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Bakgrund Det riktas idag mycket fokus på entreprenörskap i samhället och det blir allt 

vanligare att människor väljer företagande som ett karriärsval. Den tid vi nu 

lever i brukar kallas för entreprenörens era och de personer som väljer att 

starta eget företag hyllas som hjältar. Detta fokus på entreprenörskap grundar 

sig i att det i Sverige under de senaste två decennierna har skett ett ideologiskt 

skifte och en individualiseringsprocess på arbetsmarknaden. Genom denna 

individualisering har ansvaret för att få ett arbete flyttats från staten till 

individen. Individens rätt till en anställning har ersatts av skyldigheten till att 

skaffa en anställning. Idag har individen själv ansvaret att hålla sig 

anställningsbar på marknaden eller bli egenanställd genom att starta ett eget 

företag. 

 

Syfte Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse kring vad det är som driver 

ett urval entreprenörer till att satsa sin tid och sina resurser på att starta ett 

eget företag. Vi vill skapa en bild av hur våra respondenter upplever risker 

och möjligheter som företagsstarten medför och vad som har påverkat dem att 

starta eget företag.  

 

Metod Vi har valt att göra en kvalitativ studie med tematiskt öppna intervjuer för att 

samla in vårt empiriska material. Intervjuerna har utförts på tio entreprenörer 

som grundat olika stora företag och är verksamma inom olika branscher. 

 

Resultat Respondenterna uppger flera olika motiv till att starta eget företag så som 

idéförverkligande, ekonomi, intresse, utveckling och självbestämmande. Det 

största motivet vi kunnat utläsa är självbestämmande och att kunna råda över 

sin egen tid. Det som har påverkat respondenterna till att känna dessa 

drivkrafter inför att starta eget företag ser vi är deras familj och nära 

omgivning samt den samhällshällsförändring som skett. Respondenterna ser 

tid och pengar som de största riskerna med att starta eget företag men de 

menar att fördelarna med att driva företag överväger dessa risker.  
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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de respondenter som gjort denna studie möjlig 

genom att dela med sig av sina livsberättelser och upplevelser kring entreprenörskap. Vi vill 

även tacka vår handledare Goran Puaca som bidragit med goda råd och idéer under arbetets 

gång. 

 

Carolina, Emelie & Emelie 

Högskolan i Borås 2012 
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1. INLEDNING 
 

I detta första kapitel ger vi en introduktion till vår uppsats, vad den ska komma att handla 

om, bakgrund till detta samt varför vi intresserar oss för ämnet i form av en inledning och 

bakgrund. Därefter följer uppsatsens syfte, frågeställning, avgränsningar samt uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Inledning 
 

Det riktas idag mycket fokus på entreprenörskap i samhället och att människor väljer 

företagande som ett karriärsval blir allt vanligare. Den tid vi nu lever i brukar kallas för 

entreprenörens era och de personer som väljer att starta eget företag hyllas som populära 

hjältar. Entreprenörer ses som innovativa risktagare som vågar välja bort en trygg 

anställning för att istället ta risken att satsa på att starta ett eget företag och idén om den 

självanställde småföretagaren ses som lösningen på samhällets problem. Företagande ses 

idag som en så pass viktig del av arbetsmarknaden att en utav de fyra pelarna i den 

europeiska anställningsstrategin är tillägnad just entreprenörskapet (Thedvall, 2004:132f). 

 

Detta fokus på entreprenörskap grundar sig i att det i Sverige under de senaste två 

decennierna har skett ett ideologiskt skifte och en individualiseringsprocess på 

arbetsmarknaden. Genom denna individualisering som råder har ansvaret för att få ett arbete 

flyttats från staten till individen. Individens rätt till en anställning har ersatts av skyldigheten 

till att skaffa en anställning. Idag har individen själv ansvaret att hålla sig anställningsbar på 

marknaden eller bli egenanställd genom att starta ett eget företag (Thedvall, 2004:131). 

Arbetsförmedlingen som tidigare till största del fokuserat på att försöka ge människor en fast 

heltidsanställning arbetar idag mycket med att även hjälpa arbetssökande att hitta andra 

vägar till anställning. En mycket populär alternativ väg till anställning är idag att starta sitt 

eget företag och inte bara säkra sin egen anställning utan även generera arbetstillfällen åt 

andra (Thedvall, 2004:132f).  

 

Trots denna positiva syn på entreprenörskap ses detta ofta som ett obekvämt karriärsval där 

personen ställs inför hinder, nederlag och frustration över processen att starta företag (Segal 

m.fl. 2005:42). Vi vill därför bättre förstå varför människor väljer att satsa sin tid och sina 

resurser på att starta ett eget företag. Därför har vi valt att undersöka vad det är som driver 

ett urval av människor till att starta ett eget företag och trotsa de risker som följer i denna typ 

av sysselsättning, samt om den nämnda samhällsförändringen och rådande samhällssynen på 

entreprenörskap kan ha påverkat deras beslut till att starta eget företag. Vi vill undersöka hur 

de ser på sitt entreprenörskap idag samt höra deras berättelser om företagsstarten. 

1.2 Bakgrund  
 

I och med den välfärdsstatliga moderniseringen efter andra världskrigets slut har Sverige 

och alla västvärldens rika industriländer upplevt en våg av individualisering i samhället 

(Beck, 1998:120). Denna individualisering grundar sig främst i den “nyliberala vändningen” 

som skedde under 1990-talet. Det nyliberala inflytandet innebar en ny form av politisk 

styrning och en mer modern liberalism. De gamla kollektiva välfärdssystemen reducerades 

och staten skulle istället bli garantin för både individens och det kapitalistiska företagets 

frihet (Rose, 1995:52f).  

De ideologiska grunderna för denna vändning har internationellt kommit att kallas “den 

tredje vägen”. Denna tredje väg kan beskrivas som socialdemokratins svar på 
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globaliseringens utmaningar. Partnerskap mellan stat, näringsliv och individ sågs som 

lösningen för att öka effektiviteten och konkurrenskraften i den globaliserade omvärlden, 

samt för att öka arbetsmotivation och entreprenörskap hos individen. Uppkomsten av detta 

nya samhälle har medfört en individuell plikt att hålla sig anställningsbar genom att 

investera i sin personliga utveckling och inte vara en last för staten och samhället (Schierup, 

2006:46f).  

 

Vi i Sverige har tidigare varit vana vid en hög levnadsstandard med fasta anställningar och 

ett utvecklat socialförsäkringssystem, men i och med individualiseringen har människor mer 

och mer gått ifrån de traditionella livsstilarna med trygga anställningar och kollektiva 

system och istället blivit hänvisade till sig själva och sitt eget öde på arbetsmarknaden med 

alla risker, möjligheter och problem det kan innebära. Människor påverkas i större 

utsträckning att sätta sig själva i centrum i sina livsplaner för ekonomins skull. Individen 

måste trygga sig själv genom att ordna sitt eget arbete och organisera sitt liv i enlighet med 

detta (Beck, 1998:119–124).  

 

Beck (1998) väljer att kalla det nya individualiserade samhället för ett “risksamhälle”. Med 

detta menar han att det moderna samhället har gått från att vara ett industrisamhälle med 

rikedom som ett stort mål med arbete till att numera vara ett risksamhälle där arbete främst 

handlar om att hantera ekonomiska risker och åstadkomma säkerhet (Beck,1998:119-124). 

Beck menar att det fanns en trygghet i det gamla industrisamhällets system som ofta innebar 

livslånga heltidsarbeten med arbetslöshet som radikal motsats. Idag råder istället ett riskfyllt 

system bestående av flexibilitet och lösa anställningsformer där arbetslösheten aldrig är 

avlägsen. I och med detta nya system råder en generell otrygghet på arbetsmarknaden som 

var okänd i det gamla industrisamhället och därav lever vi idag enligt Beck (1998) i ett 

risksamhälle (Beck, 1998:230).  

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse kring vad det är som driver ett urval 

entreprenörer till att satsa sin tid och sina resurser på att starta ett eget företag. Vi vill skapa 

en bild av hur våra respondenter upplever risker och möjligheter som företagsstarten medför 

och vad som har påverkat dem att starta eget företag. 

 

Frågeställningar vi belyser är följande: 

 Vilka drivkrafter framträder i entreprenörernas berättelser till att starta företag? 

 Framträder någon påverkan från omgivningen i entreprenörernas utsaga till att starta 

och driva eget företag?  

 Hur upplevs risker och möjligheter i relation till eget företagande? 

1.4 Avgränsningar 
 
I vår studie har vi valt att avgränsa oss till att intervjua entreprenörer som har startat ett eget 

företag och idag livnär sig på denna verksamhet. Denna avgränsning har vi valt då vi vill 

undersöka vad som motiverar de utvalda entreprenörerna samt hur de upplever och hanterar 

risker som tillkommer i och med starten av ett eget företag. Vi har inte valt att avgränsa oss 

till en viss bransch eller storlek på företagen eftersom vi främst vill undersöka drivkrafter 

och upplevelser hos dessa individer.  
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1.5 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1 
I vårt inledande kapitel diskuterar vi vad som ligger till grund för vår undersökning och att 

vi intresserar oss för entreprenörskap ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv i en 

arbetsmarknad i förändring. Detta görs i en inledning/bakgrund för att sedan mynna ut i ett 

syfte och en frågeställning. Därefter följer avgränsningar, begreppsdefinitioner och 

uppsatsens disposition. 

 

Kapitel 2 
I kapitel två redogör vi för den tidigare forskning som vi funnit intressant i förhållande till 

vårt syfte.  

 

Kapitel 3 
I kapitel tre beskriver vi våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Kapitel 4 
I kapitel fyra redogör vi för vårt val av metod. Kapitlet inleds med vetenskapligt perspektiv 

och följs sedan av val av metod, urval, undersökningen tillvägagångssätt, databearbetning, 

etiska överväganden och avslutas med våra egna förförståelser.  

 

Kapitel 5 
I kapitel fem presenterar vi studiens resultat.  

 

Kapitel 6 
I kapitel sex diskuterar vi studiens resultat utifrån våra teorier samt tidigare forskning. 

Därefter redovisar vi våra slutsatser, personliga reflektioner och metoddiskussion för att 

avsluta med förslag på fortsatt forskning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel presenterar vi ett urval av tidigare forskning kring entreprenörskap, både 

internationell och svensk, som vi anser relevant för vårt syfte.  

 
 

Det har gjorts mycket forskning kring just entreprenörer och entreprenörskap och syftet med 

dessa varierar. Vi har valt att fokusera på några studier som undersöker vad det är som 

motiverar individer till att starta företag och vad som påverkar människor i deras karriärsval 

samt en studie som berör anställningsbarhet.  

2.1 Motivation  
 
De finns flera forskare som studerat ämnet motivation till entreprenörskap för att sedan 

bygga upp egna motivationsmodeller utifrån dessa studier. Tre exempel på dessa är Segal, 

Borgia och Schoenfeld (2005), McClelland (1987) och Feldman och Bolino (2000). Segal 

m.fl. (2005) har skapat en motivationsmodell för entreprenörskap genom att studera 

existerande modeller och forskning inom området för att sedan utföra en egen kvantitativ 

studie. David McClelland (1987) har även han kopplat ihop olika studier, som han själv har 

utfört, för att sedan komma fram till en motivationsteori. Feldman och Bolino (2000) har i sin 

studie utgått från Scheins (1994) typologi om kärriärsankare och sedan gjort en kvantitativ 

undersökning kring detta för att även de komma fram till en motivationsmodell för 

entreprenörskap. 
 

Segal m.fl.(2005) introducerar i deras studie vad som krävs för att bli en egenföretagare, 

vilket de förklarar som skillnaden mellan önskan att vara egenanställd jämfört med önskan 

att arbeta för någon annan. Då det innebär en del risker att vara egenföretagare har de tagit 

med riskaspekten med att starta ett eget företag som en variabel i modellen, och som en 

orsak till att våga eller inte våga agera. Genom detta tillsammans med individens upplevda 

möjligheter till att starta ett eget företag har de skapat ett förslag på en motivationsmodell 

för entreprenörskap. 

 

Studiens resultat pekar på att risktolerans, själveffektivitet och uppfattade önskvärda nätverk 

har stor betydelse för individers motivation till entreprenörskap. Vidare kommer de fram till 

att när dessa tre variabler kombineras och innehas av en person ökar möjligheterna och ger 

personen bättre förutsättningar till att motiveras att vilja bli en entreprenör. Segal m.fl. anser 

att deras resultat har ett viktigt budskap till de människor som har möjlighet att guida och 

influera personer till olika karriärsval och tillhandahålla karriärsförberedelser. De föreslår att 

entreprenörskap som karriärsval ska förmedlas på ett bättre sätt både på utbildningsnivå 

samt politisk nivå (Segal m.fl. 2005).  

 

McClelland (1987) kommer genom sina studier fram till att entreprenörer främst motiveras 

av ett prestationsbehov. Han menar att människor med ett stort prestationsbehov i större 

utsträckning än andra vill nå framgång i arbetslivet exempelvis genom entreprenörskap. 

Dessa människor motiveras av att göra saker bättre än någon annan. Han menar att 

människor som har ett högt prestationsbehov lockas av att ta sig an någorlunda svåra 

uppgifter som inte är så pass lätta att alla kan klara av dem, men inte heller så svåra att det 

finns en stor risk att misslyckas. Han fastställer även genom sina studier att människor med 

ett stort prestationsbehov söker sig till aktiviteter som involverar personligt ansvar för 
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resultatet eftersom de enbart då kan känna tillfredställelsen av att göra någonting bättre. De 

tar gärna personligt ansvar vid riskfyllda aktiviteter om de har möjlighet att påverka utfallet 

av dessa. De vill ha ett personligt ansvar för resultatet eftersom de bara då kan njuta av att 

göra någonting bättre än andra. De föredrar även att ta sig an aktiviteter där de får feedback 

på sina prestationer. Annars kan de inte veta om de är bättre än andra eller inte. Pengar är ett 

exempel på feedback och människor med ett högt prestationsbehov tenderar att se pengar 

som ett mått på framgång. Människor med ett stort prestationsbehov söker därför ofta efter 

nya och effektivare sätt att nå mål. Med detta följer att personer med ett stort 

prestationsbehov är mer rastlösa och gärna undviker rutiner. De är mer innovativa än 

personer med ett lågt prestationsbehov (McClelland, 1987). 

