
  

 Kandidatexamen i Företagsekonomi 

 Textilhögskolan 

 2011-06-03 2011.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

Att falla för grupptrycket 

 
Hur unga entreprenörer kan sälla sig till kluster 

för att hantera osäkerheter rörande företagande 

 

 

 

 

  

 

 

Therese Larsson 



 

Svensk titel: Att falla för grupptrycket – Hur unga entreprenörer kan hantera osäkerheter 

rörande företagande genom att sälla sig till kluster  

 

Engelsk titel: Falling for Peer-Pressure – How young entrepreneurs can manage uncertainties 

regarding business venturing by turning to clusters   

 

Författare: Therese Larsson  

 

Färdigställd (år): 2011  

 

Handledare: Christer Holmén  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Falling for Peer-Pressure – How young entrepreneurs can manage uncertainties 
regarding business venturing by turning to clusters   
 

 

Abstract  
 

 

Previous research has shown that there is a great interest among young people in Sweden to 

start a business. It has also become apparent that there are gaps in young people’s knowledge 

about business venturing and entrepreneurship, as well as their ability to obtain that 

knowledge. These factors affect entrepreneurship among young people negatively and it 

inhibits them in their desire to start at business. The purpose of this paper is to examine the 

specific factors that prevent young people from starting a business, that is, the uncertainties 

they experience in the industrial environment and how they can be managed. In an attempt to 

find methods that can be used to help young people manage the perceived uncertainties I have 

researched how cluster theory can facilitate entrepreneurship. Cluster theory was created by 

Michael Porter in the late twentieth century as way to show how businesses can achieve a 

competitive advantage by congregating in industrial clusters. For my empirical material I have 

used secondary data in the form of a survey carried out by Nutek in 2008. I have also done a 

case study with three companies that operate in a cluster called Textil- och Modefabriken.          

 

I have identified that the nature of the uncertainties perceived by young people are financial; 

how the business will be financed, operational; how effectively they will be able to run the 

business, and competitive; the ability to compete with others. Through the use of clusters 

these uncertainties can be managed as clusters can turn the young people into better 

entrepreneurs with a greater knowledge of the industry, as well as reduce their financial 

insecurities and provide them with a social construct that increase innovation and 

technological advancements.  

 

This paper is written in Swedish.    

 

 

Keywords: Cluster, entrepreneurship, business venturing, environmental uncertainties, 

agglomerations, young entrepreneurs, innovation   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Att falla för grupptrycket – Hur unga entreprenörer kan hantera osäkerheter 
rörande företagande genom att sälla sig till kluster 
 

 

Sammanfattning  
 

 

Tidigare forskning har visat att det finns ett stort intresse bland unga i Sverige att starta 

företag. Det har också uppenbarats att det finns brister i ungas kunskaper om företagande och 

entreprenörskap, och de vet inte heller hur de skall gå tillväga för få den kunskapen. De 

faktorerna påverkar ungas företagande negativt och hämmar dem i deras önskan om 

egenföretagande. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka specifika faktorer som 

hindrar unga från att starta företag, det vill säga vilka osäkerheter de upplever i den 

industriella omgivningen och hur de kan hanteras. I ett försök att finna metoder som hjälper 

unga att hantera de osäkerheter som upplevs har jag undersökt hur klusterteorin kan underlätta 

företagandet. Klusterteorin skapades av Michael Porter i slutet av nittonhundratalet och visar 

på hur företag kan erhålla konkurrensfördelar genom att samlas i industriella kluster. Till det 

empiriska materialet har jag använt mig av sekundärdata i form av en undersökning utförd av 

Nutek 2008. Jag har också genomfört en fallstudie med tre företag som opererar i klustret 

Textil- och Modefabriken.  

