väl överens med 
resultaten från TIPT-enkäten, vilka presenterades ovan.   

Figur 20 visar graden av mångfald i utbildning för SAMS-områdena i Jönköpings län. Figur 
21 visar motsvarande bild för mångfald i yrken. Kartorna speglar förhållandena i länet, med 
hänsyn taget till Sverige som helhet, vilket innebär att genomsnitt motsvarar genomsnittet för 
hela landet och inte bara Jönköpings län.   

  
 

Figur	   20.	   Mångfald	   i	   utbildning	   i	  
Jönköpings	  län	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur	   21.	   Mångfald	   i	   yrken	   i	   Jönköpings	  
län.	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

  
Figur 20 och 21 visar att Jönköpings län överlag har mer mångfald i yrken än i utbildning, i 
förhållande till landet som helhet. Gällande utbildning är det tydligt att mångfalden är 
koncentrerad till de större orterna medan spridningen av mångfald i yrken är betydligt större 
inom länet. Med tanke på att resultaten av studien visar på positiva effekter av mångfald i 
utbildning samt positiva effekter av en välutbildad arbetskraft inom företaget finns det flera 
anledningar till att jobba för att attrahera arbetskraft med högre utbildning samt med en 
varierad utbildning. Att attrahera välutbildad arbetskraft är dock en utmaning, särskilt för 
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mindre orter. Figur 20 och 21 speglar landet som helhet, mångfald i utbildning är koncentrerat 
till större orter och städer medan mångfald i yrken uppvisar betydligt större spridning.  

En möjlig förklaring till de olika resultaten för mångfald är att kognitiv närhet i utbildning ger 
upphov till mer högkvalitativa kunskapsflöden än kognitiv närhet i yrken. Detta beror på att 
majoriteten av utbildningsklassificeringarnaj innebär någon typ av utbildning utöver 
grundskola, vilket innebär att högre nivåer av mångfald i utbildning är ett resultat av kognitiv 
närhet mellan arbetskraft som har uppnått en viss kunskapsnivå. Gällande yrken inkluderas 
alla yrken, vilket innebär att högre nivåer av mångfald kan vara ett resultat av kognitiv närhet 
i yrken med låg kunskapsintensitet. Denna typ av kognitiv närhet har förmodligen sämre 
potential till att främja innovationsverksamhet hos företag.   

Sammanfattning: Mångfald och innovation 
1. Innovationsbenägenheten hos företagen i Jönköpings kommun påverkas positivt av 

andelen med utländsk bakgrund, positivt av andelen högutbildade, positivt av andelen 
yngre (under 30 år) och negativt av andelen äldre (över 60 år). 

2. Storleken på en kommun påverkar andelen innovativa företag positivt. 
3. Mångfalden i en kommun har en svag positiv påverkan på andelen innovativa företag. 
4. Innovationsbenägenheten hos företag i Sverige påverkas positivt av andel 

högutbildade och andel i yrken som kräver kognitiva färdigheter. Effekterna är större 
för företag i tillverkningssektorn än för företag i tjänstesektorn. 

5. Innovationsbenägenheten hos tjänsteföretag i Sverige påverkas positivt av mångfald i 
utbildningsbakgrund bland arbetskraften i närområdet.  

6 Segregation och arbetsmarknadsdeltagande 
Figur 22 visar hur sysselsättningsgraden skiljer sig mellan inrikes och utrikes födda i Sverige 
år 2011. Från en jämförelse mellan kartorna kan slutsatsen dras att sysselsättningsgraden 
bland utrikes födda är betydligt lägre än bland inrikes födda. När det gäller inrikes födda 
ligger sysselsättningen i arbetsmarknadsregionerna genomgående på mellan 70 och 90 
procent, medan den för utrikes födda ligger så lågt som mellan 30 till 40 procent i vissa 
regioner.  