 

Feldman och Bolino (2000) har i sin studie gällande vad som motiverar människor till att bli 

egna företagare valt att utgå ifrån Scheins (1994) karriärsankare. Med karriärsankare menar 

Schein någonting som styr motivationen till en persons val av karriär. Feldman och Bolino 

har valt att studera tre av dessa fem karriärsankare då de anser att dessa tre är relevanta för 

egenföretagares karriärsval. Dessa karriärsankare är självständighet, trygghet och stabilitet 

samt kreativitet. Undersökningen visade att individer som hade olika karriärsankare även 

skilde sig åt i motiven till att bli egna företagare. Nästan hälften av respondenterna i studien 

hade valt att bli egenföretagare för att få möjligheten att vara mer självständiga och en 

tredjedel startade företag på grund av möjligheten att bygga upp en idé och uppnå en större 

kreativ frihet att använda sina kunskaper. För resterande respondenter var orsaken främst att 

behålla ett stabilt liv. Deras fokus låg främst på kontroll och de hade ett lågt intresse för 

utmaningar, de sökte på så sätt trygghet och stabilitet. Resultatet tyder på att karriärsankarna 

påverkar individers tillfredsställelse med att driva ett eget företag samt deras avsikter att 

vara kvar som egna företagare (Feldman & Bolino, 2000:65).  

 

Något som ofta nämndes som den största utmaningen med att vara egenföretagare var att 

kunna balansera arbetet med ett socialt liv. Detta då man som egenföretagare jobbar ofta och 

mycket och inte har möjlighet till det sociala livet på samma sätt. Å andra sidan är 

egenföretagarens tydliga värde den frihet som kommer med att arbeta självständigt. Personer 

i undersökningen förklarar att de trivs med det egna ansvaret och att de har möjlighet att 

planera sin egen tid. Att få använda sin egen kreativitet och skicklighet är också något som 

nämns som positivt (Feldman & Bolino, 2000:61). Det framkommer i studien att många 

väljer att starta ett eget företag för att själva kunna bestämma när de ska arbeta. Denna 

flexibilitet kan dock istället ofta leda till mindre ledig tid och det gäller enligt 

respondenterna att inte lova för mycket, att lära sig att säga nej och att ha hårda regler för 

arbetstider och ledig tid (Feldman & Bolino, 2000:62).  

 

Dessa tre studier fokuserar samtliga på vad det är som motiverar individer till att starta eget 

företag och de har alla fastställt olika motiv. Att de fått fram olika resultat trots att de 

undersökt samma område visar att det finns många aspekter av ämnet motivation till 

entreprenörskap inom tidigare studier. Vi har även tittat på två studier som undersöker vad 

som påverkar människor i deras karriärsval vilka vi presenterar nedan. 

2.2 Karriärsval 
 

Vi likställer beslutet att starta eget företag med att göra ett karriärsval och vi har därför tittat 

närmare på två studier som haft som syfte att undersöka just hur människor gör sina 

karriärsval. Dessa är gjorda av Hodkinson och Sparkes (1997) och Erik Ljungar (2007). 

Hodkinson och Sparkes (1997) har skapat en modell för karriärsval utifrån Pierre Bourdieus 

teorier samt genom att göra en egen studie bland ungdomar som har avbrutit sina 
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heltidsutbildningar och istället valt en form av arbetsträning vilket Hodkinson och Sparkes 

likställer med ett karriärsval. Erik Ljungar (2007) undersöker genom sin studie varför ett 

urval av iranier, kurder och chilenare i Sverige har valt att ta beslutet att starta egna företag. 

Han har gjort en kvalitativ studie med intervjuer som metod. Hodkinson och Sparkes modell 

för karriärsval består av tre dimensioner: 

 

Den första dimensionen står för ett rationellt beslutsfattande som grundas i individers 

habitus. Habitus är de tidigare erfarenheter och vanemönster som en person bär med sig. 

Hodkinson och Sparkes fick fram att många av de ungdomar som deltog i studien valde 

arbeten baserat på deras personliga habitus då beslutstagandet var kontextrelaterat och kunde 

inte separeras ifrån elevernas familjebakgrund, kultur och livshistoria. 

 

Den andra dimensionen står för att beslut påverkas av interaktioner med andra inom det 

fältet personen själv befinner sig i, beroende på de olika resurser som de olika aktörerna 

innehar. Hodkinson och Sparkes undersökning visar att ungdomarnas karriärsval även 

berodde på ett komplext mönster av relationer till intressenter. Enligt Bourdieu för varje 

intressent med sig kapital. Dessa kan vara ekonomiska, sociala, kulturella och symboliska. 

Kapitalen ger människor makt att påverka spelets regler. 

 

Den tredje dimensionen står för att beslut påverkas av det delvis oförutsägbara mönstret av 

kritiska punkter och rutiner som bestämmer livets bana. Människor ställs inför kritiska 

punkter som skapas eller följs av perioder av rutin. Dessa kritiska punkter och perioder av 

rutin ser olika ut beroende på exempelvis vilken social klass, kön, utbildningsnivå och 

etnicitet en person har. 

 

De olika moment som utgör denna modell kan inte separeras förutom när de används som 

analytiska redskap. Allting är en del utav en makrokontext som består av sociala, politiska, 

ekonomiska, kulturella, geografiska och historiska dimensioner. Inom detta ligger fältet, 

som i detta fall är arbetsmarknaden, med sina interaktioner, maktkamper, allianser och 

förhandlingar, där spelets regler bestäms av just dessa interaktioner tillsammans med de 

formella reglerna.  

 

Hodkinson och Sparkes (1997) menar att denna modell ska kunna bidra med att demonstrera 

behovet av en sociologisk syn på karriärsval. De menar att modellen undviker fällorna av att 

tro att karriärsval enbart tas genom underförstådd social påverkan eller att se människor som 

totalt fria i sitt beslutsfattande. 

 

Erik Ljungar (2007) kommer i sin studie fram till att anledningen till att människor väljer att 

starta eget företag skiljer sig åt beroende på etnicitet. Iraniernas främsta anledning till att 

starta eget företag visade sig vara en utestängning från arbetsmarknaden. Att starta företag 

sågs som den enda chansen till försörjning samtidigt som de ville ha kontroll över sina egna 

liv och slippa diskriminering på arbetsmarknaden. Kurderna som intervjuades framhöll även 

de att deras främsta motiv till att starta eget företag var försörjning då de inte fick någon 

anställning samt att de inte ville ligga samhället till last. Chilenarnas motiv till att starta eget 

företag skiljer sig däremot från iraniernas och kurdernas och handlade inte om försörjning 

och utfrysning från arbetsmarknaden. Majoriteten av de chilenare som intervjuades hade 

redan arbete när de valde att starta sina företag och deras motiv liknade mer de motiv som 

svenskar brukar uppge till att starta eget företag. Detta är motiv så som att vilja förverkliga 

en affärsidé eller viljan att kunna arbeta självständigt och råda över sitt eget liv.  
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Ljungar (2007) nämner att det finns många arbetsmarknadsåtgärder som ska underlätta för 

personer med utländsk bakgrund att starta eget företag. Han menar dock att detta ofta inte är 

den främsta anledningen till att dessa väljer att starta eget företag. Den främsta anledningen 

menar han istället är att dessa personer inte känner att de får någon meningsfull hjälp ifrån 

arbetsförmedling med sitt jobbsökande eller för att de fått avslag på ansökningar från 

arbetsgivare. De blir frustrerade över detta och startar därför företag. Att chilenarnas motiv 

skiljer sig från detta menar Ljungar beror på att de invandrade till Sverige under en tid då det 

behövdes arbetskraft och många fick anställning snabbt. De blev på så sätt mer integrerade i 

samhället än iranierna och kurderna som anlände till Sverige då vi inte hade samma behov 

av arbetskraft. Iranierna och kurderna har därför blivit utestängda från arbetsmarknaden och 

sett sig som tvungna att starta företag medan chilenarna som redan hade arbete valde att 

starta företag eftersom de själva önskade detta och uppger därför liknande motiv till 

företagsstarten som svenska företagare.  

 

Vi finner det intressant att Ljungars (2007) studie kan jämföras med samtliga dimensioner i 

Hodkinson och Sparkes (1997) studie. Den första dimensionen står för att personers 

livshistoria, kultur och familjebakgrund påverkar deras karriärsval vilket framkommer i 

Ljungars studie då några av kurderna nämner att de har företagandet i kulturen och att det 

därför faller sig naturligt för dem. Den andra dimensionen i Hodkinson och Sparkes studie 

står för att karriärsval grundar sig i relationer till aktörer inom fältet som i detta fall avser 

arbetsmarknaden, vilket de nyanlända iranierna och kurderna i Ljungars studie saknar. De 

blir då tvungna att välja entreprenörskap som sysselsättning. Även punkt tre i Hodkinson 

och Sparkes studie som handlar om kritiska punkter kan jämföras med Ljungars studie då 

deras kritiska punkt antagligen var att flytta till Sverige och de tvingades då att göra ett ofta 

oönskat karriärsval.  

2.3 Samhällsförändring och anställningsbarhet 
 

Vi har även tittat närmare på en studie som rör samhällsförändringen och synen på 

anställningsbarhet av Renita Thedvall (2004). Hon beskriver hur tankarna i samhället har 

förändrats och att det generellt har skiftat på den svenska arbetsmarknaden. Ansvaret för att 

få en anställning har gått från att vara statens ansvar till individens eget. Detta skifte har 

inneburit att det nu är upp till varje individ att hålla sig anställningsbar eller egenanställd. 

Denna typ av individualisering har lett till att människor idag vill skapa sina egna arbeten 

och synen på individens eget ansvar på arbetsmarknaden återkommer kontinuerligt genom 

hela studien. 

 

Thedvall (2004) studerar ett ”starta eget” projekt som arbetsförmedlingen genomfört. 

Projektet startades med syftet att få människor att känna sig trygga i att starta eget företag. 

Genom projektet hölls kurser för att motivera och ge stöd till deltagarna för att få dem att 

känna sig och agera som entreprenörer. Ingen av deltagarna i projektet hade tidigare tänkt 

tanken att de skulle vilja starta eget företag innan de blev arbetssökande. De hade en 

uppfattning om hur en egenföretagare bör vara och kände inte att de själva platsade där. 

Anledningen till att de trots allt valde att ingå i projektet var för att få lära sig att starta ett 

eget företag så att de kunde få frihet i en egen verksamhet och inte behövde vara 

underställda någon annan.  

 

Trots de utbildningar och kurser som ingick i projektet kände deltagarna efter projektets slut 

att de fortfarande inte var trygga i entreprenörsrollen och kände sig osäkra mycket på grund 

av alla risker denna typ av sysselsättning skulle innebära. Endast en av de sexton deltagarna 

säger efter projektets slut att hon lärt sig tänka som en företagare. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenterar vi de teorier vi valt att ta upp som relevanta för vår studie och 

dess syfte. Detta i form av en teori kring anställningsbarhet samt Pierre Bourdieus 

kapitalbegrepp. 

 

3.1 Anställningsbarhet 
 

Anställningsbarhet som teori fångar dagens ideal för relationerna mellan arbete, kompetens 

och lärande. Förbättrad anställningsbarhet ses idag som en strategi för att förbättra 

människors arbetskapacitet, arbetsvillighet samt tillträde till arbetsmarknaden. Kompetenser 

och färdigheter ses som obeständiga varor av strategiskt värde för individer och 

organisationer men även för hela nationer. Anställningsbarhet som begrepp fylls med olika 

mening, innehåll och värden beroende på inom vilka sammanhang det används (Garsten & 

Jacobsson, 2004: kapitel 1). 

 

Ur ett individperspektiv kan anställningsbarheten ge olika möjligheter till självstyrning, både 

i förhållande till kraven från samhället och i förhållande till förståelsen av sig själv 

(Berglund & Fejes, 2009:32). Genom tiden har det skett en förskjutning av synen på 

anställningsbarheten, både av innehållet samt värderingarna kring denna. Man har gått från 

att se anställningsbarhet som ett sysselsättningsperspektiv där samhället och arbetsgivare 

sågs som ansvariga för människors möjligheter till arbete, till ett ökat ansvar hos individerna 

själva. Individer förväntas idag själva ta ansvaret för sina liv i form av att hålla sig 

anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden. Detta individuella ansvar kan även 

förklaras genom termen livslångt lärande, vilket kan sägas innebära att individer driver sina 

liv som företag och investerar i ny kunskap och utbildning för att på så sätt erhålla den rätta 

kompetensen för att kunna hantera arbetsmarknadens föränderliga krav. Dessa krav gör även 

att de individer som inte motsvarar kraven hamnar utanför den nya arbetsmarknaden och 

inte ses som önskvärda. Denna förskjutning gör att den individuella synen och ansvaret för 

anställningsbarhet tas för givet som önskvärt och ses idag som en självklarhet i vårt 

samhälle och arbetsliv. De kollektiva lösningarna så som fackförbund blir i och med detta 

inte lika självklara som de tidigare varit och den svenska arbetsmarknadens traditioner bryts 

till viss del (Berglund & Fejes, 2009:36f). Idag läggs mycket fokus på anställningsbarhet 

som utgångspunkt för att nå framgång i karriären (Berglund & Fejes, 2009:170).  

 

Anställningsbarhet kan innefatta både formella kvalifikationer och kompetenser. Det kan då 

röra sig om kunskap och färdigheter men även personliga egenskaper. Dessa kan exempelvis 

uppnås genom olika utbildningar eller tidigare arbetslivserfarenheter (Berglund & Fejes, 

2009:71). Beck (1998) kallar detta individualiserade samhälle för ett risksamhälle, han 

menar att människor i större utsträckning hänvisas till sitt eget öde på arbetsmarknaden med 

de risker men även möjligheter det kan innebära. Individen måste trygga sig själv genom 

arbete och organisera hela sitt liv kring detta. Beck menar även att det i och med detta råder 

ett riskfyllt system på arbetsmarknaden med stor flexibilitet och lösa anställningsformer där 

det för individen gäller att åstadkomma sin egen säkerhet (Beck, 1998:119-124).   

