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Förord 
 

Vi vill med denna uppsats inspirera unga människor till att våga starta eget. 
Ämnesvalet grundar sig på vårt eget intresse för entreprenörskapet och att vi 
själva i framtiden kan tänka oss att starta eget företag. Vi var dock osäkra på 
vad som krävdes av en entreprenör och ville därför studera detta närmare. 
Efter många koppar kaffe och ett evigt smatter från tangentbordet har vi 
blivit lite klokare. 
 
Vi vill tacka alla de personer som ställt upp och gjort denna uppsats möjlig. 
Till att börja med vill vi tacka våra respondenter som har tagit sig tid och 
öppenhjärtigt delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi vill även 
tacka de entreprenörer som har svarat på vår enkätundersökning. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Per Forsberg för att han under arbetets 
gång kommit med goda råd och förslag till förbättringar i vår uppsats. 
 
Slutligen vill vi tacka nära och kära som hjälpt och stöttat oss under denna 
både roliga och jobbiga tid. Framför allt Eder Larsson som har utövat sina 
matlagningskonster i köket och överraskat med en och annan cheesecake. 
 
 
Vi önskar dig trevlig läsning! 
 
 
 
 
 
 

Göteborg våren 2007 
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Abstract 
 
In their budget for 2007 the government is presenting an aim, saying that 
“Sweden shall become one of the world’s best countries for starting up and 
running businesses in”. One of their efforts is to try and increase the interest 
for entrepreneurship among young students. NUTEK, The department of 
trade and industry development, has in one of their studies found that 34 
percent of the population between the ages 18-30 prefers to be entrepreneurs 
instead of being employed. 
 
Previous researchers in entrepreneurship have studied who chooses to start 
up a business and what the characteristic qualities of an entrepreneur are. 
One of today’s researchers is Lars Kolvereid, professor in innovation and 
entrepreneurship. He claims that people can be influenced to become 
entrepreneurs and that their backgrounds have no significance. We would 
like to continue this research and study who becomes an entrepreneur, but 
also what determines who succeeds.  
 
The purpose of this study is to show who today’s young entrepreneurs are 
and what the determine factors to succeed as an entrepreneur are. We hope 
that we can provide a higher understanding of what it takes to be a 
successful young entrepreneur and also show how they can be supported in a 
better way. The study has been limited to cover entrepreneurs no older than 
35 years old and examining only the individual; his qualities, experience and 
acting. We have had a hermeneutic view and both a qualitative and 
quantitative study has been made. The abductive reasoning method has been 
used together with inductive components, as we have started with the 
empiric to then draw generalized hypotheses. In the theoretical chapter we 
present the earlier research followed by today’s theories.  
 
We present the entrepreneurs in five different sections; motive, the 
entrepreneur’s background, networks, costs and financing & qualities. The 
entrepreneur’s lack of contacts and thoughts of high costs might relent him 
to the idea of starting up a business. For an entrepreneur to reach success, his 
motive must be important to him, he has to be open-minded and be able to 
create connections as well as avoid costs and find financial options. It will be 
of advantage to the entrepreneur if he has experience of the business trade or 
if he grew up with parents having their own business, although the most 
important thing however, is that the entrepreneur has the courage and the 
will as these qualities can take him a long way. 
 
Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, young entrepreneurs, starting 
up a business 

  



Sammanfattning 
 
Regeringen presenterar i sin budget för 2007 en målsättning om att ”Sverige 
ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i”. De satsar 
bland annat på att öka intresset för entreprenörskap hos skolelever. NUTEK, 
Verket för näringslivsutveckling, har genom en av sina undersökningar tagit 
reda på att 34 procent av de tillfrågade personerna mellan 18-30 år föredrar 
att vara företagare framför att vara anställda.   
 
Tidigare forskare inom entreprenörskap har undersökt vem som startar 
företag och vilka entreprenörens utmärkande egenskaper är. En av dagens 
forskare är Lars Kolvereid, professor inom innovation och entreprenörskap. 
Han påstår att människor kan påverkas till att starta eget, och att bakgrunden 
inte har någon betydelse. Vi vill fortsätta på denna forskning och undersöka 
vem som startar företag men även vad som avgör vem som lyckas.  
 
Syftet är att visa vem dagens unga företagare är och vilka de avgörande 
faktorerna är för att lyckas som egen företagare. Med detta hoppas vi kunna 
ge en ökad förståelse för vad som krävs av en framgångsrik företagare och 
även kunna visa hur unga entreprenörer bättre kan stöttas. Vi har avgränsat 
oss till att undersöka företagare under 35 år och behandlar endast 
entreprenören som individ; dennes egenskaper, erfarenheter och ageranden. 
 
Vi har utgått från ett hermeneutiskt synsätt och både en kvalitativ och en 
kvantitativ undersökning har genomförts. Den abduktiva 
slutledningsmetoden har använts tillsammans med induktiva inslag, då vi 
utgått från empirin för att sedan kunna dra generaliserande slutsatser. I den 
teoretiska delen redogör vi för tidigare forskning följt av dagens teorier. 
 
Vi presenterar entreprenörerna under fem olika rubriker; motiv, 
entreprenörens bakgrund, nätverk, kostnader och finansiering samt 
personliga egenskaper. Det som är betydande för vem som startar företag är 
främst personens bakgrund och egenskaper. Personens brist på kontakter och 
en föreställning om höga kostnader kan medföra att han eller hon avstår från 
att starta eget. För att en entreprenör ska nå framgång måste motivet vara av 
stor betydelse för denne, han eller hon måste vara öppen och kunna skaffa 
sig kontakter, undvika kostnader och kunna hitta alternativa 
finansieringssätt. Det är en fördel om entreprenören har branscherfarenhet 
eller är uppväxt i en företagarfamilj men det viktigaste är dock modet och 
viljan då dessa egenskaper kan ta honom eller henne långt. 
 
Nyckelord: entreprenör, entreprenörskap, unga företagare, starta eget 
företag  
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1. Inledning 
 
I Inledningen beskriver vi dagens företagande i Sverige och förklarar varför 
entreprenörskap är ett aktuellt ämne. Vi diskuterar sedan några 
problemområden för att slutligen komma fram till uppsatsens 
forskningsfråga och syfte. I slutet presenteras vår avgränsning, disposition 
samt våra definitioner. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
”Fler växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en 
ekonomi” menar Verket för näringslivsutveckling, NUTEK.1 De anser 
därför att det är av stor vikt att fler människor får upp ögonen för 
entreprenörskap och ser det som ett naturligt alternativ till att vara anställd.2 
Ett av sätten för att stödja entreprenörskapets utveckling är att försöka 
påverka människors attityder till företagandet, vilket NUTEK kontinuerligt 
arbetar med. Nyföretagandet kan endast tillta om fler människor vill bli 
företagare, menar de.   
 
I början på 90-talet ökade antalet nystartade företag drastiskt.3 Takten 
avstannade dock efter något år och har sedan dess legat relativt stabil med 
mindre svängningar. Under år 2005 uppgick antalet nystartade företag till 44 
585 stycken vilket innebär en ökning med drygt 27 procent jämfört med 
1995 då antalet nya företag uppgick till 35000. 
 
Sveriges regering presenterar i sin budget för 2007 en ny nationell 
målsättning om att ”Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta 
och driva företag i”.4 Regeringen har i sin budget tagit fram ett antal 
åtgärder för att nå detta mål. Dessa är bland andra en större satsning på 
kvinnliga företagare, förbättrad rådgivning, skattereduktioner och förenklade 
regler. För närvarande pågår även en omfattande satsning på att skapa ett 
större intresse för entreprenörskapet hos skolelever.5 Genom att redan i 
grundskolan informera och öka studenternas kunskap om företagandets 
möjligheter kan entreprenörskapet framstå som ett naturligt och attraktivt 
alternativ till en anställning.  
 

                                                 
1 http://www.nutek.se/sb/d/109/a/4446 
2 http://www.nutek.se/content/1/c4/50/78/B2007.1.pdf 
3 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Nyforetagande 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/2954/a/17245;jsessionid=a_hDLqmHv0I7 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/5709/a/46989 
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NUTEK:s årliga attitydundersökning, entreprenörskapsbarometern, visar att 
intresset för entreprenörskap, hos ungdomar mellan 18 och 30 år, under de 
senaste åren stadigt har ökat.6 2006 års undersökning visar, enligt 
ungdomarna, att de största förväntade fördelarna med att vara egen 
företagare är en ökad möjlighet att ”förverkliga sina idéer” samt ett större 
utrymme för ”självständigt arbete”. De skäl som anges för att inte vilja bli 
företagare är dock att ”det tar för mycket tid och engagemang” men även att 
de är rädda för att det innebär en ”minskad trygghet” jämfört med en 
anställning.  
 
En annan av undersökningarna i NUTEK:s entreprenörskapsbarometer visar 
att 34 procent av ungdomarna föredrar att vara företagare framför andra 
alternativ som att vara anställd av ett företag, av kommun/landsting eller av 
staten. En majoritet, 54 procent, skulle dock föredra att vara anställda av ett 
företag. Modellen visar att 66 procent av ungdomarna mellan 18-30 år 
föredrar att vara anställda, jämfört med de 34 procent som föredrar att ha 
eget företag. 
 

 22%

32%

 8%
 4%

 34%

Egen företagare
Anställd inom staten
Anställd i kommun/landsting
Anställd i större företag
Anställd i mindre företag

 

Anställning som föredras av personer mellan 18–30 

     Figur 1: Prefererad anställning (egen figur) 
     (Källa: NUTEK:s Entreprenörskapsbarometer, 2006) 

 
Vad som utmärker en entreprenör är en fråga som många ställer sig, enligt 
entreprenörskapsforskaren Bengt Johannisson.7 Att kartlägga entreprenörens 
kännetecken är inte enbart intressant för forskare och ekonomer, utan även 
för politiker och företagsledare. Johannisson menar att ”Entreprenören är 
den problemlösare som alla söker”. Meningarna går dock isär hos forskarna 
om vad en entreprenör egentligen är. Björn Bjerke, professor i 
företagsekonomi, definierar entreprenören som ”någon som företar sig 
någonting – den drivande kraften bakom varje ny affär”. Han menar vidare 
att entreprenören är den som förverkligar en idé så att den frambringar 
intäkter.    

                                                 
6 http://www.nutek.se/content/1/c4/50/78/B2007.1.pdf 
7 Johannisson, B, Entreprenörskap på svenska, 1992 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Alla har vi nog någon uppfattning om entreprenörskapet och många av oss 
har kanske även snuddat vid tanken på att starta ett eget företag. Vilka är då 
orsakerna till att många av idéerna aldrig förverkligas? Vi undrar om det 
ligger i vissa personers natur att starta företag eller om det är andra 
omständigheter som avgör? 
 
Från mitten av 1950-talet och fram till nu har entreprenörskapsforskningen 
dominerats av beteendevetenskapliga forskare.8 Deras främsta uppgift har 
varit att försöka ta reda på vem entreprenören är och vad som motiverar 
honom eller henne till att starta företag. De har velat identifiera de 
människor som har entreprenöriella egenskaper för att dessa sedan ska kunna 
stödjas så att de skapar en dynamik i samhället.  
 
Vi ser här att tidigare forskning har fokuserat mycket på att studera vem 
entreprenören är och vilka egenskaper som är utmärkande hos honom eller 
henne. Det verkar som att de tidigare forskarna har uppfattningen att vissa 
människor föds till entreprenörer. Lars Kolvereid, professor inom innovation 
och entreprenörskap, tror däremot att människor kan påverkas till att starta 
eget, och att bakgrunden inte har någon betydelse. 9
 
Kolvereid forskar idag bland annat kring människors motiv till att starta 
företag.10 Han skriver för närvarande en bok om vad som krävs för att lyckas 
som entreprenör. Tidigare har han även studerat orsakerna till varför 
människor väljer att vara anställda eller att starta egna företag. Kolvereids 
forskning är intressant för oss på grund av att även vi vill ta reda på vem som 
startar företag. Vi utgår från hans studier då vi vill undersöka om 
entreprenörer verkligen har några specifika egenskaper, eller om valet att 
starta eget istället beror på exempelvis uppväxt, sociala normer eller kanske 
rent av tillfälligheter? 
 
Vi vill dessutom utveckla detta problem och undersöka ett område där det 
inte finns så mycket tidigare forskning, nämligen vilka faktorer som sedan 
har betydelse för ett företags framgång. I litteraturen har vi hittat mycket 
fakta kring praktiska kunskaper och tillvägagångssätt för att starta och driva 
företag.11 De poängterar ofta vikten av en bra affärsidé, strategisk 
marknadsföring samt ekonomisk planering.  

                                                 
8 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
9 http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=53
10 http://webster.hibo.no/sib/kolvereid/indexe.html 
11 Se bland annat: Kullstedt, M & Melin, L, Starta Eget Handboken, 1997 
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Vi har dock valt att bortse från dessa praktiska aspekter och vill istället 
inrikta oss på personen bakom företaget. Utifrån detta resonemang har vi 
valt ut några olika faktorer som vi vill undersöka. Hur stor betydelse har 
motivet, bakgrunden, nätverket, kostnaderna och finansieringen samt de 
personliga egenskaperna för vem som startar företag och för vem som 
lyckas? 
 
Vi tror att motivet till varför en person väljer att starta eget ligger till grund 
för den fortsatta motivationen men även till förmågan att ta sig igenom 
svårigheter. Vår uppfattning är att skillnaden, mellan att starta eget på grund 
av en dröm om självförverkligande eller att göra det på grund av 
arbetslöshet, är stor. Detta leder oss till frågan: Ger vissa anledningar bättre 
förutsättningar än andra för att företaget ska bli framgångsrikt?  
 
Hur stor betydelse har bakgrunden för vem som startar företag och för vem 
som lyckas? Avgörande faktorer kan vara om personens föräldrar är 
företagare, om han eller hon har utbildning eller tidigare har haft något 
företag. Vi anar även att erfarenhet från branschen som entreprenören ska 
starta företag inom är en stor fördel. Om det krävs mycket erfarenhet verkar 
det svårt för en ung entreprenör att lyckas, eftersom han eller hon inte kan ha 
hunnit med att skaffa sig all denna. Kan någon, utan kunskap och tidigare 
erfarenhet, lära sig konsten att driva ett företag eller måste den finnas i 
blodet? 
 
I litteraturen betonas ofta vikten av ett nätverk för att entreprenören ska få 
hjälp med det han eller hon inte själv har tillräckliga kunskaper om.12 En 
intressant fråga är då om entreprenören måste ha ett nätverk redan innan 
företaget startas eller om det väsentliga är att kunna skaffa sig kontakter när 
de behövs? 
 
Rädslan att förlora mycket pengar och kanske bli skuldsatt för resten av livet 
är säkerligen en stor anledning till att många avstår från att starta eget. Vi 
undrar om denna rädsla är befogad eller om det egentligen är andra, mer 
väsentliga, risker som den blivande företagaren borde ta hänsyn till. Vår 
uppfattning är att de flesta människor har en bild av att kostnaderna för att 
starta och driva ett företag oftast blir höga, och att de därför tvingas ta lån. 
Vi vill här undersöka om det alltid måste kosta mycket och vilka de 
nödvändiga kostnaderna är. En annan intressant fråga är hur stor betydelse 
kostnaderna och finansieringssätten har för företagets framgång?  
 
Vi uppfattar att entreprenörer för det mesta är driftiga, ambitiösa och lägger 
ner enormt mycket tid och kraft på att uppnå sina mål. Enligt professor Björn 
                                                 
12 Thordén, U, Bli din egen – En bok för företagsamma, 2001 
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Bjerke krävs det en viss uppsättning egenskaper hos entreprenören för att 
han eller hon ska lyckas.13  Detta betyder i så fall att ingen kan läsa sig till 
att bli en framgångsrik entreprenör utan att det istället beror på personens 
egenskaper. Vi vill undersöka om detta stämmer eller om alla kan lära sig att 
bli en entreprenör. Finns det kanske vissa specifika egenskaper hos dem som 
startar företag och vilka är i så fall nödvändiga för att lyckas?  
 
Dessa frågor och funderingar leder slutligen fram till vår 
problemformulering som vi genom vår uppsats ska försöka besvara.   
 
 
1.3 Problemformulering 
 
 

• Vem blir entreprenör och vad avgör vem som lyckas? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att visa vem dagens unga företagare är och samtidigt 
identifiera vilka de avgörande faktorerna är för att lyckas som entreprenör. 
Med hjälp av denna kunskap hoppas vi kunna ge en ökad förståelse för vad 
som krävs för att bli en framgångsrik företagare och även kunna visa hur 
unga entreprenörer bättre kan stöttas. Syftet är även att motivera unga 
människor till att välja denna väg. 
 
 
1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att inrikta oss på entreprenören som individ; dennes egenskaper, 
erfarenheter och ageranden. Vi bortser från faktorer som 
konjunktursvängningar, naturkatastrofer, lagar och skatter. Även praktiska 
faktorer som marknadsföring, budgetering eller utformning av en affärsidé 
har utelämnats.  
 
Eftersom vi anser att det är viktigt att skapa ett intresse för företagsamheten i 
unga år, för att inte gå miste om en generation potentiella entreprenörer, har 
vi valt att fokusera på personer under 35 år. Vi undersöker endast företag 
som inte har varit verksamma längre än tre år och av praktiska skäl 
begränsar vi oss även till att endast intervjua entreprenörer inom 
Västsverige. 
                                                 
13 http://www.mah.se/templates/Page____7224.aspx 
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1.6 Definitioner 
 
Nedan följer förklaringar på begrepp som förekommer i texten, utifrån våra 
egna tolkningar.  
 