                                                        
j Vilka används för att räkna ut besläktad mångfald i utbildning.  
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Figur	  22.	  Sysselsättningsgrad	  i	  arbetsmarknadsregioner	  för	  inrikes	  (vänster)	  och	  utrikes	  
(höger)	  födda,	  år	  2011.	  	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Frågan som ställs i denna studie är om boendesegregation kan ligga bakom en del av dessa 
skillnader, det vill säga om individer som bor i mer segregerade områden systematiskt har ett 
sämre arbetsmarknadsutfall än individer i mindre segregerade områden. Tidigare forskning 
inom detta område visar på tvetydiga resultat. Å ena sidan finns det litteratur som visar på ett 
negativt samband mellan segregation och arbetsmarknadsutfall.12 Detta kan förklaras med att 
segregation ökar både sociala och fysiska avstånd vilket ökar svårigheterna att ta sig in på 
arbetsmarknaden, framförallt för individer som tillhör minoritetsgrupper. Å andra sidan finns 
det nyare studier som hittar ett positivt samband mellan segregation och arbetsmarknads-
utfall.13 Detta kan bland annat förklaras av positiva nätverkseffekter, det vill säga att 
geografisk koncentration av vissa grupper i samhället kan leda till att det skapas sociala 
nätverk vilka ökar sannolikheten att individer blir sysselsatta.14 Ett positivt samband hittas 
ofta när man tar hand om det ’endogenitets-problem’ som finns gällande segregation. Detta 
innebär att individer inte är slumpmässigt fördelade över en geografisk yta, utan individuella 
egenskaper, val och preferenser påverkar vart individer bosätter sig. Graden av segregation i 
en region påverkas av denna självselektion, vilket i sin tur påverkar riktigheten i de statistiska 
skattningarna.  

Segregation kan mätas på många olika sätt. Denna studie inkluderar två mått, ett som gäller 
för en arbetsmarknadsregion som helhet och ett som berör enbart det område där individen 
bor, där området i detta fall är definierat enligt 1999/2000 års församlingsindelning. Denna 
uppdelning är viktig eftersom individer troligtvis berörs på olika sätt av segregation beroende 
på i vilken typ av område de bor. Segregation på arbetsmarknadsregionsnivå mäts genom ett 
så kallat ojämlikhetsindex (dissimilarity index) vilket mäter hur stor andel av den utrikes 
födda befolkningen som måste byta område för att fördelningen av utrikes födda inom en 
arbetsmarknadsregion ska se likadan ut som fördelningen av inrikes födda.15 Figur 23 
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illustrerar hur boendesegregationen på arbetsmarknadsregionsnivå ser ut i Sverige år 2011, 
medan Figur 24 visar den procentuella förändringen i boendesegregation mellan år 1990 och 
2011.   

  

Figur	   23.	   Regional	   boendesegregation,	  
2011	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur	   24.	   Förändring	   i	   regional	   boende-‐
segregation,	  1990-‐2011	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

 

Den mest segregerade arbetsmarknadsregion i Sverige är, enligt ojämlikhetsindexet, 
Södertälje, där 37 procent av de utrikes födda måste flytta till ett annat område för att 
boendesegregationen ska upphöra. Motsvarande siffra för Jönköpings arbetsmarknadsregion 
är 29 procent. Figur 24, vilken ger en bild av hur segregationen har förändrats sedan 1990, 
visar på stora skillnader mellan arbetsmarknadsregioner. Den procentuella förändringen 
sträcker sig från en minskning med cirka 69 procent till en nästan fyrdubbling av 
segregationen. Nässjö är den arbetsmarknadsregion i Jönköpings län där segregationen har 
ökat mest, med drygt 48 procent. Motsvarande siffra för Jönköpings arbetsmarknadsregion är 
35 procent och även i länets övriga arbetsmarknadsregioner har boendesegregationen ökat. 
Detta innebär att för hela Jönköpings län gäller att år 2011 bor inrikes och utrikes födda i 
olika områden i större utsträckning än år 1990.  