 

Ett teoretiskt verktyg som kan användas och sättas i kontext till begreppet anställningsbarhet 

är Pierre Bourdieus teori om klass och kapitalformer. Bourdieu talar om fyra olika 

kapitalformer som han menar att vi människor besitter i olika grad. Dessa är det sociala, 
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kulturella, ekonomiska och symboliska kapitalen. Det sociala kapitalet är de fördelar som en 

individ får genom att vara medlem i någon grupp. Det kulturella kapitalet kan vara en 

examen från ett universitet och ökas i och med goda betyg eller liknande. Ekonomiskt 

kapital är precis som det låter relaterat till individens ekonomiska ställning. Slutligen kan det 

symboliska kapitalet ses som ett kapital de övriga kapitalen kan översättas till, och då få ett 

symboliskt värde. Dessa kapital relaterar även till vad människor ser som eftersträvansvärt 

och hur de förstår sig själva i socialt sammanhang. Bourdieu talar även om habitus och fält 

där habitus är människors inre dispositioner och som påverkas av de olika kapital som en 

individ bär med sig och fungerar som ett omedvetet handlingsmönster. Fält å sin sida kan 

beskrivas som relationer mellan olika positioner som människor måste ta ställning till 

(Berglund & Fejes, 2009:172f). Arbetsmarknaden kan till exempel ses som ett fält där det 

råder kamp om olika positioner och anställningsbarheten kan ses som en strid om det 

symboliska kapitalet. Vi har därför valt att komplettera begreppet anställningsbarhet med 

Bourdieus kapitalbegrepp.  

3.2 Pierre Bourdieus kapitalbegrepp 
 

Kapital kan beskrivas som de symboliska och materiella tillgångar individer besitter 

(Broady, 1998:3). Kapital är avgörande för vilken position i samhället en person har och en 

individs klasstillhörighet bestäms av dennes tillgång på kapital. Klasstillhörigheten får en 

individ genom att koppla samman de olika kapitalen. Detta bildar i sin tur en sorts 

samhällshierarki och desto högre upp i hierarkin en person hamnar desto mer makt och 

symboliskt kapital erhåller denne (Bourdieu, 1989:18-20). Vi gör nedan en närmare 

presentation av de olika kapitalbegreppen. 

 

Kulturellt kapital  
Det kulturella kapitalet är en persons kunskaper, erfarenheter, sätt att prata, tänka och 

uppfatta saker. Exempelvis examina från respekterade lärosäten och kunskap om klassisk 

musik och litteratur är tillgångar som kan leda till kulturellt kapital. Kulturellt kapital 

handlar mycket om att vara välinformerad om den rådande finkulturen. Det är den 

dominerande klassen som innehar det kulturella kapitalet. De personer som hör till den 

dominerande klassen känner sig hemmastadda i denna kultur till skillnad mot de folkliga 

klasserna. De folkliga klasserna saknar ambitionen att tillägna sig denna kultur men de 

erkänner den ändå som värdefull och legitim (Broady, 1998:6).  

 

Ekonomiskt kapital 
Ekonomiskt kapital är relaterat till en individs ekonomiska ställning och kan beskrivas som 

materiella tillgångar samt kunskap om ekonomins spelregler (Berglund & Fejes, 2009:172f). 

Det krävs ofta ekonomiskt kapital för att erhålla mer av de andra kapitalformerna. Att ha ett 

högt ekonomiskt kapital innebär främst att ha mycket pengar. Detta kan i sin tur utöka både 

det sociala kapitalet då man har råd att åka med på olika typer av arrangemang och resor och 

på så sätt öka sitt sociala kapital. Även det kulturella kapitalet kan ökas genom att man har 

råd att tillexempel sysselsätta sig med de dyrare sporterna eller köpa dyr konst (Broady, 

1998:14). 

 

Socialt kapital 
Socialt kapital är de fördelar som en individ får genom att vara medlem i någon grupp och 

genom nätverk av olika slag (Broady, 1998:6). Dessa grupper och nätverk kan individen 

vara född inom eller skapa sig genom möten och kontaktknytning (Berglund och Fejes, 

2009:172f). Genom att ingå i rätt sammanhang kan en individ erhålla vissa möjligheter som 

hon eller han annars inte skulle ha gjort. Socialt kapital kan därför sägas hjälpa individen att 
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öka och förbättra andra typer av kapital och kan vidare öka chanserna till att få legitimitet på 

fältet (Bourdieu, 1997;51). Socialt kapital kan till exempel leda till ekonomiskt och 

kulturellt kapital om individen medvetet investerar i dessa genom att använda sitt sociala 

kapital (Portes, 1998:3f ) 

 

Symbolisk kapital 
Symboliskt kapital är den form olika typer av kapital antar när de erkänts som legitima och 

då får ett symboliskt värde. Detta kapital kan ses som de tillgångar en individ har som av 

sociala grupper ses som värdefulla. Människor erhåller symboliskt kapital genom att deras 

bedrifter tillkännages ett värde av andra människor som är disponerade att uppfatta dessa 

bedrifter, alltså de personer som redan besitter symboliskt kapital (Broady, 1998;6). Det 

symboliska kapitalet fångar hur det kommer sig att saker så som tillexempel vissa titlar 

erhåller tilltro och anses aktningsvärda. Det symboliska kapitalet vilar på gruppens 

föreställningar och är inte en individuell angelägenhet (Bourdieu, 1992:42). En titel som 

exempelvis professor eller entreprenör utgör symboliskt värde då de känns igen och anses ha 

ett visst värde av andra (Berglund & Fejes, 2009:172f). De personer som besitter symboliskt 

kapital erhåller status, prestige och ära. Kapitalet genererar därav makt eftersom de som 

besitter symboliskt kapital har befogenhet att klassificera människor och sätta normer 

(Bourdieu, 1989).  

 

Två ytterligare begrepp som Bourdieu talar om och som kan sättas i relation till 

kapitalbegreppet är habitus och fält. Habitus är ett system av dispositioner som tillåter 

människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. En människas habitus 

grundar sig i de vanor denne erhåller genom familj och omgivning och fungerar som ett 

omedvetet handlingsmönster (Broady, 1998:3). Habitus ser olika ut beroende på vilken 

position i samhället en individ har och för att nå en högre position krävs ett visst habitus som 

kan byggas upp genom att utveckla rätt kapital (Berglund & Fejes, 2009:172f).  

 

Ett fält kan beskrivas som ett system av relationer mellan positioner. Ett socialt fält, som 

även kan beskrivas som ett kampfält eller konkurrensfält, avser ett föränderligt område i 

samhället där människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem 

(Broady, 1998:3). Det uppstår då en kamp om de mest prestigefyllda positionerna. För att ett 

fält skall fungera krävs att det finns människor som är beredda att spela spelet och att de 

innehar det habitus som inrymmer insikt och erkännande av spelets regler och dess insatser. 

Styrkan i positionen på fältet beror på det kapital som värderas högst i det specifika 

sammanhanget (Bourdieu, 1992:42). Arbetsmarknaden kan ses som ett fält där det råder en 

kamp om olika positioner. På arbetsmarknaden kan anställningsbarheten ses som en strid om 

det symboliska värdet eller speciella tillgångar som kan tänkas öka individens 

anställningsbarhet (Berglund & Fejes, 2009:172f). 
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4. METOD 
 

I detta kapitel redovisar vi för hur undersökningen har gått till väga. Vi presenterar vårt 

vetenskapliga perspektiv samt val av metod. Vidare beskriver vi vårt urval, undersökningens  

tillvägagångssätt, databearbetningen, etiska överväganden samt vår egen förförståelse.  

 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 
 
Vår studie grundas i ett hermeneutiskt perspektiv som handlar om att försöka förstå ett 

fenomen. En hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människors 

handlingar och känslor (Thurén, 2007:103). Den hermeneutiska cirkeln syftar till att en 

tolkning växer fram i och med individens förförståelse i samverkan med möten, nya 

erfarenheter och idéer. När man tolkar en intervju blir helhetsbilden beroende av dess delar 

och för att kunna tolka och få en djupare förståelse måste helheten förstås med hjälp av 

delarna och delarna med hjälp av helheten (Aspers, 2007:23). I och med att vårt syfte är att 

undersöka vilka känslor och motiv som styr våra respondenters val att starta eget företag 

använde vi oss i vår studie av det hermeneutiska perspektivet för att kunna tolka och förstå 

våra respondenter på bästa sätt.            

 

Vi började vår studie med att utgå från en induktiv ansats, vilket innebär att forskningen och 

insamlingen av empiriskt material sker före val av teori. Detta för att sedan försöka komma 

fram till teoretiska påståenden om vårt fenomen, entreprenörskap, utifrån det empiriska 

materialet (May, 2009:47f). Denna ansats valde vi då vi inte ville placera in våra 

respondenter i fack genom förvalda teorier redan under våra intervjuer. Vi ville under 

undersökningens gång se vilken information som kommer fram från våra respondenter och 

genom deras känslor och tankar i efterhand välja passande teorier. Vi tror dock att det är 

svårt att vara helt induktiv i sin ansats mot materialet då det, som Becker (2008) talar om, är 

svårt att lägga sin förförståelse åt sidan och det är kanske inte heller alltid det bästa. Vi har 

därför under undersökningens gång använt oss av ett växelarbete mellan den induktiva 

ansatsen och den deduktiva ansatsen som istället handlar om att producerar empiriskt 

material i syfte att pröva en redan bestämd teori (May, 2009:47). Vi har på så vis använt oss 

av vad Aspers (2011) kallar en abduktiv ansats, en sicksackande eller växelliknande ansats 

(Aspers, 2011:259).  Denna ansats innebär att utgångspunkten ligger i det empiriska 

materialet men avvisar inte teoretiska föreställningar. Under studiens gång har det empiriska 

materialet utvecklats genom intervjusvar och våra teorier har då omarbetats i förhållande till 

empirin och inkluderar endast det som är relevant för studiens innehåll. Det sker en 

alternering mellan våra teorier och vår empiri, och de omtolkas successivt i skenet av 

varandra (Alvesson & Sköldberg, 2008:55f).  

4.2 Val av metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Målet med metoden är att kunna hitta förklaringar 

baserade på förståelse samt att se händelser i sitt sammanhang (Aspers, 2011:33). Vi har inte 

valt att använda den kvantitativa metoden då denna metod i större utsträckning används vid 

mätningar med hjälp av matematik och statistik. Vi bedömde därför att den kvalitativa 

metoden lämpade sig bäst för vår undersökning då vi ville förstå entreprenörernas 

upplevelser snarare än att mäta dem. 
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Vi har valt att använda oss av intervju som tillvägagångssätt i vår studie. Aspers (2011) 

menar att man kan definiera intervjun som en samtalsrelation forskare och respondent 

emellan, där syftet är att förstå den eller de hon samtalar med och att samtalet i grunden 

handlar om att vara i kontakt med fältet för att skapa sitt empiriska material (Aspers, 

2011:133).  Vi har därför valt att utgå ifrån en tematisk öppen intervju för att kunna ha 

förutbestämda teman att utgå från men ändå kunna lämna utrymme för respondenternas 

berättelser och våra egna följdfrågor. Vi hoppas och tror att detta ämne är något som 

respondenterna känner starkt för samt har lätt att tala fritt om. Vi ville då inte förstöra deras 

berättelser genom att avbryta med frågor utan hoppades på ett avslappnat samtal som flyter 

på utan större styrning från intervjuaren. Vi ville att intervjun skulle formas som ett samtal 

för att på så sätt kunna använda oss av samtalets logik. Det vill säga att som intervjuare och 

forskare kunna använda våra vardagskunskaper och följa situationens logik. Vi ville 

åstadkomma närvaron som medmänniskor och inte försöka radera ut oss själva och inte 

agera för formellt som under ett förhör. Vi ville ha avslappnade intervjuer så att både vi och 

respondenterna skulle känna oss bekväma för att på så sätt få så utvecklade och djupgående 

svar som möjligt (Aspers, 2011:138).  

 

Vi har i intervjuguiden använt oss av nio huvudfrågor/teman som vi valt att utgå ifrån. 

Under dessa huvudfrågor har vi punktat upp vad vi förväntar oss att få ut av frågorna för att 

på så sätt lättare kunna få fram det vi vill undersöka. Om respondenterna inte själva kommer 

in på detta har vi följdfrågor att tillgå. Detta har vi gjort för att få en liknande struktur på 

samtliga intervjuer men inte begränsa möjligheten till entreprenörernas egna historier. 

Intervjuguiden inleds med en bakgrundsfråga kring företaget, för att mjuka upp 

respondenterna och få ett avslappnat samtal.  

 

Det är viktigt att en vetenskaplig undersökning är tillförlitlig och att det som är meningen att 

undersökas undersöks. Detta brukar diskuteras i termerna reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig utifrån att mätningen är korrekt utförd 

samt att tillfälligheter inte påverkar resultatet. Validitet bygger på att man undersöker det 

som är avsett att undersökas (Thurén, 2007:26). För att reliabiliteten ska tillgodoses och vårt 

resultat ska bli så tillförlitligt som möjligt har vi bland annat tänkt på vår intervjuguides 

utformning, att de frågor vi ställer är relevanta och att svaren på så vis blir tillförlitliga för 

vårt syfte. Vi spelade in våra intervjuer för att inte missa information och i efterhand ha 

möjlighet att lyssna på materialet igen. Vi använde oss av samma sorts kodning på samtliga 

intervjuer för att skapa tillförlitlighet i resultatet. Vi har en urvalsgrupp som består av både 

män och kvinnor i olika åldrar med olika erfarenheter kring entreprenörskap vilket gör att en 

specifik grupp inte kan påverka resultatet. För att uppnå validitet i vår studie hade vi under 

intervjuerna följdfrågor att tillgå för att på så sätt kunna följa upp respondenternas svar. Vi 

hade även under intervjuerna möjligheten att försäkra oss om att respondenterna förstod våra 

frågor korrekt för att få svar på och undersöka det som vi avsett undersöka genom dessa 

följdfrågor.     

4.3 Urval 
 
Vi har valt att intervjua tio entreprenörer vilka vi har valt ut genom ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval innebär att vi har valt ut personer att intervjua som vi utgår ifrån har de 

upplevelser och erfarenhet som vi eftersträvar i vår undersökning (May 2009:121). 

Människor har mycket kunskap om den värld de lever i, de måste de för att klara av den, 

både svårigheter och framgångar. De anpassar sig till sin världs möjligheter, motsägelser 

och konflikter och löser de problem som de ställs inför. Vårt utgångsläge är i det avseendet 

att respondenterna sitter inne på kunskaper om just entreprenörskap. Vi kan därför dra fördel 
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av denna kunskap och i vårt urval titta, lyssna och lära av de erfarenheter och upplevelser 

som dessa individer kan förmedla.  