Entreprenör – en person som aktivt förverkligar en idé och som sedan 
ständigt fortsätter att utveckla sitt företag (begreppet entreprenör används 
dock i denna uppsats synonymt med företagare) 

 
Företagare – en person som driver ett företag  
 
Inkubator – en plats som ska stödja unga företag och hjälpa dessa att bli 
bärkraftiga och framgångsrika. Detta genom att flera entreprenörer samsas i 
gemensamma lokaler och delar på viss utrustning 
 
Innovatör – en person som kommer med nya idéer, innovationer och 
uppfinningar 
 
Locus of control – individens uppfattning om hur stor kontroll han eller hon 
har, graden av upplevd kontroll 
 
Opportunist – en person som är anpassningsbar, tar chanser när de kommer 
samt vänder kappan efter vinden  
 
Respondenter – våra intervjuobjekt (observera att de tillfrågade i 
enkätundersökningen inte innefattas under detta begrepp)  
 
Ung företagare – person under 35 år som har startat eget företag 
 
Ung företagsamhet – Kurs på gymnasiet där eleven får prova på eget 
företagande 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 

Det första kapitlet ger, med en faktagrundad bas, läsaren en 
uppfattning om varför entreprenörskap är ett aktuellt ämne. Vi 
motiverar ämnesvalet i vår problemdiskussion och presenterar 
sedan forskningsproblemet följt av syftet som tillsammans är 
utgångspunkten för denna uppsats. Vidare finner även läsaren 
avgränsning och definitioner i detta kapitel. 
 

Kapitel 2 Metod 
Här beskriver och motiverar vi våra val av vetenskapliga 
metoder tillsammans med alternativa metoder. Vi har använt 
oss av ett hermeneutiskt synsätt, ett kvalitativt angreppssätt 
och en abduktiv ansats. Vi redogör för hur vi har genomfört 
våra intervjuer samt ger information kring enkäten.  

 
Kapitel 3 Teori 

Här presenterar vi bakgrunden kring entreprenörskap 
tillsammans med tidigare forskning inom ämnet. Därefter 
visas aktuella teorier om vilka som väljer att starta företag av 
bland andra Kolvereid, professor i innovation och 
entreprenörskap.  

 
Kapitel 4 Empiri 

I detta kapitel behandlar och sammanfattar vi tjugo enkätsvar 
tillsammans med fyra intervjuer under fem rubriker; motiv, 
entreprenörens bakgrund, nätverk, kostnader och finansiering 
samt personliga egenskaper. Vi tar även hjälp av diagram för 
att tydliggöra resultaten. 

 
Kapitel 5 Analys 

Under denna rubrik analyserar och tolkar vi entreprenörernas 
svar och jämför om dessa stämmer med de olika teorierna.  

 
Kapitel 6 Slutsatser 

Här presenterar vi våra slutsatser med utgångspunkt i 
problemfrågan; vem blir entreprenör och vad avgör vem som 
lyckas? Slutsatserna grundas på analysen av det empiriska 
och teoretiska materialet som vi har inhämtat. Vi ger här även 
förslag till vidare forskning inom entreprenörskap. 
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2. Metod 
 
 I metodkapitlet beskriver vi olika synsätt, angreppssätt, ansatser, 
datainsamlingssätt samt datainsamlingsmetoder. Vi presenterar och 
motiverar även de metodologiska val vi har gjort. Därefter förklarar vi 
begreppen validitet och reliabilitet tillsammans med en redogörelse över 
uppsatsens tillförlitlighet.  
 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Hermeneutik och positivism är två framträdande vetenskapsteoretiska 
grunder, som avgör vilken inriktning en vetenskaplig undersökning har. 14

 
Samhällsvetenskaperna bildades på 1700- och 1800-talen, och ur den 
empirisk-analytiska traditionen växte positivismen fram. Den franske 
filosofen Auguste Comte var den som introducerade benämningen 
positivism omkring år 1830. Begreppet syftade till den uppfattning att de 
olika vetenskaperna bör använda sig av en gemensam metodik, som utifrån 
observerad fakta leder fram till kunskap om universella orsakssamband. Den 
traditionella positivistiska uppfattningen bygger på en fullständig 
objektivitet. Forskaren ska, utan sina egna och omgivningens värderingar, 
observera företeelser för att slutligen finna det verkliga, det vill säga 
sanningen. Regelbundenheterna blir till fakta där forskaren beskriver 
företeelsen utan någon vidare förklaring.      
 
Hermeneutik utvecklades i samband med teologiska tolkningsproblem och 
kan översättas med tolkningslära. Svårigheten är att skapa metoder som ger 
en samstämmighet vid tolkningen. Det är ofta betydelsen bakom texten som 
forskaren vill undersöka och förstå. Betydelsen kan dock skilja sig åt 
beroende på vilken förförståelse forskaren har. Ett centralt begrepp är den 
hermeneutiska cirkeln som beskriver växelverkan mellan forskarens 
förståelse och förförståelse.15 Tolkningsprocessen bygger på en föreställning 
att det inte går att förstå en text om individen inte har en förförståelse och på 
samma sätt går det inte att förstå helheten utan att ha studerat delarna eller 
omvänt. Till skillnad från positivismen är det inom hermeneutiken en 
förutsättning att forskaren tar med sig sina subjektiva värderingar i form av 
förförståelsen för att utveckla en fördjupad förståelse. 
 

                                                 
14 Andersen, H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
15 Andersen, I, Den uppenbara verkligheten, 1998 
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Då problemformuleringen styr den vetenskapliga inriktningen har vi följt 
den hermeneutiska läran. Detta även på grund av att vi har med oss vår 
förförståelse och våra egna uppfattningar under hela uppsatsprocessen. Vi 
har genomfört öppna intervjuer med fyra respondenter för att skapa en 
djupgående förståelse inom vårt problemområde. Denna form förstärker det 
hermeneutiska valet eftersom forskaren och den utforskade under processens 
gång försöker tolka varandra och successivt utveckla en ömsesidig förståelse 
genom att korrigera sin förförståelse.16

 
 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Det finns enligt Holme-Solvang (1997) två huvudsakliga metoder inom 
samhällsvetenskapen, den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Dessa 
används som redskap för att lösa problem och inhämta ny kunskap. 
Metodteorierna utgår från de två vetenskapsteorierna positivism och 
hermeneutik. Den kvantitativa metoden har sin utgångspunkt inom 
positivismen medan den kvalitativa utgår från hermeneutiken. 
 
Kännetecknen för den kvantitativa metoden är att det som studeras skall 
göras mätbart och leda fram till generaliseringar.17 Detta är alltså en bred 
undersökning som ger precisa observationer och det krävs en eller flera 
variabler för att kunna rangordna data. Metoden är mer formell och 
strukturerad än den kvalitativa och ställer krav på förbestämda 
svarsalternativ vid undersökningar. Informationen skall sammanställas i 
siffror och kräver därför ett omfattande, objektivt och utspritt urval av 
undersökningsobjekt. Statistiska mätmetoder utgör en stor del av 
analysarbetet av kvantitativa undersökningar. 
 
Den kvalitativa metoden kan inte mätas eftersom den utgår från att varje 
fenomen har en unik kombination av kvaliteter och egenskaper. Den 
kännetecknas av en låg grad generaliserbarhet och har istället fokus på att 
tolka den insamlade informationen och skapa en djupare förståelse för det 
bakomliggande fenomenet. Metoden bygger på en närhet till det subjekt som 
forskaren hämtar information ifrån och en dialog där forskaren aktivt deltar. 
Den kvalitativa metoden har en låg strukturering, en hög flexibilitet och 
används ofta för att belysa vissa aspekter. 
 
För att stödja vårt syfte och problem använder vi oss av den kvalitativa 
metoden som skapar en djupare förståelse. Då vi utgår från ett hermeneutiskt 

                                                 
16 Andersen, I, Den uppenbara verkligheten, 1998 
17 Andersen, H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
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synsätt och har med oss vår förförståelse blir denna metod ett naturligt val.  
Detta innebär i praktiken att vi låter intervjuobjekten berätta fritt om sina 
erfarenheter snarare än att styra dem i en viss riktning. För att stödja 
intervjuerna har vi även utfört en mindre kvantitativ undersökning med hjälp 
av en enkät. Denna statistik kan stärka trovärdigheten i intervjuerna genom 
att visa att de utvalda entreprenörerna är representativa och inte några 
extremfall. Intervjuerna i sin tur ger stöd till statistiken då de hjälper till att 
förklara siffrorna.  
 
 
2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Enligt Ib Andersen (1998) finns det två tillvägagångssätt för att dra 
vetenskapliga slutsatser. Det ena är bevisföringens väg, deduktion, och det 
andra är upptäcktens väg, induktion.  Det finns även en kombination av 
dessa, en slags växelverkan, som kallas abduktion. 18

 
Deduktionen är förknippad med en objektiv verklighetsuppfattning och 
framträder när forskaren utifrån generella principer drar slutsatser om 
enskilda händelser, forskaren går alltså från teori till empiri.19 Induktion är 
istället kopplat till hermeneutiken och visar sig när forskaren utifrån enskilda 
händelser fastställer en generell princip, forskaren går från empiri till teori. 
En stor del av dagens samhällsvetenskapliga forskning har åtminstone något 
inslag av induktion, på grund av att det följer med kreativiteten som i det 
närmsta är ett krav för sådana undersökningar. 
 
I vår uppsats används abduktion som huvudsakligt angreppssätt, med ett 
något övervägande inslag av induktion. Andersen menar att det senare 
angreppssättet är vanligast för fallstudier som baseras på ett fåtal personers 
uppfattningar om sin situation, vilka sedan skall leda till en generell slutsats. 
Induktion blir därmed ett framträdande angreppssätt, då vår undersökning är 
genomförd på detta sätt, medan abduktion blir det övergripande 
angreppssättet eftersom vi hela tiden pendlar mellan teori och verklighet.  
 
 
2.4 Datainsamling 
 
Vid datainsamling kan forskaren skilja mellan två olika typer av data, 
primärdata och sekundärdata.20 Primärdata är den information som 

                                                 
18 Söderbom, A, Föreläsningsanteckningar, 2006  
19 Holme, I M, & Solvang, B K, Forskningsmetodik, 1997 
20 Andersen, I, Den uppenbara verkligheten, 1998 
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författaren eller hans/hennes medhjälpare själv samlat in, medan 
sekundärdata har samlats in av andra personer, till exempel forskare eller 
institutioner. 
 
Primärdata finns alltså inte tillgängligt direkt utan måste samlas in genom 
exempelvis enkäter, intervjuer och observationer. Att själv bestämma vad för 
data, och hur den ska samlas in, bidrar till att informationen blir relevant, 
användbar och direkt kopplad till syftet. Beroende på hur informationen har 
samlats in kan den delas upp i kvantitativ och kvalitativ data. En djupgående 
och ostrukturerad intervju ger kvalitativ data medan en större undersökning 
med enkäter och svarsalternativ ger kvantitativ data. 
 
Sekundärdata är redan insamlad data, gjort av någon annan än forskaren 
själv och till ett annat ändamål och syfte än dennes. Detta kan dock vara 
användbart som bakgrund till primärdata eller för att få en helhetsbild över 
ett problemområde som annars skulle vara svårt för forskaren att uppnå 
själv.  
 
Vi använder oss av både primärdata och sekundärdata i vår uppsats. Av den 
mängd böcker och information som finns kring ämnet har vi gjort ett noga 
urval för att få så aktuell och relevant sekundärdata som möjligt. Primärdata 
införskaffade vi oss genom en enkätundersökning med tjugo personer som 
gav oss viktig och grundläggande information. Sedan utfördes intervjuer 
med fyra utvalda entreprenörer för att förklara och ge stöd åt resultatet i 
enkätundersökningen. Genom att använda dessa olika typer av data 
tillsammans skapar vi både en teoretisk faktabakgrund och empiriskt 
material som åskådliggör den enskilde entreprenörens uppfattning. 
 
 
2.5 Datainsamlingstekniker 
 
Det finns flera olika tekniker att använda sig av vid insamling av data.21 Vi 
kan skilja mellan tre huvudtyper av datainsamlingstekniker, 
dokumentstudier, observationsmetoder och utfrågningsmetoder. Valet av 
teknik beror på vilken form av undersökning som skall genomföras och vilka 
svar som forskaren söker.  
 
Valet av insamlingsmetod utgår ifrån syftet och problemformuleringen. 
Därför har vi valt att dels samla in data med hjälp av dokumentstudier som 
innebär att vi har studerat fakta som någon annan samlat in. Svårigheten 
ligger i att hitta relevant och aktuell data och det kan även vara tidskrävande 

                                                 
21 Andersen, H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
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att söka bland det oändliga antal dokument och böcker som finns idag.22 Vi 
har dessutom valt att använda oss av några utfrågningsmetoder i form av en 
enkätundersökning tillsammans med ett antal intervjuer. 
Utfrågningsmetoderna går ut på att forskaren väljer ut en grupp av 
människor som han eller hon vill studera, och ställer sedan direkta frågor till 
varje enskild person inom denna grupp.23 Denna metod går mer på djupet än 
vad de övriga nämnda studierna gör och således förloras en viss synvinkel 
som en observation annars ger. 
 
Enkäten skickades ut till cirka hundra entreprenörer som hittades med hjälp 
av Internet, där vi dels sökte genom inkubatorer och dels genom sökföretaget 
Eniro. Vi fick in cirka fyrtio svar varav hälften inte stämde in på våra 
kriterier vilket gjorde att urvalet föll sig naturligt. De tjugo entreprenörer 
som slutligen togs med i undersökningen är under 35 år och driver företag 
som ej varit verksamma längre än tre år.  De flesta av frågorna i enkäten 
hade färdiga svarsalternativ men på några av dem fick entreprenörerna svara 
med egna ord. På vissa frågor hade de möjlighet att välja fler än ett alternativ 
och därför visar en del av modellerna i empirin fler än tjugo svar.  
 
De djupgående intervjuerna har genomförts med fyra unga företagare, som 
under de tre senaste åren startat egna företag. Detta för att få en djupare och 
bättre förståelse för de svar som framkom under enkätundersökningen. Tre 
av respondenterna förmedlades genom nyföretagarorganisationer och den 
fjärde var en privat kontakt. Valet av dessa personer grundar sig på samma 
kriterier som i enkäten. Intervjuerna ägde rum på respondenternas 
arbetsplatser och vi använde oss av färdigtryckta frågor samt en 
bandspelare. Detta för att vi på ett enkelt sätt skulle kunna jämföra och 
analysera svaren. Då vi ej var tvungna att anteckna under intervjuerna kunde 
vi istället lägga fokus på att lyssna och ställa följdfrågor.  
 
Vid en intervju styr forskaren samtalet och detta ställer höga krav på denne 
eftersom han eller hon både medvetet och omedvetet kan påverka sitt 
intervjuobjekt på olika sätt.24 På grund av detta kan forskaren gå miste om 
viss information eller ha den inverkan på svaren att de styrs i en viss 
riktning. Detta är vi medvetna om och har därför i största möjliga mån 
försökt att ge respondenten utrymme för egna resonemang. Vi är också 
medvetna om att intervjuobjekten inte har en objektiv syn på sig själva och 
att svaren därför kan komma att beskriva hur entreprenören uppfattar sig 
själv snarare än hur han eller hon verkligen är. 
 
                                                 
22 Andersen, H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
23 Andersen, H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
24 Andersen, H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
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2.6 Validitet och Reliabilitet 
 
Reliabilitet betyder pålitlighet, förmågan att mäta det som avses mätas, och 
är viktigast vid kvantitativa undersökningar.25 Med validitet menas istället 
giltighet och detta är väsentligast för den kvalitativa metoden, då närheten 
till källan är större. Andersen, I, (1998) skriver att både undersökare och 
användare utifrån dokumentationen ska kunna bedöma kvaliteten, det vill 
säga reliabiliteten och validiteten, på undersökningsresultaten.  
 
Reliabiliteten har en mindre betydelse vid kvalitativa undersökningar som 
bygger på förståelse för vissa fenomen snarare än statistiska 
undersökningar.26 Det forskaren istället vill få fram här är ett representativt 
urval av studieobjekt som kan ge mångsidiga och tillförlitliga svar. Enligt 
Söderbom (2006) finns det två reliabilitetsmått inom den kvalitativa studien, 
nämligen intrasubjektiv eller intersubjektiv. Det förstnämnda mäter 
överensstämmelsen mellan upprepade observationer av ett fenomen som 
utförts av en och samma person. Intersubjektiv reliabilitet mäter istället 
graden av överensstämmelse mellan olika forskares resultat. 
 
För att få en nyanserad bild av vårt problemområde, och därmed högre 
reliabilitet, har vi försökt att välja entreprenörer med olika kön, bakgrunder, 
utbildningsnivåer och inom skiftande branscher till vår undersökning. Alla 
branscher är dock inte representerade bland intervjupersonerna då vi endast 
hade tid att söka upp och intervjua ett fåtal entreprenörer. 
 
Den intersubjektiva reliabiliteten är något svår att mäta då vi inte funnit 
några tidigare undersökningar med samma vinkling som i vår studie, samt att 
tidigare undersökningar inom området bygger på ett annat urval av 
entreprenörer.   
 
Den intrasubjektiva reliabiliteten borde uppstå om vi själva skulle genomföra 
samma undersökning igen, och beror då till största delen på urvalet av 
studieobjekt. Eftersom undersökningen helt bygger på entreprenörernas 
upplevelser och uppfattningar kan resultatet variera. Däremot skulle 
troligtvis inte tidsaspekten påverka, eftersom vi fokuserar på personliga 
faktorer istället för yttre opåverkbara faktorer som eventuellt kan ändras. 
  
Graden av överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de 
empiriska variablerna, kallas för definitionsvaliditet.27 Detta går dock inte att 
mäta utan beror endast på forskarens omdöme och hur bra dennes 
                                                 
25 Holme, I M, & Solvang, B K, Forskningsmetodik, 1997 
26 Holme, I M, & Solvang, B K, Forskningsmetodik, 1997 
27 Andersen, I, Den uppenbara verkligheten, 1998 
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argumentation för sina ståndpunkter håller. En annan viktig aspekt som har 
betydelse för definitionsvaliditeten är relevans, vilken avgör hur väl det 
empiriska urvalet hänger ihop med problemställningen. Enligt Holme-
Solvang (1997) måste forskaren ta ställning till hur han eller hon ska få så 
giltig information som möjligt, exempelvis genom att vara aktiv eller passiv 
under intervjutillfällena.  
 