Index av denna typ har som regel ett starkt samband med storleken på arbetsmarknads-
regionen. Figur 25 visar sambandet mellan regional segregation och befolkningsstorlek, där 
den räta linjen indikerar var arbetsmarknadsregionerna borde befinna sig givet deras storlek. 
Figuren visar att för majoriteten av arbetsmarknadsregionerna i Jönköpings län är 
segregationen ungefär så hög som kan förväntas. Undantagen är Jönköping, som visar på en 
högre grad av segregation än vad som kan förväntas givet befolkningsstorleken, och Tranås, 
för vilken det motsatta gäller.   
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Figur	   25.	   Sambandet	   mellan	   regional	   segregation	   och	   befolkningsstorlek,	   arbets-‐
marknadsregioner,	  2011	  (förklaringsgrad	  0,614;	  𝜌 < 0,05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Figur 26 visar det generella sambandet mellan segregation och arbetsmarknadsdeltagande på 
arbetsmarknadsregionsnivå. Den negativt lutande regressionslinjen visar på ett negativt 
samband mellan regional segregation och arbetsmarknadsdeltagande, vilket innebär att 
arbetsmarknadsregioner med högre nivåer av segregation generellt sett uppvisar en lägre 
sysselsättningsgrad. Sambandet är dock svagt, cirka tio procent av variationen i 
sysselsättningsgrad kan förklaras av boendesegregation. En enkel korrelationsanalys visar 
dock att det finns ett statistiskt signifikant negativt sambandet mellan boendesegregation och 
sysselsättningsgradk.  

                                                        
k Sambandet på -0,32 är statistiskt signifikant på 1 procentsnivån.   
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Figur	   26.	   Samband	   mellan	   regional	   segregation	   och	   sysselsättningsgrad,	  
arbetsmarknadsregioner,	  2011	  (förklaringsgrad	  0,104;	  𝜌 < 0,05)	  
Källa: SCB, egen bearbetning 

Som ovan nämnt mäter ojämlikhetsindexet segregation för en arbetsmarknadsregion som 
helhet. Det är dock troligt att effekterna av segregation skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
område individer bor i. I Sverige, liksom i stora delar av övriga världen, finns det inom 
regioner områden som kan betraktas som mindre välbeställda. En gemensam nämnare för 
denna typ av område är att en stor del av befolkningen har en utländsk bakgrund. I denna 
studie mäts därför segregation på områdesnivå som andel utrikes födda av befolkningen i 
församlingenl.  

Figur 22-26 visar på stora regionala skillnader gällande segregation och sysselsättning. För att 
kunna urskilja effekterna av segregation på arbetsmarknadsdeltagande tar denna studie sin 
utgångspunkt i individers sannolikhet till sysselsättning, vilket innebär att det är möjligt att 
kontrollera för individspecifika variabler som påverkar sannolikheten att vara sysselsatt. I 
denna studie används ett stort antal kontrollvariabler, både på individnivå och regionnivå. 
Viktiga variabler på individnivå berör utbildning, kön, utländsk bakgrund, tid i Sverige och 
potentiell arbetslivserfarenhet. På regionnivå inkluderas bland annat variabler som 
befolkningstäthet och sysselsättningsgrad.  

De empiriska resultaten visar att de viktigaste faktorerna som påverkar huruvida en person är 
sysselsatt är individspecifika, det vill säga faktorer som utbildning och utländsk bakgrund. 
Sannolikheten för att en utrikes född individ är sysselsatt är enligt skattningarna drygt 38 
procentenheter lägre än för en inrikes född individ. Även segregation, både på regional och 
grannskapsnivå påverkar sannolikheten att en individ är sysselsatt. Effekterna är dock 
betydligt mindre än gällande de individ-specifika variablerna. Resultaten visar att en ökning 
                                                        