 

I analysen har jag kunnat identifiera att de osäkerheter som unga upplever är finansiella; hur 

verksamheten skall finansieras, operationella; hur effektivt företaget kan drivas, samt 

konkurrensmässiga; om förmågan att konkurrera med andra. Med hjälp av kluster kan de 

osäkerheterna hanteras då kluster gör unga till bättre företagare med större kunskap om 

branschen, minskar deras ekonomiska otrygghet och bidrar med en social miljö som främjar 

deras innovation och ökar den teknologiska utvecklingen.    

 
 

Nyckelord: Kluster, entreprenörskap, företagande, omgivningsrelaterade osäkerheter, 

agglomerationer, unga entreprenörer, innovation 
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1. Inledning 
 

I inledningen följer en beskrivning av den problembakgrund som ligger till grund för det 

valda ämnet. Vidare kommer det att fördjupas med en problemdiskussion där en mer utförlig 

beskrivning av problemet ges som sedan leder till den forskningsfråga som kommer att 

besvaras genom studien. Efter det följer en kort beskrivning av rapportens syfte där jag 

fastställer vad det är jag vill uppnå och vilken kunskap jag vill erhålla. I avgränsningarna 

beskriver jag sedan det som inte kommer att undersökas. En definition av de centrala begrepp 

som används i rapporten följer sedan för att avslutas med en beskrivning av rapportens 

disposition.     

 

 

1.1. Bakgrundsbeskrivning 
 

Entreprenör och entreprenörskap är ord som är vanligt förekommande i dagens samhälle men 

vad betyder de egentligen? Westhead, Ucbasaran, och Wright (2005) påpekar att det inte finns 

någon klar definition av en entreprenör eller vilka kriterier som behöver uppfyllas för att 

erhålla det epitetet. De identifierar dock en gemensam nämnare som gäller för de flesta 

entreprenörer, och det är startandet av ett eget företag.  

 

2009 startades det 59 597 nya företag i Sverige, en siffra som på ett decennium ökat med hela 

66 procent (Tillväxtanalys 2009). Dock blir inte alla företag framgångsrika utan nästan var 

tredje företag som startas i Sverige finns inte kvar efter ett par år (Tillväxtanalys 2010). Trots 

den skrämmande statistiken har inte svenskens attityder mot och vilja att starta företag 

dämpats. År 2004 genomförde Nutek (2005) en undersökning där svenska befolkningens 

attityder till egenföretagande efterfrågades. Av resultatet kunde det utläsas att 57 procent av 

befolkningen i åldrarna 18 till 70 kunde tänka sig att starta ett företag och bland åldersgruppen 

18 till 30 var svarsration hela 75 procent. Det innebär att tre av fyra unga ser möjligheten att 

starta ett eget företag. Ungas inställning till egenföretagande är densamma även idag och i den 

senaste undersökningen utförd av Nutek (2008) kan vi se 74 procent kan tänka sig att starta ett 

eget företag.  

 

En stark vilja och drivkraft att starta ett eget företag är en viktig komponent för att lyckas men 

för att kunna förverkliga sina idéer krävs även viss kunskap om ämnet. Från undersökningen 

av Nutek (2005) säger sig ungefär två av tre ha kunskapen som krävs, eller ha en ungefärlig 

uppfattning om vad som krävs, för att starta ett företag. Bland unga i åldrarna 18 till 30 säger 

sig dock endast lite mer än hälften, 56 procent, ha den kunskapen. Om vi tittar på den senaste 

undersökningen från Nutek (2008) har andelen unga som vet hur de skall gå tillväga för att 

starta ett företag minskat med hela 18 procent vilket tyder på ett ökat behov hos unga att få 

hjälp med sina planer för egenföretagande.  