Validiteten har säkerställts genom att unga entreprenörer som inte har haft 
företag längre än tre år valdes ut till vår undersökning. Detta för att 
undersökningen ska vara relevant och tydligt kopplad till syftet. Vi valde 
även att vara aktiva under intervjutillfällena då vi ansåg att detta skulle leda 
till utförligare svar från respondenterna.   
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3. Teori 
 
Vår teori består av en redogörelse av tidigare forskning kring 
entreprenörskap där vi även närmare går in på entreprenörens kännetecken. 
Sedan beskriver vi entreprenören ur den psykologiska forskningsinriktningen 
som har sin grund i beteendevetenskapen. Därefter presenterar vi professor 
Lars Kolvereids forskning kring entreprenörskapet. Slutligen kommer en 
redogörelse över de faktorer som vi anser har en stor betydelse för 
entreprenörens framgång. 
 
 
3.1 Entreprenören 
 
Nationalencyklopedins definition på begreppet ”entreprenör” är en 
”företagsam person som skapar nytt användarvärde. En entreprenör kan 
agera inom affärsvärlden med att skapa nya varor och/eller tjänster”.28 
Författaren Thordén beskriver entreprenören som en nyskapande person som 
ständigt har nya idéer.29 Hon menar vidare att dessa personer lätt tappar 
fotfästet i sin iver på nya upptäckter och därför ofta behöver hjälp med att 
starta och driva ett företag av någon mer realistisk person. I sin bok skiljer 
hon på entreprenören och företagaren. Hon beskriver den senare som en 
person som startar ett företag utan att nödvändigtvis komma med en ny idé.  
 
 
3.1.1 Tidigare forskning 
 
Hans Landström (2005) skriver i sin bok ”Entreprenörskapets rötter” att 
begreppet entreprenör myntades på 1400-talet i Frankrike men det var först i 
början av 1700-talet som finansmannen Richard Cantillon introducerade 
begreppet i ekonomiska sammanhang.30 Ordet fick då en bredare betydelse, 
från att ha inneburit en person som ansvarade för stora byggnadsverk till att 
förknippas med en risktagare mer generellt. Under 1800- och 1900-talet var 
forskningen mer fokuserad på stora företag och därför hamnade 
entreprenören i skymundan.31 Ytterligare en anledning var att entreprenören 
inte ansågs vara en komplex person och således inte intressant för 
forskningen. 

                                                 
28 http://www.ne.se 
29 Thordén, U, Bli din egen – En bok för företagsamma, 2001 
30 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
31 Hult, M, Företag i starten, 1985 
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Den som åter gjorde entreprenören intressant var samhällsvetaren Joseph A. 
Schumpeter.32 Han introducerade 1934 sin entreprenörskapsteori där han 
menade att entreprenören är en specifik typ av företagare. Det som särskiljer 
entreprenören är dennes förmåga att bryta invanda mönster och rutiner 
genom att tänka i nya banor. Schumpeter liknar entreprenören mer med en 
innovatör än med en företagare vars enda uppgift är att driva ett företag. 
Hans teori ligger till grund för den moderna forskningen kring vem som blir 
entreprenör och dennes drivkrafter. 
 
David McClelland var på 1970-talet först med att studera psykologiska 
aspekter inom entreprenörskapet. Forskningen om entreprenörskap fick 
därmed en mer beteendevetenskaplig inriktning till skillnad från ett tidigare 
ekonomiskt perspektiv. Han fokuserade på människors olika förmåga att 
fatta lyckade ekonomiska beslut – varför lyckades vissa bättre än andra?  
 
Ur McClellands forskning har sedan två olika inriktningar växt fram, den 
analytiskt orienterade respektive den psykoanalytiskt orienterade 
forskningen. Båda forskningstraditionerna syftar till att svara på frågan 
”Vem är entreprenören?” Den analytiskt orienterade forskningstraditionen 
fokuserar på entreprenörens egenskaper. Ett begrepp som väckt stort intresse 
där är ”locus of control” som innebär entreprenörens uppfattning om hur 
stor kontroll han eller hon har. McClellands begrepp förklarar i vilken grad 
människor upplever att de kan påverka en situation. Han menar att 
människor kan ha olika inställningar, antingen uppleva kontroll över 
situationen eller se sig som ett offer. Under de senaste åren har denna 
forskningsinriktning varit föremål för kritik, bland annat då den ökade 
mängden egenskaper blivit omöjlig att hantera.  
 
Den psykoanalytiskt orienterade forskningen bygger på uppfattningen att en 
persons inre drivkrafter ligger till grund för dennes beteende. Dessa 
drivkrafter skapas hos individen i ett tidigt stadium. Mannfred Kets de Vries 
är den främste förespråkaren av det psykoanalytiska perspektivet inom 
entreprenörskapsforskningen och han menar att erfarenheten från en olycklig 
familjebakgrund resulterar i ett entreprenöriellt beteende. En sådan person 
avviker ofta från normen och får svårt att anpassa sig i en organiserad social 
miljö. Kritiken som har riktats mot denna forskningstradition påpekar att 
denna beskrivning endast stämmer in på ett fåtal entreprenörer. 
 
 
 

                                                 
32 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
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3.2 Entreprenörens utmärkande drag 
 
Många forskare har försökt kartlägga vem entreprenören är och placera dem 
i ett gemensamt fack.33 En indelning som har gjorts av bland andra Orvis F. 
Collins, är mellan företagsledare i större företag och entreprenörer. De 
upptäckte under sina studier väsentliga skillnader mellan dessa grupper som 
gör dem till två skilda kategorier. Företagsledaren känner sig bekväm i det 
strukturerade systemet och finner det naturligt att rätta sig efter reglerna för 
att göra karriär. I motsats till detta känner sig entreprenören hindrad av 
systemets regler och försöker ständigt göra sig fri från det rutinmässiga 
tänkandet. Enligt tidigare nämnda studier grundar sig ogillandet, mot att ha 
en överordnad, i entreprenörens svåra uppväxt. Ett generellt antagande var 
att tragiska upplevelser från barndomen, med många uppbrott, formade en 
rastlös och självständig individ som avvek från normen. 
 
Collins har även försökt att identifiera den framgångsrike entreprenörens 
personlighet. Han ville sedan jämföra detta med kraven som ställs på en 
entreprenör för att se relationen mellan dessa. De frågeställningar som 
Collins ställde var: ”Vad är det som motiverar entreprenören att starta ett 
företag?” och ”Vad skiljer entreprenören från andra ledare?” 
 
I den fortsatta forskningen fann forskarna att entreprenörerna var så olika att 
det inte gick att generalisera gruppen utan att det krävdes ytterligare 
indelningar.34 Forskaren Norman Raymond Smith har presenterat den mest 
kända indelningen. Enligt honom fanns det två typer av entreprenörer; 
hantverkaren och opportunisten, som är varandras motsatser. Hantverkaren 
är specialiserad på sitt område och relativt ointresserad av omvärlden i 
övrigt. Denne lever i nuet men reflekterar även över det förflutna, vilket 
resulterar i en lägre flexibilitet. Opportunisten har däremot fokus på 
framtiden, ett bra självförtroende och en hög social kompetens. Smith 
menade även att de två typerna drev olika slags företag. Företag med små 
och försiktiga förändringar drevs av hantverkarna medan opportunisten 
startade företag med högre och snabbare anpassningsförmåga. 
 
Magnus Hult (1985) har i sin bok ”Företag i starten” skrivit om svenska 
undersökningar på 70-talet som visade en generell bild av entreprenören, 
vilken i denna studie sågs som likvärdig med företagaren.35 Den som 
startade företag var i genomsnitt en man mellan 35-40 år, som hade lång 
erfarenhet inom den bransch han startade företag i. Studien visade att 
företagaren var en skötsam ”normalsvensson” med hög utbildning och god 
                                                 
33 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
34 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
35 Hult, M, Företag i starten, 1985 
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ekonomi. Han utmärkte sig dock genom att han tänkte kreativt och hade en 
stark vilja att bestämma själv.  
 
Hult påpekade, i likhet med andra forskare, att skillnaderna mellan olika 
entreprenörer är stora och att försiktighet krävs vid generaliseringar. Han 
varnar för en stereotyp bild, där alla har liknande bakgrund och egenskaper. 
Istället menar han att entreprenörer finns inom alla sociala grupper och att de 
är unika individer. 
 
 
3.3 Dagens forskning kring entreprenörskap 
 
Landström (2005) menar att kritiken, mot tidigare forskning inom 
beteendevetenskapen, inte enbart avser den ohanterligt stora mängden av 
egenskaper och motiv hos entreprenören, utan även att motiven förändras 
med åren. 36 På grund av detta är det svårt att finna en tydlig beskrivning 
som förklarar vem entreprenören egentligen är. Ytterligare kritik mot 
forskningen är att de metoder och variabler som används i undersökningar är 
hämtade från psykologin och därmed inte är anpassade för att mäta 
entreprenörskap. Detta bidrar till att resultaten ibland blir felaktiga samt att 
forskaren inte får fram exakta och relevanta svar som urskiljer 
entreprenören. Även urvalet av personer till undersökningarna har varit 
felaktigt då forskarna har valt att studera småföretagare. Detta medför att de 
har studerat fel personer i förhållande till vad de har ämnat undersöka 
eftersom småföretagare inte nödvändigtvis behöver vara entreprenörer. När 
denna kritik kom fram på 1990-talet gick entreprenörskapsforskningen från 
ett psykologiskt perspektiv till ett processperspektiv. Under de senaste åren 
har det dock uppkommit nya teorier inom psykologin vilket har skapat ett 
nytt intresse för individinriktad forskning. Utifrån detta har det sedan 
diskuterats kring ett antal olika aspekter, varav Landström nämner några 
vanligt förekommande; individens egenskaper, fria val samt förmåga att 
upptäcka nya affärsmöjligheter. 
 
 
3.3.1 Individens egenskaper 

 
Denna inriktning bygger till stor del på tidigare psykologisk forskning där 
entreprenörens egenskaper har studerats. Då denna forskning ständigt pågår 
och utvecklas vet vi idag mycket om entreprenörens egenskaper och 
drivkrafter. Till skillnad från den äldre uppfattningen om att entreprenören 
har en svår uppväxt menar Landström att de flesta istället har föräldrar som 

                                                 
36 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
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är eller har varit entreprenörer. Vidare säger han att det fortfarande är fler 
män än kvinnor som startar företag och att utbildning samt erfarenhet från 
tidigare företagande gynnar benägenheten att starta företag. De psykologiska 
egenskaper som oftast associeras med entreprenören är ett högt 
prestationsbehov, måttlig riskbenägenhet och en intern ”locus of control”. 
 
”Locus of control” liknas i Landströms beskrivning vid begreppet självtillit. 
Skillnaden är att självtillit innebär känslan av kontroll över ett visst 
kunskapsområde medan ”locus of control” är graden av upplevd, generell 
kontroll. En större självtillit innebär, enligt Landström, indirekt fler 
möjligheter på grund av att individen känner att han eller hon kan hantera 
olika situationer och vågar välja nya vägar. Den som tror på sig själv och har 
förmågan att se sig själv som framgångsrik entreprenör väljer även oftare 
den entreprenöriella vägen. Från början är det föräldrarna som påverkar 
barnets självtillit men efter hand får skolan en större betydelse och ansvar för 
individens utvecklande av entreprenöriell självtillit. 
 
En stor anledning till att dagens psykologiska forskning inriktar sig på 
individen är att många i dag inte bara startar ett företag som de sedan driver 
livet ut. Det är istället vanligt att en entreprenör har flera företag samtidigt 
eller att han eller hon startar och säljer ett antal olika företag under sin 
livstid. Detta antyder att det lämpar sig bättre att studera individen snarare än 
företaget. 
 
 
3.3.2 Individens fria val 
 
Företagarens egenskaper har stor betydelse för att skapa ett framgångsrikt 
företag, men finns inte viljan att starta ett företag spelar dessa ingen roll.37 
Därför har den psykologiskt inriktade entreprenörskapsforskningen även 
intresserat sig för individens fria val. Forskarna har bland annat studerat 
personers avsikter och anledningar till att starta företag. Enligt forskarna 
Icek Ajzen och Martin Fishbein grundar sig individens beteende på hans 
eller hennes intentioner. De nämner tre faktorer som har inverkan på 
personens intentioner; attityd till beteendet, sociala normer och upplevd 
kontroll. Om personen har en positiv attityd, handlingen passar in i de 
sociala normerna och personen känner kontroll över situationen är chansen 
större att han eller hon utför handlingen. En av dagens forskare som bygger 
vidare på detta antagande är Lars Kolvereid, professor inom 
entreprenörskap. Även han påstår att det är intentionen snarare än 
bakgrunden och erfarenheten som förklarar vem som startar företag. Inom 
detta forskningsområde har det också diskuterats kring andra faktorer som 
                                                 
37 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
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krävs för att en tanke ska leda till handling. Om en person har viljan fordras 
det ändå en utlösande händelse, enligt N.F. Krueger och A.L. Carsrud 
(1993).  De menar att händelserna kan vara av både positiv och negativ art, 
exempelvis att personen upptäcker en affärsmöjlighet eller att han eller hon 
blir arbetslös.  
 
 
3.3.3 Individens förmåga att upptäcka nya affärsmöjligheter 
 
Det finns tidigare studier om hur en affärsmöjlighet kan förverkligas, men 
under senare år har intresset istället förskjutits till själva upptäckten av en 
affärsmöjlighet.38 Det har framkommit att de två främsta faktorerna för att 
en individ ska upptäcka en affärsmöjlighet är hans eller hennes förmåga och 
kompetens. Syftet med studierna är att visa om förmågan att upptäcka 
affärsmöjligheter är större hos vissa personer än hos andra. Synen hos 
forskarna går isär och det har utvecklats två olika grundantaganden avseende 
entreprenörens roll i detta sammanhang. Det första påståendet är att 
entreprenören finner befintliga affärsmöjligheter i sin omgivning, medan det 
andra antagandet är att entreprenören själv skapar affärsmöjligheterna. Det 
senare bygger på det så kallade processperspektivet där en av de första 
företrädarna var William Gartner.39 Detta perspektiv anser att individens 
egenskaper spelar en mindre roll och att det istället är processen som är 
intressant att studera. Processperspektivet är en relativt ny syn inom 
entreprenörskapsforskningen och det återfinns en begränsad mängd 
information i litteraturen, då det för närvarande forskas inom detta område. 
 
En av forskarna som förespråkar det första antagandet, att entreprenören 
hittar möjligheter omkring sig, är Scott Shane. Han anser att tillgången till 
information är en ytterst viktig komponent och att entreprenören ofta skaffar 
sig denna utifrån sin livserfarenhet. Ett exempel kan vara att han eller hon på 
sin arbetsplats ser en efterfrågan som inte bemöts. Ett annat sätt att skaffa sig 
användbar information är genom ett stort och varierat socialt nätverk. 
 
Även entreprenörens medvetenhet och dennes aktiva sökande efter idéer 
leder till en ökad förmåga att se affärsmöjligheter. Medvetenheten kan 
förstärkas genom individens kunskap, på så sätt att den hjälper honom eller 
henne tolka information och därifrån identifiera möjligheter. En person som 
har kunskap inom en viss bransch kan lättare se dess framtida potential. 
Landström skriver att utöver kunskap är individens kognitiva förmåga att se 
samband och mönster viktigt för att kunna tolka information. En god 
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kognitiv förmåga tillsammans med kreativitet och en positiv inställning 
skapar bra förutsättningar för att upptäcka affärsmöjligheter. 
3.4 Kolvereids teori 
 
Lars Kolvereid arbetar på Handelshögskolan i Bodö och är professor inom 
innovation och entreprenörskap med en PhD i Management.40 Han har under 
åren gjort flera undersökningar om människors inställning till att bli egna 
företagare.41 1996 genomförde hans forskarteam en större undersökning i 
Norge där en fjärdedel av de tillfrågade svarade att de helst skulle vilja vara 
egenföretagare medan cirka 65 procent föredrog att vara anställda. Han 
menar att en förklaring till att så få kan tänka sig att driva företag är att det i 
de nordiska länderna idag är mycket attraktivt att vara anställd och därför 
vill de flesta inte offra sin karriär för att bli egna företagare. 
 
I sin artikel ”Organizational employment versus self-employment” nämner 
Kolvereid (1996) några tidigare forskningsresultat angående vilka som 
föredrar att starta eget företag.42 Jerome A. Katz (1992) kom bland annat 
fram till att individens bakgrund och sociala omgivning är betydande 
faktorer för dem som väljer att starta eget. Detta betyder att föräldrars och 
nära släktingars försörjningssätt har stor påverkan på individens val.  
 
Enligt forskaren William G. Dyer (1994) finns det istället tre huvudgrupper 
innehållande olika faktorer som avgör en individs karriärsval. Den första 
gruppen, den individuella, utgörs av demografiska och psykologiska 
faktorer. Den andra gruppen, den sociala, innefattar bland annat familjestöd 
och kultur och den sista, den ekonomiska gruppen, består av 
anställningsmöjligheter och resurstillgång. 
 
På senare tid har modeller som förklarar entreprenöriella intentioner fått en 
större betydelse inom entreprenörskapsforskningen. Kolvereid har, liksom 
Ajzen och Fishbein, i sin forskning intresserat sig för människors intention 
att starta företag. Enligt honom är det endast individens intentioner som har 
betydelse för valet och faktorer som ålder, kön eller familjebakgrund har 
ingen inverkan.43 Han sa under en Estradföreläsning, en öppen föreläsning 
om entreprenörskap, i oktober 2005 att ”intentioner är det psykologiska 
begrepp som ligger närmast människans faktiska beteende”. Begreppet 
”intentioner” innefattar enligt Kolvereid attityder, subjektiva normer och 
upplevd kontroll av beteendet. Med attityd menas att entreprenören har en 
                                                 
40 http://webster.hibo.no/sib/kolvereid/indexe.html 
41 http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=53
42 http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/bsi/detail?vid=3&hid=16&sid=        

06976139-6df9-4a32-918e-1ffa57967970%40SRCSM1  
43 http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=53
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vilja och ser en möjlighet till att starta eget. Subjektiva normer är de 
värderingar som människor har i din omgivning. I detta fall deras inställning 
till att starta eget och hur mycket entreprenören låter sig påverkas av andras 
åsikter. Upplevd kontroll är entreprenörens föreställning om hur stor kontroll 
han eller hon kommer att ha över enskilda situationer i rollen som egen 
företagare.  
 