 

Vi har valt ut våra respondenter dels genom personliga kontakter och dels genom att 

undersöka vilka företag som finns tillgängliga där företagsgrundaren fortfarande är verksam 

ägare. Vi har även haft med i vår beräkning att företagen bör finnas inom ett geografiskt 

område som gör det möjlig för oss att besöka dem. Vi har sedan kontaktat företagsgrundarna 

för att fråga om de har intresse av att medverka i vår studie. Vi har medvetet valt att 

intervjua personer som startat företag inom vitt skilda branscher då vi inte vill fokusera på 

företagets framgång, bransch eller storlek. Vi har inte heller lagt någon vikt vid när de 

startades då det är känslorna och upplevelserna kring vad som drivit dem till att starta eget 

företag som vi vill undersöka i denna studie. Samtliga tio entreprenörer som vi valt att 

intervjua har varit med och startat företaget, arbetar aktivt med det idag samt försörjer sig 

genom detta. 

4.4 Undersökningens tillvägagångssätt 
 
Aspers menar att för att skapa bra forskningsfrågor och ett intressant ämne bör man som 

forskare erhålla och söka tidigare forskning, läsa litteratur och samtala med kunniga 

personer för att på så vis finna skäl till varför en empirisk studie ska utföras (Aspers, 

2011:67). Vi startade vår studie med att söka tidigare forskning kring ämnet för att på så sätt 

få så mycket kunskap om ämnet som möjligt. Efter genomläsning av dessa kunde vi sedan 

komma fram till några huvudfrågor som vi ansåg som intressanta och som vi ville fokusera 

undersökningen kring och utveckla. Detta sökande efter information grundade sig i en 

föreställning och ett intresse för just detta ämne som vi besatt redan innan undersökningen 

påbörjades. Becker (2008) skriver om att alla våra vetenskapliga föreställningar skapas av 

just vardagsföreställningar. Det som är faran i detta är att vi kan tillskriva människor 

egenskaper, vad vi tror att de känner, eller som Becker uttrycker; ”I brist på verklig kunskap 

tar våra föreställningar över”(Becker, 2008:26). Vi har varit medvetna om detta och försökt 

att sätta vår förförståelse inom parantes under studiens gång. 

 

Nio av de tio intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser. Den tionde intervjun 

genomfördes via telefon. Vi ville ha personliga möten med samtliga respondenter men på 

grund av geografiska svårigheter samt tidsperspektivet som finns vid denna studie gick det 

inte att genomföra denna intervju på respondentens arbetsplats. Att de övriga intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplatser tror vi underlättade och gjorde 

respondenterna mer avslappnade och vi kunde genom detta få fram ärliga och djupgående 

svar (May, 2009:155f). 

 

Vi inledde våra intervjuer med att informera respondenterna om syftet med studien samt 

frågade om det gick bra att vi spelade in intervjun. Anledningen till att vi valt att spela in 

våra intervjuer är för att genom detta få en möjlighet att sedan transkribera intervjuerna 

ordagrant och inte riskera att minnas svaren fel eller misstolka dessa i efterhand. Vi kan 

genom inspelningarna åter lyssna på intervjuerna för att kunna göra en så rättvis tolkning av 

respondenternas svar som möjligt (Trost, 2010:74). Vi förde minnesanteckningar under 

intervjuerna för att i efterhand genom dessa kunna gå tillbaka och se vad respondenterna lagt 

vikt vid under intervjun samt våra egna tankar kring detta. Dessa anteckningar försökte vi 

föra konkret för att möjliggöra en så ren tolkning som möjligt av vår data (Becker, 2008:88). 

Det är dock svårt att undvika att lägga in egna tolkningar då man alltid utgår från sina egna 

föreställningar.  
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Under intervjuerna valde vi att vara endast en eller två intervjuare för att det inte skulle 

kännas som förhör och för att få respondenterna att känna sig så avslappnade som möjligt. 

Den inledande intervjufrågan rörde bakgrundsfakta som vi hoppades skulle göra 

respondenterna varma i kläderna samt öppna upp för ett samtal som rör något 

respondenterna har starka känslor kring. Holstein och Gubrium (1997) skriver om ett aktivt 

intervjuande som innebär att vi som intervjuare inte ska tro att ett antal frågor kommer att 

leda oss till de ”rätta” svaren utan att det för oss handlar om att lyckas gräva ur 

respondenterna deras åsikter och tankar. Detta var någonting som vi hade i åtanke under 

våra intervjuer genom att ställa följdfrågor och söka efter djupare svar. Vi försökte även 

ställa dessa frågor i formen hur för att underlätta för respondenterna att öppna sig och 

förklara sina känslor (Becker, 2008:69f). Genom att använda frågor som börjar med hur 

istället för varför ger man respondenterna mer spelrum och inbjuder dem till att svara på sitt 

eget sätt. De blir inte begränsade i sina svar och kan berätta sin egen historia kring 

entreprenörskapet (Becker, 2008:70).  

 

Samtliga intervjuer varade i omkring 30-45 minuter och avslutades med att vi tackade 

respondenterna för deras medverkan samt försäkrade oss om att vi kunde ta ytterligare 

kontakt med dem om vi i efterhand skulle uppleva att intervjuerna måste kompletteras.   

 

Arbetet med denna uppsats har fördelats jämnt oss emellan. Under skrivandets gång har vi 

använt oss av ett nätbaserat dokument. Detta för att ha tillgång till samma material och 

kunna göra förändringar som alla kunnat ta del av. Vi har alla varit delaktiga i skrivandet av 

samtliga delar av arbetet.  

4.5 Databearbetning 
 
Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dessa. Detta gjorde vi så fort som 

möjligt efter själva intervjuerna för att ha dem färskt i minnet och på så sätt underlätta 

transkriberingsarbetet. Vi skrev vid transkriberingen ner det inspelade materialet från 

intervjuerna ordagrant för att sedan påbörja vårt analys- och tolkningsarbete. 

Vid tolkningsarbete menar Becker (2008:94) att vi ofta tror att vi redan vet vad svaren 

kommer att vara, eftersom vi har sunt förnuft. Detta kan undvikas genom att man har 

antecknat så mycket som möjlig samt gjort sina anteckningar utan att lägga in någon analys i 

dessa under intervjun. Det blir då i det senare tolknings- och analysarbetet enklare att 

komma ifrån ett traditionellt tänkande och se klarare. Man bör tänka att ingenting man kan 

föreställa sig är omöjligt och kunna utmana sin egen föreställningsvärld (Becker, 2008:97). 

Vi har vad Becker kallar ett sunt förnuft men vi måste våga ifrågasätta detta för att få en 

bättre och djupare förståelse för en specifik och avgränsad vetenskaplig föreställning 

(Becker, 2008:94). Detta är en utmaning och något vi haft i åtanke under både insamlingen 

av data och under intervjun, men även under vårt analys- och tolkningsarbete genom att vara 

kritiska och utmana våra tidigare antaganden. 

 

Vi påbörjade sedan kodningen av vårt transkriberade material med hjälp av vad Aspers 

(2011) kallar marginalmetoden med färgpennor. Detta innebär i praktiken att genom 

markeringar i texten med hjälp av färgpennor kunna utläsa och se teman eller kategorier i 

vårt material (Aspers, 2011:172-174). Vi kunde genom denna kodning urskilja likheter men 

även skillnader mellan respondenterna i vårt material som intresserade oss och vi kunde 

finna teman i materialet som vi ville utgå från i vårt resultat. Efter denna process 

sammanfattade vi varje respondents historia i en kortare text för att efter det presentera varje 

respondents upplevelser och svar under de teman vi fått fram. Detta resulterade i ett mycket 

långt och beskrivande material som vi sedan fick bearbeta på nytt för att kunna välja ut och 
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presentera det som faktiskt är av vikt för vår undersökning. Vi skapade fler underteman och 

valde att döpa våra respondenter till fiktiva namn i bokstavsordning för att underlätta 

läsningen av vårt resultat så mycket som möjligt. Vi har även genom hela arbetet valt att 

använda oss av begreppen entreprenör och egen företagare växlande men dessa två begrepp 

har i arbetet samma innebörd.  

4.6 Etiska överväganden 
 
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det från Vetenskapsrådet (2002) 

upprättat ett grundläggande individskyddskrav som kan delas upp i fyra etiska huvudkrav, 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift i 

undersökningen, upplysa om att deltagandet är frivilligt samt att det kan avbrytas om så 

önskas. Informationen ska innefatta det som kan påverka deltagarnas villighet att delta i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002:7f). Detta krav tog vi hänsyn till både när vi kontaktade 

respondenterna genom telefonsamtal eller mail samt ännu en gång innan vi påbörjade 

intervjuerna genom att vi informerade om studiens syfte samt innebörden av 

respondenternas medverkan. Vi förklarade att vi skriver vår kandidatuppsats samt att 

deltagandet är frivillig men att deras medverkan uppskattas. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska ge sitt samtycke till att medverka i 

undersökningen under de förutsättningar som råder (Vetenskapsrådet, 2002:9-11). Efter att 

vi informerat respondenterna om studiens syfte tackade samtliga ja till att medverka i 

studien. De samtyckte till studiens syfte och vi informerade om att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst. De samtyckte även till att intervjuerna spelades in.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om deltagarna som kommer fram i och med 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras så att utomstående inte 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002:12f). Detta krav har vi tillgodosett genom att vi 

har använt oss av fiktiva namn och inte benämnt respondenternas företagsnamn i studien för 

att undvika att de blir igenkända samt att de inspelade och transkriberade materialet förvaras 

på en skyddad plats och inte kommer att spridas vidare. 

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen till undersökningen endast får 

användas för forskningsändamål och inte i andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). Detta har vi tagit hänsyn till genom att endast använda 

materialet till denna undersökning.  

4.7 Egna förförståelser 
 
Våra förförståelser kring eget företagande är många då alla tre som skriver denna uppsats på 

ett eller annat sätt levt eller lever med en person som har startat och drivit ett eget företag. Vi 

har sett hur mycket arbete och tid entreprenörer lägger ner på ett eget företag och 

förförståelsen är därför mycket fokuserad på de ekonomiska riskerna de tar och det hårda 

arbete som det innebär att driva företag. Ett motiv till att starta eget företag tror vi är 

möjligheten att arbeta åt sig själv och att vara sin egen chef. Vi tror även att entreprenörer 

påverkas av den rådande samhällsnormen eftersom det ligger i tiden att skaffa sig sin egen 

sysselsättning och att man som egen företagare blir hyllad och ses som en hjälte. Vi tror 

även att viljan av att tjäna pengar kan vara ett starkt motiv till att starta företag.  
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Vi tror att de tidigare uppfattningar och erfarenheter vi bär med oss rörande entreprenörskap 

kan komma att hjälpa oss i vårt arbete med denna undersökning men vi bör även vara 

lyhörda inför våra respondenters berättelser utan att lägga in våra egna åsikter. Becker 

(2008) menar att samtidigt som det är viktigt att ha respekt för den information som 

framkommer genom människors unika kunskap är det även nödvändigt för forskare att 

applicera den till sin egen kunskap och att använda denna i forskningssammanhang. Det är 

dock viktigt att inte glömma att den överlägsna kunskapen antagligen besitts av våra 

respondenter (Becker, 2008:109). Det är trots allt deras berättelser och upplevelser denna 

undersökning ska komma att handla om.   

 

 



17 

 

 

5. RESULTAT 
 

I detta kapitel presenterar vi studiens resultat, det empiriska material vi fått fram genom 

intervjuerna med våra tio respondenter. Vi inleder med att presentera samtliga 

respondenter med en kort bakgrundbeskrivning för att sedan presentera resultatet under fem 

huvudteman. 

 

5.1 Respondenternas bakgrund 
 
Anna är en caféägare i Västra Götaland som tillsammans med en annan delägare driver 

caféverksamhet med sammanlagt sju anställda. Hon har startat och drivit flera egna företag 

sedan tolv år tillbaka, innan dess hade hon en anställning inom annan bransch.   

 

Bella driver ett enmansföretag som frisör i Västra Götaland sedan tre år tillbaka. Hon har 

tidigare drivit eget företag på deltid i sex år inom samma bransch men valde att expandera 

för att kunna driva företaget på heltid.  

 

Charlotte driver ett städföretag i Västra Götaland tillsammans med en vän. Vid starten hade 

de inga anställda men i dagsläget efter elva år har de 55 anställda och har sålt hälften av 

bolaget, men driver det fortfarande på samma vis. De var båda studenter innan starten. 

 

Dan startade ett familjeföretag med sin far inom kontorsmaterialbranschen i Gästrikland för 

ca 30 år sedan, de hade då inga anställda och har sedan dess expanderat till att ha elva 

anställda. Efter faderns bortgång 1997 köpte systern in sig som delägare. Innan 

företagsstarten var Dan student. 

 

Erik driver ett litet installationsbolag som främst är verksamma i Norge men tar uppdrag i 

hela världen och har sitt säte i Västra Götaland. Han startade för fem år sedan och har just nu 

tre anställda. Innan han startade detta företag var han delägare i ett annat bolag och hade 

även en fast anställning på ett annat företag. 

 

Fredrik driver ett enmansföretag som inspirationsföreläsare och konsult i Västra Götaland 

sedan 16 år tillbaka. Han drev tidigare ett eget företag med flera anställda inom en annan 

bransch. 

 

Gustav driver ett mindre bryggeri i Västra Götaland med sex anställda. Han startade 

företaget för sex år sedan och drev innan företagsstarten ett annat enmans företag.  

 

Hugo driver ett enmansföretag inom marknadsföring och sociala medier i Västra Götaland. 

Han startade företaget för cirka ett halvår sedan och var dessförinnan student. 

 

Ingrid och Jenny driver tillsammans en butik i Västra Götaland sedan cirka ett halvår 

tillbaka. Ingrid blev tillfrågad av en vän att gå in som delägare i butiken, de två valde sedan 

att gå skilda vägar och Jenny har idag ett delägarskap. De var båda innan företagsstarten 

anställda inom andra branscher. 
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5.2  Motiv 
 
Respondenterna uppger flera olika motiv till att de valt att starta eget företag. Vi kan urskilja 

fem tydliga och återkommande motiv som vi valt att presentera under separata teman. 

5.2.1 Idéförverkligande 
 
Att få möjligheten att förverkliga en idé är någonting som främst Gustav uttrycker som ett 

starkt motiv till att starta eget företag. Han har alltid vetat att han vill driva eget företag, men 

inom vilken bransch har varierat beroende på vad han har haft för aktuell idé. 

 

”(…) alltså det blir den lösningen, om man har ett huvud som det poppar upp en massa 

konstiga idéer i hela tiden så är det ju ett sätt att förverkliga dem, det är ju att starta eget 

och försöka få det lönsamt” (Intervju Gustav). 

