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Abstract 
 
This paper aims to study how human capital affects revenue growth on 141 startup 
companies on the swedish market by using a quantitative regression analysis model. In 
order to test how human capital affect revenue growth, four variables were used which 
previous research have proved to be the most significant influences on success for a startup 
company. The four variables were number of founders, previous experience in the same 
industry, previous experience from startup activities and the founders possession of post 
secondary education. The result showed that only one variable had significant positive 
effect on revenue growth namely number of founders. This shows that companies that have 
more founders tend to have a higher revenue growth than companies with less founders. 
The reason being that the other variables don’t have a significant effect on revenue growth 
may be that previous research have been conducted in the southern parts of Europe. This 
region have other conditions that prevail than those in the northern part of Europe where 
Sweden is located.  
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1. Inledning  
Nästan alla har hört talas om företag som Google och Facebook, idag två giganter inom 
tech-industrin med en gemensam bakgrund som startupföretag. Idag spelar dessa två 
företag en central roll i vad som kommit att bli startupföretagens huvudstad, Silicon Valley. 
Men inte långt där bakom kommer Stockholm och Sverige som en av Europas ledande 
startupscener. Startupscenen i Sverige har under de senaste tio åren varit framgångsrik. 
Stockholm har växt fram som startup-huvudstaden i Europa och står bakom företag som 
Spotify, Klarna och Skype. Faktum är att Sverige rankas som tvåa i världen när det 
kommer till att producera miljardföretag per capita, endast slagna av just Silicon Valley 
(Davidson 2015). 

Startupföretag identifieras av sina högteknologiska och innovativa affärsmodeller med 
potential för snabb tillväxt (Krejci, Strielkowski & Cabelkova 2015). Startupföretag 
existerar i osäkra miljöer och misslyckande är vanligare än framgång. Grundarnas 
kompetenser kan vara avgörande för startupföretag och präglar både framgångsrika som 
misslyckade startupföretag. Grundarens egenskaper och förmågor kallas även 
humankapital och ligger till grund för startupförtagens framtida tillväxt (Preisendörfer, Bitz 
& Bezuidenhout 2012).  

Gary S Becker (1964) var en av de första som tidigt började förstå innebörden av hur 
individers kunskap och förmågor kan ses som en tillgång för företag, och är en av 
grundarna till humankapitalteorin. Humankapital är en viktig källa till innovation för att 
omsätta tankar och idéer till praktik.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Humankapitalets betydelse 

Startupföretag befinner sig i en osäker miljö som är i konstant förändring vilket kräver att 
företaget kan anpassa sig efter omgivningen. Ett företag som saknar humankapital kommer 
inte kunna skapa de värden som krävs för att företaget ska kunna överleva. I denna osäkra 
fas som startupföretag ofta befinner sig i har humankapitalet en stor påverkan på företagets 
möjlighet till överlevnad. Samtidigt är det viktigt att startupföretag med fler än en 
grundare, har grundare med kompletterande egenskaper och en bred variation av 
humankapital. (Hormiga, Batista-Canino & Sánchez-Medina 2010) 
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1.1.2 Tidigare forskning 

Det finns två aspekter av humankapital i startupföretag, det första är hur humankapital 
påverkar individens chans att delta i startupaktiviteter och det andra är hur humankapital 
påverkar utfallet för startupföretag. Tidigare forskning visar på att formell utbildning och 
tidigare startuperfarenhet påverkar möjligheten att delta i startupaktiviteter. Dock har 
formell utbildning ingen effekt på framgången för startupföretaget (Davidsson & Honig 
2003). 

Studier visar på att grundarnas kunskap och erfarenhet kan influera utfallet för ett 
startupföretag. Ett grundantagande inom humankapitalteori är att individer med stor andel 
kunskap och erfarenhet är mer benägna att förutse ekonomiska möjligheter och att utnyttja 
dessa (Davidsson & Honig 2003). Colombo och Grilli (2010) menar att nystartade 
teknologiska företag gynnas i ett tidigt stadie av ett starkt humankapital hos grundaren. 
Colombo och Grilli (2005) visar fortsättningsvis att startupföretag med högt humankapital 
har högre tillväxt än de med lägre humankapital. Även Arribas och Vila (2007) menar att 
högre humankapital är positivt för startupföretag, men att det främst ökar 
överlevnadslängden. Att humankapitalet ökar överlevnadschansen är något som även 
Furlan (2019) påpekar samt att grundare med högt humankapital tenderar att starta större 
företag. 

Studier gjorda i Spanien och Italien visar på att det finns ett positivt linjärt samband mellan 
antalet grundare i startupföretag och företagets chans till överlevnad (Colombo, Delmastro 
& Grilli 2004; Arribas & Vila 2007). I en studie från USA påpekas att tidigare erfarenhet 
bland grundarna inom den industrin som företaget verkar inom är viktigt för att företaget 
ska lyckas att växa och bli framgångsrikt (Friar & Meyer 2003). En studie som gjorts av 
Utterback, Meyer, Roberts och Reitberger (1988) på sextio svenska startupföretag har 
funnit liknande resultat. De visade på att i majoriteten av de företag som lyckades hade 
grundarna tidigare erfarenhet inom området. De fann även att vid fler än en grundare är det 
viktigt att grundarnas erfarenhet och kunskap kompletterar varandra för att nå framgång. 

 
1.1.3 Tidigare forskning i Sverige 

Trots Sveriges särställning på den globala startupscenen saknas det forskning på vad som 
gör svenska startupföretag framgångsrika. Utterback et al. (1988) påvisar att tidigare 
erfarenhet bland grundarna inom den industrin som företaget verkar inom är viktigt för att 
företaget ska lyckas att växa och bli framgångsrikt. Utöver denna studie saknas forskning 
på humankapitalets påverkan på svenska startupföretag. Utterback et al. (1988) studie är 
genomförd innan det svenska startupfenomenet myntades. Trots att det är tydligt att det 
finns ett samband mellan humankapital och startupföretagens överlevnadschans, 
startstorlek och tillväxt har forskning framförallt skett i Sydeuropa och USA.  
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1.1.4 Antal grundare 

Roberts (1991) menar i sin bok om entreprenörer och högteknologiska företag att 
sannolikheten för att startupföretag lyckas är associerad med hur grundarnas egenskaper 
kompletterar varandra. I startupföretag med två till tre grundare är det viktigt att de olika 
grundarna har kompletterande egenskaper. 

Antalet grundare har en direkt påverkan på företagets prestation. Det beror på att fler 
grundare gör att startupföretaget kommer ha mer humankapital, vilket har en positiv 
inverkan på företagets framgång. Startupföretag med flera grundare och en större mängd 
humankapital kan bättre anpassa sig till förändrade omständigheter på grund av ett större 
utbud av tidigare erfarenheter och kompetenser (Song, Podoynitsyna, Van der Bij & 
Halman 2008). Flertalet studier har gjorts utanför Sverige som påvisar sambandet mellan 
antal grundare och framgång. Woo, Cooper, Dunkelberg, Daellenbach och Dennis (1989) 
visar i sin studie att företag som grundades av fler än en person var mer framgångsrika än 
de som grundades utav enbart en person. En senare studie av Schutjens och Wevers (2000) 
påvisar att flera grundare leder till en ökad tillväxt av anställda. I Irastorza (2006) studie 
fastställs det också att startupföretag som grundas av mer än en person överlever längre. 

1.1.5 Entreprenöriella kluster  

Forskningen som presenterats i Europa är grundad i Spanien och Italien. Linan och 
Fernandez-Serrano (2013) menar att det finns entreprenöriella skillnader inom Europa som 
kan delas in i fyra kluster. Dessa är Centraleuropa och Norden, Sydeuropa, de Brittiska 
öarna och Östeuropa. Mellan dessa kluster skiljer sig de bakomliggande motiven och 
förutsättningarna för att starta ett företag. I länder inom kluster med lägre lönenivå och 
BNP syftar entreprenörskapet till att höja lönen eller skaffa sysselsättning, detta kallas även 
nödvändighetsbaserat entreprenörskap. I länder inom kluster med högre lönenivå och BNP 
fokuserar entreprenörskapet mer på innovation och högteknologiska lösningar (Linan & 
Fernandez-Serrano 2013). 