    Attityd 

 
      Subjektiva normer 

       
Upplevd kontroll 

     Intentioner 

         Utlösande 
          händelse 

  Beteende 

 
  Figur 2: Intentionsmodellen (modellens utseende är hämtad 
  från Landström, 2005; begreppen är modifierade) 

      (Källa: Begreppen utgår från Kolvereid, 2005) 

 
 
 
Modellen visar att intentioner tillsammans med en utlösande händelse leder 
till ett visst beteende. Kolvereid menar vidare att intentioner inte är 
detsamma som att ha för avsikt.44 En intention uppstår först då beteendet är 
planlagt och individen har kontroll över handlandet. Intentionen måste också 
vara specifik i innehåll och tid, det vill säga att individen måste ha klarlagt 
var, när och hur handlingen ska ske. För att en person ska ta steget och starta 
företag räcker det dock inte med att han eller hon har en intention att starta 
företag, det krävs även handlingsbenägenhet för att idén ska bli verklighet. 
 
När Kolvereid genomförde studier i Norge mellan åren 1995 och 1997 kom 
han fram till att några vanliga anledningar till att vilja starta eget var för att 
kunna utnyttja ekonomiska möjligheter och för att nå auktoritet.45 Den i 
särklass mest betydande faktorn vid val av anställningsform visade sig dock 
vara trygghet. Han påstår därför att om tryggheten vid anställningar minskar, 
eller om den ökar för egenföretagare skulle detta få stor genomslagskraft. 
Andra vanliga skäl till att vilja vara anställd var istället en mer social 
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arbetsmiljö samt mindre ansvar och arbetsbelastning. Undersökningarna 
visar därutöver att det inte är någon överlappning mellan anledningar till att 
föredra eget företag eller anställning.  
 
Enligt Kolvereid kan resultaten i sin helhet förklaras med hjälp av de tre 
påverkbara faktorerna attityd, subjektiva normer och upplevd kontroll av 
beteendet.46 Han menar därför att fler människor skulle kunna bli egna 
företagare eftersom det endast handlar om faktorer som lätt kan påverkas, till 
skillnad från demografiska variabler som kön och ålder. Han anser att 
insatserna för att förändra människors intentioner skulle kunna utökas och 
förbättras.47 Exempelvis skulle det kunna anordnas fler kurser, utbildningar 
och satsningar som Ung företagsamhet. Ett annat alternativ kan vara att 
människor får följa en erfaren entreprenör på nära håll. Enligt Kolvereid 
skulle detta leda till att fler människor får erfarenhet och ser en möjlighet i 
att bli företagare. 
 
Han har också undersökt benägenheten att starta företag i olika åldrar.48 Det 
han kommit fram till är att lusten till att starta eget är störst hos de unga och 
sjunker sedan med åldern medan de flesta som faktiskt är egenföretagare hör 
till den äldre generationen. Han menar att äldre personer har kunskapen och 
är mer erfarna men de saknar motivationen, till skillnad från de yngre som 
istället har mindre kunskap och erfarenhet men är mer motiverade. Utifrån 
detta drar Kolvereid slutsatsen att ”egna företagare är en utdöende ras”. 
 
Ytterligare en studie av Kolvereid visar vilka faktorer som påverkar hur 
nystartade företag utvecklas.49 Han har i denna studie följt ett antal företag 
som startade upp 1996, genom att varje efterföljande år undersöka hur långt 
de kommit. Studien visade bland annat att försöken att starta företag är något 
fler hos de högutbildade men det fanns däremot inget samband mellan 
lyckade företagsstarter och en högre utbildning.   
 
Tidigare erfarenhet av att starta eget är en annan faktor som, enligt denna 
studie, har positiv effekt på både viljan, försöken och hur väl entreprenören 
lyckas med sitt företag. Undersökningen visar dessutom att de som redan har 
företag startar och lyckas med fler företag än andra. Kolvereid nämner också 
på föreläsningen att det är en fördel att smyga igång ett företag vid sidan om 
en anställning, för att sedan kunna utöka om det går bra. 
 
 

                                                 
46 http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=53
47 http://www.esbri.se/estrad_05-06.pdf 
48 http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=53
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3.5 Betydande faktorer för entreprenören 
 
Under de senaste decennierna har alltså entreprenörskapsforskningen allt 
mer utgått från den psykologiska vetenskapen.50 Forskarna ville först studera 
anledningarna till varför vissa individer väljer att bli entreprenörer och andra 
inte. De kom fram till att det berodde på individens personliga egenskaper 
och ställde följdfrågan: ”Vem är då entreprenören?” Forskningen 
förflyttades härmed från en nationalekonomisk syn till en 
beteendevetenskaplig syn där individen var i fokus. 
 
I litteraturen nämns många olika faktorer som har betydelse för vem som blir 
entreprenör och hur väl denne lyckas med sitt företag. De faktorer som har 
en betydande roll i vår uppsats är entreprenörens motiv, bakgrund, nätverk, 
kostnader och val av finansiering samt personliga egenskaper. 
 
 
3.5.1 Motiv  
 
Det finns enligt författaren Ulla-Lisa Thordén (2001) många olika skäl till 
varför någon väljer att starta företag.51 Hon menar att det har relativt liten 
betydelse vilken anledningen är, bara den är stark nog för att entreprenören 
ska orka fortsätta driva företaget även vid motgångar. Thordén nämner några 
olika skäl som företagare angett; en dröm om att starta eget, en bra affärsidé, 
kommer från en företagarfamilj eller arbetslöshet. Hon är kritisk till skälen 
eftersom hon vill att motivet främst ska vara välgrundat och att 
entreprenören noga ska ha tänkt igenom sitt beslut. De två första alternativen 
måste då innehålla ett realistiskt tänkande från entreprenörens sida. Det 
krävs planering, marknadsundersökningar och hårt arbete för att lyckas. När 
det handlar om de sistnämnda orsakerna måste entreprenören vara 
uppmärksam på om det verkligen är hans eller hennes egna val. Det är lätt att 
press och tvång från omgivningen driver individen till beslutet som senare 
kan leda till ett misslyckande.  
 
Den allmänna uppfattningen om motiv till att starta företag, enligt författaren 
Gert Axlin (1994), är att tvångssituationer aldrig är bra orsaker.52 Bo Andréll 
(1994) menar att det både finns positiva och negativa skäl.53 Ett skäl är 
aldrig negativt i sig, det är istället entreprenörens inställning som avgör. Det 
viktigaste är att vara ärlig mot sig själv och att motivet känns positivt för just 
honom eller henne. 
                                                 
50 Landström, H, Entreprenörskapets rötter, 2005 
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Undersökningar genomförs varje år av ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, bland annat gällande företagares motiv till att starta eget.54 2005  års 
undersökning visade att den vanligaste anledningen till eget företagande var 
att få arbeta självständigt. Ytterligare ett starkt skäl till att starta företag var 
att få förverkliga sina idéer. Några skäl som var mindre vanliga var 
arbetslöshet och risk för arbetslöshet.  
 
 
3.5.2 Entreprenörens bakgrund 
  
Uppväxten och familjebakgrunden har enligt Bengt Johannisson (1992) en 
stor betydelse för entreprenören.55 Han menar att hemmiljön fungerar som 
entreprenörens ”träningsarena”. En bra utgångspunkt för entreprenören är en 
trygg och stabil uppväxtmiljö där det ändå finns utrymme för förändring. 
Entreprenören blir då stimulerad till att ta egna initiativ och agera samtidigt 
som denne har ett gott självförtroende från den trygga uppväxten. Den 
trygga hemmiljön gör att entreprenören vågar ta steget ut i omgivningen. En 
positiv hemmiljö kan inspirera till nytänkande och bidra till att utveckla 
entreprenörskapstalanger hos individen, som till exempel att upptäcka behov 
utanför sin närmiljö. 
 
Det krävs, enligt Axlin, ingen utbildning för att bli entreprenör.56 Han menar 
också att det inte finns någon specifik utbildning som är bästa grunden för att 
starta eget. Han nämner att entreprenören bör ha kunskaper inom många 
områden men framförallt måste han eller hon vara bra på att göra affärer. 
Andréll påpekar dock att grundläggande kunskaper inom områden som 
marknadsföring och ekonomi ger entreprenören en stor fördel. Detta kan 
också kännas tryggt då det yttersta ansvaret ligger hos entreprenören och det 
är han eller hon som får ta konsekvenserna av sina beslut. 
 
Jonathan Levie, entreprenörskapsforskare i Glasgow, förklarade under en 
gästföreläsning om entreprenöriellt lärande att ”entreprenörskap inte kan 
läras ut, men däremot kan man lära sig entreprenörskap”.57 Han menar att 
vissa entreprenörer är naturbegåvningar men det går också att lära sig de 
färdigheter som behövs. Han citerar David Birch som påstår att dessa 
färdigheter inte går att lära sig på handelshögskolornas nuvarande 
utbildningar. Traditionella föreläsningar är ingen fungerande metod för att 
lära ut entreprenörskap. Det som istället behövs är praktisk träning där 

                                                 
54 http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/ 
   Statistik/S2006/webb_S2006_005.pdf 
55 Johannisson, B, Entreprenörskap på svenska, 1992 
56 Axlin, G, Våga starta eget, 1994 
57 http://www.esbri.se/referat_visa_b.asp?id=63 
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individen själv får prova på företagandet. Genom detta får den blivande 
entreprenören möjlighet att lära sig av sina misstag och får därmed en 
ovärderlig erfarenhet. Björn Bjerke, professor inom entreprenörskap vid 
Stockholms universitet, är för närvarande engagerad i att starta upp en ettårig 
entreprenörskapsutbildning vid Malmö högskola.58 Han säger att 
entreprenörstänket till viss del är en medfödd talang men för att nå framgång 
krävs det även en bred kunskap.  
 
Kunskap och erfarenhet från företagsstarter kan vara viktiga faktorer för att 
lyckas men de behöver inte nödvändigtvis vara självupplevda.59 Det kan 
räcka med att entreprenören betraktat andra i sin omgivning som startat 
företag. Trots att de flesta tjänster och kunskaper idag går att köpa är det 
viktigt att entreprenören är medveten om vilka förändringar företagandet 
innebär. Det krävs ändå, enligt Andréll, vissa baskunskaper för att förstå och 
följa med i diskussioner kring verksamheten med företagets olika 
intressenter.60 Dagens forskning visar att entreprenörens erfarenheter och 
kunskaper har stor betydelse för företagets framgång.61 Detta innebär att en 
praktisk entreprenörskapsutbildning, där elever ges en chans att testa på 
företagandet, skulle vara till stor nytta.   

 
Med branschkunskap menas inte enbart kännedom om produkter, 
leverantörer och kunder utan även om den förväntade utvecklingen på 
området.62 Vikten av att ha denna kunskap är känd av de flesta som startar 
företag. Genom sin branschkännedom kan entreprenören skaffa sig goda 
kontakter hos bland annat kunder, finansiärer och anställda.  Denna 
kännedom kan även bespara entreprenören många onödiga misstag, som till 
exempel ett ofördelaktigt val av leverantör.63

 
 
3.5.3 Nätverk 
 
Bengt Johannisson (1996) beskriver nätverket som utväxlingar mellan 
människor med ömsesidiga intressen, där utbytet gynnar båda.64 Viktiga 
faktorer i dessa nätverk är ärlighet och förtroende mellan parterna. 
Företagare har ett stort behov av nätverk på grund av att de ständigt tar risker 

                                                 
58 http://www.mah.se/templates/Page____7224.aspx 
59 Hult, M, Företag i starten, 1985 
60 Andréll, B, Eget företag, 1994 
61 http://www.esbri.se/referat_visa_b.asp?id=63 
62 Hult, M, Företag i starten, 1985 
63 Tovman, P. et al. Starta eget, 2002 
64 Johannisson, B. et al. Företag, företagare, företagsamhet, 1996 
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och eventuella misstag drabbar dem personligen. Nätverket kan bidra med 
information och goda råd som minskar riskerna.  
 
En förmåga att skaffa och underhålla kontakter är något som ofta förknippas 
med entreprenören.65 Hult menar att entreprenören behåller sin flexibilitet 
genom att hela tiden ha ett öppet sinne och vara beredd att knyta kontakter.  
 
Enligt Thordén är entreprenören beroende av ett nätverk på grund av att han 
eller hon inte ensam kan hantera alla situationer som uppstår.66 Ett nätverk 
kan bestå av familj, vänner, tidigare kollegor, kunder, leverantörer och 
myndigheter. Hon påpekar hur viktigt det är att familjen stöttar 
entreprenören i sitt beslut, samt även i det fortsatta arbetet. Att välja positiva 
vänner som ger kraft är också av stor vikt. Hon menar att det finns kunskap 
att inhämta överallt och det är viktigt att utnyttja alla tillfällen att knyta 
kontakter. En granne eller avlägsen släkting kan överraskande visa sig vara 
värdefull. Goda relationer till tidigare arbetskamrater kan göra att 
entreprenören får tillgång till viktig branschkunskap. Bankmannen, revisorn 
och försäkringsmäklaren ingår också de i nätverket och har stor kunskap 
inom sina respektive områden. Det är väl värt mödan för entreprenören att 
bygga upp ett ömsesidigt förtroende med dessa yrkesmänniskor. 
 
Kunder och leverantörer är betydelsefulla kontakter som bär på information 
om marknadens efterfrågan och ger råd som kan leda till högre effektivitet 
och lönsamhet. Att vara medveten om vilka konkurrenterna är ger 
entreprenören en fördel i konkurrensen, men i vissa sammanhang kan det 
även vara en god idé att samarbeta. Inte att förglömma är hjälpen 
myndigheterna kan ge till företagaren. Thordén betonar vikten av att våga 
kontakta och rådfråga myndigheter när problem uppstår. Att exempelvis 
upprätta en personlig relation med en kontaktperson på skatteverket kan 
bespara entreprenören många timmars onödigt arbete.  
 
 
3.5.4 Kostnader och finansiering 
 
Kostnaderna kan variera beroende på vilken typ av verksamhet som startas.67 
Ett tillverkande företag kräver betydligt mer kapital än ett konsultföretag 
som inte fordrar några investeringar. De flesta företag har dock många 
utgifter i början, innan de första intäkterna strömmar in. Detta innebär att det 
ofta uppstår likviditetsproblem som entreprenören måste vara medveten om 
för att undvika ett tvärt slut.  
                                                 
65 Hult, M, Företag i starten, 1985 
66 Thordén, U, Bli din egen – En bok för företagsamma, 2001 
67 Kullstedt, M & Melin, L, Starta Eget Handboken, 1997 
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Enligt Hult är det ofta mödosamt att starta upp en verksamhet då det alltid 
krävs ett lån för att finansiera företagsstarten.68 Det lånade kapitalet står 
hittills oftast banken för. Det fordras dessutom ofta att entreprenören satsar 
egna pengar när denne startar upp sin verksamhet, vilket är ytterligare något 
att tänka på eftersom detta innebär en risk. ITPS statistik från 2005 visar att 
cirka 80 procent av de nystartade företagen delvis finansierades med eget 
kapital.69 Knappt 15 procent av företagen finansierades med banklån. 
 
Då banken inte vill ta för stora risker utför de alltid en granskning av 
entreprenören och hans eller hennes affärsidé innan ett lån beviljas.70 De 
intresserar sig främst för individens privatekonomi, personlighet och 
engagemang för affärsidén. För att öka chanserna att få ett lån är det bra att 
ta kontakt med flera banker, i första hand entreprenörens egen bank. 
Problematiken ligger i att det saknas historisk data om företaget och därför 
kommer entreprenören som person att granskas desto mer.  
 
ALMI Företagspartner är en organisation som erbjuder rådgivning och 
hjälper nystartade företag med finansiering.71 Deras nyföretagarlån kan 
fungera som ett komplement till banklån och täcka upp det resterande 
behovet. Det finns även en möjlighet att söka Arbetsförmedlingens starta 
eget-bidrag om entreprenören är registrerad som arbetslös.72 
Riskkapitalföretag är ofta intresserade av att satsa pengar i olika företag och 
till dem kan entreprenören också vända sig för att finansiera sin 
verksamhet.73 Ett annat alternativ kan vara att starta upp ett företag jämsides 
med en pågående utbildning eller ett jobb.74 Den framgångsrika 
entreprenören Carin Lindahl säger att detta kan vara ett bra alternativ då 
företagaren inte behöver riskera allt.  
 
 
3.5.5 Personliga egenskaper 
 
Professor Björn Bjerke sa under ett entreprenörsseminarium att ingen kan 
läsa sig till att bli entreprenör.75 Han fortsatte: ”att vara entreprenör kräver 
en viss uppsättning egenskaper för att man ska lyckas”. Under seminariet 

                                                 
68 Hult, M, Företag i starten, 1985 
69 http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/ 
    Rapporter/Statistik/S2006/webb_S2006_005.pdf 
70 Hult, M, Företag i starten, 1985 
71 http://www.almi.se/ 
72 http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/stosta.pdf 
73 Kullstedt, M & Melin, L, Starta Eget Handboken, 1997 
74 Lindahl, C & Skagegård, L, Stay in place, 1998 
75 http://www.mah.se/templates/Page____7224.aspx 
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enades deltagarna om att entreprenören är en risktagare, innovatör och 
opportunist som behöver frihet. Även Johannisson menar att risktagandet är 
en central egenskap när entreprenören ska identifieras.76  Han hävdar att 
entreprenören ser risken som en möjlighet till förändring istället för något 
negativt och hämmande. 
 