 

För att skapa en hållbar tillväxt i Sverige där mer arbetsmöjligheter skapas krävs det att fler 

nya företag startas (Webbredaktionen Tillväxtverket 2011b). Idag skapas cirka 300 000 tusen 

nya arbetsmöjligheter i Sverige om året, men samtidigt försvinner det ungefär lika många 

jobb. I Sverige finns det många organisationer, både statliga och privata, som hjälper 

entreprenörer med deras försök att starta företag och som tillhandahåller information om hur 

man skall gå tillväga. Myndigheten Tillväxtverket som opererar under näringsdepartementet 

driver flertalet program och projekt med syfte att öka och förbättra företagandet i Sverige 

(Webbredaktionen Tillväxtverket 2011a). Ett av deras program är Klusterprogrammet där 

man hjälper till att finansierar klusterinitiativ där flera aktörer, såsom företag och skolor, som 
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befinner sig inom samma geografiska område samarbetar för att nå konkurrensfördelar (Melin 

2011).  

 

Klusterteorin utvecklades först av Michael Porter (1990) mer än två decennier sedan och han 

menade då att företag som samlas i kluster på så sätt kan dra nytta av varandras kunskaper och 

tillsammans bli mer framgångsrika. Idag är klusterteorin en väl använd strategi för att skapa 

fler och bättre företag och i Sverige finns det många klusterinitiativ förutom de som deltar i 

Tillväxtverkets Klusterprogram. I Borås ligger Espira, ett tillväxtcenter dit företag kan vända 

sig för att få information om affärsutveckling och företagande
1
. Espira erbjuder även hjälp i 

form av en inkubator där entreprenörer erbjuds kontorsplatser samt bistånd med att utveckla 

sin affärsidé till ett företag
2
. Inom Espira opererar också Textil- och Modefabriken, en 

inkubator som specialiserat sig på entreprenörer inom textil- och modeindustrin
3
.   

 

 

1.2. Problemdiskussion 

 

Vi kan alltså se att det i dagens samhälle sätts tilltro till Porters (1990) klusterteori och de 

effekter den har. Många företag och entreprenörer organiserar sig i kluster för att tillsammans 

erhålla konkurrensfördelar och nå större framgång. Porter har tillsammans med Delgado och 

Stern (2010) vidareutvecklat klusterteorin och påpekar att kluster av företag som opererar i 

samma bransch främjar entreprenörskapet i klustret och leder till ökad innovation hos 

företagen. Ett kluster kan då hjälpa entreprenörer att bli bättre företagare och erhålla större 

framgång med sina affärsverksamheter.  

 

Av Nuteks Entreprenörskapsbarometer (2008) kan vi se att det idag finns ett stort intresse 

bland unga i åldrarna 18 till 30 i Sverige att någon gång i framtiden starta ett företag. Många 

av dem uppger dock att de inte har kunskapen som krävs för att starta ett företag eller vet hur 

de skall gå tillväga.  Unga företagare skulle då kunna vända sig till olika klusterinitiativ för att 

få hjälp med att förverkliga sina affärsidéer och få svar på sina frågor. De fördelar kluster 

medför kan då vara till hjälp för nya unga företagare angående de osäkerheter som upplevs 

med att starta ett företag. Matthew och Human (2004) definierar de osäkerheter som 

entreprenörer upplever angående företagande som finansiella, konkurrensrelaterade och 

operationella. De osäkerheter som upplevs handlar enligt Matthew och Human i korta drag 

om hur företaget skall finansieras, hur stor sannolikheten är att man kan konkurrera på 

marknaden och den egna förmågan att effektivt utföra de aktiviteter som krävs i ett företag.  

 

Jag har i uppsatsen utgått ifrån hypotesen att unga i åldrarna 18 till 30 år upplever 

omgivningsrelaterade osäkerheter som hindrar dem från att starta företag. För att skapa en 

hållbar tillväxt i Sverige behöver insatser tas för att hjälpa unga hantera sina osäkerheter så att 

fler företag startas. I mitt försök att finna metoder som kan hjälpa unga med sitt företagande 

stötte jag på klusterteorin utvecklad av Michael Porter (1990). Jag kommer då i rapporten att 

utifrån Matthews och Humans (2004) teorier om omgivningsrelaterade osäkerheter försöka 

förstå vad det är med kluster som kan attrahera unga företagare. I ett försök att förstå de 

tankebanor som leder entreprenörer in i kluster kommer jag att identifiera de 

framgångsfaktorer som präglar ett kluster och vad som gör dem attraktiva för nystartade 

företag.  