l Där församling enbart anger ett geografiskt område och inte faktisk församlingstillhörighet.  
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av den regionala segregationen med tio procentenheterm ökar sannolikheten att en individ i 
regionen är sysselsatt med 0,4 procentenheter, vilket kan anses vara en nästan försumbar 
effekt. Motsvarande ökning av segregationen på grannskapsnivån minskar sannolikheten att en 
individ är sysselsatt med cirka 1,4 procentenheter, vilket också kan anses vara en liten effekt. 
Riktningen (positiv respektive negativ) på dessa effekter förändras inte när det ovan nämnda 
endogenitets-problemet tas omhando men den absoluta storleken på effekterna minskar 
ytterligare. En potentiell förklaring till den lilla positiva effekten av segregation på regionnivå 
kan vara att den positiva effekten av segregation för individer som bor i områden med högre 
socio-ekonomisk status precis överväger den negativa effekten för individer boende i mindre 
välbeställda områden.  

Eftersom det är troligt att effekterna av segregation skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
område individer bor i kan segregation på områdesnivå ses som en mer rättvisande variabel av 
hur segregation påverkar individers sannolikhet till arbete. Resultaten visar att denna typ av 
segregation är negativ, både när den behandlas som exogen och när den behandlas som 
endogen, vilket motsäger en del tidigare studier. En möjlig förklaring till detta är att 
förutsättningarna för positiva nätverkseffekter kan vara sämre i Sverige än i många andra 
länder. Detta beror på att i områden med en hög andel utrikes födda finns det ofta en stor 
spridning i bakgrund vilket innebär att dessa individer inte har något gemensamt förutom att 
de är födda utanför Sverige.  

Trots att studien inte påvisar särskilt stora effekter av segregation på arbetsmarknads-
deltagande finns det anledning till att jobba för att motverka segregationen av utrikes och 
inrikes födda. Om många arbetsmarknadsregioner fortsätter att segregeras i samma takt som 
Figur 24 påvisar kan dessa små effekter växa sig stora på längre sikt.  

Sammanfattning: Segregation och arbetsmarknadsdeltagande 
1. Boendesegregation har ett svagt negativt samband med sysselsättning, både på 

regionnivå och individnivå.  
2. Jönköpings län visar på en ökad grad av segregation över tid, vilket innebär att 

effekterna av segregation på sysselsättning kan växa sig större framöver.  

7 Slutsatser 
Denna rapport summerar forskningsresultaten från delprojektet ”Platsbunden innovations-
förmåga och arbetskraftens sammansättning”, vilket är en del av projektet TIPT 
(Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt) som genomförs vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Rapporten fokuserar på hur mångfald påverkar företags och 
regioners förnyelse. Vi tar en bred utgångspunkt på begreppen mångfald och förnyelse. 
Mångfald definieras utifrån individers egenskaper såsom ålder, kön och utländsk bakgrund 
samt utbildningslängd, utbildningstyp och yrkeskategori. Förnyelse innebär förutom 

                                                        
m Vilket exempelvis motsvarar en ökning av ojämlikhetsindexet från 10 procent till 20 procent.  
n Vilket exempelvis motsvarar en ökning av andelen utrikes födda i församlingen från 10 procent till 20 procent.  
o Genom att använda så kallade instrumentvariabler för de endogena segregationsvariablerna, där instrumenten 
utgörs av motsvarande siffror för år 1990.   
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innovationsbenägenhet i företag, även nyföretagande och egenföretagande. Rapporten bygger 
på de empiriska studier som har genomförts inom projektet, där vi fokuserar på Jönköpings 
län och dess kommuner. Utgångspunkten ligger i att fler länder och regioner blir allt mer 
integrerade och flödet av kapital, varor och arbetskraft ökar. Samtidigt ökar andelen kvinnor 
inom yrken och branscher som tidigare har dominerats av män. Vi ser även att äldre personer 
är engagerade längre på arbetsmarknaden. Alla dessa faktorer leder till att det finns en större 
mångfald i den regionala miljön samt inom företag. Vi ställer med andra ord oss frågan hur 
viktig individen och sammansättningen av olika individer är för utvecklingen av företag och 
regionen som helhet.  