Baptista, Karaöz och Mendonça (2014) menar att det entreprenöriella humankapitalet kan 
påverkas negativt om individen startar sitt företag från en position som arbetslös. Detta 
beror på att dessa individer ofta saknar relevant industrikunskap, organisatoriska kunskaper 
och marknadsföringskunskap (Linan & Fernandez-Serrano 2013). Det sydeuropeiska 
klustret har en högre nivå av nödvändighetsbaserat entreprenörskap vilket ofta drivs av 
brist på jobb eller låga löner. Det centraleuropeiska och nordiska klustret drivs till större 
del av andra faktorer. Det centraleuropeiska och nordiska klustrets länder har en 
välutvecklad och hög nivå av självständighet, egalitarianism och opportunism samt en låg 
nivå av nödvändighetsbaserat entreprenörskap. Detta gör att företagen har en möjlighet att 
fokusera på innovation och högteknologiskt entreprenörskap till högre grad än vad företag i 
det sydeuropeiska klustret har möjlighet till (Linan & Fernandez-Serrano 2013). 
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1.2 Problem 
 
Det har påvisats i länder som Spanien och Italien att humankapitalet har en stor påverkan 
på företagets chans till överlevnad (Colombo & Grilli 2005; Arrbias & Vila 2007). 
Investerare i riskkapitalföretag pekar även på att företagsledningen och dess humankapital 
är en betydande faktor i om företaget lyckas eller ej (Gompers, Gornall, Kaplan & 
Strebulaev 2019). Trots att Sverige sticker ut som en av de främsta startupscenerna i 
Europa har forskning kring humankapitalets påverkan på svenska startupföretag lyst med 
sin frånvaro. Utterback et al. (1988) har förvisso presenterat forskning kring faktorer som 
påverkat svenska startupföretags tillväxt. Dock är denna forskning föråldrad då 
startupscenen förändrats under 2000-talet med framväxt av internationella miljardföretag. 
 
Detta har lett oss in på att undersöka hur grundarnas humankapital påverkar startupföretag. 
Utifrån tidigare forskning och den framgång som svenska startupföretag gått igenom de 
senaste 10-15 åren vill vi undersöka hur grundarnas tidigare erfarenheter har påverkat 
svenska startupföretags tillväxt. De tidigare erfarenheter som kommer att analyseras är 
erfarenhet från bransch och tidigare startuperfarenhet samt eftergymnasial utbildning. Även 
antalet grundare kommer tas med i modellen då tidigare forskning visar på att detta 
påverkar humankapitalet i startupföretaget. Det finns olika definitioner av framgång som 
bland annat organisatorisk storlek och förmåga att överleva. Den här studien väljer att 
fokusera på tillväxt då företagen i många fall är högteknologiska vilket gör att de inte 
kräver en stor organisation. Att företaget lyckats överleva ser vi inte som ett gynnsamt mått 
på framgång. 
 
Linan och Fernandez-Serrano (2013) visar på att det finns entreprenöriella skillnader i 
Europa, vilket visar på behovet av fortsatt forskning kring humankapitalets påverkan på 
svenska startupföretag. Utifrån de karaktäristiska drag som kännetecknar sydeuropeiska 
och nordeuropeiska startupföretag bör det också finnas skillnader i hur humankapitalet 
påverkar startupföretag i respektive kluster. Anledningarna till varför individer startar 
företag skiljer sig åt mellan klusterna. I ett land som Sverige som kännetecknas av 
innovativa företag ser förutsättningarna annorlunda ut jämfört med de länder som ingår i 
det sydeuropeiska eller östeuropeiska klustret. Vilka branscher som finns tillgängliga och 
den teknologiska utvecklingen inom branschen är bara två faktorer. Denna komplexitet av 
sociala, kulturella och ekonomiska skillnader bör rimligen ge olika förutsättningar för 
konkurrens och möjlighet till framgång. Det är utifrån bakgrunden av Sveriges särställning 
på startupscenen, tillsammans med de skillnader som finns mellan entreprenöriella kluster 
som vi formulerar vår forskningsfråga om humankapitalets påverkan på svenska 
startupföretag.    
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Studiens forskningsfrågor formuleras därför till: 
 

- Finns det något samband mellan grundarnas tidigare erfarenheter av branschen, 
erfarenheter av startupföretag, eftergymnasiala utbildning och omsättningstillväxten 
i ett startupföretag?  

- Har antalet grundare någon påverkan på omsättningstillväxten i ett startupföretag? 
 
1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att förklara om det finns ett samband mellan grundarnas humankapital 
i form av tidigare entreprenöriella erfarenheter, tidigare erfarenheter av startupföretag, 
grundarnas eftergymnasiala utbildning och omsättningstillväxt i svenska startups. Samt om 
antalet grundare har någon påverkan på omsättningstillväxten. 
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2. Teori 

Det teoretiska avsnittet består av ett huvudområde och fyra underkategorier som anses vara 
nödvändiga för att besvara problemformuleringen. Huvudområdet är humankapitalteori och 
underkategorierna är definition av humankapital, humankapital och entreprenörskap, 
generellt humankapital och specifikt humankapital. I den teoretiska referensramen kommer 
det centrala begreppet humankapital definieras både som enskilt begrepp och i relation till 
antalet grundare av startupföretag. 

Huvudsyftet med att använda humankapitalteori är att förklara hur humankapital bör 
betraktas som en resurs i startupföretag samt att skapa en central och strukturerad 
begreppsram för metod, resultat och analys.      

2.1 Humankapitalteori 

Humankapitalteorin uppkom i början av 1960-talet och har växt fram i takt med att kapital 
har fått en multidimensionell betydelse. Idag finns begrepp som finansiellt kapital, 
organisatoriskt kapital och humankapital. Den grundläggande idén inom 
humankapitalteorin är att individers inlärningsförmågor är jämförbara med andra resurser 
involverade i produktionen av tjänster och produkter. Humankapitalteorin strävar efter att 
förklara fördelarna med kunskap som investering (Moliterno & Ployhart 2011; Becker 
1964). 
 
Ett grundantagande inom humankapitalteori är att individer med stor andel kunskap och 
erfarenhet är mer benägna att förutse ekonomiska möjligheter och att utnyttja dessa. Teorin 
antar därför att mer humankapital alltid är positivt. Sociala system kan dock vara 
diskriminerande mot individer som antingen investerar för mycket eller för lite i sitt eget 
humankapital genom utbildning och arbetslivserfarenhet (Davidsson & Honig 2003). 
Becker (1964) menar att det finns en kostnadsbörda för humankapital. Företag tar gärna 
kostnader för specifikt humankapital men för generellt humankapital så förväntas istället 
individen ta kostnaden. 

 
2.1.1 Definition humankapital 

Humankapital definieras av Becker (1964) som färdigheter, kunskap och förmågor som 
finns inom och används av en individ. Pena (2002) beskriver en mer utvecklad definition 
av humankapital som ansamlingen av personliga attributer, kunskap, personlighet, 
hälsotillstånd och förmågor som tillsammans möjliggör att en individ kan verka. Kunskap 
är något en individ kan anskaffa genom utbildning och arbetslivserfarenhet (Pena 2002). 
Hormiga et al. (2010) definierar humankapital i relation till startupföretag som den 
sammanfogade erfarenheten grundarna anskaffat innan de startade företaget. 