 

I dagsläget, när idén har genomförts, är motivet istället att bygga och utveckla företaget. Han 

vill dock aldrig tappa den kreativa sidan utan vill känna sig lite som en konstnär, som han 

själv uttrycker det. Gustav beskriver idéförverkligandet som någonting kreativt och 

konstnärligt men det finns även en annan syn på idéförverkligande. Att se över 

marknadsbehovet och sedan få en idé om hur man bäst kan tillgodose detta är någonting som 

Charlotte, Dan och Erik nämner som ett motiv till företagsstarten. 

5.2.2 Ekonomi 
 

Samtliga respondenter nämner att ekonomin är en viktig del i företagandet, men då främst i 

syfte att få sin verksamhet lönsam och de ser inte pengar som ett motiv till företagsstarten. 

Det är endast Charlotte, Dan och Hugo som nämner pengar som ett motiv till 

företagsstarten. Charlotte förklarar att hon stod vid ett vägskäl i sin karriär. Hon ville tjäna 

pengar, den ena vägen såg hon var att studera vidare och den andra att starta företag. 

Charlotte menar att hon inte främst motiverades utav branschen hon gav sig in i då denna 

ofta ses som en ful marknad med dålig status. Charlotte säger: 

 

”(…) Det beror ju på hur marknaden ser ut. Man kan ju inte öppna ett fik bara för att man 

tycker det är kul liksom och (…) personliga intressen är ju ingenting man tjänar pengar på” 

(Intervju Charlotte). 

 

Att kunna påverka sin egen lön och skapa en god lönsamhet är någonting som Dan nämner 

som en stark drivkraft i företagandet. Hugo nämner även han att ett motiv med företagandet 

är att i framtiden kunna göra en storvinst då han anser att han inte vill lägga ner så mycket 

tid som företagandet kräver utan att göra en ekonomisk vinst. 

5.2.3 Intresse 
 

Flera av respondenterna nämner att en anledning till att de valt att starta eget företag är för 

att de ska få möjligheten att arbeta med ett intresse. Bella påpekar att intresset för yrket var 

hennes främsta motiv till att starta eget företag och såg företaget som en väg in i branschen. 

Hon förklarar: 

 

”Man blir inte rik på det. Det är bara för att det är roligt. Pengar är inget som har 

motiverat mig i detta val, det är att jag har ett jobb som jag tycker är jäkligt kul” (Intervju 

Bella). 
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Även Fredriks främsta motiv till att starta eget företag var ett intresse som växt hos honom 

under åren och han uttrycker: 

 

”Jag älskar att arbete med detta, nästan till det absurdum!!” (Intervju Fredrik) 

 

Precis som Fredrik startade Hugo sitt företag på grund av att han var intresserad av ämnet 

och även hade studerat detta på högskola. Han blev innan företagsstarten erbjuden ett arbete 

men tackade nej till detta eftersom det inte innehöll tillräckligt mycket av de arbetsuppgifter 

som han är intresserad av och har utbildat sig till:  

 

”Jag vill bli duktig på marknadsföring, jag vill inte bli nått annat bara för att det finns 

jobb” (Intervju Hugo)  

 

Detta förklarar Hugo under intervjun och påpekar vikten i att öka sin kompetens och få 

möjligheten att arbeta med något han är intresserad av. 

5.2.4 Utveckling  
 

Personlig utveckling nämns av flera respondenter som ett motiv till att starta företag. En av 

dessa är Anna som hade en anställning innan hon startade sitt företag men efter ett tag ansåg 

att det blev för enformigt. Hon uppskattar att hon genom sitt eget företag får vara med och 

se helheten i arbetet och arbeta med alla delar av verksamheten. Hon menar att hon lär sig 

mycket på detta och ser det även som en sorts utbildning och merit. Hon förklarar det 

positiva med att driva eget företag: 

 

”Jag tycker att då är det på riktigt, jag tycker att är du anställd så är det inte på riktigt” 

(Intervju Anna) 

 

Hugo anger även han att ett motiv till att starta och driva företaget är att han vill bli duktig 

på och utvecklas inom det ämne som intresserar honom. Han ser företaget som ett CV som 

han ska kunna ha nytta av i framtiden. Hugo vill se helheten i arbetet och uppskattar att han 

genom företaget får arbeta med alla olika beståndsdelar. Han menar att han lär sig mycket 

genom företaget. 

5.2.5 Självbestämmande 
 

Självbestämmande är någonting som samtliga respondenter nämner som ett motiv till 

företagandet. Vi kan dock urskilja vissa skillnader i synen på vad självbestämmande innebär 

för respondenterna. Anna påpekar att hon vill åstadkomma mycket och inte vill känna sig 

inlåst. Det hon uppskattar med att driva eget företag är att kunna styra över sig själv samt att 

ha makt och kontroll över verksamheten. Bella och Fredrik ser istället självbestämmande 

som att vara fri och flexibel. 

 

Eriks främsta motiv till att driva eget företag är att han vill kunna foga över sin egen tid 

samtidigt som han vill kunna välja uppdrag som är både roliga och givande ekonomiskt. Han 

vill själv styra var, när och hur han arbetar. Han säger:  

 

”Att vara egen betyder inte att jag har mer tid, absolut inte. Men jag arbetar åt mig själv” 

(Intervju Erik) 
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Dan och Gustav ser snarare självbestämmande som möjligheten att kunna utföra idéer och ta 

beslut snabbt utan att behöva gå igenom tröga hierarkier. Gustav påpekar att det är viktigt 

för honom att kunna påverka sin situation och att detta har varit ett stort motiv till att starta 

eget företag. När han känner att han inte kan påverka sin situation drabbas han av en känsla 

av meningslöshet och känslan av att vara livegen när man säljer sin tid, vilket han anser att 

man ofta gör i en anställning. 

 

“Alltså fördelen med att vara egenföretagare det är att man får bestämma själv om man ska 

jobba ihjäl sig” (Intervju Gustav)  

 

Gustav påpekar att friheten är en fördel med att driva eget företag vilket Ingrid instämmer 

med då hon anser att man får en chans att påverka sitt liv mer genom att vara egenföretagare 

då man styr över sin egen tid och sina beslut. 

5.3 Risker  
 

Samtliga respondenter har varit väl medvetna om de risker som företagsstartandet innebär, 

trots detta anser de att fördelarna med att driva ett eget företag överväger dessa risker. De 

risker som samtliga respondenter nämnt är tid och ekonomi. Vi har därför valt att presentera 

dessa under två separata teman. 

5.3.1 Tid  
 

Det är enligt flera av respondenterna lätt att arbeta för mycket och att allt annat får komma i 

andra hand. Lägger man ner för mycket tid på företaget är stress och depression någonting 

som flera respondenter nämner som en negativ konsekvens. Charlotte säger att om man 

lägger ner för mycket tid på företaget kan det skapa stress och hon berättar att hon själv varit 

sjukskriven på grund av detta under en period. Hon ser dock att detta beror på hennes egna 

prestationsbehov och påpekar att det är något hon själv valt, men att det just är risken att 

man bara arbetar på utan att tänka sig för när man är egen företagare. Man måste vara 

medveten om stress och veta vilken tuff sits man sätter sig i. Charlotte säger: 

 

”Jag jobbade för mycket och blev mamma samtidigt. Så jag blev ju sjukskriven då. Jag 

klarade inte av det klassiska att man ska vara så bra överallt. Det är ju inte jobbet i sig som 

har förstört det. Det är ju jag själv som har haft fel inställning till vissa saker. Det är ju 

ingen här som har begärt att jag skulle jobba fulltid och vara småbarnsmamma samtidigt. 

Det är ju jag själv som har begärt det” (Intervju Charlotte) 

 

Hon beskriver risken med att lägga för mycket tid på sitt företag och sätta sin egen hälsa i 

andra hand. Även Gustav anser att tid kan vara en risk med att driva eget företag. Ofta får 

man göra allt arbete själv vilket leder till att det tar mycket tid. Dan och Erik delar Gustavs 

åsikt och förklarar att familjen riskerar att fara illa då man inte har ett vanligt socialt liv och 

måste spendera mycket tid på företaget. Många av respondenterna påpekar att de lägger ner 

mycket tid i sina företag för att slippa ekonomiska risker så som att anställa personal eller ta 

lån. 

5.3.2 Ekonomi 
 

De ekonomiska riskerna var alla våra respondenter medvetna om och hade tänkt igenom 

innan företagsstarten. Anna uttrycker till exempel att hon var väl medveten om de 

ekonomiska riskerna det innebär att driva en egen verksamhet då hon tidigare drivit flera 
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företag som gått med ekonomisk förlust. Hon nämner att alla skatter som berör 

småföretagarna kan göra henne deprimerad. Hon anser att det är mycket svårt att vara 

småföretagare i dagens samhälle då det är mycket höga skatter. Blir man motarbetad så kan 

man lätt falla in i en depression vilket är en risk med egen företagandet, man har ju allt 

ansvar. 

 

Bella förklarar att hon gärna hade tagit en anställning istället för att starta eget på grund av 

riskerna. En anställning medför fördelar som trygghet och skyddsnät om något skulle hända, 

om man skulle bli sjuk eller liknande. Hon säger att man som egen företagare inte har råd 

eller tid att vara sjuk. Dock ångrar hon i dagsläget inte företagsstaren och har tackat nej till 

erbjudandet om att bli anställd. Bella, Charlotte och Gustav vill ha en trygghet genom att 

undvika ekonomiska risker och påpekar att de är mycket noga med att inte skaffa sig mer 

utgifter än intäkter. 

 

Dan säger att det inte är någon ”dans på röda rosor” att driva eget företag, det är väldigt 

blygsam lön för hårt arbete i början. Nackdelarna är de ekonomiska riskerna man tar. När 

man är anställd innebär det att man slipper ansvaret och då kan få ett lugnare liv, man 

slipper att ständigt tänka på jobbet. 

 

Fredrik ser det som riskfullt att driva eget företag då det är svårt att få en lönsamhet. Han 

säger även att han har ångrat starten av företaget när han stött på ekonomiska problem och 

säger:  

 

”det har funnits tillfällen då jag har varit djupt olycklig för hur jag ska kunna klara 

ekonomin alltså” (Intervju Fredrik)  

 

Ingrid säger att det är ens egna pengar man satsar och att det därför alltid finns ekonomiska 

risker. Hon menar att det är lönen som ryker först, räkningarna måste betalas. Men skulle 

hon drabbas av dessa risker så får hon se det som ytterligare ett dyrt studielån säger hon. 

5.4 Upplevd påverkan 
 

Under detta tema kommer vi att beröra huruvida respondenterna blivit påverkade i sina val 

till att starta eget. Respondenterna upplever att påverkan kan komma både från samhället 

och från nära relationer. 

 

Anna har en släkt som alltid drivit caféer och restauranger, hon säger dock att släkten inte 

varit till större hjälp och inte heller påverkat henne i sina val. En stor påverkan och som hon 

säger är en nödvändighet till att fortsätta driva företag är däremot god respons från kunder 

och gäster i och med uppskattning och beröm. Bella har även hon en familj där många drivit 

eget företag, men det är endast hennes mor som har pushat henne i beslutet att starta eget 

företag. Hon hade även ett stort stöd hos sin dåvarande sambo samt genom sin kundgrupp 

som hon redan hade. Detta påverkade henne i beslutet att starta eget företag. Hon upplever 

även att det inom hennes yrkesgrupp är så självklart att man är egen företagare att hennes 

entreprenörskap inte uppmärksammas.  

 

Påverkan från familjen är någonting som även Dan har upplevt. Han har alltid haft 

entreprenörer och egen företagare i familjen och har fått ett väldigt stort stöd av sin far. Det 

är även att han själv har hjälpt sin familj, ekonomiskt och genererat jobb till dem som 

påverkat honom till att fortsätta. Även Fredrik, Ingrid och Jenny upplever feedback och stöd 

från nära relationer och kunder som en påverkan till att driva sina företag. 
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Charlotte och hennes företagspartner fick vid starten av sitt företag stöd från skolan då hon 

genom skolan medverkade i ett starta eget projekt tillsammans med sin företagspartner. Hon 

anser att de fick många goda råd samt stöd från lärarna som verkligen trodde på deras idé. 

De fick även starta eget bidrag från arbetsförmedlingen. Charlotte har genom föräldrarnas 

tidigare kommunala arbeten blivit påverkad åt andra hållet, att vilja starta eget på grund av 

sina föräldrars anställningar. Hon upplevde att deras anställningar varken gav möjlighet att 

kunde påverka sin lön eller gå vidare i sin karriär och utvecklas på det personliga planet. 

Även Hugo har blivit påverkad av sina föräldrar. Han har inget entreprenörskap i familjen 

utan har påverkats tvärtom av det precis som Charlotte. Hugo säger: 

 

”Det finns inga säkra jobb idag. Så mycket bemanning och du kan bli sparkad när som 

helst. Och bästa sättet idag att skapa sig en framtid, det är egentligen att starta eget, tror 

jag. Och skapa sig sin egen framtid för då har jag kontroll själv över min framtid” (Intervju 

Hugo)  

 

Hugos föräldrar ser gärna att han tar en säker anställning men Hugo menar att sådana 

anställningar inte finns idag. 

5.5 Egenskaper 
 
Under våra intervjuer framkom att respondenter har olika men tydliga åsikter om vilka 

egenskaper som krävs för att vara en god entreprenör. Dessa är egenskaper som de både 

anser sig ha eller saknar. En egenskap som samtliga respondenter tagit upp under 

intervjuerna är risktagande, något som de anser är av vikt att ha med sig som entreprenör. 

Som Ingrid uttrycker det: 

 

”Om man tänker tillbaka så grämer man sig väldigt sällan på de misstag man har gjort men 

man grämer sig på de tillfällen man aldrig tog (…) Så du kan inte vinna om du inte satsar” 

(Intervju Ingrid) 

 

Anna nämner att en entreprenör bör ha kunskap om helheten i det företag man driver. Hon 

förknippar att driva eget företag med att vara en god chef vilket hon anser innebär att ha en 

god kommunikation med sina anställda, men även att ha tydliga mål och att kunna lägga upp 

en plan, både utåt och för sig själv. Ödmjukhet och ärlighet är också egenskaper hon 

prioriterar hos en entreprenör. Bella tror att det krävs vissa egenskaper för att bli entreprenör 

och att alla inte har dessa. Hon trycker på att man ska ha ”det”, vilket innebär drivet och det 

ekonomiska tänket enligt Bella. Så tycker även Charlotte som anser att en entreprenör är 

någonting man är, hon menar att antingen har man det eller så har man det inte. Egenskaper 

som ingår i att ha ”det” menar Charlotte är att vara säljande, ha en bra servicekänsla och 

hålla vad man lovar. Även att ha koll rent ekonomiskt nämner hon som viktigt, att ha ett 

självförtroende i det man gör och sedan vara väldigt engagerad i det. Dan hyllar och lyfter 

fram de som vågar och menar att det sägs att man är ingen entreprenör innan man gått 

igenom misslyckanden. Att ha ett ekonomiskt sinne väger tungt menar han. Han är också 

inne på samma spår som Anna, att vara entreprenör är även att vara en god chef, man måste 

vara lyhörd och mån om sina anställda, han menar att företaget är de anställda.  