Vi finner ett starkt samband mellan storleken på en kommun och förnyelse (i termer av 
nyföretagande och andelen innovativa företag). Sammanfattningsvis visar resultaten av de 
empiriska studier som genomförts inom delprojektet att Jönköpings län har en god miljö för 
att företag, både etablerade och nystartade, ska överleva. Sannolikheten att ett företag i 
Jönköpings län överlever är högre än i landet som helhet. Företagen är dock mindre när de 
startar och har en lägre tillväxt, vilket innebär att sysselsättningen i länet inte påverkas lika 
starkt av uppkomsten av de nya företagen. Även om de företag som startar överlever har 
Jönköpings län överlag en lägre andel nyföretagande givet egenskaperna i länet. Det finns 
därmed potential att öka nyföretagandet eftersom kommuner med liknande egenskaper i andra 
delar av landet tenderar att ha en högre andel nyföretagande.   

Företagen i Jönköpings län har en låg andel medarbetare med högre utbildning samt med 
utländsk bakgrund. Gällande dessa faktorer ligger Jönköpings län långt under medelvärdet för 
Sverige. Detta har sannolikt att göra med näringslivsstrukturen i Jönköpings län där många 
företag tillhör tillverkningsindustrier och är underleverantörer, vilka överlag har en lägre 
andel högutbildade. En låg andel utlandsfödda leder till att mångfalden i företagen i 
Jönköpings län minskar. Tidigare forskning samt studier som genomförts inom TIPT-
projektet visar att detta kan ha negativa effekter på innovationsklimatet i länet.  

Resultaten i denna rapport visar att det i Jönköpings län finns duktiga företagare och 
livskraftiga företag. Vi kan också konstatera att det enligt dessa företagare finns ett bra stöd 
från kommunernas sida. Dessvärre tycks det finnas jämförelsevis lågt intresse av att starta nya 
företag hos befolkningen i Jönköpings län. Jönköpings län har en erkänd tradition av 
företagande, vilket kan ha bidragit till att politiken inte aktivt riktats mot mål om ökat 
nyföretagandet. Det kan finnas anledning att omvärdera denna bild av ett entreprenöriellt 
näringsliv i länet och satsa på åtgärder som stimulerar nyföretagandet. Forskningen som 
genomförts inom TIPT-projektet visar att Jönköpings län har tre stora utmaningar att hantera 
för att bli ett län som kännetecknas av innovativa företag ett näringsliv med hög grad av 
förnyelse:  

• Öka mångfalden i utbildning, vilket på sikt kan skapas genom en ökad grad av högre 
utbildning bland arbetskraften.  

• Öka andelen sysselsatta med utländsk bakgrund.  
• Öka intresset för att starta företag. 
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Uppkomsten av livskraftiga företag drivs till viss del av att man förnyar processer och 
produkter. I Jönköpings län verkar det som att innovationer och förnyelser sker inom 
företaget, d.v.s. det finns en hög nivå av intraprenörskap. Strukturella förändringar i en 
regions näringsliv kan endast delvis ske genom förändring (innovationer) i etablerade företag 
och strukturer. För strukturell omvandling  krävs också att innovationer leder till nya företag 
som kan konkurrera och utmana etablerade företag att bli mer effektiva och  utveckla 
produkter med konkurrenskraftiga egenskaper. Vilka förutsättningar som krävs för att 
innovationer ska leda till nyföretagande, förnyelse och ekonomisk omvandling ligger utanför 
ramen för detta forskningsprojekt. Mot bakgrund av projektets resultat kan man dock 
konstatera att det finns  behov av  mer forskning kring förhållandet mellan innovation och 
entreprenörskap.  
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2. B
eskrivande statistik (m

edelvärde) för nya arbetsställen; Sverige, Jönköpings län sam
t alla kom

m
uner i Jönköpings län, 2010  

R
egion 

T
illväxt 

2001-2004 
T

illväxt 
2001-2006 

T
illväxt 

2001-2010 
Ö

verlevnad 
2001-2004 

Ö
verlevnad 

2001-2006 
Ö

verlevnad 
2001-2010 

Storlek 
A

ndel 
högutbildade  

A
ndel 

utlands-
födda  

Sverige 
0.167 (24451) 