                                                 
1
 http://www.espira.se/ 2011-04-12 

2
 http://www.espira.se/inkubator/om-espira-inkubator 2011-04-12 

3
 http://www.espira.se/inkubator/textil-och-modefabriken 2011-04-12 
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1.3. Problemformulering 

 

Jag kommer med hjälp av valda teorier att analysera det empiriska material som ingår i min 

studie. Den forskningsfråga som jag efter min analys kommer att kunna besvara är: 

 

Vilka faktorer påverkar unga entreprenörer när de väljer att starta företag i 

klustersammanhållningar? 

 

 

1.4. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som ung företagare kan hantera de 

osäkerheter som upplevs angående egenföretagande genom att sälla sig till kluster. 

Målsättningen med rapporten är då att erhålla en större förståelse för unga entreprenörers 

tankar kring egenföretagande och hur processen att starta ett eget företag kan förenklas.  

 

 

1.5. Avgränsningar 
 

Eftersom den använda undersökningen utförd av Nutek enbart innefattar unga i Sverige tas 

ingen ansats att erhålla ett reslutat som är applicerbart på en internationell skala. De slutsatser 

som dras är avgränsade till att bättre förstå hur unga svenskar hanterar osäkerheter med 

företagande genom klusterteorin. I rapporten kommer inte heller en ingående kritisk 

granskning av klusterinitiativ att genomföras utan det är främst de fördelar som företagare 

erhåller genom dem som kommer att beskrivas. Jag har valt att göra den avgränsningen 

eftersom syftet med studien är att undersöka hur en positiv förändring bland ungas 

osäkerheter kring företagande kan ske genom kluster och då inte hur ett kluster påverkar 

ungas företagande negativt.        

 

 

1.6. Centrala begrepp 
 

Jag kommer följande att definiera de begrepp som är centrala och vanligt förekommande i 

uppsatsen för att underlätta läsarens förståelse.  

 

Agglomerationer 

Med en agglomeration menas en ansamling av företag och organisationer inom ett begränsat 

geografiskt område (Marshall 1920). Agglomerationen sker branschvis men till skillnad från 

kluster ställs inget krav på att företagen och organisationerna inom den samarbetar med 

varandra.  

 

Inkubator 

I en inkubator ges entreprenörer en chans att utveckla sitt företag tillsammans med andra 

entreprenörer och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att på så sätt bygga 

upp inspirerande nätverk (Nutek 2004). Företagen i en inkubator erhåller delvis eller helt 

subventionerad kontorsyta och får oftast delta i kortare utbildningar om företagande och 

entreprenörskap.  
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Kluster och Klustersammanhållningar  

Kluster och klustersammanhållningar är grupperingar av företag och organisationer som 

opererar inom samma geografiska område och som genom att i viss utsträckning samarbeta 

med varandra blir mer konkurrenskraftiga på marknaden (Porter 1990).   

 

Klusterinitiativ 

Ett klusterinitiativ är ett organiserat samarbetsprojekt mellan företag och myndigheter 

och/eller utbildningsorgan vars mål är att vidare stärka och utveckla ett kluster och då öka 

dess konkurrenskraftighet (Svensson 2011).    

 

Unga  

Begreppet unga syftar till individer i åldrarna 18 till 30 år. 

 

 

1.7. Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är strukturerad så att det först i andra kapitlet följer en beskrivning av den tagna 

metodansatsen för att ge läsaren en bild av hur studien utförts. I den teoretiska referensramen 

under kapitel tre kommer sedan tidigare forskning inom ämnet redovisas tillsammans med 

relevanta teorier. Efter det följer i kapitel fyra en beskrivning av det empiriska 

undersökningsområdet och en redovisning av de data som erhölls genom insamlingen. I mitt 

försök att besvara forskningsfrågan kommer i kapitel fem tidigare beskrivna teorier appliceras 

på det empiriska materialet. I kapitel sex redogörs sedan för de slutsatser som jag kommit 

fram till. Avslutningsvis följer i kapitel sju en diskussion om hur studien kan användas och 

förslag för fortsatt forskning.   