Humankapital delas upp i specifikt och generellt humankapital. Generellt humankapital är 
den kunskap som är införskaffad genom utbildning och arbetslivserfarenhet som inte är 
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kopplad till specifika utbildningar, branscher eller industrier. Specifikt humankapital är de 
erfarenheter och utbildningar som är kopplade till specifika industrier eller branscher, även 
benämnt som industrispecifik kunskap. Det kan syfta till en viss typ av 
ledarskapserfarenheter eller tidigare entreprenörskapserfarenheter från specifika branscher. 
(Becker 1975). När generellt eller specifikt humankapitalet ackumuleras ökar den totala 
mängden humankapital inom företaget vilket även ökar företagets prestation. Både 
generellt och specifikt humankapital har en positiv påverkan på ett företags möjlighet till 
överlevnad (Arribas & Vila 2007).  

2.1.2 Humankapital och entreprenörskap  

Startupföretag är ofta nära sammankopplade med grundarna vars individuella egenskaper 
sätter stor prägel på företaget (Eggers & Kaplan 2009). Brüderl, Preisendörfer och Ziegler 
(1992) skapade ett ramverk för att dela upp humankapital utifrån grundarnas egenskaper. 
Här menas att generellt humankapital kan kategoriseras utifrån olika utbildningsnivåer 
såsom grundskola, gymnasial och eftergymnasial utbildning. Specifikt entreprenöriellt 
humankapital syftar på tidigare arbetslivserfarenheter och industrispecifik erfarenhet. 
Colombo och Grilli (2005) har byggt vidare på detta ramverk och menar att både specifikt 
och generellt humankapital ökar produktiviteten hos grundaren. Humankapitalet är grunden 
för startupföretags teknologiska kapabiliteter, vilket påverkar företagets möjlighet att skapa 
hållbar och långsiktig överlevnad (Beckman & Burton 2008). Samtidigt påverkar 
grundarnas humankapital i vilken utsträckning de klarar av att skapa innovativa genombrott 
på premissen att högre humankapital skapar bättre resultat (Braguinsky & Hounshell 
2016).  

2.1.3 Generellt humankapital 

Anskaffning av generellt humankapital sker genom formell utbildning där individen kan 
anskaffa grundläggande förståelse för industrier, branscher, teknologier och få en ökad 
förmåga att se möjligheter. Utbildning ger även möjlighet att utveckla organisatoriska 
färdigheter och kompetenser för att bättre kunna utnyttja dessa möjligheter. Högre nivåer 
av utbildning kan ge grundare större möjligheter att lösa problem och ta rätt beslut för 
startupföretagets framtida utveckling. Högre utbildade grundare kan genom sin utbildning 
utveckla ett bättre socialt nätverk eftersom de har befunnit sig i utbildningssystem en 
längre tid. Ett annat resultat av högre utbildning är att individer som har högre utbildning 
generellt bör ha en högre lön vilket underlättar finansiering av startupföretag (Baptista et 
al. 2014).      

Individer med arbetslivserfarenhet från chefs- och ledarskapsroller är bättre på att upptäcka 
möjligheter och anskaffa kapital (Colombo et al. 2004). Ett sätt att anskaffa generellt 
humankapital från tidigare arbetslivserfarenheter är att observera det som sker 
runtomkring. Därav behöver inte individen vara direkt involverad i situationer för att samla 
arbetserfarenheter. Arbetslivserfarenhet från samma industri som företaget grundas i har 
större effekt än arbetslivserfarenhet utanför industrin (Baptista et al. 2014). Arribas och 
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Vila (2007) menar att det generella humankapitalet ligger till grund för entreprenörens 
kunskap att driva företaget.  

Sambandet mellan framgång för startupföretag och generellt humankapital är dock inte 
självklart. Furlan (2019) menar att det inte finns något stöd för att det generella 
humankapitalet skulle påverka startupstorlek. Generellt humankapital leder snarare till 
ökad möjlighet att delta i startup-aktiviteter (Davidsson & Honig 2003). Författarna 
påpekar likt Furlan (2019) att generellt humankapital inte påverkar något mått av 
framgång. Colombo et al. (2004) menar att generellt humankapital i form av tidigare 
arbetslivserfarenheter och utbildning har en positiv effekt på startstorlek, men att specifikt 
humankapital fortfarande är den viktigaste komponenten av humankapital. 

Becker (1964) definierar det generella humankapitalet som något som är lika användbart 
för alla företag oavsett bransch. Det generella humankapitalet är något som arbetstagaren 
därför får ta kostnaden för. Anledningen till detta är att generellt humankapital leder till 
ökad lön i framtiden samt att den gäller lika mycket för alla arbetsgivare. 

2.1.4 Specifikt humankapital 

Grundare som har en tidigare anställning inom industrin och sedan skapar ett startupföretag 
inom samma industri har större chans att nå tidig framgång. Detta kallas även för specifikt 
humankapital vilket innebär att individen besitter specialkunskap om branschen, industrin 
och teknologin som används (Baptista et al. 2014). 

Grundare med industrispecifikt humankapital kan ha ett större professionellt kontaktnät 
som bidrar med bättre resurser. Dessa individer besitter redan etablerade relationer med 
leverantörer, kunder och andra intressenter. Grupperna bidrar med en rad kunskaper om 
teknologier, efterfrågan, produkten eller tjänsten och konkurrenter. Baptista et al. (2014) 
menar att om en individ spenderar tid från industrin går det ackumulerade industrispecifika 
humankapitalet ned. 

Inom specifikt humankapital ingår även tidigare entreprenöriella erfarenheter. Här ingår en 
samling av olika sorters entreprenörer. Grundare med minst en tidigare erfarenhet från att 
starta företag, portfolioentreprenörer som äger flera startupföretag samtidigt och 
serieentreprenörer som hela tiden startar nya startupföretag (Baptista et al. 2014). 
Forskningen är överens om att det specifika humankapitalet har en positiv påverkan på 
startupföretag. Specifikt humankapital har mätts genom olika framgångsmått men alla 
påvisar positiva samband kopplat till humankapital (Arribas & Vila 2007; Furlan 2019; 
Colombo & Grilli 2005; Colombo et al. 2004). 

Becker (1964) menar att det specifika humankapitalet är något som företagen värdesätter 
högt. Kostnaden för specifikt humankapital tas främst av arbetsgivaren då de ser ett värde i 
att utbilda personalen samt att den specifika träningen främst kan användas för företaget 
som utbildar sina anställda. Stora delar av den träning som arbetstagaren får under sin 
anställning berör dock både specifikt och generellt humankapital.  
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2.2 Humankapital och antal grundare 
 
Som nämnts tidigare antar humankapitalteori att mer humankapital alltid är positivt 
(Davidsson & Honig 2003). Med detta antagande betyder det att fler grundare ger ökat 
humankapital. Därför är också en större mängd humankapital positivt för företagets 
överlevnad, grundstorlek och tillväxt. Företaget kommer också att kunna anpassa sig till 
externa omständigheter då grundarnas färdigheter kompletterar varandra (Lin, Li & Chen 
2006).  

Schutjens och Wevers (2000) menar att det finns ett positivt samband mellan antal 
grundare och startupföretagets tillväxt. Det har även visats att flera grundare ökar 
startupföretagens chans att överleva (Irastorza 2006). Ytterligare forskning finner ett 
positivt samband mellan grundarnas samlade humankapital och organisationens storlek i 
startfasen. Variabler som representerar det specifika humankapitalet är tidigare 
branscherfarenheter samt lednings- och entreprenörserfarenheter. Dessa har en större 
påverkan på organisationsstorlek än det generella humankapitalet vilket innefattar 
erfarenhet av arbete i andra branscher (Colombo et al. 2004). Senare forskning gjord av 
Furlan (2019) på italienska nystartade tillverkningsföretag finner liknande resultat som 
Colombo et al. (2004). Furlan (2019) fann i sin studie att det finns ett positivt samband 
mellan branscherfarenhet och organisationsstorlek men att den var avtagande. Detta är ett 
problem inom humankapitalteori eftersom teorin antar att mer humankapital alltid är 
positivt. Sociala system kan vara diskriminerande mot individer som antingen investerar 
för mycket eller för lite i sitt eget humankapital genom utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Samtidigt som tidigare erfarenheter kan påverka karriärval och influera individers attityd 
mot entreprenöriella aktiviteter både positivt och negativt. Överinvestering i vissa typer av 
humankapital kan påverka risktagande (Davidsson & Honig 2003). 