Att ha en vision och att vara målinriktad är andra väsentliga egenskaper som 
nämns av Johannisson. Den som har en vision har ofta också ett stort 
engagemang att förverkliga visionen. Thordén menar vidare att det är bra 
med en tydlig bild av visionen när entreprenören befinner sig i startskedet.77 
Denna positiva bild blir en drivkraft i vardagen och hjälper till att tränga 
undan negativa tankar. Att ha en tydlig vision underlättar i individens 
beslutsfattande, då denne vet vad han eller hon vill uppnå. För att lättare nå 
visionen sätts kortsiktiga mål upp som fungerar som anhalter längs vägen. 
Ofta uppstår det oförutsedda hinder men om det finns ett bestämt mål gör det 
inget om vägen dit ändras. Det är drivkraften och visionen som är det 
viktigaste hos entreprenören för att företaget ska utvecklas, menar Thordén. 
 
Hon framhåller dessutom en brinnande vilja och ett stort mod som typiska 
karaktärsdrag. Att våga ta chansen när den kommer och inte vara för 
eftertänksam är mycket betydelsefullt. Johannisson genomförde för några år 
sedan en undersökning bland svenska framgångsrika företagare där 
kreativitet och ihärdighet framhölls som de viktigaste egenskaperna hos en 
entreprenör.78 Kreativitet bidrar till nyskapande och underlättar även för att 
hitta lösningar på problem. 
 
En egenskap som är användbar både hos entreprenören och hos ledaren är 
självtillit. Detta innebär att de känner trygghet i sig själva och ständigt 
strävar efter att utöka sin kunskap. Självtillit tillsammans med ett gott 
självförtroende gör att entreprenören vågar testa sig fram på nya områden 
även om han eller hon inte har tillräcklig kunskap. Andra egenskaper som 
Johannisson anser vara typiska hos entreprenören är dennes starka behov att 
prestera, sökandet efter utmaningar, höga krav på sig själv och viljan att göra 
sitt yttersta.  

                                                 
76 Johannisson, B, Entreprenörskap på svenska, 1992 
77 Thordén, U, Bli din egen – En bok för företagsamma, 2001 
78 Johannisson, B, Entreprenörskap på svenska, 1992 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel behandlar vi tre djupgående intervjuer med fyra 
entreprenörer samt ger ett överskådligt resultat av svaren från de utskickade 
enkäterna. Vi har sedan valt att belysa entreprenörskapet ur fem olika 
perspektiv och presenterar utdrag från intervjuerna under respektive rubrik. 
Vi vill understryka att detta inte är en undersökning som ger välgrundad 
statistik, utan att vi istället vill visa hur enskilda entreprenörer upplever sin 
situation och därigenom förmedla en större förståelse till läsaren. 
 
 
4.1 Presentation av entreprenörerna 
 
De två första respondenterna som vi har intervjuat, Karin och Hanna, arbetar 
på företag 1, och deras huvudsakliga sysselsättning är att utveckla en mötes- 
och marknadsföringsplats på Internet för kvinnliga entreprenörer. Därutöver 
har de skrivit en bok och hyr även ut sig själva som inspirationsföreläsare. 
Johan arbetar tillsammans med tre kollegor på företag 2 som är leverantör 
och återförsäljare av elektronisk utrustning. Den sista respondenten, Anna, är 
hudvårdsterapeut och arbetar på företag 3. Alla tre företagen har varit 
verksamma mellan ett till tre år och samtliga entreprenörer är under 35 år.   
 
I vår enkätundersökning har 20 entreprenörer fått svara på ett antal frågor 
där de har angett det eller de alternativ som bäst stämmer in på dem. Alla 
tillfrågade entreprenörer är under 35 år och har startat sina företag under de 
senaste tre åren. 
 
Nedan följer en presentation av enkäten och intervjuerna som tillsammans 
bildar vår undersökning. De frågor som ställdes återfinns i bilagorna. 
Resultaten är uppdelade under fem olika rubriker; motiv, entreprenörens 
bakgrund, nätverk, kostnader och finansiering samt personliga egenskaper.   
 
 
4.2 Motiv 
 
Motiv avser här anledningen till varför entreprenören valde att starta företag. 
Inre motiv har sitt ursprung i människans själsliga och psykologiska behov 
medan yttre motiv istället utgår från materiella och sociala behov. 
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4.2.1 Enkätsvar  
 
Entreprenörerna har på denna fråga kunnat välja flera svarsalternativ, vilket 
gör att antalet svar överstiger tjugo. Vår enkätundersökning visar att 
självförverkligande är det vanligaste motivet till att starta eget företag. Även 
en affärsidé, som här innebär en bra idé som förväntas bli lönsam, och att få 
styra sin egen tid är starka motiv för entreprenörerna. Vi ser här att nästan 
alla hade ett inre motiv, som att förverkliga sig själv, när de startade sina 
företag. Ytterst få svarade att arbetslöshet var deras motiv medan nästan 
hälften ansåg att möjligheten att tjäna pengar motiverade dem till att starta 
eget, dock alltid tillsammans med ett inre motiv.  I kategorin övrigt angavs 
”en nyttig erfarenhet” och ”verkar oerhört kul” som motiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

   2 st 

   13 st 

   8 st 

   13 st 

   2 st 

   14 st 

AFFÄRSIDÉ 
 

STYRA SIN EGEN TID 
 

ARBETSLÖSHET 
 

SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 
 

TJÄNA PENGAR 
 

ÖVRIGT 
 

 

MOTIV TILL EGET FÖRETAG 

 
 
    Figur 3: Motiv till eget företag (egen figur) 

   (Källa: Vår enkätundersökning) 
  

 
4.2.2 Intervjuer 
 
Karin och Hanna hade på var sitt håll alltid haft på känn att de i framtiden 
skulle gå sina egna vägar. Att få utlopp för sin kreativitet och viljan att driva 
något eget var deras främsta motiv och även det som ledde dem båda in på 
entreprenörskapsutbildningen. Väl där förstod de att det var i ett eget företag 
som kreativiteten skulle få utlopp. Det kändes naturligt att jobba på det 
projektliknande sätt som utbildningen erbjöd och när de träffade varandra 
insåg de direkt att de tillsammans skulle starta ett företag. Hanna säger också 
att det inte kändes lika lockande att söka jobb efter utbildningen. De 
kompletterade varandra så bra att även om de inte hade någon affärsidé, 
tvekade de inte inför beslutet att starta eget. Idén fick istället växa fram 
efterhand. 
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Johan fick tanken till sin affärsidé när han var på en rundresa i Asien. Just då 
fanns det inga planer på att starta eget, men när han i Bangkok upptäckte en 
produkt som han tyckte var intressant började tankarna att ta form. När han 
sedan mötte upp en vän började de tillsammans fundera på idéer kring 
produkten. Väl hemma i Sverige undersökte de den svenska marknaden och 
hittade då inga återförsäljare av produkten. De beställde ett mindre parti som 
såldes via Internet men eftersom de inte visste vem kunden var och ingen 
kände till dem eller deras produkt gick försäljningen lite trögt. Efter hand 
fick de mer erfarenhet och lärde sig vilken kundgrupp de skulle inrikta sig 
mot och vilka leverantörer som var pålitliga. Kunderna uppskattade 
produkten och försäljningen ökade vilket medförde att företaget växte.  
 
Johan säger själv att det grundläggande motivet var viljan att göra saker på 
sitt sätt och att han ville bestämma över sin egen tid. Han har alltid haft 
drivet, affärssinnet och sett möjligheter att tjäna pengar, vilket var ytterligare 
ett motiv. ”Pengar motiverar, men det är inte det viktigaste” säger han och 
menar att trots att det inte var det främsta motivet hade han aldrig slitit så 
hårt utan en möjlighet att tjäna på det. 
 
Anna hade under flera års tid drömt om att starta eget för att det kändes 
spännande och roligt att få göra något för sin egen skull. Intresset för 
hudvård har funnits sedan länge och detta tillsammans med möjligheten att 
möta människor och göra dem nöjda var hennes främsta motiv. Hon hade 
tidigare varit anställd på företag där hon inte trivdes med stämningen eller 
personalens bemötande mot kunderna. För att istället få ha det på sitt sätt och 
kunna ge en perfekt service tog hon beslutet att starta eget. Det viktigaste för 
Anna är just servicen då hon vill skapa en bra kundkontakt och en trivsam 
atmosfär. 
 
 
4.3 Entreprenörens bakgrund 
 
Med entreprenörens bakgrund avses dennes uppväxt, utbildning samt 
tidigare erfarenheter. Det sistnämnda kan innebära erfarenhet från branschen 
eller från företagandet. 
 
 
4.3.1 Enkätsvar 
 
Enkätundersökningen visar att nio av de tjugo entreprenörerna har vuxit upp 
i en företagarfamilj, vilket är en förvånansvärt hög siffra. Samma antal, nio 
personer, har tidigare varit anställda inom sin bransch och en fjärdedel har 
tidigare haft andra företag. Detta tyder på att många av de tillfrågade hade 
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någon slags erfarenhet innan de startade sina företag.  Majoriteten har en 
högre utbildning än gymnasiet, och åtta personer har tagit en 
magisterexamen. Fyra personer svarade att de har utbildat sig på andra 
skolor än universitet och högskolor. Detta visar att de flesta av våra 
entreprenörer har fortsatt att utbilda sig efter gymnasiet och samtliga har sagt 
att de har nytta av utbildningen i sina företag. 
 
 
 

ENTREPRENÖRENS UTBILDNING 

                                     GYMNASIEUTBILDNING                  3 st 

             HÖGSKOLA 0-2 ÅR              2 st 

                KANDIDATEXAMEN                  3 st 

               MAGISTEREXAMEN                               8 st 

 
 
 
 
 
 
 
 
               ANNAN UTBILDNING                      4 st 
 
 

   Figur 4: Entreprenörens utbildning (egen figur) 
   (Källa: Vår enkätundersökning) 

 
 
 
4.3.2 Intervjuer 
 
Karins föräldrar är båda anställda och hon har aldrig haft någon nära kontakt 
med företagandet under sin uppväxt. Föräldrarna har aldrig uppmuntrat 
henne i den riktningen men ändå alltid stöttat hennes beslut. Hon har alltid 
varit engagerad i olika föreningar och trivts med att leda, organisera och 
använda sin kreativitet. Karin har hela tiden känt drivkraften inom sig men 
det var först efter utbildningen i entreprenörskap som hon upplevde ett 
tydligt mål. Förutom hennes och Hannas gemensamma magisterexamen i 
entreprenörskap har Karin två kandidatexamina; en i turism och en i 
marknadsföring.  
 
Hanna har en bachelor, vilket motsvarar en kandidatexamen, i Visual 
Communication och är sedan tidigare även delägare i familjens företag. Hon 
har alltid varit en kreativ och konstnärlig person men saknade dock 
ekonomikunskaper, vilket hon fick genom entreprenörskapsutbildningen. 
Hennes pappa har varit företagare i perioder och hon har under sin uppväxt 
också haft andra företagare runt sig som gjort att entreprenörskapet alltid har 
känts naturligt. 
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Ingen av dem har betydande arbetslivserfarenhet, eller har tidigare haft 
företag men utbildningen gav dem tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 
starta ett företag. Viktiga lärdomar som de båda anser att de fick med sig var 
att ha rätt inställning och att tänka stort. 
 
Johan har alltid varit påhittig och företagsam. Föräldrarna levde efter lite 
annorlunda sociala normer och gick sin egen väg. De gjorde som de ville och 
struntade i andras åsikter. ”Är man uppväxt i den miljön är det klart man blir 
påverkad ” säger Johan. Pappan är egen företagare och Johan tror att detta är 
en fördel, men inte ett måste. Han lärde sig genom uppväxten att våga ta 
risker och inte lyssna för mycket på andra. Han har alltid haft drivet och 
redan under gymnasietiden provade han på att starta företag, genom Ung 
företagsamhet. Han studerade sedan dataekonomi på högskolan i Jönköping 
och under tiden drygade han ut studiemedlet genom att hjälpa andra 
studenter med dataproblem. Johan har i stort sett ingen erfarenhet av att vara 
anställd, då han endast haft tillfälliga jobb.  
 
Anna har även hon växt upp i en företagarfamilj och har själv arbetat mycket 
inom familjeföretaget. Hon har fått en stor inblick i livet som företagare och 
vad det innebär eftersom båda föräldrarna under hela hennes uppväxt har 
arbetat inom familjeföretaget. Ända sedan tonåren har hon drömt om att 
själv starta eget och på grund av hennes brinnande intresse för hudvård var 
valet ganska självklart. Hon är utbildad både till hudvårdsterapeut och make 
up artist och träffade under denna period en erfaren företagare inom 
branschen som senare hjälpte henne att öppna en egen salong. Anna säger: 
”Det är nog tack vare henne som jag sitter här idag”. Hon berättar att denna 
kontakt hjälpte till med allt i början, men det viktigaste var nog att Anna fick 
ta del av hennes stora kontaktnät. 

 
 
4.4 Nätverk 
 
Nätverk innefattar här de personer som finns i entreprenörens omgivning och 
som han eller hon på olika sätt utbyter erfarenheter med. Det kan vara både 
privata och yrkesmässiga kontakter som företagaren antingen har känt sedan 
tidigare eller lärt känna genom sitt företag. 
 
 
4.4.1 Enkätsvar 
 
Entreprenörernas svar på frågan vilka deras viktigaste kontakter är varierade 
stort, på grund av att vi inte gav några svarsalternativ. De vanligaste var 
dock vänner, kunder och branschkontakter, vilket visas i modellen nedan. 
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Andra kontakter som nämndes var kollegor, nyföretagarorganisationer, 
återförsäljare och kontakter från studietiden. En person tyckte att det beror 
på situationen. De fick också ange vad de fick hjälp med och där blev svaren 
allt från att bolla idéer till att rapportera om utvecklingen på marknaden. 
Även goda råd och hjälp med lösningar på problem var saker som 
kontakterna användes till. Det genomgående svaret var dock att kontakter 
ger nya kontakter och kunder, vilket i sin tur hjälper till att sprida företagets 
rykte. De spridda svaren kan, förutom att de tillfrågade fick svara fritt, bero 
på att det är mycket individuellt vilka kontakter en entreprenör behöver. 
 
Majoriteten tyckte att kontaktnätet var mycket viktigt, men ytterst få svarade 
att de hade ett omfattande kontaktnät innan de startade sina företag. Detta 
visar att de flesta skaffar sig kontakter efter att de har startat upp, vilket tyder 
på att företagaren inte behöver ha ett stort kontaktnät sedan innan. I stort sett 
alla svarade att de har en stor nytta av sitt nätverk vilket visar att kontakter är 
betydelsefulla för entreprenören.  
 
 
 

ENTREPRENÖRENS VIKTIGASTE KONTAKTER  
 
   VÄNNER    4 st 
 

  KOLLEGOR    3 st  
 KONTAKTER FRÅN STUDIETIDEN    2 st 
   NYFÖRETAGARORGANISATIONER    2 st  
   KUNDER    4 st 
   KONTAKTER INOM BRANSCHEN    4 st  

    ÅTERFÖRSÄLJARE     2 st 

   BEROR PÅ SITUATIONEN    1 st 
 
 

    Figur 5: Entreprenörens viktigaste kontakter (egen figur) 
    (Källa: Vår enkätundersökning)  

 
 
4.4.2 Intervjuer 
 
Idag har Karin och Hanna ett stort kontaktnät som de, i likhet med 
entreprenörerna i enkätundersökningen, anser är ovärderligt. Många av 
kontakterna har de med sig från entreprenörskapsutbildningen medan andra 
har skapats under företagets uppbyggnad, genom att de har gjort ett bra jobb, 
och därigenom fått goda relationer till kunderna. De menar att ett gott rykte 
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sprider sig snabbt och att de i princip helt slipper marknadsföra sig. De 
påpekar vikten av att våga ta hjälp av andra och säger att de i början skapade 
sina kontakter genom att ringa upp folk medan de numera allt oftare själva 
blir uppringda. De är inte ständigt på jakt efter kontakter utan söker hjälp när 
de vill något konkret. De påstår sig inte heller vara särskilt sociala och de har 
upptäckt att myten om företagaren som översocial inte stämmer.  
 
Johan säger att det är viktigt med ett kontaktnät. Han har tidigare inte trott 
det men upptäckt efter hand att det finns mycket information och praktisk 
hjälp att få. Exempelvis kan det finnas kompisar som besitter oanade 
kompetenser. Han menar att de egna kunskaperna inte är det viktigaste, utan 
att det istället handlar om att ha rätt kontakter och våga fråga folk om hjälp. 
Han anser förvisso att det är bra med en allmän kunskap men säger att 
”ingen kan vara duktig på allt”.  
 
Johans företag använder sig också av nöjda kunder, på så vis att de skriver 
om produkten på företagets hemsida och genom detta hjälper till med 
marknadsföringen. Nöjda kunder är viktiga på det sättet att de skapar 
”ringar på vattnet”, och ger nya kunder, vilket även framgår av 
enkätundersökningen. Ytterligare ett sätt att knyta viktiga kontakter är att 
medverka på mässor där både konkurrenter och kunder kan påträffas. Enligt 
Johan är även leverantörerna betydelsefulla aktörer i företagets nätverk och 
kontakten med dem etablerades via Internet. 
 
Anna hade turen att tidigt träffa en person som hade ett stort kontaktnät inom 
branschen. De anade båda redan då att de kunde få nytta av varandra i 
framtiden och höll därför kontakten. När Anna sedan startade sitt företag 
fick hon ta del av detta stora nätverk som hon sedan själv kunde bygga 
vidare på. Hon anser att detta har underlättat arbetet mycket, särskilt i början. 
Idag skaffar hon kontakter främst genom salongen och sina kunder. Även 
Anna hävdar att nöjda kunder som sprider ryktet vidare är den absolut bästa 
marknadsföringen. Hon poängterar att alla kontakter är viktiga, för ”man vet 
aldrig när de kan komma till nytta”.  
 