 

Erik menar att det är just konsten att driva ett företag som är entreprenörskapet, att vara en 

”social spindel”. Egenskaper han nämner är att aldrig ge upp, vara driven, ta för sig, göra 

det bästa av situationen och att alltid göra sig attraktiv på marknaden. Han menar också att 

en god entreprenör har god social kompetens både mot kunder och anställda, att vara 
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självständig men också våga delegera och inse sina egna begränsningar. Något han 

återkommer till är också att ha kunskapen inom sitt område och ha en spjutspetskunskap 

som gör företaget bättre och utmärkande på marknaden. Erik talar också om vikten vid att 

kunna ha flera projekt igång men samtidigt kunna och veta när det är dags att slutföra samt 

att vara flexibel och kunna anpassa sig efter marknaden.   

 

Fredrik menar att en viktig egenskap hos en entreprenör är att vara nyfiken och observant på 

omvärlden, att våga och kunna anpassa sig till marknaden. Han tar också upp kunskapen om 

sin affärsidé som väldigt viktigt men också vikten vid att våga ta hjälp och inse sina 

begränsningar. Att hålla intresset vid liv och inte tappa suget är väldigt viktigt säger Fredrik: 

 

”Den dagen man blir mätt på tillvaron, man tycker det går bra, varför ska jag bekymra mig 

nu? Då är det illa va. Då han man tappat det här entreprenörskapet” (Intervju Fredrik) 

 

Att vara självstyrande och självgående är viktiga egenskaper poängterar Gustav. Han talar i 

likhet med Fredrik om att nyfikenheten och drivet är väldigt viktigt, men allra viktigast är 

envisheten och att kunna hitta nya vägar. Men det gäller även då att kunna vara lyhörd och 

inte vara rädd för eventuella motgångar fortsätter han. Ingrid påpekar att drivet väger tungt i 

entreprenörskapet, och att det är tron på idén som är viktigt. Hon anser även att det är viktigt 

att kunna se sina begränsningar och då ta hjälp. Jenny nämner egenskaper som social, 

målinriktad och ekonomiskt skärpt som viktiga.     

5.6 Samhällssyn 
 

Vi har valt att presentera hur respondenterna upplever att samhället ser på dem som 

entreprenörer samt hur de anser att samhällssynen på entreprenörskap har förändrats med 

tiden. Flera av respondenterna upplever att det finns en stereotyp bild av entreprenörer. 

Fredrik är en utav de respondenter som utryckt detta. Han säger: 

 

”Man har ju en stereotyp va, nån som sitter och röker cigarrer och kör Mercedes, men man 

kör egentligen Saab va” (Intervju Fredrik) 

 

Fredrik tror att om han tjänade mer pengar skulle han utsättas för mer avundsjuka eftersom 

pengar är ett drivmedel till avundsjuka. Hugo håller med om denna stereotypa bild och anser 

även han att det finns en föreställning i samhället om att man automatiskt är rik när man 

driver ett eget företag. ”(…) det jag fått höra när man säger att man kör eget är, jaha du kör 

Merca då” (Intervju Hugo). Han upplever att ”jantelagen” råder i samhället och säger: ”Alla 

vill att alla ska vara lika, ingen ska tjäna för mycket” (Intervju Hugo). Han anser även att 

det finns en syn på entreprenörer som någon sorts problemlösare. Att entreprenörer hittar 

lösningar på problem samt hur man ska tjäna pengar på detta. Gustav, Ingrid och Jenny 

upplever även de en liknande syn på entreprenörer. Ingrid uttrycker sig som att människor 

tror ”(…)att man glider lite grann.” och att människor kanske stör sig lite på henne.  Gustav 

upplever att samhället ser entreprenörer som ”ena näriga typer” och att man försöker ”sko 

sig” på andra. Samtliga tre påpekar dock att detta inte är fallet utan att det tar tid att bygga 

upp en lönsamhet. 

 

Bella tror att synen på entreprenörer varierar beroende på vilken bransch man driver sitt 

företag inom. Människor skulle ha en annan syn på henne som entreprenör om hon drev ett 

företag inom en annan bransch än inom frisöryrket menar hon: 

 

”Jag tror att folk rycker mer på axlarna. Om någon startar ett företag inom tillexempel 
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mode, att folk då ser det mer som, oj var duktig du är!” (Intervju Bella) 

 

De respondenter som varit aktiva i sitt företag under en längre period upplever att samhällets 

syn på entreprenörer har förändrats med tiden. Många menar att det idag finns en positiv och 

ibland förskönande bild av entreprenörer medan det förr var mer ovanligt och det rådde en 

mer negativ syn om att driva eget företag. Dan uttrycker till exempel att han vid 

företagsstarten 1981 nästan kände sig bespottad av samhället och att det inte var helt okej att 

vara entreprenör. Han anser att den kommun han är verksam i alltid har varit väldigt 

kallsinnig med att hjälpa och stötta sina företag på orten, och som han utrycker det: 

 

”Vår kommun har ju alltid varit socialistiskt styrd, man har sett småföretagare som rufflare 

och skattesmitare” (Intervju Dan) 

 

Han anser dock att det idag råder en bättre syn på entreprenörskap. Det startas mer företag 

och det finns en respekt för företagare. Gustav anser att det idag finns en form av 

glorifiering av entreprenören och entreprenörens förmåga. Han menar att det är väldigt 

modernt idag att vara företagsam och att driva företag. Fredrik uttrycker liknande perspektiv 

och menar att samhället idag har en mycket positiv syn på entreprenörer och att det inte 

finns ett politiskt parti idag som inte anser att vi ska ha fler småföretagare. Han påpekar att 

de inte främst syftar till hans företag som är ett enmansföretag, men till andra företag som 

genererar arbetstillfällen. Han menar även att man idag vill ta vara på de idéer som finns och 

skapa ett ”växthus” för människor. Fredrik anser att det har skett en samhällsförändring. När 

han själv växte upp var det ingen som talade om entreprenörskap och han säger: 

 

”Det fanns inte då utan alla skulle in i det grå kollektivet. Man skulle ha en fast tjänst och 

sen skulle man stanna där då, hela livet” (Intervju Fredrik) 

 

Trots denna utveckling som enligt somliga respondenter är till det bättre upplever några 

respondenter svårigheter även idag med att starta eget företag. Charlotte menar att 

människor i hennes omgivning inte har förstått varför hon valt att ge sig in i just den bransch 

som hon valt då denna ofta ses som en ful bransch med låg status. Hon upplever även att hon 

och hennes partner har stött på motstånd på marknaden just för att de är två unga tjejer. De 

har inte riktigt tagits på allvar. Charlotte uttrycker även en önskan om att det skulle finnas 

fler utbildningar och kurser i hur man startar eget företag, och att det var mycket de inte 

hade en aning om när de startade.  

 

Charlotte menar att samhället gärna vill ha fler egenföretagare då det är dessa som driver 

Sverige framåt, men att det är väldigt svårt. Hon uttrycker en önskan om att det ska vara 

lättare samt lönsammare att driva eget företag. Hon menar att det i dagsläget är många 

småföretagare som ger upp då det inser att deras slit inte lönar sig. Anna uttrycker att det är 

svårt att driva småföretag idag då det tillexemplet är mycket höga skatter för småföretagare. 

Hon upplever uppskattning från samhället i form av kunder och gäster men inte från 

politiskt håll. 

 

”(…) så att samhällsmässigt tycker jag inte att man får nå särskilt alltså stöd direkt, det 

måste jag vara ärlig och säga” (Intervju Anna) 

 

Hugo som precis tog sin examen innan han startade sitt företag upplever att skolan inte 

förberett honom på det väntande arbetslivet eller entreprenörskapet då han anser att han mest 

lärt sig teorier och blivit akademiker istället för praktisk arbetare. 
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6. DISKUSSION 
 

I detta kapitel binder vi samman undersökningens syfte, metod, tidigare forskning, teori och 

resultat i en diskussion. Vi analyserar vårt empiriska material i relation till vårt syfte samt 

tidigare forskningar och teoretiska utgångspunkter. Vi presenterar sedan våra slutsatser och 

avslutar med förslag till vidare forskning.   

 

6.1 Motiv 
 
Ett motiv till att vilja starta ett eget företag uppger några av våra respondenter är viljan att 

förverkliga en idé. Antingen en idé utifrån ett intresse eller en idé som skapats utifrån det 

rådande marknadsbehovet. Vi kan tänka oss att viljan att förverkliga en idé grundar sig i en 

strävan om att uppnå symboliskt kapital. Entreprenörskap ses idag som någonting fint och 

aktningsvärt. Vi anser att respondenterna kan vara påverkade av den rådande samhällssynen 

och skapar sina idéer utifrån en undermedveten vilja om att erhålla ett symboliskt värde 

genom att anpassa sig till den rådande normen och det individualiserade samhället. Att vara 

entreprenör idag nämner en av respondenterna som glorifierat, att det är erkänt fint av 

människor i omgivningen. Vi menar att i och med detta erkännande från samhället kan 

entreprenörernas symboliska kapital öka och då även deras inflytande på arbetsmarknaden. 

Berglund och Fejes (2009) talar om att det är ett ökat ansvar hos individen att skapa 

möjlighet till arbete, vi ser då entreprenörskap som en möjlighet till detta och att detta bidrar 

till erkännande som kan ges av samhället och i sin tur ett ökat symboliskt kapital. 

Majoriteten av våra respondenter nämner dock inte att de startat företaget för att förverkliga 

en idé utan de har haft andra primära motiv.  

 

Det allra starkaste motivet vi har kunnat urskilja från intervjuerna är istället 

självbestämmande och att få råda över sin egen tid. Att människor ser självbestämmande 

som ett starkt motiv till att starta eget företag var även någonting som vi hade som 

förförståelse innan vi påbörjade studien. McClelland (1987) tar i sin teori upp att många 

människor som drivs av ett prestationsbehov vill ta eget ansvar för arbetsuppgifter eftersom 

de då på bästa sätt kan känna att det är de själva som har lyckats och får bekräftelse på att 

framgången beror på deras egna prestationer. Då majoriteten hos våra respondenter har valt 

att starta eget företag för att uppnå självbestämmande i arbetslivet kan vi dra en parallell till 

viljan att kunna bevisa sina egna prestationer. Ett karriärsankare som Feldman och Bolino 

(2000) tar upp i sin studie om karriärsval är kreativitet och självständighet. Att starta ett eget 

företag innebär att själv kunna välja inriktning och verksamhetsområde och på så sätt även 

kontrollera hur arbetsflödet ska gå tillväga. Självbestämmande och att vara fri och flexibel i 

sitt arbete är någonting som ligger i tiden i och med kraven på anställningsbarhet. Vi tror att 

viljan att vara självbestämmande är mycket påverkad utav den rådande samhällsnormen. Det 

medför att dessa människor i någon mån är tvungna att vilja vara självbestämmande och 

flexibla för att kunna anpassa sig efter den rörliga arbetsmarknadens krav.  

 

Viljan att få chansen att utvecklas i sina företag och sitt arbetsområde är det många 

respondenter som nämner och några tar upp att de använder sina företag för att utveckla sitt 

CV för att på så sätt hålla sig uppdaterade på arbetsmarknaden. Precis som Berglund och 

Fejes (2009) säger har ansvaret att skaffa ett arbete och hålla sig anställningsbar förskjutits 

från att ha varit statens ansvar till att bli individens eget ansvar. Individer driver idag ofta 
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sina liv som ett företag och håller sig ständigt uppdaterade på arbetsmarknaden och förnyar 

sina kompetenser. Vi tror att våra respondenter har påverkats av samhällets krav på 

anställningsbarhet då de uttrycker en önskan om att hålla sig attraktiva på arbetsmarknaden 

även då de redan har en sysselsättning. Vi ser detta som ett bevis på den otrygga 

arbetsmarknaden Beck (1998) skriver om. Han talar om hur rikedom förr var det primära 

målet i och med ett arbete, medan det idag istället handlar mer om att hantera de risker som 

arbetsmarknaden innebär samt att åstadkomma sin egen säkerhet. Detta krav på ständig 

utveckling som numera ligger på individerna själva kan tänkas ha resulterat i ett krav på och 

en vilja hos respondenterna att öka deras kulturella kapital. Det kan göras i form av 

kompetensutveckling eller fortsatt utbildning för att behålla eller öka sin ställning eller 

position på den marknad, eller fält som Bourdieu benämner det som, de är verksamma inom.  

 

En annan intressant aspekt som framkom i resultatet är att de respondenter som nämner 

ekonomi som ett starkt motiv till företagsstarten inte startade sina företag på grund av ett 

intresse utan istället på grund av att de upptäckte ett marknadsbehov som de ville tillgodose. 

De respondenter som startade sina företag utifrån ett intresse nämnde däremot inte ekonomi 

som ett av de främsta motiven till företagsstarten. Det fanns dock ett undantag hos 

respondenterna då en person valde att starta sitt företag utifrån ett intresse men även för att 

tjäna mycket pengar på det. Vi finner det intressant att dessa två motiv ofta utesluter 

varandra, att man antingen väljer att starta företag för att få jobba med ett intresse eller för 

att tjäna pengar. Om det är det ekonomiska motivet som styr till företagsstarten visar det sig 

att man nästan kan ge sig in i vilken bransch som helst för att tjäna pengar. Trots att de inte 

väljer att starta företag på grund av ett intresse så brinner de dock lika starkt för inriktningen 

då det ses som deras eget livsprojekt. Vi kan tänka oss att personer som väljer att starta ett 

företag på grund utav ett intresse inte är lika påverkade av det rådande risksamhället. Detta 

eftersom att de inte nämner ekonomi som ett starkt motiv till företagsstarten utan i första 

hand prioriterar att arbeta med någonting roligt. 