 

2.3 Analysmodell 
 
I modell 1 sammanställs de samband som framkommit av teorin och tidigare forskning till 
en analysmodell. Analysmodellen visar att tidigare entreprenöriella erfarenheter har en 
positiv påverkan på företagets framgång vilket även understöds av Colombo & Grilli 
(2005). Samt att tidigare branscherfarenheter har en positiv inverkan på företagets 
framgång vilket påpekas av (Colombo & Grilli 2005; Furlans 2019). Utbildning verkar inte 
ha en positiv inverkan på företagets framgång (Davidsson & Honig 2003; Furlan 2019). 
Dock menar Baptista (2014) att det får en större roll vid opportunt entreprenörskap än vid 
nödvändighetsbaserat entreprenörskap och som Linan och Fernandez-Serrano (2013) 
påpekar är det opportuna entreprenörskapet vanligare inom det nordeuropeiska klustret. 
Därav anses eftergymnasial utbildning påverka företagets framgång. Fler grundare bör 
rimligtvis enligt teorin och tidigare forskning leda till större framgång (Schutjens & 
Wevers 2000; Irastorza 2006; Colombo et al. 2004; Song et al. 2008). 
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figur 1. Humankapitalets påverkan på företagets framgång enligt tidigare forskning 

Utifrån analysmodellen presenteras därav följande hypoteser: 

Hypotes 1: 

H0: Tidigare erfarenhet ifrån samma bransch har en negativ effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Tidigare erfarenhet ifrån samma bransch har en positiv effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

Hypotes 2:  

H0: Tidigare erfarenhet från att bilda startupföretag har en negativ effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Tidigare erfarenhet från att bilda startupföretag en positiv effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

Hypotes 3:  

H0: Slutförd eftergymnasial utbildning har en negativ effekt på startupföretagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Slutförd eftergymnasial utbildning har en positiv effekt på startupföretagets 
omsättningstillväxt. 
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Hypotes 4:  

H0: Det finns ett negativ samband mellan antalet grundare och startupföretagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan antalet grundare och startupföretagets 
omsättningstillväxt. 
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3. Metod 
 
3.1 Vetenskaplig metod och tillvägagångssätt 
 
Uppsatsen vill genom att samla in data från svenska startupföretag finna samband mellan 
variabler som påverkar humankapitalet och företagets framgång. För detta syfte kommer en 
kvantitativ metod att användas. Humankapitalteori och tidigare forskning på området har 
legat till grund för de begrepp och samband som presenterats i analysmodellen se figur 1. 
Utifrån denna modell har sedan hypoteser tagits fram.  
 
För att undersöka sambanden och testa de hypoteser som ställts kommer en multipel 
regressionsanalys att genomföras. En multipel regressionsanalys förklarar sambandet 
mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler (James H Stock & Mark W 
Watson 2011).   
 
3.2 Urval 

3.2.1 Insamling av data 

Insamling av data har skett ifrån Crunchbase, Retriever Business och LinkedIn. 
Crunchbase är en databas för startupföretag som mottagit riskkapital, där 
riskkapitalföretagen själva rapporterar in data om deras investeringar. För att ett företag ska 
klassas som ett startupföretag har Crunchbase definierat tre kriterier som måste vara 
uppfyllda: max 100 miljoner dollar i årlig omsättning, max 500 anställda och värderingen 
av företaget får inte överstiga 2,5 miljarder dollar (Crunchbase 2018). Retriever Business 
är en databas med finansiell information om svenska företag. Genom LinkedIn som är en 
affärs- och sysselsättningsorienterad databas, har relevant information om grundarnas 
tidigare erfarenheter och utbildning samlats in.  

Företagen som datan tagits ifrån är grundade antingen 2011, 2012 eller 2013. Företagen 
analyseras sedan över fem år från dess grundande. Anledning till att urvalet har skett över 
en tidsperiod på tre år är för att få ett större urval, för att i slutändan stärka det statistiska 
resultatet. Med ett urval som sträcker sig över tre år begränsas skillnader i 
omvärldsfaktorer för företagen. Att samla in data över en större period hade eventuellt 
kunnat försämra resultatet. Vid brutna räkenskapsår utgår siffrorna från det året som 
företaget avslutar räkenskapsåret under. Detta ska dock inte påverka resultatet eftersom att 
det är omsättningen företagen har fem år framåt från när de skapades som används som 
mått.  
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3.2.2 Beroende variabel   

Enligt Wong, Cheung och Venuvinod (2005) finns det utmaningar i att mäta 
startupföretags framgång eftersom de saknar historik, samt att företag kan befinna sig i en 
fas med stora initiala investeringar vilket kan resultera i ett negativt kassaflöde. 
Preisendörfer et al. (2012) diskuterar hur framgång definieras och hur den kan mätas olika i 
startupföretag beroende på vilket perspektiv som används. Författarna identifierar två 
lämpliga mått, om företaget gått i konkurs och företagets anställningstillväxt. Att företaget 
inte gått i konkurs kan ses som ett minimalt krav på framgång. Anställningstillväxten i 
företaget anses vara ett bra mått eftersom att företag inte nyanställer när det går dåligt. Då 
startupföretag ofta är högteknologiska och kan drivas av endast en grundare eller ett fåtal 
individer anser vi att ett bättre mått på framgång är omsättningstillväxt.  
 
Beroende variabeln i modellen kommer därför bestå av framgångs måttet den totala 
omsättningstillväxten mätt över fem år. Om beroende variabeln i modellen är 
snedfördelade går det att transformera variabeln, vilket gör att snedheten minskar (Ford 
2018).  

3.2.3 Oberoende variabler  

De oberoende variablerna i modellen är tidigare erfarenheter från branschen, erfarenhet 
från startupföretag och eftergymnasial utbildning. Variablerna har tagits fram utifrån 
tidigare forskning inom humankapital. Tidigare forskning visar att valda variabler ska ha 
en positiv effekt på företags framgång. Dessa variabler inkluderar olika aspekter av 
humankapital och kan hjälpa till att förstå humankapitalets påverkan på företagen. 

Tidigare erfarenhet från samma bransch ger grundaren specifikt humankapital som kan 
användas för att driva företaget. Forskning pekar på att erfarenhet från samma bransch har 
en positiv effekt på startupföretagens framgång. (Baptista et al. 2014; Furlan 2019). Denna 
variabel kommer mätas som en dummyvariabel i regressionsmodellen. 

Tidigare erfarenheter från att starta företag kommer fungera på liknande sätt som erfarenhet 
från samma bransch. Även här pekar forskning mot att tidigare erfarenhet från 
startupföretag har en positiv effekt på möjligheten (Furlan 2019). Variabeln kommer mätas 
som en dummyvariabel i regressionsmodellen. 

Om grundarna har eftergymnasial utbildning kommer även den att vara en av de oberoende 
variablerna i modellen. Eftergymnasial utbildning ger grundarna förutsättningar att driva 
ett företag. Eftergymnasial utbildning går till skillnad från tidigare nämnda variabler under 
det generella humankapitalet istället för det specifika humankapitalet (Becker 1964). För 
att uppfylla kraven om eftergymnasial utbildning krävs en examen från universitet eller 
högskola. Även denna variabel kommer mätas som en dummyvariabel. 