 

 

2. Metod 
 

Följande kommer jag motivera valet av vetenskapligt synsätt, angreppsätt och den 

vetenskapliga ansats som tagits. Jag kommer också beskriva den valda 

undersökningsdesignen och kritiskt redogöra för använda källor. Avslutningsvis följer en 

diskussion om studiens reliabilitet och validitet.      

 

 

2.1. Vetenskapligt synsätt 
 
Inom den vetenskapliga forskningen finns det två synsätt som används för att bättre förstå ett 

fenomen; det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga (Johannesen & Tufte 2002). 

Vilket sätt som väljs beror på hur forskaren förhåller sig till det undersökta fenomenet. Inom 

det naturvetenskapliga synsättet observeras fenomenet utan samspel mellan objekt och 

forskare. Vidare säger Johannesen och Tufte (2002) att det oftast inte heller finns möjlighet 

eller anledning för forskaren att kommunicera med eller fråga ut sitt objekt då dess 

uppfattning om omgivningen inte eftersöks. Då jag i min rapport vill undersöka vilka 

omgivningsrelaterade osäkerheter unga upplever angående företagande har jag valt att inte 

anamma ett naturvetenskapligt synsätt utan istället arbetat efter ett samhällsvetenskapligt 

synsätt. Enligt det samhällsvetenskapliga synsättet eftersträvar forskaren att undersöka den 
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sociala verkligheten och gör det med hjälp av ontologiska frågor, som används för att ta reda 

på hur verkligheten egentligen ser ut (Andersen 1998).      

 

 

2.2. Vetenskapligt angreppssätt 
 
Enligt Andersen (1998) finns det två olika tillvägagångssätt för forskaren att välja mellan i sitt 

försök att dra vetenskapliga slutsatser av det empiriska materialet. Den första är deduktion där 

forskaren utgår från redan kända teorier och genom att applicera dem på empirin drar 

vetenskapliga slutsatser. Motsatsen till deduktion är induktion vilket innebär att forskaren 

utifrån den specifika empirin som samlats in sluter sig till en generell teori eller princip. Jag 

har i min vetenskapliga process använt mig av både deduktion och induktion. Jag har i 

forskandet rört mig mellan teori och empiri och varit öppen för nya teorier och kunskaper. 

Bertilsson (2004) definierar tillvägagångssättet jag använt mig av för abduktion och påstår att 

det är det enda logiska sättet en forskare kan använda för att dra vetenskapliga slutsatser. 

Bertilsson (2004) menar att till skillnad från deduktion och induktion, som båda försöker 

fastställa att något faktiskt är på ett visst sätt eller har en viss effekt, försöker abduktion endast 

påvisa att något kan vara på ett visst sätt. Ingen ansats tas att uppnå ett resultat som är 

vetenskapligt fastställt utan försöker istället ge den troligaste förklaringen till ett fenomens 

beskaffenhet.      

 

 

2.3. Vetenskaplig ansats  
 
Inom den samhällsvetenskapliga metodläran talas det om två olika ansatser; den kvalitativa 

och den kvantitativa (Johannesen & Tufte 2002). Kvalitativa ansatser används ofta när 

området som undersöks är okänt och forskaren har till syfte att få en djupare förståelse för 

ämnet. I en kvalitativ ansats finns det oftast ett samspel mellan forskare och subjekt och en 

vanlig metod är att genomföra intervjuer med subjekten. Kvantitativa ansatser lägger stor 

tonvikt på att med hjälp av statistik och matematik förklara orsakssamband i materialet som 

samlas in. En vanlig metod i den kvantitativa ansatsen är att utföra enkätundersökningar där 

respondenterna får svara på ett antal förutbestämda frågor med hjälp av svarsalternativ.  