0.237 (18506) 
0.339 (12476) 

0.394 (62057) 
0.298 

0.201 
1.923 

0.158 
0.201 

Jönköpings 
län 

0.139 (693) 
0.239 (546) 

0.313 (358) 
0.416 (1666) 

0.328 
0.215 

1.663 
0.107 

0.151 

A
neby 

0.217 (18) 
0.168 (15) 

0.396 (10) 
0.450 (40) 

0.375 
0.250 

1.175 
0.067 

0.050 
G

nosjö 
0.233 (25) 

0.303 (21) 
0.227 (14) 

0.481 (52) 
0.404 

0.269 
1.519 

0.048 
0.227 

M
ullsjö 

0.336 (14) 
0.415 (12) 

0.347 (8) 
0.389 (36) 

0.333 
0.222 

1.417 
0.083 

0.198 
H

abo 
0.152 (19) 

0.279 (19) 
0.244 (13) 

0.463 (41) 
0.463 

0.317 
1.146 

0.085 
0.024 

G
islaved 

0.279 (55) 
0.357 (43) 

0.376 (29) 
0.401 (137) 

0.314 
0.212 

1.628 
0.070 

0.151 
V

aggeryd 
0.185 (27) 

0.289 (219) 
0.404 (14) 

0.443 (61) 
0.344 

0.229 
2.361 

0.116 
0.145 

Jönköping 
0.104 (231) 

0.222 (178) 
0.374 (108) 

0.406 (569) 
0.313 

0.189 
1.917 

0.156 
0.172 

N
ässjö 

0.127 (58) 
0.145 (45) 

0.129 (34) 
0.426 (136) 

0.331 
0.250 

1.566 
0.101 

0.192 
V

ärnam
o 

0.202 (57) 
0.217 (45) 

0.208 (31) 
0.388 (147) 

0.306 
0.211 

1.456 
0.058 

0.197 
Sävsjö 

0.059 (37) 
0.120 (26) 

0.205 (15) 
0.430 (86) 

0.302 
0.174 

1.289 
0.070 

0.059 
V

etlanda 
0.129 (54) 

0.247 (45) 
0.425 (29) 

0.394(137) 
0.328 

0.212 
1.628 

0.071 
0.106 

E
ksjö 

0.093 (48) 
0.268 (38) 

0.189 (25) 
0.421 (114) 

0.333 
0.219 

1.386 
0.172 

0.131 
T

ranås 
0.054 (50) 

0.259 (38) 
0.391 (28) 

0.455 (110) 
0.345 

0.255 
1.545 

0.036 
0.117 

 



Figur A1. Förhållandet mellan mångfald i en kommun och storlek (befolkning), kommun-
nivå, Sverige, 2010 

Tabell A3. Kontigenstabell, statistiska samband mellan innovationsbenägenhet och företagets 
karaktär, 2010 
  
 Andelen utländsk bakgrund  
 Ingen Låg Medel Hög 
Ej innovativ  1.30 0.67 0.75 0.76 
Innovativ 0.87 1.15 1.11 1.11 
 Andelen högutbildade 
 Ingen Låg Medel Hög 
Ej innovativ  1.49 0.71 0.73 0.66 
Innovativ 0.79 1.12 1.12 1.15 
 Andelen yngre (yngre än 30 år) 
 Ingen Låg Medel Hög 
Ej innovativ  1.39 0.77 1.09 0.82 
Innovativ 0.83 1.10 0.96 1.08 
 Andelen äldre (äldre än 60 år) 
 Ingen Låg Medel Hög 
Ej innovativ  1.14 0.84 1.20 1.93 
Innovativ 0.94 1.07 0.91 0.59 
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