 
 

14 

Då tidigare forskning visar att antalet grundare har en positiv inverkan på humankapitalet 
och företagets prestation så kommer antalet grundare att användas som en oberoende 
variabel i modellen (Baptista et al. 2014). Denna variabel är kategorisk och kommer 
sorteras i fyra olika grupper med en, två, tre samt fyra eller fler grundare som alternativ. 

3.2.3 Bortfall 

Urvalet bestod till en början av 329 företag efter insamling från Crunchbase med 
kriterierna att det ska finnas information om antalet grundare, att företaget ska vara baserat 
i Sverige samt att företaget ska varit grundat mellan 2011-01-01 till 2013-12-31. Efter detta 
kontrollerades företagen mot Retriever Business för att kontrollera att företagen fortfarande 
var aktiva och de företag som var inaktiva räknades sedan bort från urvalet. Sedan 
användes LinkedIn för att ta fram grundarnas tidigare erfarenheter och utbildning. 
Ytterligare bortfall skedde när denna information var ofullständig. Urvalsprocessen 
resulterade i ett slutgiltigt urval på 141 startupföretag.  

Det totala bortfallet av det ursprungliga urvalet var 57,5 %. Trots bortfallet är det slutliga 
urvalet tillräckligt stort för att modellen i studien ska vara pålitlig. Konsekvenserna av ett 
för stort bortfall är att sambanden som studien vill undersöka inte blir pålitliga. Ur ett 
statistiskt perspektiv är dock 141 företag tillräckligt för att kunna lita på vår inferens. 

3.3 Regressionsanalys  

För att förklara sambanden mellan tillväxten i startupföretag och humankapital används en 
multipel regressionsanalys. Multipel regressionsanalys beskriver sambanden mellan en 
beroende variabel och flera oberoende variabler (Stock & Watson 2011). Beroende 
variabeln i modellen kommer att vara omsättningstillväxt och de oberoende variablerna 
kommer att vara tidigare erfarenhet av startup, tidigare erfarenhet i branschen, om 
grundarna har eftergymnasial utbildning och antalet grundare. Regressionsanalys har även 
använts i tidigare studier för att förklara samband mellan humankapital och startupförtag 
(Furlan 2019; Arribas & Vila 2007; Colombo & Grilli 2005). I Colombo et al. (2004) 
används en så kallad “truncated regression” som analysmetod för att på så sätt få bort 
extremvärden. Anledningen till att den typen av regressionsanalys inte har använts i den 
här studien är för att extremvärden istället har tagits bort manuellt. Enligt John (1995) är 
det möjligt att ta bort extremvärdena manuellt och i vår undersökning tas värden över 35 
000 tkr bort från urvalet. Regressionsmodellen presenteras i ekvation 1. 

 

Ekvation 1. Regressionsanalys formel  
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3.4 Förutsättningar för statistiska test (Kontroll-modeller) 

3.4.1 Normalfördelning 

För att kontrollera att modellen följer kravet om normalfördelning utförs ett Jarque-Bera 
test. I testet kontrolleras skevheten på fördelningen vilket handlar om hur fördelningens 
svans är formad. Testet kontrollerar även kurtosis vilket kontrollerar hur spetsig 
normalfördelningen är. Normalfördelningen blir spetsig om många av observationerna 
hamnar runt medelvärdet. Om en variabel inte är normalfördelad går det att transformera 
data genom att legitimera den, vilket gör att variabeln blir normalfördelad (Ford 2018). För 
att förbättra normalfördelningen av beroende variabeln har den logaritmerats. 
Regressionsanalysen är ett analysverktyg som är känsligt för extremvärden (Roussueeuw & 
Hubert 2011). För att extremvärdena i datan inte ska påverka resultatet av 
regressionsanalysen har fyra extremvärden tagits bort innan testen gjorts. Anledningen till 
att extremvärdena har tagits bort är att om värdena är kvar i urvalet blir standardfelen i 
variablerna för stora (John 1995).  

3.4.2 Multikollinearitet 

Vid en multipel regressionsanalys är det viktigt att undersöka om det finns 
multikollinearitet mellan de oberoende variablerna som påverkar resultatet. 
Multikollinearitet innebär att flera oberoende variabler korrelerar med varandra. Om detta 
föreligger kan detta innebära att regressionsanalysen blir svag då det är svårt att urskilja 
vilken av de oberoende variablerna som påverkar beroende variabeln (Stock & Watson 
2011). För att kontrollera detta har Pearson korrelation beräknas för samtliga variabler och 
sedan sammanställts i en korrelationsmatris (Stock & Watson 2011). 

3.4.3 Heteroskedasticitet 

För att kontrollera för att heteroskedasticitet inte gäller i modellen används ett White test. 
Variansen mellan feltermerna ska vara konstant för att homoskedacitet ska gälla. På en 
95% signifikansnivå kan nollhypotesen om att homoskedacitet inte gäller förkastas, vilket 
gör att det går att lita på studiens inferens. Vid heteroskedasticitet kan resultatet av 
regressionen försämras eller bli orelevant (Stock & Watson 2011). Om det visar sig efter 
kontroll att hetereskedactiet råder bör alternativa metoder användas för en effektivare 
analys. Exempelvis kan en viktad regressionsanalys användas (Stock & Watson 2011). 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat som regressionsanalysen har 
producerat. Resultatdelen vill förklara om det finns samband mellan humankapitalet hos 
grundarna och omsättningstillväxten hos startupföretag. Inledningsvis redogörs deskriptiv 
statistik och de tester som gjorts för att säkerställa att regressionsanalysen är möjlig att 
genomföra. Sedan presenteras regressionsanalysens resultat för att testa de ställda 
hypoteserna. 
 
4.1 Deskriptiv statistik 

Nedan presenteras tabeller över hur fördelningen av variablerna i studien ser ut. 
 
 

 
figur 2. Fördelning av variabeln antal grundare  

 
I variabeln Antal grundare går det att se att det vanligaste bland företagen i urvalet var att 
ha en grundare och det minst vanliga var att företagen hade fyra eller fler grundare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
figur 3. Fördelning av variabeln tidigare erfarenhet av startup 

 
I variabeln tidigare erfarenhet av startup var det 65% av företagen i urvalet som hade 
grundare med tidigare erfarenhet av startup. 35% av företagen i urvalet hade inte någon 
grundare med tidigare erfarenhet av att starta startupföretag.   
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figur 4. Fördelning av variabeln tidigare branscherfarenhet 

 
När det kommer till grundarnas tidigare erfarenhet av branschen hade 78 % av företagen 
grundare med tidigare branscherfarenhet. 22 % av företagen hade inte någon grundare med 
tidigare erfarenhet av branschen.  

.  
figur 5. Fördelning av variabeln grundare utbildning 

 
I variabeln Utbildning hade 92% av företagen grundare med eftergymnasial utbildning 
medan 8 % av företagen inte hade det. 
 
4.2 Test av modell 
 
Nedan presenteras de tester som genomförts på den framtagna datan för att säkerställa att 
regressionsanalysens grundläggande kriterier är uppfyllda. Dessa behöver vara uppfyllda 
för att en regressionsanalys ska vara möjlig att genomföra.  

4.2.1 Normalfördelning av beroende variabel 
Ett kriterium för att genomföra en regressionsanalys är att beroende variabeln är 
normalfördelad (Stock & Watson 2011). För att testa om beroende variabeln var 
normalfördelad genomfördes ett skewness test. Skewness värdet var 2,059 se figur 6 vilket 
innebär att datan inte var inom den accepterade nivån. För att minska skevheten i urvalet 
har beroende variabeln transformerats. Efter transformeringen genomfördes ett nytt 
skewness test och skewness värdet var då -1,026 se figur 6, vilket ökar precisionen för 
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regressionsanalysen och även gör att variabeln är inom den accepterade nivån för skevhet. 
se figur 7,8. 
 