 
4.5 Kostnader och finansiering 
 
Med kostnader avses främst de kostnader som uppstår under den första 
verksamma tiden. Oavsett om de är höga eller ej krävs det alltid någon form 
av finansiering, genom exempelvis lån, bidrag eller sparade medel. Vi tar 
dessutom här upp betydelsen av entreprenörens egna ekonomikunskaper. 
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4.5.1 Enkätsvar  
 
På denna fråga har entreprenörerna kunnat välja flera svarsalternativ, vilket 
gör att antalet svar överstiger tjugo. Enkätundersökningen visar att drygt 
hälften av entreprenörerna finansierade starten av sina verksamheter med 
eget kapital, vilket därmed verkar vara det vanligaste finansieringssättet. Det 
är ändå förvånansvärt få jämfört med ITPS statistik och innebär att det inte 
alltid krävs ett eget startkapital vilket många kanske tror. Endast sex 
personer finansierade företagsstarten med banklån och en femtedel med 
hjälp av andra lån, exempelvis från ALMI. Tre personer lyckades få 
stipendium och sex personer fick stöd med hjälp av olika bidrag. Åtta av de 
tjugo entreprenörerna angav andra finansieringssätt vilket bland annat 
innefattar lån från släkt och vänner, kapital från investerare eller intäkter från 
de första uppdragen. 
 
När vi frågade om deras utgifter svarade över hälften att de inte hade höga 
kostnader i början, vilket kan bero på att de ägnar sig åt att sälja tjänster och 
att detta inte kräver stora investeringar. På frågan om tidigare 
ekonomikunskaper svarade hela tretton personer att de fått detta genom sin 
utbildning. Däremot var det något färre, endast sju stycken, som angav att de 
inför företagsstarten gått en ekonomikurs. Detsamma gäller för starta eget-
kurser som sex av entreprenörerna hade gått. 
 
 
 

FINANSIERINGSSÄTT 

BANKLÅN 
 

ANNAT LÅN 
 

STIPENDIUM 
 

BIDRAG 
 

EGET KAPITAL 
 

ANNAT 

   6 st 

   4 st 

   8 st 

   11 st 

   6 st 

   3 st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figur 6: Finansieringssätt (egen figur) 

       (Källa: Vår enkätundersökning)  
 
4.5.2 Intervjuer 
 
Karin och Hanna gick inte någon ekonomikurs eller liknande innan de 
startade sitt företag. Liksom många i enkätundersökningen hade de med sig 
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grundläggande ekonomikunskaper från sina utbildningar. De tycker själva 
inte att ekonomiarbetet är intressant utan prioriterar istället annat och tar 
hjälp av en vän med bokföringen. I startskedet hade de nästan inga kostnader 
alls. De var noga med att inte dra på sig onödiga kostnader och den enda 
utgiften vid företagsstarten var deras kontor. Datorer och inredning lånades 
och de påpekar att ”man kan börja på lite”. De behövde alltså inte ta några 
lån, utan sökte istället starta eget-bidrag som täckte de nödvändiga 
kostnaderna. När de sedan skulle skriva sin bok lyckades de få ett 
stipendium som de levde på i ett halvår. De berättar att de har levt snålt och 
fått mycket hjälp med saker som annars hade kostat mycket pengar. Någon 
lön har de heller inte tagit ut förrän först nu när de är etablerade. För att växa 
snabbare kan de i dagsläget tänka sig att ta lån, eftersom deras företagsnamn 
har blivit känt och nya möjligheter i och med detta har öppnat sig.  
 
En fras som ofta återkommit när deras företag har varit i behov av pengar är: 
”vad kan vi sälja?” Hanna menar att de alltid har försökt att undvika skulder 
och hittat på andra sätt att få in pengar till exempel genom att sälja 
annonsplatser till företag som vill synas i samband med dem. 
 
Johan hade, även han, med sig en del ekonomikunskaper från sina 
utbildningar. Han menar att det inte hade gått lika lätt utan dessa kunskaper 
men att det allra viktigaste är affärssinnet, och att se till att intäkterna är 
större än kostnaderna. Han tog inget lån under den första tiden utan 
finansierade istället verksamheten med intäkter från försäljningarna. Inköpen 
betalade han med eget sparat kapital vilket han sedan tog ut som lön efter 
försäljningen. Senare, i samband med att han tillsammans med sin delägare 
började leverera till större återförsäljare, tog de ett gemensamt lån från 
ALMI för att kunna finansiera detta samarbete. 
 
Johan startade företaget på halvtid, vid sidan av sina studier, och fick då 
under första året även pengar från CSN. Efter skolan flyttade verksamheten 
in i den nuvarande lokalen och han började arbeta på heltid. Det tog dock ett 
år till innan han kunde börja plocka ut någon lön. Han menar att lönen 
fortfarande är låg i förhållande till hans utbildningsnivå.  
 
Det har uppstått en del oförutsedda kostnader längs vägen och Johan hävdar 
att dessa nästan är oundvikliga. Trots detta har han inte tagit några stora 
risker och säger att ”man inte kan förlora mer än man satsar”. På grund av 
att företaget i början endast gjorde små beställningar kunde han heller inte 
förlora så mycket. 
Anna startade som enskild firma men vill så snart som möjligt göra om 
företaget till ett aktiebolag. Anledningen är den trygghet som det för med sig 
då företagets ekonomi skiljs från den egna. Det enda som i detta fall riskeras 
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är det kapital som investerats i företaget. Ett aktiebolag ger också ett mer 
professionellt intryck och visar att verksamheten är seriös.  
 
Anna fick inledningsvis hjälp av en vän med att göra upp en budget och 
planera ekonomin. Hon tog sedan ett lån men hennes kostnader visade sig bli 
högre än detta eftersom hon var tvungen att köpa in dyra inventarier och 
produkter. Investeringen var nödvändig för att kunna konkurrera med de 
stora salongerna. När hon sedan byggde om lokalen var hon på väg att ta ett 
nytt lån, men byggfirman gav henne uppskov med betalningen och hon fick 
då tid att jobba ihop pengarna. Hon levde under den första tiden på eget 
kapital samt arbetsförmedlingens starta eget-bidrag. Efter två månader 
började hon ta ut en mindre lön vid sidan om detta, och idag har hon nått så 
långt att hon kan ta ut en rimlig ersättning.  
 
För Anna, och många andra i hennes bransch, är det ofrånkomligt med höga 
kostnader i början. En central lokal är viktigt när företaget är nytt men även 
att kunna erbjuda bra priser för att få kunder. Kombinationen dyr hyra och 
samtidigt låga intäkter är hårt för ett nystartat företag. Anna har dock lyckats 
ta sig förbi den kritiska perioden och idag, efter ombyggnationen, hyr andra 
företagare in sig hos henne vilket ger värdefulla hyresintäkter. 
 
 
4.6 Personliga egenskaper 
 
Med personliga egenskaper avses de drag som utmärker entreprenören och 
gör honom eller henne till en bra företagare. Egenskaperna kan antingen vara 
medfödda eller växa fram i takt med att entreprenören utvecklas.  
 
 
4.6.1 Enkätsvar 
 
I vår enkätundersökning hade vi på frågan ”Vilken av dina egenskaper har 
du haft mest nytta av som egen företagare” inga svarsalternativ utan 
entreprenörerna fick svara fritt. Detta innebär att svaren kan se något 
annorlunda ut jämfört med om de skulle ha fått färdiga alternativ. Enligt 
enkätundersökningen är riskvillighet och mod de egenskaper som 
entreprenörerna själva anser sig ha haft mest nytta av. Andra egenskaper 
som uppfattas som viktiga är att kunna se möjligheter och att vara kreativ, ha 
en vision och inre drivkraft samt att vara envis. Ytterst få nämnde att vara 
målmedveten och ekonomisk som egenskaper de har haft nytta av. Ett flertal 
tyckte att en positiv livssyn och ett socialt och utåtriktat sätt hade varit till 
hjälp.  
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För att modellen ska bli tydlig har vi valt att inte ta med alla egenskaper, 
som framkom i enkäten, i vår presentation. Utöver de egenskaper som 
presenteras i figuren nedan nämndes ytterligare några egenskaper som att 
vara flexibel, organiserad, analytisk och att ha ett bra självförtroende. Den 
stora spridningen bland svaren kan, förutom att inga svarsalternativ har getts, 
bero på att det inte finns några generella egenskaper för entreprenören, utan 
att det istället är individuellt. 
 
 
 

ENTREPRENÖRENS EGENSKAPER 

SE MÖJLIGHETER & VARA KREATIV 

  INRE DRIVKRAFT & VISIONÄR 

 RISKVILLIG & MODIG    6 st 

   5 st 

   5 st 

 
 
 
 
 
 
    4 st GLAD &  HA EN POSITIV LIVSSYN 

  MÅLMEDVETEN 

     SOCIAL & UTÅTRIKTAD 

  ENVIS 

   EKONOMISK 

 
    1 st 

    3 st 
 

   5 st  
    1 st 
 
  Figur 7: Entreprenörens egenskaper (egen figur) 

 (Källa: Vår enkätundersökning)  
 
4.6.2 Intervjuer 
 
Karin och Hanna säger att en av anledningarna till deras framgång är att de 
har vågat ta de chanser som har dykt upp och egentligen varit ganska naiva. 
Ett exempel är då de bestämde sig för att skriva sin bok och inte tänkte 
längre än att den inte fanns och att de ville läsa den. De anade att det även 
fanns ett intresse från andra och därför var beslutet att skriva boken inte svårt 
att ta. Deras arbetssätt präglas av att de tar tillfällena när de kommer och 
löser problemen efter hand. Själva säger de att de aldrig hade kommit någon 
vart om de lyssnat på andras negativa åsikter. Tjejerna har istället trott på sig 
själva och inte fokuserat på hindren eftersom de anser att det är de själva 
som sätter sina gränser. Trots deras positiva inställning påpekar de att det 
krävs hårt arbete, uthållighet och disciplin för att kunna fullfölja sina planer. 
 
Många av de egenskaper som nämndes i enkäten ser vi även hos Karin och 
Hanna. Att de har en vision och ser möjligheter anser de själva är egenskaper 
som gör dem till bra entreprenörer. De är också modiga och duktiga 
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problemlösare vilket de säger är avgörande för att lyckas som företagare. Det 
fordras ofta av en företagare att denne är kunnig inom många olika områden, 
men Hanna menar att ingen kan vara bra på allt. I likhet med Johan anser 
hon att det inte är de egna kunskaperna som är viktigast utan istället att ha ett 
affärstänk och våga fråga andra om hjälp. Vidare påpekar Karin vikten av att 
inte ta nederlag personligt och även att kunna hantera stress på ett bra sätt. 
När de beskriver sig själva använder de ord som ambitiös, driftig och rastlös 
men de tycker däremot inte att de är överdrivet sociala. De menar att de har 
”förmågan att få ett frö att växa”, vilket de anser är entreprenörens mest 
utmärkande drag. 
 
Johan säger att han absolut inte är ambitiös eller målinriktad utan istället 
riskvillig. Han beskriver sig själv som kreativ och hittar gärna egna vägar 
eftersom han inte bryr sig särskilt mycket om hur saker borde göras. Han har 
under tiden lärt sig att inte lyssna för mycket på enskilda personer och menar 
att det är viktigt att ta in olika perspektiv för att få en helhetsbild. Han anser 
själv inte att han är stresstålig men däremot påhittig och en duktig 
problemlösare. Johan betonar vikten av att våga fråga folk om hjälp och att 
vara rätt person med rätt kontakter. Han menar att det är bra att ha en allmän 
förståelse men några specifika kunskaper behövs egentligen inte. 
 
Johan anser sig vara duktig på att starta upp företag, men inte lika bra på att 
driva dem. Han tror att detta kan bero på att han är ostrukturerad och därmed 
inte får en bra överblick över verksamheten. En av de främsta anledningarna 
till företagets framgång tror han är samarbetet mellan personerna i företaget 
och deras samlade kompetenser.  
 
Anna är en envis person som ger allt för att kunden ska må bra. Hon tror att 
hennes glada och positiva inställning tillsammans med sitt serviceinriktade 
sätt gör henne till en bra företagare. Envishet och en positiv inställning 
nämndes även av flera personer i enkäten som bra egenskaper. Att hon tar 
med sig jobbet hem och att det alltid finns i hennes tankar ser hon inte som 
något negativt eftersom hon trivs bra med det. Själv säger hon sig ha ett 
dåligt självförtroende och inte vara speciellt stresstålig, men detta är inget 
som vi ser då egenskaperna att tänka positivt och att aldrig ge upp lyser 
starkare. Vi uppfattar henne som driftig, ambitiös och hårt arbetande, med en 
arbetsvecka på cirka sjuttio timmar. När problem dyker upp verkar hon inte 
vara sen med att komma på en lösning då hon är påhittig och vill fixa saker. 
Den allra viktigaste egenskapen, enligt Anna, är viljan och hon tror att 
många av dem som misslyckas med sitt företag inte vill satsa tillräckligt 
mycket. Att vara villig att lära sig och ständigt vilja bli bättre kan väga upp 
för bristande kunskaper, menar hon. På frågan varför hon tror att hon har 
lyckats svarar hon: ”Jag vet inte, jag älskar mitt jobb!” 
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5. Analys  
 
I detta kapitel jämför vi empirin med den teori som tidigare har presenterats 
i uppsatsen. Vi tydliggör likheter och skillnader mellan de teoretiska 
beskrivningarna och entreprenörernas verklighet. Våra tolkningar härifrån 
kommer sedan att ligga till grund för slutsatserna. Analysen är uppdelad i 
tre rubriker; varför starta företag, föds man till entreprenör samt praktiska 
förutsättningar för att lyckas. 
 
 
5.1 Varför starta företag?  
 
(Motiv) 
 
Enligt Thordén (2001) är det inte motivet i sig som är det viktigaste, så länge 
det är starkt nog för att entreprenören ska orka driva företaget även vid 
motgångar. En annan viktig faktor som hon nämner är att beslutet måste vara 
entreprenörens egna och att han eller hon inte ska låta sig påverkas för 
mycket av andra i sin omgivning. Gert Axlin (1994) nämner att den 
allmänna uppfattningen är att tvångssituationer aldrig är bra bakgrunder till 
att starta eget. Bo Andréll (1994) menar att det viktigaste är att entreprenören 
är ärlig mot sig själv och att han eller hon upplever motivet som positivt.   
 
Enligt vår enkätundersökning är självförverkligande det vanligaste motivet, 
och strax därefter kommer en bra affärsidé och att få styra sin egen tid. 
Endast två personer uppgav arbetslöshet som motiv medan nästan hälften 
svarade ”att tjäna pengar”. Detta stämmer ganska bra överens med resultatet 
i ITPS undersökning av nyföretagare i Sverige från 2005. Där angavs att få 
arbeta självständigt som främsta motiv och därefter att få förverkliga sina 
idéer. Även där uppgav en relativt liten andel, av de tillfrågade, arbetslöshet 
eller risk för arbetslöshet som motiv. Ingen av våra respondenter har heller 
haft arbetslöshet som motiv och det verkar överlag vara ett ganska sällsynt 
skäl. Detta kan möjligtvis förklaras med att det inte är ett tillräckligt starkt 
och välgrundat motiv som Thordén (2001) nämner att det bör vara. 
 
Kolvereids undersökningar (1995-97) visade istället att ekonomiska 
möjligheter var det främsta motivet vilket kan liknas med motivet att tjäna 
pengar som angavs i vår enkätundersökning. Motiven frihet och 
självförverkligande kom i hans studie något längre ner.  
 
Under intervjun sa Karin att viljan att driva var hennes och Hannas främsta 
motiv och att den alltid har funnits inom dem. Även för Johan var viljan det 
starkaste motivet, men då istället viljan av att få göra saker på sitt sätt. Han 
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nämnde också möjligheten att kunna bestämma över sin tid som ett starkt 
skäl till att han startade eget. Anna ville även hon göra saker på sitt sätt och 
för sin egen skull, vilket motiverade henne till att starta eget.  
 
Vi anser att alla dessa motiv kan innefattas i begreppet självförverkligande 
och att detta verkar vara ett starkt motiv hos alla i vår undersökning. Vi 
upplevde att entreprenörernas vilja var otroligt stark, mycket kraftfullare än 
själva målet. Detta tyder på att Thordén (2001) har rätt i påståendet att 
motivet är mindre viktigt än dess betydelse för entreprenören. Det var deras 
egna beslut att starta eget och de hade inte låtit sig påverkas av någon annan, 
vilket Thordén (2001) ansåg var en förutsättning för att lyckas.  
 
Krueger och Carlsrud (1993) påpekade att det inte räcker med en stark vilja 
utan att det även krävs en utlösande händelse för att en person ska ta steget 
och starta eget. I Karin och Hannas fall kan denna anses vara 
entreprenörsutbildningen där de träffade varandra. För Johan var den 
utlösande händelsen att han hittade en bra produkt medan den avgörande 
faktorn för Anna inte var lika tydlig. Då hon länge hade velat starta något 
eget föll det sig naturligt att efter några års arbete och utbildning inom 
branschen förverkliga sin dröm.  
 
Enligt Kolvereid (2005) krävs det också att personen är handlingsbenägen 
för att denne ska kunna förverkliga sin idé. Detta ser vi tydligt hos alla de 
fyra intervjuade personerna eftersom de inte bara har sett möjligheterna utan 
även utnyttjat dem.  
 
Johan sa att pengar inte var det främsta motivet men att det självklart 
påverkar beslutet. Det ekonomiska motivet var det främsta i Kolvereids 
undersökningar (1995-97) och nästan hälften i vår undersökning angav detta 
motiv som betydande. I samma studier som ovan, av Kolvereid, var 
tryggheten den vanligaste orsaken till att föredra en anställning framför att 
starta eget. Hans undersökning visar alltså att det ekonomiska motivet 
kommer främst i båda fallen. Människor väljer den ekonomiska möjligheten 
när de startar eget respektive den ekonomiska tryggheten vid en anställning. 
Sammantaget tyder detta på att möjligheten att tjäna pengar ändå är av stor 
vikt för dem som startar företag. 
 