 

En tolkning som vi gör utifrån Bourdieus teori gällande kapital är att de respondenter som 

främst drivs av att tjäna pengar vill göra detta för att öka sitt ekonomiska kapital vilket i sin 

tur kan bidra till att öka de övriga kapitalen. De får ett symboliskt kapital eftersom ett ökat 

ekonomiskt kapital visar att de lyckats med sitt företag och vinner på så sätt respekt i 

samhället. Några av våra respondenter har som sagt nämnt pengar som det viktigaste 

motivet till företagsstarten men de flesta påpekar att de vill tjäna tillräckligt med pengar för 

att få företaget att gå runt. Även McClelland (1987) kopplar i sin teori pengar och ekonomi 

som en bekräftelse på en lyckad prestation. Vi kan utläsa att våra respondenter ser att tjäna 

pengar, om så endast för att få företaget att gå runt, som att lyckas. Pengar kan ses som ett 

bevis på en lyckad prestation och ju mer man tjänar desto större blir beviset på prestationen. 

Enligt Beck (1998) bidrar dagens risksamhälle till att man som individ måste sätta sig själv i 

centrum och trygga sig själv och sin egen ekonomi genom att ordna sin egen anställning. Vi 

kan utifrån detta se att respondenternas ekonomiska motiv till att starta ett företag ofta inte 

är att de vill göra en storvinst utan handlar istället om att de vill trygga sig själva ekonomiskt 

och kunna organisera sina liv genom detta. Som Feldman och Bolino (2000) skriver i sin 

forskning beskriver Schein ett karriärsankare som han kallar trygghet och stabilitet, vilket 

innebär att individen själv vill organisera arbetssituationen så att denne i första hand blir 

trygg och säker. Genom entreprenörskap kan våra respondenter uppnå säkerhet i arbetslivet 

genom att själv kunna välja sin arbetssituation. Beck (1998) skriver att vi har gått från ett 

industrisamhälle där rikedom var ett av de största motiven till att arbeta till dagens 

risksamhälle där man eftersträvar att få känna trygghet och säkerhet då vi lever i en otrygg 

värld. Detta är dock inte ett motiv till företagsstarten som lyfts fram i första hand av 

respondenterna men många har under intervjuerna nämnt en önskan om denna typ av 
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trygghet. Vi kan jämföra behovet av trygghet med Ljungars (2007) studie där iranierna och 

kurden tvingades att starta företag för att trygga sin ekonomiska ställning då de blev 

utestängda från arbetsmarknaden. De startade sina företag för att de inte hade någon chans 

till anställning medan våra respondenter istället valde att starta sina företag för att själva 

kunna påverka sin ställning på den otrygga arbetsmarknaden då de är påverkade av kravet på 

anställningsbarhet.  

 

Slutligen kan vi konstatera att motivet till att starta eget företag varierar hos våra 

respondenter. Vi kan dock tänka oss att det finns en gemensam nämnare hos våra 

respondenter i att de motiv de uppger slutligen mynnar ut i en vilja att öka det symboliska 

kapitalet för att på så sätt erhålla en form av makt och prestige på arbetsmarknaden. Vi tror 

även att ett outtalat motiv hos våra respondenter är att de vill hålla sig anställningsbara i en 

flexibel omvärld samt ekonomiskt trygga på grund av det risksamhälle vi idag lever i då 

även detta i slutändan kan bidra till att öka det symboliska kapitalet.  

6.2 Risker 
 
Samtliga respondenter hade de ekonomiska riskerna i åtanke vid företagsstarten. Vi ser ett 

mönster av att flera av våra respondenter ville undvika de ekonomiska riskerna genom att 

starta sina företag i mindre skala och inte ta några stora lån. För att undvika att ta stora 

ekonomiska risker har många valt att lägga ner mycket av sin egen tid på företaget och att 

arbeta själva utan att anställa personal till en början. Tiden är ytterligare en risk som våra 

respondenter nämner och då att en känsla av tidsbrist och att inte hinna med kan generera i 

hälsorisker såsom stress, depression, utbrändhet samt att sociala relationer blir lidande. Att 

respondenterna inte inser sina begränsningar och arbetar för mycket kan vi koppla till 

McClellands (1987) prestationsbehovsteori. De väljer att offra sin tid och i vissa fall även 

sin hälsa för att prestera, både för sig själva men också för andra. Detta kan vi se som en 

vilja att vinna prestige och uppskattning genom ökat symboliskt kapital. Charlotte påpekar i 

sin intervju att man ska vara bra på allt hela tiden. Vi anser att detta är ett stort problem då 

det gäller prestationsmänniskor, att man sätter sina prestationer före hälsan. Kraven som 

idag ställs på människor att vara och att hålla sig anställningsbara kan vi se som en stress i 

sig. Vi kan tänka oss att några av respondenterna känner en rädsla för att hamna utanför den 

nya arbetsmarknaden och vill hålla sig anställningsbara på marknaden genom att uppdatera 

sina kompetenser och utvecklas på ett personligt plan genom sina företag. Detta kan vi se 

som en anledning till att våra respondenter lägger ner så mycket tid på sitt företag då de vill 

erhålla prestige genom att passa in på samhällets krav. Det nya flexibla arbetslivet menar 

Beck (1998) genererar en otrygghet på arbetsmarknaden vilket vi kan se yttrar sig hos våra 

respondenter i form av stress för att vara arbetsmarknaden till lags.  

  

Vår förförståelse gällande att entreprenörer lägger ned mycket tid på sitt företag styrks av att 

respondenterna själva påpekar detta. Dock ses detta av respondenterna ofta inte som något 

negativt, vilket vi hade en föreställning om, då de på grund av att de gör det för sin egen 

skull och arbetar åt sig själva och anser att det är värt det. De upplever snarare en känsla av 

självstyre och självbestämmande då de väljer själva om de ska arbeta ihjäl sig eller inte. Vi 

tror dock att detta är en illusion av självbestämmande då de lägger ner så mycket tid att det 

kan leda till en hälsorisk. Vi tror istället att detta självbestämmande är ytterligare ett behov 

att erhålla symboliskt kapital genom att hålla sig anställningsbara genom sina företag. 

 

Slutligen kan vi urskilja att respondenterna ser ekonomin som den största risken vid 

företagsstarten och därför väljer att satsa sin tid istället för pengar på företaget. De märker 

därigenom att även tid kan vara en risk i och med de hälsoproblem som tidsbrist kan 
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generera i. Att ta risker kan leda till ett misslyckande vilket i sin tur kan leda till att 

respondenterna förlorar pengar och därigenom ekonomiskt kapital. Förlust av det 

ekonomiska kapitalet bidrar ofta till en förlust av de övriga kapitalen då det krävs en viss 

ekonomisk tillgång för att upprätthålla dessa. Detta tror vi är anledningen till att samtliga 

respondenter försöker undvika att ta just ekonomiska risker. De är rädda för att misslyckas 

och tappa anseende samtidigt som de är färgade av och vill stärka sin ekonomiska ställning i 

dagens risksamhälle. Att respondenterna istället för pengar trots allt väljer att satsa sin tid 

och trotsa hälsoriskerna menar vi är på grund av att de drivs så starkt av viljan att erhålla 

symboliskt kapital. De är beredda att satsa sin egen hälsa för att lyckas då detta kanske inte 

ses som ett lika stort misslyckande som att till exempel gå i konkurs. 

6.3 Påverkan 
 
Att få stöd från sin omgivning ser vi som en stark påverkan och drivkraft hos våra 

respondenter till att fortsätta driva sina företag. Vi anser att respondenternas habitus på ett 

eller annat sätt har påverkat deras vilja till entreprenörskap. Som Bourdieu skriver är habitus 

de egenskaper och erfarenheter en individ bär med sig. Vi ser att våra respondenter 

påverkats av sina nära vänner och familj på flera sätt, några har påverkats att driva företag 

för att flera i deras närhet gör detta medan andra har påverkats att göra tvärtemot sina nära 

på grund av att de genom dem sett de negativa aspekter en anställning kan ha och därför 

bestämt sig för att starta företag. Precis som Hodkinson och Sparkes (1997) kommit fram till 

som en av tre dimensioner i sin studie är en persons habitus tillsammans med kapital och 

kritiska punkter någonting som påverkar en persons karriärsval. De menar att människor gör 

sina karriärsval bland annat baserat på personliga erfarenheter vilket vi märker hos våra 

respondenter i form av påverkan främst från familjen och deras arbetsval. Detta visar att 

respondenternas karriärsval inte är helt individuella och fria utan att de även påverkas av 

deras habitus. 

 

Flera av respondenterna påpekar även att feedback samt åsikter från kunder och människor i 

omgivningen påverkar deras motivation till att fortsätta driva företag. McClelland (1987) 

menar att människor med ett stort prestationsbehov väljer att ta sig an aktiviteter där de kan 

få feedback på sina prestationer. Detta eftersom de endast då kan veta om de lyckats med sin 

prestation. Vi ser likheter med vad McClelland beskriver som ett prestationsbehov med 

viljan att uppnå symboliskt kapital då man vill erhålla feedback och uppskattning från andra. 

Vi kan se att de får uppskattning och bekräftas av sitt sociala kapital, vilket ger dem 

motivation till att fortsätta i sina verksamheter och så småningom hopp om ett ökat 

ekonomiskt kapital. I Thedvalls (2004) studie beskrivs att arbetsförmedlingens försök till 

påverkan på arbetssökande att starta eget företag inte lyckades. Majoriteten av deltagarna 

valde att gå en annan väg än just att starta företag. Detta kan vi tänka oss beror på att dessa 

människor inte hade ett habitus som påverkade dem att starta eget företag. Vi kan föreställa 

oss att det är svårare att påverka människor som inte har det habitus som vi tror krävs för att 

starta eget företag, och som vi återfinner hos våra respondenter, genom ett sådant kort 

projekt. Vi tror dock att alla kan påverkas av sin omgivning om de blir utsatta för påverkan 

under en längre tid. Vi tror att det i många fall krävs ett starkt socialt kapital för att våga ta 

steget att starta eget företag samt att då bli accepterad av människor i sin omgivning. Detta 

skapar en bekräftelse och fler kundkontakter kan skapas och på så vis utökas kapitalet 

ytterligare via utökat kundnät och en acceptans i det sociala fältet. De kan då även öka de 

andra kapitalen i och med detta. Det ekonomiska kapitalet om företaget går bra och 

kundkretsen ökar samt ställningen rent symboliskt om acceptansen från samhället ökar och 

en slags prestige skapas.   
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Synen på att man ständigt ska hålla sig anställningsbar och skaffa sig sin egen sysselsättning 

anser vi även har påverkat vissa av våra respondenter i deras beslut till entreprenörskap. Vi 

tror dock inte att de respondenter som startade sitt företag innan detta ideologiska skifte på 

arbetsmarknaden var påverkade av detta vid sin företagsstart men att de idag precis som de 

andra värdesätter att hålla sig anställningsbara. Detta kan vi se genom att de idag värdesätter 

egenskaper som ligger i linje med de rådande normerna så som att vara flexibel och 

självstyrande. 

 

Den till synes yttre påverkan i form av feedback och anställningsbarhetens krav i 

kombination med den inre påverkan i form av att uppnå symboliskt kapital samt habitus 

anser vi kan vara en stor del av vad som påverkat våra respondenter till att starta och 

fortsätta driva sina företag. 

6.4 Egenskaper 
 

I vårt förarbete stötte vi på mycket forskning som berörde egenskaper som är typiska för 

entreprenörer. Även under våra intervjuer framkommer det att respondenterna anser att en 

god entreprenör bör ha vissa egenskaper för att lyckas. En egenskap som tydligt 

framkommit som viktig genom både våra intervjuer samt tidigare forskning är risktagande. I 

Segal m.fl (2005) studie tas risktoleransen upp som en viktig variabel i företagandet. Den 

tillsammans med själveffektivitet och nätverk ökar personers motivation till att starta eget 

företag (Segal m.fl, 2005). Detta stärks genom Thedvalls (2004) studie då personerna i 

projektet som genomfördes i denna inte kände sig trygga i entreprenörsrollen på grund av de 

risker som medföljer, och därför valde att inte starta eget företag. Vi kan se att de saknade 

detta risktagande och därför inte vågade satsa på att starta ett eget företag. Genom dessa 

tidigare studier samt den information vi fått från våra respondenter kan vi se att risktagande, 

att själv bestämma och ta ansvar för sitt eget arbetsliv samt att inneha nätverk ses som 

viktiga komponenter för att vara en god entreprenör.  

 

Vi anser dock inte att risktagande är en egenskap som personer föds med. Vi ser risktagande 

i likhet med att vara villig att ta risker på grund av en inneboende vilja att erhålla symboliskt 

kapital genom att exempelvis öka sitt ekonomiska kapital samt en påverkan av den nya 

arbetsmarknadens krav. Detta eftersom de egenskaper som vi ser att våra respondenter 

värderar som viktiga är i likhet med de egenskaper som samhället i och med den nya 

arbetsmarknaden och risksamhället ställer krav på att individer bör besitta för att passa in på 

arbetsmarknaden. Detta är egenskaper såsom att vara självgående, risktagande, kunna göra 

sig attraktiv på marknaden samt att vara självständig. Vi anser att en intressant aspekt som 

kommit fram i studien är att många av våra respondenter inte har någon svårighet att 

namnge ett flertal egenskaper de anser är bra att ha som entreprenör. Detta samtidigt som 

många av dem benämner att man för att lyckas som entreprenör bör ha “det”. Vi kan tänka 

oss att detta “det” som de benämner innehåller alla dessa namngivna egenskaper. En slutsats 

vi drar från detta är att påverkan från samhället i form av att inneha dessa egenskaper för att 

vara attraktiv på arbetsmarknaden kan ha varit så pass stark att de nu tar detta som sina egna 

åsikter om hur en god entreprenör bör vara.  

6.5 Samhällssyn  
 

De respondenter som är över medelålder och har drivit egna företag under större delen av 

sina arbetsliv påpekar att de upplevt en förändring i samhällssynen på entreprenörer. Detta 

visar på den samhällsförändring som beskrivs i vår teori om anställningsbarhet. Dessa 

respondenter har varit aktiva som entreprenörer under arbetsmarknadens ideologiska skifte 
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och vi menar att det är därför de upplever denna förändring i större utsträckning än de övriga 

respondenterna. Tidigare upplevde dessa respondenter att de nästan blev bespottade som 

entreprenörer medan de idag blir hyllade. De menar att det är lättare att driva företag idag än 

för tjugo år sedan. Där kan vi i likhet med begreppet anställningsbarhet se att samhället förr 

arbetade med att hjälpa individer in i heltidsanställningar samt att ansvaret låg mycket på 

staten att få ut människor i sysselsättningar medan det idag ligger på individen. Beck (1998) 

menar att arbetslösheten förr var den radikala motsatsen till heltidsarbete. Idag är det ett 

flexiblare system med fler undersysselsättningar för de som inte har en heltidsanställning. 