 

 
figur 6. Jarque-Bera Test 

 
 
 

 
figur 7. Omsättningstillväxt före transformering 
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figur 8. Omsättningstillväxt efter transformering 

 

4.2.2 Multikollinearitet 

För att en regressionsanalys ska vara möjlig att genomföra får det inte existera korrelation 
mellan modellens oberoende variabler, även benämnt som multikollinearitet. För att 
kontrollera att modellen inte lider av multikollinearitet skapas därför en korrelationsmatris. 
I korrelationsmatrisen ligger alla värden inom den accepterade nivån för Pearson 
korrelationskoefficienten. Dock är korrelationen mellan startup och bransch något högre än 
de andra värdena. Eftersom värdet var 0,332 kan det därför ses som ett svagt samband och 
således inte ha någon märkvärd effekt på regressionen se figur 9. 
 

 
Figur 9. Korrelationsmatris 

4.2.3 Heteroskedasticitet 

Ett kriterium för regressionsanalys som behöver vara uppfyllt är avsaknad av 
heteroskedasticitet mellan variablerna (Stock & Watson 2011). Ett White test genomfördes 
för att kontrollera heteroskedasticitet mellan variablerna. P-värdet i testet blev 0,079 se 
figur 10, vilket innebär att det inte på en 5% signifikansnivå går att förkasta nollhypotesen 
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att homoskedasticitet föreligger. Detta innebär att det inte föreligger heteroskedasticitet 
mellan variablerna och att en vanlig multipel regressionsanalys går att använda.  
 

 
Figur 10. White test 
 
4.3 Analys 

I tabellen nedan visas resultatet av den multipla regressionsanalys som gjorts. I 
regressionsmodellen se figur 11 består av beroende variabeln omsättningstillväxt och de 
oberoende variablerna tidigare erfarenhet från startup, tidigare erfarenhet från bransch, 
eftergymnasial utbildning samt antalet grundare. Enkelsidiga T-tests har genomförts för att 
testa hypoteserna och ur regressionsanalysen går det att se att endast antalet grundare har 
en statistisk signifikant påverkan på en 5% signifikansnivå. I övriga variabler kan vi inte 
uttala oss om de påverkar företagens omsättningstillväxt då vi inte får statistisk signifikans 
för dessa variabler.   
 

 
Figur 11. Regressionsanalys 
 
Regressionsanalysen visar att alla variabler har positiva betavärden. Vilket innebär att alla 
variablerna i studiens modell har en positiv inverkan på omsättningstillväxt. Då alla 
variablerna utom en saknar statistisk signifikans går det inte att dra några slutsatser om hur 
variablerna påverkar omsättningstillväxten utanför den här modellen. Variabeln som fick 
statistisk signifikans var antalet grundare vilket innebär det går att dra slutsatsen att 
variabeln har en positiv inverkan på startupföretagens omsättningstillväxt.  
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4.3.1 Hypoteser 

Hypotes 1:  

H0: Tidigare erfarenhet ifrån samma bransch har en negativ effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Tidigare erfarenhet ifrån samma bransch har en positiv effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

Regressionsanalysens gav ett t-värde på 0,522. Eftersom att signifikansnivån i testet är satt 
till 5% innebär detta att om t-värdena är högre än 1,645 kan nollhypotesen förkastas. Det 
går alltså inte att förkasta H0 och det går inte att dra någon slutsats om huruvida tidigare 
erfarenhet från branschen påverkar företagets tillväxt. 

Hypotes 2:  

H0: Tidigare erfarenhet från att bilda startupföretag har en negativ effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Tidigare erfarenhet från att bilda startupföretag en positiv effekt på företagets 
omsättningstillväxt. 

Regressionsanalysen gav ett t-värde på 0,123. Detta gör att det inte går att förkasta 
nollhypotesen att det finns ett negativt samband mellan grundarnas tidigare erfarenheter i 
startup och tillväxten för företaget. Eftersom att t-värdet är under 1,645 går det inte att på 
en 5% signifikansnivå förkasta nollhypotesen. Alltså går det heller inte att uttala sig om det 
finns ett negativt eller positivt samband mellan grundarnas tidigare erfarenheter och 
tillväxten av företaget.  

Hypotes 3:  

H0: Slutförd eftergymnasial utbildning har en negativ effekt på startupföretagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Slutförd eftergymnasial utbildning har en positiv effekt på startupföretagets 
omsättningstillväxt. 

Regressionsanalysen gav ett t-värde på 0,916. Eftersom detta värde är lägre än den 5% 
signifikansnivå och t-värdet 1,645 går det ej att förkasta H0. Det går inte heller att uttala 
sig om det finns ett samband mellan slutförd eftergymnasial utbildning hos grundarna och 
företagets tillväxt.  
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Hypotes 4:  

H0: Det finns ett negativ samband mellan antalet grundare och startupföretagets 
omsättningstillväxt. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan antalet grundare och startupföretagets 
omsättningstillväxt. 

Regressionsanalysen gav ett t-värde på 1,686. Då detta är högre än 1,645 så kan vi förkasta 
nollhypotesen på en 5 % signifikansnivå. Det går att med en 5% felmarginal att säga att det 
finns ett positivt samband mellan antalet grundare och omsättningstillväxt.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån vårt syfte att undersöka sambandet mellan 
humankapital och svenska startupföretags omsättningstillväxt. Resultatet analyseras utifrån 
varje enskild variabel samt diskuteras utifrån tidigare forskning. 
 
 
5.1 Tidigare branscherfarenhet 

Resultatet av regressionsmodellen visar ingen statistisk signifikans för att tidigare 
branscherfarenhet ska ha en positiv påverkan på företagets omsättning. Tidigare forskning 
på området har med statistisk signifikans kunnat påvisa att humankapitalet har en påverkan 
på startupföretagens framgång (Colombo & Grilli 2005). Eventuella anledningar till att 
deras undersökning får signifikans kan vara att de använder ett annat mått på framgång. De 
använder anställningstillväxt medans den här studiens undersökningsmodell mäter 
framgång i form av omsättningstillväxt. Korrelationen mellan tidigare branscherfarenhet 
och framgång kan med andra ord vara beroende av vilket mått på framgång som används.  
 
Det kan även finnas en skillnad i vilken typ av företag som undersökningen riktar sig mot. 
En stor del har de företag som inkluderats i vårt urval har byggt sin verksamhet kring en 
teknisk lösning. I Colombo och Grillis (2005) studie undersöks italienska nystartade 
företag som verkar i ett annat entreprenöriellt kluster än de svenska (Linan & Fernandez-
Serrano 2013). Det sydeuropeiska klustret karakteriseras av en högre grad av 
nödvändighetbaserat företagande vilket kan leda till att förutsättningarna på den italienska 
marknaden ser annorlunda ut jämför med den svenska marknaden. Sverige har en hög grad 
av innovativa teknikföretag vilket kan betyda att de svenska företagen kräver färre 
anställda än vad de italienska företag gör. Därför kan anställningstillväxten variera mellan 
olika kluster samtidigt som omsättningstillväxten kan vara den samma. 
 
Även Furlan (2019) pekar på att tidigare branscherfarenhet har en positiv effekt på 
företagens framgång. Men istället för att fokusera på anställningstillväxt eller 
omsättningstillväxt används istället startstorlek som framgångsmått. Furlan (2019) visar att 
grundare med tidigare branscherfarenheter har en större storlek på sitt startupföretag vid 
starten. Detta bör ha en inverkan på framtida omsättningstillväxt vilket har använts som 
mått i den här studien. Ett företag som startar från en större grund bör ha bättre 
förutsättningar för att i framtiden öka sin omsättningstillväxt. Ett startupföretag med 
tidigare branscherfarenhet bör ha tillgång till ett större kontaktnät och resurser som kan 
vara värdefulla, vilket är precis vad Baptista et al. (2014) också påpekar.    
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5.2 Startup 

För variabeln tidigare erfarenheter från startup saknas det statistisk signifikans eftersom t-
värdet för variabeln blev 0,123 vilket är under den gräns på 1,645 som gäller vid en 5% 
signifikansnivå. Resultatet blir att det inte går att dra några slutsatser om hur sambandet 
mellan tidigare erfarenhet med startup och omsättningstillväxt ser ut.  
 