NUTEK:s företagsbarometer (2006) visar att 66 procent i åldersgruppen 18-
30 år föredrar att vara anställda, och den vanligaste anledningen till detta är 
att företagandet anses ta för mycket tid och engagemang. Även i denna 
studie var den allmänna uppfattningen att företagandet innebär minskad 
trygghet och att människor därför hellre väljer att vara anställda. Kolvereids 
studier (1995-97) visar dessutom att många idag trivs med sina jobb och inte 
är beredda att offra sin karriär för att starta eget. Ett annat skäl som många 
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angav var att de inte ville ta ansvar eller lägga för mycket tid på arbetet. 
Dessa svar antyder att attityden hos unga har förändrats, och att de flesta 
idag prioriterar familj och fritid framför arbetet. 
 
 
5.2 Föds man till entreprenör?  
 
(Bakgrund & Egenskaper) 
 
Kolvereid (2005) påstår att det är intentionen snarare än bakgrunden och 
erfarenheten som förklarar vem som startar företag. Med detta menar han att 
alla kan bli företagare eftersom det endast är påverkbara faktorer som har 
betydelse. Han nämner att tidigare forskning istället har kommit fram till att 
individens bakgrund och sociala omgivning har stor betydelse för vem som 
blir företagare. En av dessa forskare är Johannisson (1992) som påstår att 
uppväxten och familjebakgrunden har stor inverkan på individen. 
Johannisson menar exempelvis att en positiv hemmiljö kan inspirera till 
nytänkande och utveckla entreprenörskapstalanger.   
 
Kolvereid (2005) menar att det endast är intentioner som avgör vem som blir 
företagare och att det då inte finns någon som föds till entreprenör. 
Begreppet intentioner omfattar attityder, subjektiva normer och upplevd 
kontroll, och dessa faktorer blir därmed viktiga att undersöka hos 
entreprenören. Vi kan se en positiv attityd hos samtliga intervjupersoner, då 
de alla sett entreprenörskapet som en möjlighet och har haft en stark vilja att 
bli företagare. De subjektiva normer som funnits kring respondenterna har 
påverkat dem positivt men de har ändå inte lagt stor vikt vid andras åsikter 
angående deras företag. Ingen av dem kände någon oro eller rädsla inför de 
situationer som skulle kunna uppstå. De visste att de inte skulle ha full 
kontroll över oförutsedda händelser men upplevde ändå en trygghet tack 
vare att de litade på sin förmåga att alltid hitta lösningar på problem.  
 
Detta tyder på att intentionen har en stor betydelse, men kan en person helt 
bortse från sin bakgrund? Landström (2005) menar att många som startar 
företag har föräldrar som är eller har varit entreprenörer. Vår 
enkätundersökning visar att nästan hälften av de tillfrågade har vuxit upp i 
en företagarfamilj. Även tre av våra fyra intervjupersoner har föräldrar som 
är företagare och de anser själva att detta definitivt har påverkat dem. Detta 
kan tolkas som att familj och uppväxt ändå har en viss betydelse för valet att 
bli egen företagare.  
 
På grund av att det, enligt Kolvereid (2005), endast är intentionerna som 
avgör valet att starta företag menar han att det går att påverka personer till att 
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se entreprenörskapet som en möjlighet. För att förändra människors 
intentioner anser han att det behövs fler insatser som exempelvis kurser där 
människor lär sig kontrollera olika situationer eller att de får följa och lära av 
andra erfarna entreprenörer. Vi tror dock att det krävs mycket jobb för att 
förändra en människas intentioner och undrar om det är möjligt att lära sig 
allt det som behövs för att bli entreprenör? 
  
Karin och Hanna gick entreprenörskapsutbildningen på universitetet men de 
hade redan innan intentionen att starta eget. Johan har läst kursen Ung 
företagsamhet på gymnasiet vilket kan ha påverkat hans intentioner. Anna 
fick i början hjälp av en erfaren företagare och detta kan ha stärkt hennes 
känsla av kontroll. 
 
Landström (2005) hävdar att utbildning samt erfarenhet från företagande 
gynnar benägenheten att starta företag. Kolvereids studie (1996) visar 
däremot att det inte finns någon koppling mellan en hög utbildning och en 
lyckad företagsstart. Axlin (1994) påstår att det heller inte finns någon 
speciell utbildning som ger bättre förutsättningar inför en företagsstart. De 
flesta entreprenörerna i vår undersökning har dock en högre utbildning än 
gymnasiet, vilket tyder på att detta är en fördel. Tidigare erfarenhet av 
företagande har, enligt Kolvereids studie (1996), en positiv effekt på 
försöken att starta företag. Även Hult (1985) hävdar att erfarenheten av 
företagsstarter kan vara viktigt men att de inte behöver vara självupplevda. 
Han menar att en förståelse för vad företagandet innebär är av stor vikt och 
att denna kan erhållas genom att på nära håll följa en erfaren entreprenör. 
Enkätundersökningen säger att en fjärdedel av de tillfrågade tidigare har haft 
företag och även en av våra intervjupersoner har denna erfarenhet. 
 
Kolvereid (2005) påstår att ”egna företagare är en utdöende ras” på grund 
av att äldre personer har mer kunskap och erfarenhet än yngre personer, men 
att motivationen återfinns hos de yngre och inte hos de äldre. Hos alla våra 
fyra respondenter såg vi en stark motivation men innan de startade sina 
företag hade de inte all den kunskap och erfarenhet som skulle komma att 
behövas. Karin och Hanna hade entreprenörskapsutbildningen bakom sig 
men ingen erfarenhet från branschen. Johan hade erfarenhet av företagandet i 
mindre skala men ingen kunskap eller erfarenhet av den bransch som han 
idag verkar inom. Ingen av dessa tre hade sedan tidigare någon nämnvärd 
arbetslivserfarenhet. Anna hade både utbildning och erfarenhet från sin 
bransch men däremot ingen kunskap om att starta upp ett företag. Genom sin 
branscherfarenhet fick hon de första kunderna men även kännedom om 
produkterna och en servicevana. Däremot hade hon aldrig haft kontakt med 
några leverantörer och visste inget om att driva en salong.  Då alla tre företag 
hittills har lyckats bra verkar det som att entreprenörer inte behöver ha 
tidigare kunskap och erfarenhet för att nå framgång. Vi tror dock att detta 
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beror på vilken typ av företag som undersöks, då vissa branscher kräver 
specifika kunskaper.   
 
Den psykologiska entreprenörskapsforskningen talar om tre egenskaper som 
tidigare har associerats med entreprenören; ett högt prestationsbehov, måttlig 
riskbenägenhet och en intern ”locus of control”.  Eftersom forskningen har 
gått framåt identifierar forskarna idag något annorlunda egenskaper hos 
entreprenören. Exempelvis har riskvilligheten blivit mer framträdande och 
ses av många forskare idag som en av de viktigaste kvaliteterna hos 
entreprenören. 
 
Under ett seminarium om entreprenörskap, som hölls år 2001, medverkade 
bland andra professor Björn Bjerke. Deltagarna enades där om att 
entreprenören är en risktagare, innovatör och opportunist. Johannisson 
(1992) menar att entreprenören ser risktagandet som en möjlighet till 
förändring istället för något negativt och hämmande. Vidare nämner han 
betydelsen av att ha en vision och att vara målinriktad som entreprenör. 
Thordén (2001) är inne på samma spår och säger att drivkraften och visionen 
är det viktigaste hos entreprenören för att företaget ska utvecklas. Hon 
poängterar även att viljan och ett stort mod kan ses som typiska 
karaktärsdrag. I en undersökning av Johannisson (1992) svarade företagarna 
själva att kreativitet och ihärdighet var entreprenörens viktigaste egenskaper. 
Om en människa kan födas med dessa egenskaper, innebär det även att 
någon kan födas med bra förutsättningar för att bli entreprenör. 
 
Riskvillighet och mod är de egenskaper som entreprenörerna i vår 
enkätundersökning tyckte var viktigast. Att kunna se möjligheter och vara 
kreativ, ha en vision och en inre drivkraft samt att vara envis är ytterligare 
egenskaper som många ansåg sig ha nytta av. Endast en person nämnde 
målmedvetenhet och detsamma gällde för ekonomiskt tänkande medan något 
fler ansåg att en positiv livssyn samt ett socialt och utåtriktat sätt var till stor 
nytta. 
 
Karin och Hanna säger att anledningen till deras framgång är att de varit 
modiga och vågat ta tillfällena som dykt upp. Vägen de tagit är en slump och 
de menar att vad de än gör leder det till något annat.  I grunden är det dock 
viktigt att ha en vision, vilket tillsammans med de övriga egenskaperna 
nämns av Thordén (2001). De betonade vikten av deras förmåga att se 
möjligheter och kunna lösa problem som uppstår. Liksom Johannisson 
(1992) anser de även att uthållighet är väsentligt för en entreprenör. De 
påpekar dessutom vikten av att vara stresstålig och klara pressen att leverera 
varje dag. Detta är något som inte nämns i teorin, vilket vi tror kan bero på 
att begreppet stress är relativt nytt. 
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Johan säger att han inte är ambitiös eller målinriktad utan anser istället att 
hans främsta egenskap som entreprenör är hans riskvillighet. Han stämmer 
därmed in på Johannissons (1992) beskrivning av entreprenören som en 
risktagare. Johan framhåller att företagare måste klara av att ständigt leva 
med risken. Han tycker också att hans påhittighet och kreativa tänkande är 
till stor hjälp, främst för att hitta lösningar på problem. Han tycker även att 
en positiv inställning har varit till stor nytta då han inte har låtit sig påverkas 
särskilt mycket av motgångar.  
 
Anna nämnde inte vare sig riskvillighet eller mod som hennes främsta 
egenskaper. Istället tyckte hon att hennes glada och positiva sätt, 
tillsammans med hennes kärlek till jobbet gjorde henne till en lyckad 
entreprenör. Hennes strävan efter att ge kunden en perfekt service och de 
långa arbetsdagarna på jobbet visar på en ihärdighet och en stark 
målmedvetenhet. Vikten av en positiv inställning nämns inte ofta i teorin, 
och inte heller betydelsen av att trivas med sitt dagliga arbete. 
 
Johannisson (1992) påpekar att självtillit är en grundläggande egenskap hos 
entreprenören. Han anser vidare att självtilliten tillsammans med ett gott 
självförtroende påverkar entreprenörens riskvilja och nyfikenhet i en positiv 
riktning. Endast en av de tillfrågade i enkäten tyckte att självförtroendet var 
betydelsefullt. Under intervjuerna var det ingen som direkt nämnde vare sig 
självtillit eller ett gott självförtroende som en betydelsefull egenskap. Vi 
uppfattade dock att självtilliten var stark hos samtliga intervjupersoner därför 
att de alla litade på sin förmåga att se lösningar oavsett vilka problem som 
uppstår. Anna sa att hon absolut inte hade ett bra självförtroende, men trots 
det tyckte vi oss urskilja detta hos dem alla, kanske främst hos Karin och 
Hanna.   
 
Enligt Landström (2005) har forskare under senare år studerat hur 
affärsmöjligheter upptäcks och kommit fram till att det beror på individens 
förmåga och kompetens. De har även funnit att tillgången till information 
och ett aktivt sökande efter idéer har stor betydelse för att upptäcka 
affärsmöjligheter. Entreprenörens branschkunskap leder till att han eller hon 
lättare ser branschens framtida potential. Detta tillsammans med en förmåga 
att se samband och mönster, samt att vara kreativ med en positiv inställning 
anser de ökar chanserna att upptäcka en affärsmöjlighet.  
 
Karin och Hanna hade ingen tidigare branschkunskap utan upptäckte ett 
behov genom att ha ett öppet sinne och utnyttja sin kreativitet. Även Johan 
upptäckte affärsmöjligheten främst genom sin kreativitet och sitt affärssinne.  
Inte heller han hade någon branscherfarenhet, men han hade lärt sig att tänka 
på rätt sätt genom kursen Ung företagsamhet. Anna, till skillnad från de 
andra, hade både kunskap om och erfarenhet från branschen. Hon tyckte att 
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servicen var bristfällig och med hjälp av sin positiva attityd såg hon en 
affärsmöjlighet.  
 
 
5.3 Praktiska förutsättningar för att lyckas  
 
(Nätverk, Kostnader & Finansiering)  
 
Enligt Kullstedt och Melin (1997) varierar kostnaderna beroende på vilken 
typ av verksamhet som startas. De menar dock att de flesta företag har stora 
kostnader i startskedet. Detta medför att entreprenören ofta måste ta lån och 
kanske även satsa eget kapital i företaget. Ett alternativ till banklån är att 
kontakta investerare som vill satsa pengar i företaget. Finansieringssätt som 
vi inte funnit i litteraturen, men som kan vara ett bra alternativ, är ALMI 
Företagslån, Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag samt olika stipendier. 
Carin Lindahl (1998) påpekar även att ett sätt för att minska risken i början 
är att starta upp företaget vid sidan av en utbildning eller ett jobb.  
 
I ITPS undersökning (2005) över vilken finansieringsform som var vanligast 
för nystartade företag uppgav cirka 80 procent att de delvis hade finansierat 
starten med eget kapital. Knappt 15 procent av företagen finansierades även 
med banklån. 
 
Vår enkätundersökning visade att en knapp majoritet finansierade sina 
verksamheter med eget kapital. Sex av tjugo entreprenörer svarade att de 
hade tagit banklån i samband med starten. Över hälften svarade att de inte 
hade höga kostnader i början, vilket kan bero på att många av företagen 
säljer tjänster vilket inte kräver några större investeringar. Detta går emot 
Hults (1985) påstående om att det alltid krävs lån för att finansiera 
företagsstarten. 
 
Karin och Hanna hade nästan inga kostnader alls i början och tog därför 
inget lån. De sökte istället starta eget-bidrag som täckte de nödvändiga 
kostnaderna. De undvek vissa kostnader genom att ta hjälp av vänner och 
finansierade de övriga kostnaderna med intäkter från sina uppdrag. Dessa 
finansieringssätt nämndes även av flera entreprenörer i enkäten. På grund av 
att deras företag från början var ett konsultbolag krävde det inga 
investeringar, vilket innebar ett mindre risktagande. De var dessutom noga 
med att inte slösa pengar i början och detta kan ha varit avgörande för 
företagets fortlevnad.    
 
Johan hade inte heller några höga kostnader vid företagsstarten då det enda 
han köpte in var produkterna. Han finansierade dessa med eget sparat 
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kapital, samt med intäkter från försäljningarna. Under det första året 
studerade han och fick pengar från CSN som han kunde leva på, vilket också 
bidrog till att han inte behövde ta något lån. När företaget sedan började 
leverera till större återförsäljare tog delägarna ett gemensamt lån från ALMI 
för att finansiera detta. Johan menar att risken han tog när han startade 
företaget inte var så stor, eftersom han endast satsade en mindre summa 
pengar och undvek att ta lån. 
 
Anna var den av intervjupersonerna som hade högst kostnader i början och 
detta på grund av den bransch hon startade företaget inom. En salong kräver 
inventarier och produkter vilket gjorde att hon tog ett banklån. Hon 
funderade sedan på att ta ytterligare ett lån i samband med ombyggnationen 
av hennes lokal, men lyckades genom ett välkommet uppskov och hårt 
arbete undvika detta. Under den första tiden, innan hon kunde ta ut någon 
lön, levde hon på egna medel samt starta eget-bidrag.  
 
Alla de fyra intervjupersonerna visar att kostnader kan undvikas, och nya 
sätt att tjäna pengar på kan upptäckas genom att vara uppfinningsrik. Hults 
(1985) påstående att det alltid krävs lån stämmer inte riktigt idag när 
exempelvis Internet skapar många möjligheter som förut inte fanns. En lokal 
är inte längre nödvändig och många affärer sker snabbare och mer effektivt. 
Genom att börja i mindre skala minimeras risken och det finns då inte 
mycket att förlora. Carin Lindahl (1998) rekommenderade att starta ett 
företag som en sidoverksamhet vilket vi ser ett exempel på i Johans fall. Det 
finns således många alternativ till att ta lån, om entreprenören bara är öppen 
för dem.  
 
Grundläggande kunskaper inom ekonomi och marknadsföring ger 
entreprenören en stor fördel, menar Andréll (1994). Det kan vara en bra 
grund att stå på eftersom det är entreprenören själv som måste ta de 
slutgiltiga ekonomiska besluten. Drygt hälften av de tillfrågade i enkäten 
svarade att de hade med sig ekonomikunskaper från sina utbildningar. Det 
var något färre som utöver sin utbildning hade läst en ekonomikurs eller 
starta eget-kurs. 
 
Karin och Hanna fick grundläggande ekonomikunskaper från sina 
utbildningar och gick därför inte någon ekonomikurs innan de startade sitt 
företag. De vill inte lägga ner för mycket tid på ekonomiarbete utan tar 
istället hjälp av en vän med detta. 
 
Johan har inte heller gått någon extra ekonomikurs då han redan hade med 
sig goda ekonomikunskaper från sina utbildningar. Han anser att dessa 
kunskaper har kommit till nytta men att ett bra affärssinne är det allra 
viktigaste för att lyckas som entreprenör. 
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Anna däremot har aldrig läst ekonomi, utan hade endast med sig kunskaper 
och erfarenhet från familjeföretaget. Hon fick mycket hjälp inför 
företagsstarten, bland annat med att lägga upp en budget, och har mycket 
tack vare detta klarat sig bra.  
 
Vi kan konstatera att ekonomin endast är en del av entreprenörskapet och det 
finns andra delar som det är viktigare att företagaren är bra på. Det är 
dessutom ofta lätt att få hjälp med ekonomin då många har bekanta som 
besitter relevant kunskap. Behovet av ekonomikunskaper varierar beroende 
på vilken slags verksamhet som startas och vilka krav som ställs på 
företaget. Vi ser till exempel att Johan behöver vissa specifika kunskaper, på 
grund av att hans företag handlar med utlandet. Det viktigaste verkar dock 
vara att våga gå på känslan och inte vara rädd för att ta hjälp med det man 
inte kan. 
 
Något som enligt Hult (1985) ofta förknippas med entreprenören är 
förmågan att skaffa och underhålla kontakter. Vi kan se i enkäten att de 
flesta har svarat att deras kontaktnät är mycket viktigt för företagets 
framgång och att de skaffar sina kontakter under tiden företaget växer. 
 