Istället för att vänta på att få en heltidsanställning finns det större möjligheter att tillexempel 

starta ett eget företag och på så sätt skapa sig sin egen sysselsättning. Det har skett 

förändringar i samhället som har gjort att det idag har blivit lättare för människor att starta 

företag. En förändring är tillexempel att arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att hjälpa 

människor att starta företag vilket vi kan se i Thedvalls (2004) studie där arbetsförmedlingen 

utbildar och vill motivera arbetssökande personer till att starta ett eget företag. 

 

Majoriteten av våra respondenter upplever att den rådande synen på dem är att de tjänar 

mycket pengar på att arbeta med någonting som endast är ett intresse eller en hobby. Våra 

respondenter menar att människor som inte känner dem inte förstår baksidan av 

entreprenörskapet, hur mycket tid de faktiskt lägger ner och vilka risker de tar. Våra 

respondenter förklarar att de flesta entreprenörer lägger ner mycket tid och arbetar hårt för 

en liten lönsamhet. Innan vi påbörjade denna studie hade vi en förförståelse om detta vilken 

vi nu fått bekräftad. Någonting som vi fann intressant var att en av respondenterna till 

skillnad från de andra anser att synen på entreprenörer kan variera från bransch till bransch. 

Denne respondent menar att det inom vissa branscher är mer självklart att vara egen 

företagare medan om man startar företag inom andra branscher blir mer glorifierad. Även vi 

kan se att synen på entreprenörer varierar från bransch till bransch. Inom vissa branscher, 

tillexempel café och frisöryrken, är det mer självklart att man driver eget företag och det 

finns inte samma glorifiering som inom andra branscher. Detta påstående stärker vi, förutom 

genom informationen från vår respondent, genom vår egen syn gällande entreprenörskap då 

även vi ser olika på entreprenörer beroende på vilken bransch de verkar i. Att vara 

entreprenör, själva titeln, anses idag fint och ger ett sorts kulturellt kapitel. Men det är främst 

inom vissa branscher, branscher som legitimeras av andra som fina, det kulturella och 

symboliska kapitalet stärks.   

6.6 Slutsats 
 
Här återkopplar vi till våra frågeställningar, detta gör vi genom att besvara dem kort utifrån 

vad vi kommit fram till i vår diskussion.  

 

 Vilka drivkrafter framträder i entreprenörernas berättelser till att starta företag? 

 Framträder någon påverkan från omgivningen i entreprenörernas utsaga till att starta 

och driva eget företag? 

 Hur upplevs risker och möjligheter i relation till eget företagande? 

 

Respondenternas drivkrafter till att starta företag varierar och de uppger motiv så som 

idéförverkligande, självbestämmande, utveckling, ekonomi och intresse, men vi kan tänka 

oss att dessa i slutändan kan kopplas till ett och samma motiv, viljan att erhålla symboliskt 

kapital som i sin tur genererar makt och prestige. Symboliskt kapital kan uppnås genom att 

öka de kulturella, sociala och ekonomiska kapitalen samt genom att hålla sig anställningsbar 

och anpassa sig efter samhällets normer vilket man gör genom att starta ett eget företag. En 

annan drivkraft som vi finner hos vissa av våra respondenter är att de startat sina företag för 
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att de själva vill säkra sina anställningar och trygga sin ekonomi då arbetsmarknaden idag är 

så pass flexibel och otrygg. Dock skiljer sig de respondenter som startade sina företag innan 

det ideologiska skiftet på arbetsmarknaden från detta. När de startade sina företag var en fast 

anställning det självklara valet och entreprenörer hyllades inte på samma sätt som idag. 

Deras drivkraft tror vi istället endast bestod av en vilja att öka samtliga kapital för att till sist 

erhålla det symboliska kapitalet men att de idag har färgats av den rådande samhällssynen 

om entreprenörers vikt i samhället. 

 

Vad som påverkat respondenterna till att känna dessa drivkrafter inför att starta företag 

menar vi främst är deras habitus. Den rådande samhällssynen på entreprenörer samt 

respondenternas familj och nära omgivning har skapat deras habitus. Synen på att det är 

individens eget ansvar att skaffa en anställning samt hålla sig anställningsbar och uppdaterad 

på arbetsmarknaden tillsammans med den hyllande synen på entreprenörer som 

samhällshjältar anser vi har påverkat våra respondenters habitus och vilja att starta företag. 

Vi anser även att samtliga respondenter har påverkats av sin omgivning och sina personliga 

erfarenheter till att vilja starta företag men på olika sätt. Några har valt att gå samma väg 

som sin nära familj och även de starta företag medan andra har valt att göra tvärt emot sina 

nära eftersom de sett nackdelarna med en anställning.  

 

Samtliga respondenter var medvetna om och försökte undvika de ekonomiska riskerna vid 

företagsstarten. Många valde att satsa sin egen tid istället för ekonomi vid företagsstarten 

och ser i efterhand även tidsbrist och utbrändhet som en risk vid eget företagande. Dock 

nämner samtliga att det är värt att ta dessa risker och att de inte känns betungande då 

möjligheterna med företagande överväger. De flesta upplever att det är värt att arbeta 

mycket och ta risker eftersom de arbetar för sin egen skull och får vara självbestämmande. 

En möjlig tolkning av detta kan vara att respondenterna blivit påverkade av samhällsnormen i 

att vilja vara självbestämmande och att detta egentligen är ett behov att erhålla symboliskt 

kapital genom att hålla sig anställningsbara genom sina företag. Vi menar även att anledningen 

till att respondenterna vill undvika de ekonomiska riskerna kan vara eftersom de inte vill hamna 

i konkurs och på så sätt förlora inte bara det ekonomiska utan även det sociala och kulturella 

kapitalet och därmed det eftertraktade symboliska kapitalet samtidigt som de är påverkade av det 

rådande risksamhället. Om de istället riskerar sin tid och hälsa blir misslyckandet inte lika 

uppenbart då företaget slipper gå i konkurs och de förlorar därför inte det ekonomiska kapitalet 

som är så viktigt för att upprätthålla de andra kapitalen.  

6.7 Personliga reflektioner 
 

Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi en gemensam förförståelse om att det innebär 

mycket risker att driva ett eget företag, både på det ekonomiska och på det sociala planet. 

Genom denna studie fick vi bekräftat att våra respondenter är medvetna om de risker 

företagsdrivandet innebär samt att de lägger ner väldigt mycket tid på att driva företaget men 

att de inte ser detta som ett hinder då motiven till att driva företag väger tyngre.  

Vi trodde även att entreprenörerna hade blivit påverkade av normerna som råder i samhället. 

Detta har förstärkts genom att vi i vår studie dragit slutsatsen att de blivit påverkade av 

samhällsnormen på ett undermedvetet plan då respondenterna inte uttrycker 

anställningsbarhet som ett motiv men att de gärna driver företaget för att öka sin kompetens 

och personliga utveckling. Däremot bekräftades vår förförståelse kring att man ville tjäna 

pengar endast av ett fåtal av respondenterna. Detta förvånade oss då vi trodde att detta skulle 

vara ett av de viktigaste motiven. Respondenterna förklarar att omgivningens syn på 

entreprenörer just är att de tjänar mycket pengar vilket även vi tror kan förklarar vår 

förförståelse kring detta. Möjligheten att kunna styra över sin egen tid och vara sin egen chef 
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var ett av de största motiven, större än vad vi trodde trots att vi hade med det i vår 

förförståelse.  

 

I och med denna studie har vår syn på entreprenörskap förändrats. Vi har under våra 

intervjuer mötts av entusiastiska människor som är väldigt drivande i sina företag och idéer. 

Alla dessa har varit medvetna om alla de risker som även vi har nämnt men de har nämnt så 

mycket positiva fördelar att även vi ser positivt på entreprenörskap och är i dagsläget inte 

främmande för att själv någon dag starta ett eget företag.  

6.8 Metoddiskussion 
 

Efter genomförandet av vår studie ser vi att den kvalitativa metoden med tematiskt öppen 

intervju som tillvägagångssätt fungerade väl för att undersöka vårt syfte. Genom att 

respondenterna fick möjligheten att utveckla sina svar genom teman och tala fritt kring 

ämnet anser vi att vi fått fram de svar vi eftersökte. Vi upplever på så sätt att deras svar inte 

blev påverkade av ledande frågor. Vår förförståelse gällande att entreprenörskapet är ett 

ämne våra respondenter känner sig hemma i och vill tala öppet om blev bekräftat under våra 

intervjuer då dessa blev mer av berättelser från våra respondenter än utfrågning. 

 

Vi kan tänka oss att våra respondenter ger oss en förskönad bild av sitt entreprenörskap då 

detta är deras livsprojekt. De vill visa en god sida utåt då detta arbete kan vara ett sätt för 

dem att synas. Eftersom vi ställde frågor under våra intervjuer gällande företagsstarten och 

många av våra respondenter har varit aktiva i sina företag under en längre tid kan vi tänka 

oss att det svåra i och med en företagsstart och även svårare tider längs vägen kan ha 

förskönats. Vi kan här vara kritiska mot oss själva att vi kunde grävt ännu djupare under 

våra intervjuer för att finna eventuella negativa upplevelser som kanske glömts bort med 

tiden. 

 

En av våra intervjuer hölls över telefon vilket vi egentligen ville undvika, då vi trodde att det 

skulle hämma respondenten och att det skulle vara svårt att tyda svar när det inte sker i ett 

personligt möte. Trots detta anser vi att vi fick ut givande och utvecklande svar som var 

relevanta och användbara för undersökningen, detta kan vi tänka oss kan bero på att 

intervjuaren och respondenten hade en relation sedan tidigare vilket vi tror underlättade för 

respondenten att vara öppen och ge utvecklade svar även över telefonen. 

 

Vår förförståelse om entreprenörskap var stark innan vi påbörjade vår studie och vi är 

medvetna om att det kan ha speglat både våra intervjufrågor och vårt sätt att ställa dessa på. 

Vi tycker ändå att vi har kunnat dra nytta av vår förförståelse då vi har lyckats undvika att 

den ska påverka vår tolkning av resultatet. Som Becker (2008) skriver kan det bli 

problematiskt att i social forskning lyckas komma ifrån det traditionella tänkande om att vi 

tror att vi redan känner till det mesta av svaren då de ingår i vår sociala värld. Vi har vad han 

kallar ett sunt förnuft men vi måste då våga ifrågasätta dessa förgivandetaganden för en 

bättre och djupare förståelse för ett specifik och avgränsad vetenskaplig föreställning 

(Becker, 2008:94). 

 

Vi är nöjda med de respondenter som medverkat i vår studie då dessa har bidragit med den 

informationen vi eftersökte, vi fann dock svårigheter i själva urvalsprocessen. Vi kontaktade 

ett flertal entreprenörer som i sista stund valde att dra sig ur och tackade nej till medverkan i 

studien på grund av tidsbrist. Detta gjorde att intervjuprocessen pågick lite längre än 

planerat. 
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När det kommer till undersökningens validitet kan den intervju som genomfördes över 

telefon haft en negativ påverkan på undersökningens trovärdighet. Detta på grund av att vi 

inte hade samma möjlighet att läsa av respondenten i denna intervju som vid ett personligt 

möte samt att det var svårare över telefon att säkerställa att respondenten verkligen förstod 

våra frågor på ett så korrekt sätt som möjligt. Frågan i vår intervjuguide gällande hur 

respondenterna upplever att andra ser på entreprenörskap har vi upplevt en aning svår att 

förstå, då vi har fått förklara samt ställa många följdfrågor kring just denna fråga.     

6.9 Förslag på vidare forskning 
 

Ett intresse som väckts hos oss under arbetets gång och främst under analys och 

diskussionsarbetet är huruvida synen på entreprenörskap kan variera från bransch till 

bransch. Att det inom vissa yrken verkar vara mer av en självklarhet att vara egenföretagare 

medan man inom andra branscher och yrken glorifieras på ett annat sätt. Vi undrar hur detta 

kommer sig och anser att det skulle vara intressant att undersöka vidare. 

 

En annan aspekt som vi i efterhand anser hade varit intressant att undersöka är huruvida 

utbildningsbakgrund har haft någon betydelse för respondenternas val att starta eget företag 

och om utbildningsbakgrunden haft någon betydelse för deras yrkes- eller bransch val.  

 

Försök till att påverka människor att vilja starta eget företag ser vi kryper allt lägre ner i 

åldrarna och information om entreprenörskap förmedlas redan tidigt i grundskolan. Vi anser 

att det skulle vara intressant att undersöka hur denna påverkan mottas. Blir människor 

motiverade av detta eller uppstår snarare ett sorts motstånd till entreprenörskap?  
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Bilaga 1. Intervjuformulär 
 

Intervjuformulär 

 

Berätta om ditt företag 
Vad är det för företag? Hur många anställda? Hur startades det? Flera delägare? 

 

Har du alltid velat starta eget företag? 
Hur tänkte du vid dina utbildningsval? Har du haft ett eget företag tidigare? Egna företagare 

inom familjen? 

 

Hur gick du tillväga när du startade ditt företag? 
Fick du någon hjälp? av vem? kurser, ekonomiskt bidrag? stöd från familj? 

 

Vad har du tidigare haft för sysselsättning(ar)? 
Någon gång varit anställd? Någon gång tidigare drivit ett eget företag? Arbetslös? Har detta 

påverkat ditt val att starta företag? 

 

Varför valde du att starta eget företag? 
Hur tänkte du när du valde att starta eget? Vad fick dig att ta det steget? Vad motiverade dig 

vid företagsstarten? Hur fick du idén? Risker? 

 

Hur ser du på eget företagande jämfört med en vanlig anställning? 
För och nackdelar?  

 

Vad tycker du utmärker en god entreprenör? 
Vilka egenskaper utgör en bra företagare? Motiv?  

 

Hur tror du att andra ser på entreprenörskap? 
Samhällets syn?  

 

Hur känner du idag inför ditt entreprenörskap? 
Har du någon gång ångrat att du startat eget företag? Vad driver/motiverar dig idag att driva 

ditt företag? Samma som tidigare?  

 

Finns det något du känner att du vill tillägga? 

 