Tidigare forskning benämner tidigare erfarenheter ifrån startupföretag som en av de mer 
signifikanta variablerna vid framgång. Colombo och Grilli (2005) menar att tidigare 
startuperfarenhet leder till ökad tillväxt. Eftersom denna studie inte tyder på detta, bör det 
finnas en skillnad i hur studierna genomförts. Samtidigt nämns det i teorin att det finns 
olika typer av entreprenörer och en grupp är serieentreprenörer. Denna grupp skapar nya 
företag oberoende av hur tidigare startupföretag lyckats. Ny teknologi kan dö snabbt och 
investering i ett koncept kan vara mindre kostsam i jämförelse med en investering i 
produktion där stora initiala investeringar krävs för att komma igång med verksamheten. 
Sverige som är en av världens största startupscener efter Silicon Valley tenderar att skapa 
fler högteknologiska företag jämfört med länderna i Sydeuropa som Italien och Spanien där 
det är vanligare med produktionsföretag. Eftersom högteknologiska företag inte kräver lika 
stora initiala investeringar jämför med produktionsbaserade företag blir det lättare för 
serieentreprenörer att starta nya företag när ett företag har misslyckats.  
 
Att tidigare branscherfarenhet inte har en statistisk signifikant påverkan på företagens 
omsättning kan bero på flera faktorer. Skillnader i vilka initiala investeringar som krävs 
samt olikheter i kultur och entreprenörskap kan påverka studiens resultat. Enligt Linan och 
Fernandez-Serrano (2013) har det sydeuropeiska klustret en större grad av 
nödvändighetsbaserat entreprenörskap och detta kan påverka möjligheten att starta ett 
företag. Nordeuropeiska företag kan starta nya företag med samma tekniska resurser som 
man använde i det tidigare. Ett startupföretag som producerar mjukvara kan återanvända 
kompetens och mjukvara för att producera en ny typ av affärsidé. Ett nödvändighetsbaserat 
entreprenörskap bygger istället främst på enklare affärsmodeller som ej är överföringsbara 
till nästkommande företag. Till exempel är det inte säkert att maskiner som använts i ett 
produktionsbolag kan användas i ett annat produktionsbolag (Linan & Fernandez-Serrano 
2013).   
 
Kunskap som genereras av att tidigare ha bedrivit startupföretag behöver inte per automatik 
leda till högre omsättning. Kunskapen som ackumuleras bör i sig inte vara kunskap som är 
omsättningsgenererande utan kan syfta till andra delar av verksamheten som är fristående 
från omsättningen. Ett exempel på detta kan vara kunskap och erfarenhet relaterat till lagar 
och regleringar som fortfarande är nödvändigt för att kunna bedriva företag men som dock 
inte är direkt relaterat till omsättningstillväxten. 
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5.3 Utbildning 

Eftergymnasial utbildning är en variabel som inte fick någon signifikans i 
regressionsanalysen. T-värdet för variabeln hamnade på 0,916 vilket innebär att det är 
under det gränsvärde som krävs för att variabeln ska vara statistisk signifikant. Det går 
alltså inte att dra några generella slutsatser om hur sambandet mellan variabeln och 
omsättningstillväxt på svenska startupföretag ser ut.  
 
Furlan (2019) menar att generellt humankapital där formell utbildning ingår inte har någon 
påverkan på startupföretagets storlek, vilket kan vara en av anledningarna till att vi inte får 
någon signifikans i modellen. Det bör tilläggas att majoriteten av grundarna i urvalet hade 
eftergymnasial utbildning. Vilket i sig kan förvränga resultatet eftersom inträdesbarriärer 
för att hantera högteknologisk teknik kan kräva ett minimum på högre formell utbildning. 
Det kan också vara såsom Davidsson och Honig (2003) talar om att utbildning får individer 
att delta i startup-aktiviteter, dock säger detta inget om framgången för startupföretaget. 
Det kan vara en förklaring till varför nästan alla grundare i studien hade eftergymnasial 
utbildning. Författarna finner likt Furlan (2019) att utbildning inte har en positiv påverkan 
på framgång för startupföretaget. Utifrån dessa parametrar liknar vårt resultat tidigare 
forskning då sambandet är mycket svagt. Dock går det inte att uttala sig om detta är ett 
resultat som är generellt för den totala populationen eftersom t-värdet för variabeln låg 
under de gränsvärde som är satt på 5% signifikansnivå.  
 
Baptista et al. (2014) visar i sin undersökning att utbildning spelar en större roll i opportuna 
företags framgång än i nödvändighetsbaserade företag. Italien och Spanien befinner sig 
som tidigare nämnt i ett entreprenöriellt kluster där det nödvändighetsbaserad företaget har 
en större roll än i Sverige (Linan & Fernandez 2013). Samtidigt som Sverige har en större 
grad av opportunt företagande. Detta bör betyda att utbildning har en viktigare roll i 
Sverige än i Spanien och Italien. Utifrån vår regressionsanalys går detta dock inte att 
fastställa. Enligt OECD (2019) ligger Sverige över OECD-snittet för antalet invånare med 
universitetsutbildning, medan Spanien och Italien ligger lägre i dessa mätningar. I den 
tidigare forskning som tagits upp från Spanien och Italien pekar Colombo och Grilli (2005) 
och Arribas och Vila (2007) på att det generella humankapitalet spelar en mindre roll än 
det specifika. Att fler utbildar sig i Sverige kan vara ett tecken på, som tidigare nämnts, att 
det finns större inträdesbarriärer för att kunna starta framgångsrika företaget i Sverige. 
  
5.4 Antal grundare 

Regressionsanalys visar att antalet grundare har en positiv effekt på omsättningstillväxten i 
företagen. Vårt resultat är i linje med vad tidigare forskning visat på. Irastorza (2000) 
menar exempelvis att fler grundare ger en större chans att överleva. Att företagen överlever 
är en förutsättning för att de ska kunna öka sin omsättning. Schutjens och Wevers (2000) 
visar även på att fler grundare leder till en ökad anställningstillväxt. Samtidigt faller det sig 
naturligt att företag med ett flertal grundare har möjlighet att skapa en större organisatorisk 
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grund (Colombo et al. 2004). En större organisatorisk grund behöver dock inte säga något 
om tillväxten i startupföretag. Detsamma gäller överlevnadstid utan den kan bero på 
faktorer som att fler grundare kan tillföra privata kapital under en längre tid än vad en 
ensam grundare kan göra. Song et al. (2008) menar att antalet grundare har en statistisk 
signifikant påverkan både på överlevnad och anställningstillväxt. 
 
Oberoende av vilket framgångs mått som används på startupföretag så visar det sig att 
antalet grundare har en positiv inverkan på företagen. Att antalet grundare har en positiv 
effekt på omsättningstillväxten kan härledas till grundantagandet att mer ackumulerat 
humankapital är positivt. Samtidigt påpekar Furlan (2019) att det finns en avtagande effekt 
av antalet grundare på prestation. Vilket motsäger antagandet inom humankapitalteorin om 
att mer humankapital alltid är positivt, dock är detta något som vår modell inte undersöker 
eftersom vi använder oss av en linjär regression. Ytterligare en aspekt av sambandet mellan 
antalet grundare och omsättningstillväxt som inte tagits upp i modellen är att grundarnas 
erfarenheter bör komplettera varandra (Roberts 1991).  
 