Hos alla intervjupersoner har vi sett en öppen och positiv attityd och de 
verkar ofta ta tillfället i akt till att knyta kontakter. Karin säger att hon och 
Hanna i början fick sina kontakter genom att söka upp folk, men att de 
numera även själva blir kontaktade. De påpekar att de inte ständigt letar efter 
kontakter utan istället tar kontakt när de vill något specifikt. Johan trodde 
inte från början att det var viktigt med ett kontaktnät men insåg efter hand att 
det underlättar och bidrar med otroligt mycket hjälp. Anna skaffar sina flesta 
kontakter genom salongen och poängterar att alla kontakter är viktiga då de 
någon gång kan komma till nytta. 
 
Thordén (2001) menar att en entreprenör inte själv kan ha alla nödvändiga 
kunskaper och därför är beroende av ett kontaktnät. Nätverket kan dessutom 
ge värdefull information och goda råd. Hon menar att det kan bestå av både 
personliga och yrkesmässiga kontakter. Hon påpekar också hur viktigt det är 
att utnyttja alla tillfällen som ges för att knyta kontakter. Även myndigheter 
är en viktig informationskälla och att skapa en personlig kontakt med dessa 
kan underlätta för entreprenören. 
 
Vår enkät visar att de flesta entreprenörerna tycker att deras kontaktnät är 
oerhört betydelsefullt och de viktigaste kontakterna anses vara vänner, 
kunder och branschkontakter. Dessa personer hjälper främst till med att 
förmedla andra kontakter och även ibland nya kunder. Genom att utöka 
antalet kontakter får entreprenören en bredare kompetens i sitt nätverk. 
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Vänner och branschkontakter kan också vara till stor hjälp i det dagliga 
arbetet, medan kunder kan sprida ett gott rykte om företaget. Att de flesta 
inte ansåg sig ha ett stort kontaktnät innan starten visar på att detta inte är en 
förutsättning för att lyckas. 
 
Karin och Hanna hade med sig ett stort kontaktnät från 
entreprenörsutbildningen men har även fått många kontakter efter att de 
startade företaget. Den mest betydelsefulla kontakten anser de vara kunden, 
och förklarar att nöjda kunder är den bästa marknadsföringen. 
 
Johan tycker att hans kollegor och deras kontakter är de mest betydelsefulla i 
hans nätverk. Alla dessa är viktiga i det dagliga arbetet och kan bland annat 
ge tips på olika lösningar och fungera som bollplank. Han betonar vikten av 
att ha rätt kontakter och att våga be om hjälp. Han håller med Karin och 
Hanna om att nöjda kunder är viktiga ryktesspridare som genererar nya 
kunder. En bra plats att utöka nätverket på är mässor, där han möter både 
konkurrenter och kunder. 
 
Anna fick ta del av en väns kontaktnät då hon startade upp sitt företag och 
har sedan själv byggt vidare på detta, framförallt genom salongen. Det var av 
stor betydelse för henne att i början känna någon med stor kunskap och 
erfarenhet från branschen. Idag är hennes viktigaste kontakter hennes kunder 
som genom att berätta för andra om företaget hjälper det att växa. Även 
entreprenörerna i vår enkät angav detta skäl till varför de tyckte att kunden 
var den viktigaste kontakten. 
 
Thordén (2001) nämnde revisorer och myndigheter som viktiga kontakter 
men ingen, vare sig i enkäten eller i intervjuerna, har tagit upp dessa. Detta 
kan bero på att många är rädda för att rådfråga exempelvis skatteverket, eller 
att entreprenörer inte är medvetna om vilken hjälp myndigheter kan bistå 
med. 
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har dragit utifrån analysen. 
Vi kopplar samman slutsatserna med forskningsproblemet och inleder med 
att besvara frågan ”vem blir entreprenör” följt av frågan ”vad avgör vem 
som lyckas”, indelade under var sin rubrik. Vi avslutar med att ge några 
förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
 
6.1 Vem blir entreprenör? 
 
Enligt vår enkätundersökning finns det många olika motiv till varför någon 
väljer att bli entreprenör. I stort sett alla tillfrågade hade ett inre motiv och 
ofta i kombination med att de såg en möjlighet att tjäna pengar. Detta 
stämmer väl överens med resultatet från Kolvereids undersökningar (1995-
97) där det ekonomiska motivet kom främst. Det verkar alltså som att det 
ekonomiska perspektivet alltid styr, oavsett om en person väljer att vara 
anställd eller egen företagare. 
 
Vi håller inte med Kolvereid (2005) om att det endast är individens 
intentioner som har betydelse för om han eller hon väljer att starta eget. Tre 
av våra fyra respondenter och nästan hälften av de tillfrågade i enkäten hade 
föräldrar som var företagare, vilket tyder på att familjebakgrunden trots allt 
påverkar valet. Om en förälder är företagare kan det ge individen motivation, 
kunskap och erfarenhet som leder till att han eller hon själv startar företag. 
Baserat på vår undersökning anser vi att bakgrunden aldrig kan bortses 
från, då det är omöjligt för en individ att inte bli påverkad av sin uppväxt. 
Kolvereid (2005) menar dessutom att yngre människor väljer att inte starta 
företag på grund av bristande kunskap och erfarenhet. Hos entreprenörerna i 
vår undersökning ser vi att många har fått erfarenhet från sin uppväxt i 
företagarfamiljer men även att det är möjligt att skaffa sig kunskap redan 
som ung.  
 
Enligt vår enkät behöver entreprenören inte ha ett stort kontaktnät innan han 
eller hon startar upp ett företag. Våra intervjupersoner betonar istället vikten 
av att våga ta hjälp av andra människor och därmed skapa ett nätverk efter 
hand. Thordén (2001) menar att ett nätverk bland annat består av familj, 
släkt och vänner, vilka även har nämnts av entreprenörerna i vår 
undersökning. Detta kan tolkas som att många ändå har ett nätverk redan 
innan de startar, utan att tänka på det. 
 
Vi ser i vår undersökning att majoriteten av entreprenörerna inte hade höga 
kostnader i början. Kullstedts (1997) påstående att ett tillverkande företag 
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kräver mer kapital än ett konsultföretag verkar därför stämma då de flesta av 
entreprenörerna i vår undersökning startade konsult- och tjänsteföretag. Vi 
tror att många avstår från att starta företag på grund av illusionen att det 
krävs stora investeringar. Vår undersökning visar att en företagsstart inte 
nödvändigtvis innebär höga kostnader och vi tolkar detta som att 
entreprenören därför inte behöver vara vare sig rik eller en finansiell 
risktagare. Hults (1985) påstående att det alltid krävs ett lån vid en 
företagsstart stämmer inte heller enligt vår undersökning. Vi ser att de flesta 
av entreprenörerna finansierade sin företagsstart delvis med egna medel 
men att många även använde andra sätt för att täcka kostnaderna, till 
exempel med hjälp av intäkterna från sina första uppdrag. Detta tyder på att 
möjligheterna är många för den uppfinningsrike och att lån inte är en 
förutsättning för att kunna starta eget. 
 
Att vara riskvillig och modig, i alla sammanhang, verkar vara de viktigaste 
egenskaperna hos en entreprenör, då de flesta tillfrågade i enkäten samt tre 
av intervjupersonerna tyckte att dessa var nödvändiga för att starta eget. 
Detta stämmer väl överrens med teorin där dessa har nämnts som viktiga av 
bland andra Thordén (2001) och Johannisson (1992). Vi upplevde även 
under våra intervjuer att en positiv och öppen attityd är av stor betydelse för 
att entreprenören ska klara av att driva ett företag. Detta är egenskaper som 
vi inte funnit något om i teorin. 
 
Entreprenören har oftast ett inre motiv men ser även möjligheten att tjäna 
pengar. Hans eller hennes intentioner ligger till grund för beslutet att 
starta företag men även familjebakgrunden kan påverka valet. Vanligtvis 
startas företaget utan ett stort nätverk, men för det mesta finns det redan 
en del kontakter, ett litet nätverk, som till exempel familj och vänner. 
Entreprenören behöver varken vara rik eller risktagare, då både kostnader 
och lån kan undvikas med hjälp av lite påhittighet. Hans eller hennes 
vanligaste egenskaper är enligt teorin riskvillighet och mod, men vi såg 
ytterligare kvalitéer, en positiv och öppen attityd.   
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6.2 Vad avgör vem som lyckas? 
 
Självförverkligande är genomgående det vanligaste motivet, både i enkäten 
och hos respondenterna. Detta nämns även av Thordén (2001) som ett 
vanligt motiv, men hon påstår också att det inte är motivet i sig som är 
avgörande för att lyckas, utan istället betydelsen det har för entreprenören. 
Vi tror att detta stämmer eftersom det angavs en mängd olika motiv i vår 
undersökning och inget av dem tycktes vara bättre än det andra för att 
lyckas.  
 
Svaren i vår enkät visar att en majoritet av entreprenörerna hade någon 
vidareutbildning och nästan hälften hade branscherfarenhet. Alla har haft 
nytta av sin utbildning och erfarenhet i det egna företaget men vår 
undersökning visar även att ingen av dessa två är en nödvändighet. Vi har 
under våra intervjuer även upptäckt att en förälder som är företagare kan ge 
entreprenören användbara kunskaper vilket är en fördel. Enligt Axlin (1994) 
finns det ingen speciell utbildning som är idealisk för att bli en framgångsrik 
entreprenör och det verkar, utifrån vår undersökning, som att en entreprenör 
kan lyckas utan specifik bakgrund, kunskap eller erfarenhet. Istället 
kommer lärdomarna efterhand.  
 
Vår undersökning visar att kontaktnätet är betydelsefullt för företagets 
framgång. Entreprenörerna säger att anledningen till detta är att ingen kan 
allt och att alla behöver någon gång hjälp. Detta stämmer överrens med 
Thordén (2001) som säger att entreprenören är beroende av ett nätverk på 
grund av att han eller hon inte ensam kan hantera alla situationer som 
uppstår. Hon menar vidare att det är viktigt att utnyttja alla tillfällen till att 
knyta kontakter. Detta påpekade även respondenterna vilket tyder på att 
förmågan att skaffa sig rätt kontakter och bygga upp ett nätverk är en stor 
fördel som till och med kan vara avgörande.  
 
Banklån var inte det främsta finansieringssättet i vår undersökning, istället 
angav entreprenörerna flera andra alternativ som till exempel att söka bidrag 
och stipendier. Detta stämmer då inte med Hults (1985) påstående att 
banklån är vanligast. Under våra intervjuer förstod vi att det var påhittighet 
och förmågan att tänka i nya banor som var det väsentliga för att undvika 
kostnader och hitta bra finansieringssätt. Specifika ekonomikunskaper eller 
kurser verkar inte, enligt vår undersökning, vara nödvändigt för att 
framgångsrikt driva ett företag. Istället har vi upptäckt affärssinnet som 
oumbärligt för att kunna hantera kostnader och bli en lyckad entreprenör. 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna och enkätundersökningen är vi 
övertygade om att det finns vissa utmärkande egenskaper hos 
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entreprenören. Vi tror dessutom att dessa är nödvändiga för att lyckas och att 
de måste finnas inom dig. I litteraturen nämns många betydelsefulla 
egenskaper men inte vilken som är den viktigaste. Under våra intervjuer är 
vilja och mod de egenskaper som tydligast framträtt hos entreprenörerna. 
Dessa nämns även av Thordén (2001), men endast som två typiska 
egenskaper. Vi tror däremot att viljan och modet är de viktigaste 
egenskaperna hos entreprenören och att det är omöjligt att lyckas utan dem. 
 
Motivet ska vara av stor betydelse för entreprenören. En förälder som är 
företagare, utbildning och erfarenhet är en fördel men entreprenören kan 
lyckas utan en specifik bakgrund. Ett kontaktnät är viktigt och förmågan 
att skaffa rätt kontakter och bygga upp ett nätverk kan till och med vara 
avgörande för företagets framgång. Inga speciella ekonomikunskaper 
behövs men entreprenören bör vara duktig på att undvika kostnader och 
framför allt ha ett bra affärssinne. Det viktigaste av allt är att 
entreprenören har viljan och modet. 
 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Entreprenörskap och nyföretagande är ett aktuellt ämne och det finns många 
intressanta problem inom detta forskningsområde. En fråga som inte tidigare 
har studerats och som kan vara ett förslag till vidare forskning är 
anledningarna till varför vissa entreprenörer misslyckas med att starta 
företag. Beror det på entreprenörens personliga egenskaper, dålig planering 
eller ekonomiska förutsättningar?   
 
Ytterligare ett intressant forskningsområde är finansieringen av företaget där 
en möjlig fråga är vilka krav banken ställer på de entreprenörer som vill ta 
lån. Det är här intressant att få reda på hur de bedömer företaget och hur 
avgörande det är med en bra affärsidé.  
 
Det hade också varit intressant att ta reda på hur bra de insatser som görs 
idag för att främja entreprenörskapet fungerar. Ett exempel är att undersöka 
hur många det är av de studenter som har gått Ung företagsamhet, som sedan 
startar företag. Denna undersökning, tillsammans med liknande studier, 
skulle kunna visa om det behövs förbättringar av dessa insatser och i så fall 
vilka. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 
 
Entreprenören & Verksamheten 
 

• Namn och ålder: 
• Vad är det för typ av verksamhet du driver? 
• Vilken företagsform har du valt? 
• Hur länge har ditt företag varit verksamt? 
• Har du några anställda och i så fall hur många? 
• Vad har du för bakgrund? (utbildning, uppväxt, erfarenhet mm) 
• Hade du några ekonomikunskaper innan du startade företaget? 

 
Företagsstarten  
 

• Vad fick dig att starta eget företag?  
• Hade du tänkt på det länge innan du startade? 
• Vad är viktigast i början för att få intäkter och täcka kostnaderna?  
• Hur prissatte du tjänsterna?  
• Vilka kostnader hade du och blev de högre än vad du hade räknat 

med från början? 
• Hur finansierade du verksamheten? 
• Vilka svårigheter/hinder uppfattade du innan du startade företaget? 

Stämde sedan dessa med verkligheten? 
• Hade du några rädslor innan – i så fall vilka och inträffade de?  
• Tog du hjälp av någon, t.ex. en stödorganisation? 
• Hade du någon tidigare erfarenhet från branschen? 
• Hur lång tid tog det innan du var igång med verksamheten?  
• Känns det som att du i nuläget är etablerad? 

 
Verksamheten idag 
 

• Hur ser en vanlig dag ut? 
• Är det som du förväntade dig – bättre eller sämre? 
• Vilka för- och nackdelar tycker du det är med att vara egen 

företagare? 
• Hur många timmar jobbar du i veckan? 
• Vilka egenskaper har du som gör dig till en bra entreprenör? 
• Hur skapar du kontakter? 
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• Vilka är de största skillnaderna mot att vara anställd – positivt och 
negativt?  

• Skulle du kunna tänka dig att vara anställd? 
• Du jobbar självständigt utan en chef - känner du dig fri? 
• Känns det otryggt jämfört med ett fast jobb? 
• Upplever du att du är stressad?  
• Hur hanterar du krav och press utifrån? 
• Hur påverkas privatlivet – positivt och negativt? Och kan du skilja 

på jobb och privatliv? 
• Blir entreprenörskapet en livsstil - går det att stänga av arbetet?  
• Hur får du motivation att orka varje dag? 
• Vill du ha kvar företaget under en längre tid och i så fall varför? 
• Har du någonsin ångrat att du startade eget företag? 
• Varför har du lyckats? 

 
Allmänna synpunkter 
 

• Vad tror du är skillnaden mellan de som lyckas och de som inte 
lyckas – vad har de gjort annorlunda? 

• Vilka är de största riskerna?  
• Hur viktigt är det att ha erfarenhet från den bransch man vill starta 

företag inom? 
• Hur viktigt är det att ha många och relevanta kontakter? 
• Vilka anser du är de viktigaste faktorerna för att lyckas?  

 
 

 
Till sist… Hur ser du på framtiden - vad gör du om tio år? 
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Bilaga 2 
 
 
Enkätfrågor 
 
 
Kvinna: Man:  
 
 
Ålder: 
 
 
Företagsform 
AB: HB:  Enskild firma: 
 
 
Antal år företaget har varit verksamt:  
 
 
Hade du höga kostnader i början    
Ja: Nej: 
 
 
Hur finansierade du verksamheten i början 
Banklån: Annat lån: Stipendium:               
Bidrag: Sparat kapital: Annat: 
 
 
Typ av företag 
Försäljning: Produktion:    Tjänst/Service: 
Annat: 
 
Bransch: 
 
 
Motiv till att starta eget 
Affärsidé:  Självförverkligande:   
Styra sin egen tid: Tjäna pengar: 
Arbetslöshet: Annat: 
 
 
Kommer du från en företagarfamilj 
Ja: Nej: 
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Utbildning 
Högskola/Universitet 
0-2 År: Kandidatexamen: Magisterexamen: 
 
Annan utbildning: 
 
Ingen utbildning: 
 
 
Vad studerade du: 
 
 
Har du nytta av utbildningen i ditt företag 
Ja: Nej: 
 
 
Tidigare erfarenhet 
Anställning inom branschen 
Ja: Nej: 
 
Har haft andra företag    
Ja: Nej: 
 
 
Tidigare ekonomikunskaper 
Inom min utbildning 
Ja: Nej: 
 
Starta Eget-kurs 
Ja: Nej: 
 
Ekonomikurs 
Ja: Nej: 
 
 
Hur mycket tid lägger du ner på företaget under en vanlig vecka 
0-20 timmar: 20-40 timmar: 
40-50 timmar: Mer än 50 timmar:             
 
 
Vilken av dina egenskaper har du haft mest nytta av som egen företagare: 
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Har det varit som du förväntade dig 
Ja: Nej: 
 
Om nej, vad var bättre/sämre: 
 
 
Ditt kontaktnät är mycket viktigt för företagets framgång 
Ange på en skala från 1-5 (1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt) 
 
 
Du hade ett stort kontaktnät redan innan du startade företaget 
Ange på en skala från 1-5 (1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt) 
 
 
Vilka är dina viktigaste kontakter och vad hjälper de dig med? 
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
  

 


	Sammanfattning 