 

Den studie jag genomfört är av en kvalitativ karaktär där jag har använt mig av kvalitativa 

metoder i form av en fallstudie. Jag har valt den kvalitativa ansatsen då syftet med studien är 

att förstå ett fenomen och inte förklara det (Andersen 1998). För att bättre förstå fenomenet 

har jag också använt mig av sekundärdata i form av en surveystudie. Den är då utförd genom 

kvantitativa metoder men eftersom dess data inte används för att förklara orsakssamband utan 

för att ytterligare belysa de kvalitativa data. Trots att både kvantitativa och kvalitativa data 

använts är det fortfarande enbart en kvalitativ ansats tagit på grund av hur data analyserats.     

 

  
2.4. Undersökningsdesign 
 
Andersen (1998) nämner en rad faktorer som påverkar valet av undersökningsdesign; typ av 

undersökningsenhet, antalet undersökningsenheter och deras egenskaper, hur mycket tid som 

kan läggas på undersökningen samt hur stor kontroll forskaren har över det undersökta. I min 

studie ville jag undersöka attityder och åsikter hos en grupp bestående av många individer och 

har därför valt att använda mig av en surveystudie. Med hjälp av en surveystudie kan ett 
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fenomens utbredning inom en population beskrivas och samband mellan fenomen identifieras. 

Eftersom jag har en limiterad tid att genomföra min studie på har jag valt att använda mig av 

en redan utförd surveystudie. Jag har valt att tillgodoräkna mig de delar av studien som är 

relevanta för min frågeställning och mitt syfte. För att ytterligare kunna analysera det material 

som inhämtas genom surveystudien har jag genomfört en mindre fallstudie. I mitt försök att 

bättre förstå vilka fördelar som är förenat med kluster studerade jag tre företag. Enligt 

Johannessen och Tufte (2002) är det vad som kallas en flerfallsstudie där syftet är att jämföra 

likheter och olikheter mellan de studerade fallen. På grund av accessvårigheter och 

tidsbegränsningar intervjuade jag företagen via mejl men fann att det gav tillräcklig 

information för att belysa fenomenet. De deltagande företagande i fallstudie agerar alla inom 

textil- och modeindustrin. Jag valde att rikta mig till de företagen eftersom de opererar i ett 

kluster som är geografiskt nära Högskolan i Borås vilket är sätet för min utbildning och var 

därmed lättillgängligt.             

 
 
2.5. Litteraturbeskrivning  
 
Till den teoretiska referensramen har jag använt mig av källor bestående av artiklar och 

böcker inom ämnena entreprenörskap och företagande. Jag betraktar de källorna som 

tillförlitliga då de är skrivna av forskare som är framstående inom sitt fält och som har varit 

med och skapat teorier som ligger till grund för många av dagens ekonomiska strategier. Jag 

har också använt mig av information och publikationer från Tillväxtverket vilket är en statlig 

myndighet och som jag därför väljer att ha stor tilltro till. Den surveystudie jag använder mig 

av i det empiriska materialet är utförd av Nutek (som numera integrerats med ovan nämnda 

Tillväxtverket) i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Myndigheten Statistiska 

Centralbyrån är Sveriges främsta institution för framtagning av statistiskt material. Även här 

litar jag på att de data som tillhandahålls av Statistiska Centralbyrån är tillförlitliga. Slutligen 

har jag även i vissa fall använt mig av elektroniska källor, men då enbart för att förmedla 

information om institutioner såsom Textil- och Modefabriken.        

 
 
2.6. Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Johannessen och Tufte (2002) anger reliabilitet inom den samhällsvetenskapliga 

metodforskningen hur tillförlitlig de data som samlats in är. Vidare säger de att reliabiliteten 

påverkas av vilken typ av data som samlats in, hur insamlingen skett samt hur de bearbetats. 