I tidigare variabler har bristen på signifikans till viss del kunnat hänföras till skillnader i 
vilket entreprenöriellt kluster som företagen befunnit sig i. För sambandet mellan antalet 
grundare och företagets framgång verkar det dock som att dessa entreprenöriella skillnader 
har en mindre påverkan än i tidigare presenterade variabler. Eventuella förklaringar till att 
antalet grundares positiva påverkan på startupföretag korrelerar både i Sydeuropa och 
Sverige kan vara att fler grundare leder till ett utvidgat nätverk och förbättrad tillgång till 
kapital. Dessa faktorer kan ses som grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt 
startupföretag. Skillnaderna som finns mellan kluster påverkar alltså inte hur variabeln 
antalet grundare påverkar startupföretag. Därför har variabeln en positiv inverkan oavsett 
vilket kluster som företaget drivs inom. 
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6. Slutsats 

Nedan följer studiens slutats, en diskussion om studiens legitimitet samt ett avslutande 
kapitel om framtida forskning och förslag på vad denna forskning kan beröra. 
 
6.1 Studiens slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om grundarens humankapital fördelat på 
tidigare startuperfarenhet, tidigare branscherfarenhet och eftergymnasial utbildning 
påverkar omsättningstillväxten i företaget. Syftet var också att kontrollera om antalet 
grundare hade någon påverkan på omsättningstillväxten. Eftersom tidigare forskning inte 
har undersökt den svenska startupscenen och humankapital var författarnas syfte att 
undersöka denna potentiella koppling. På grund av den framgång som svenska 
startupföretag genomgått fanns särskilda skäl att undersöka dessa samband på den svenska 
marknaden. Det fanns även skäl att tro att de underliggande faktorerna för entreprenörskap 
där tidigare studier genomförts skiljer sig åt från de i Sverige (Linan & Fernandez-Serrano 
2013). 
 
I regressionsmodellen som presenterats är variabeln antal grundare statistisk signifikant. 
Variabeln påvisar att det finns ett positivt samband mellan antalet grundare och 
omsättningstillväxt vilket är i linje med tidigare forskning. Anledningen till att antalet 
grundare har en positiv påverkan på startupföretagens omsättningstillväxt framgår inte i 
modellen. Utifrån tidigare forskning går det dock att spekulera kring att det kan bero på att 
bredden av humankapital blir större, i form av kompletterande egenskaper hos grundarna, 
eller en ökad ackumulerad nivå av humankapital hos grundarna. Det kan även hänföras till 
att fler grundare ger ett utvidgat nätverk och en förbättrad tillgång till kapital.  
 
Däremot kan studien inte säga något om tidigare branscherfarenhet, tidigare 
startuperfarenhet eller om utbildning är faktorer som påverkar omsättningstillväxten. Här 
skiljer sig studien från tidigare presenterad forskning. Detta kan bero på att tidigare 
forskning har gjorts på startupföretag i det sydeuropeiska klustret, där det råder en annan 
kultur och förutsättningar för startupföretag. I det sydeuropeiska klustret drivs 
startupföretagen av en högre grad nödvändighetsbaserat entreprenörskap än i det 
nordeuropeiska klustret. Det nordeuropeiska klustret drivs istället av en högre grad 
högteknologiskt entreprenörskap. Då det råder andra förutsättningar i det nordeuropeiska 
klustret kan de faktorer som påverkar startupföretagen skilja sig gentemot vad tidigare 
sydeuropeisk forskning visat. Det bör därför finnas andra faktorer än de som undersökts i 
den här studien som påverkar omsättningstillväxten för svenska startupföretag. 
 
Sammanfattningsvis är det endast antalet grundare som genererar statistisk signifikans av 
de oberoende variablerna. Gällande de andra oberoende variablerna går det inte dra några 
generella slutsatser om humankapitalets påverkan på svenska startupföretag eftersom de 
saknar statistisk signifikans. Detta tyder på att det sydeuropeiska och nordeuropeiska 
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klustret har väsentliga skillnader i hur humankapitalet påverkar startupföretagen. Dessa 
skillnader gör att det inte går att applicera tidigare forsknings slutsatser från det 
sydeuropeiska klustret gällande vad som påverkar startupföretag i det nordeuropeiska 
klustret. Olika entreprenöriella kluster måste därför undersökas separat. 
  
6.2 Studiens legitimitet 
  
Sveriges startupscen präglas av hög teknologi, innovation och konkurrens samtidigt som 
den levererar näst mest miljardföretag per capita i världen. Utifrån detta bör samtliga 
aspekter av det multidimensionella begreppet kapital studeras. Humankapital har en stor 
inverkan på utvecklingen i startupföretag vilket har fastställts av (Hormiga et al. 2010). Vår 
undersökningsmodell genererar en unik och intressant förklaring till vilka faktorer som 
påverkar svenska startups. Resultatet visar att det finns skillnader i hur svenska 
startupföretag påverkas av humankapital jämfört med tidigare presenterad forskning. Detta 
öppnar upp till nya möjligheter för forskning och utvecklad förståelse i området. 
 
Eftersom syftet med uppsatsen var att finna vilka variabler inom humankapitalet som 
påverkar företagets omsättningstillväxt spelar inte förklaringsgraden på testet någon roll. 
Det är tydligt att det finns fler faktorer än humankapitalet som påverkar företagets 
omsättningstillväxt. Men att undersöka fler variabler kan vara problematiskt då många 
variabler som påverkar företagens framgång är komplexa och svåra att mäta. Därav har 
undersökningens syfte att finna samband mellan humankapitalets viktigaste påverkande 
faktorer och omsättningstillväxten ändå hög relevans. Detta är också i likhet med hur 
tidigare forskning kring humankapitalets påverkan på startupföretag organiserat sin 
undersökningsmodell.  
 
Att vi inte får signifikans på tre av fyra variabler kan utöver tidigare presenterade faktorer 
som att till exempel företagen befinner sig i olika entreprenöriella kluster även förklaras av 
urvalet. Tidigare studier har fler observationer vilket kan stärka deras resultat. 141 
startupföretag bör dock vara fullt tillräckligt för att kunna lita på vår inferens. Resultaten 
kan även bero på vilka statistiska verktyg som använts i studien.  
 
Det mått som bäst definierar framgång är inte helt självklart. Olika forskare har olika 
åsikter om av vad framgång för startupföretag är. Olika mått på tillväxt har i tidigare 
forskning bland annat presenterats som anställningstillväxt, startstorlek och överlevnad. 
Utifrån att den svenska startupscenen främst präglats av tekniska och innovativa företag 
fann vi att det mest lämpliga måttet för framgång var omsättningstillväxt. 
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6.3 Förslag på framtida forskning 
 
För framtida forskning ser vi potential i att fortsätta studera svenska startupföretag. 
Undersökningen visar att det finns skillnader i hur humankapitalet påverkar svenska 
startupföretag gentemot tidigare sydeuropeisk forskning. Vilket gör det intressant att 
undersöka vad det faktiskt är som gör att startupföretag på den svenska marknaden tenderar 
att lyckas bättre än startupföretag i övriga Europa. Att finna svar på vad som gör att 
svenska startupföretag lyckas kan även användas för att hjälpa till att förstå vilka 
mekanismer som är viktigast för startupföretag. Tidigare forskning pekar på att 
humankapital har en stor påverkan på företag som är i ett tidigt stadie. Det kan därför vara 
nyttigt att försöka finna förklarande variabler till vad som påverkar humankapitalet.  
 
Den forskning som presenterats i området fokuserar främst på linjära samband. För att 
utveckla forskningen skulle även avtagande samband kunna analyseras. Med andra ord kan 
det finnas andra kvantitativa metoder än regressionsanalys som kan utveckla förståelsen 
kring humankapitalets påverkan på startupföretag. Det skulle även vara nyttigt att 
komplettera den nuvarande forskningen, som till största del är kvantitativ, med kvalitativ 
forskning. Djupare forskning på de svenska startupföretag som lyckats skulle bidra till att 
förstå bakomliggande faktorer till framgång och specifikt humankapitalets påverkan. 
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