Andersen (1998) påvisar också att reliabiliteten anger i hur hög grad undersökningen har 

påverkats av tillfälligheter. Johannessen och Tufte (2002) påpekar även att det är mer troligt 

att reliabiliteten kan säkerställas när kvantitativa metoder används till skillnad mot kvalitativa. 

Eftersom jag har använt mig av kvalitativa metoder i min undersökning som i hög grad har 

påverkats av externa tillfälligheter är det inte möjligt att fastställa reliabiliteten hos de data 

som samlats in. Johannessen och Tufte (2002) tar också upp begreppsvaliditet som syftar till 

om de insamlade data är representativt för det generella fenomenet, det vill säga huruvida det 

som man hade till avsikt att undersöka faktiskt är det som undersökts. I min rapport ville jag 

undersöka varför unga entreprenörer söker sig till kluster och jag har då samlat in data som 

hjälper mig förklara det fenomenet. Jag anser att begreppsvaliditeten är hög i min rapport 

eftersom jag undersökt det jag hade för avsikt att undersöka.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Jag kommer i följande kapitel diskutera tidigare genomförda studier och definiera och 

förklara de begrepp och teorier som ligger till grund för analysen av det empiriska 

materialet. Först kommer tidigare forskning inom området agglomerationer och kluster 

redovisas för att avslutas med teorier om omgivningsrelaterade osäkerheter som nya företag 

kan uppleva.    

 

 

3.1. Från Smith till Porter 
 

I slutet av nittonhundratalet myntade Michael E. Porter (1990) ett begrepp som kom att 

förändra hur man såg på företags och industriers möjligheter att erhålla konkurrensfördelar på 

den globala marknaden. Med klusterteorin försökte Porter förklara varför vissa länder och 

regioner uppnådde oöverträffade fördelar inom en specifik bransch. Det gjorde han genom att 

definiera betydelsen av begreppet kluster, dess förutsättningar och påverkningar. I the 

competitive advantage of nations som utkom 1990 beskrev Porter kluster som “geographic 

concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field”. Porter var 

dock inte den första som uppmärksammade agglomerationer inom industrin och dess effekter. 

Följande kommer det redogöras för två teorier som ligger till grund för klusterteorin genom 

att titta på Adam Smiths division of labour samt Alfred Marshalls utveckling av 

agglomerationsteorin.  

 

 

3.2. Division of labour  
 

Adam Smith påvisade genom division of labour att en organiserad uppdelning av arbete leder 

till ökad effektivitet (Smith 1776). Han menade att när industrin uppnår en viss storlek och 

har till syfte att tjäna den stora massan uppstår behovet av att organisera och dela upp arbetet 

och arbetarna i flera grupperingar. Den uppdelningen skulle då ske baserat på bransch så att 

arbetare som nyttjar samma utrustning och maskiner skulle vara tillsammans så att de 

nödvändiga resurserna används så effektivt som möjligt. Smith hade då redan på 1700-talet 

identifierat att konkurrensfördelar kunde erhållas genom att gruppera arbetare som utförde 

likadana processer på samma ställe, och det var den insikten som bland annat ledde till 

Marshalls teori om agglomerationer.  

 

 

3.3. Agglomerationsteori 

 

Alfred Marshall (1920) framhöll tre olika typer av transportkostnader som med hjälp av 

agglomerationer kunde reduceras, och de var kostnaden av att flytta produkter, människor och 

idéer. Den första kostnaden – att flytta produkter – minskades eftersom leverantörer och 

kunder befann sig i varandras närhet vilket innebar en kort transportsträcka och därmed lägre 

transportkostnader. Vidare menade Marshall att uppkomsten av agglomerationer även leder 

till att det skapas ett konstant utbud av specialiserad arbetskraft och behovet av att flytta 

människor med rätt kunskaper minskas och därmed de kostnader som tillkommer. Slutligen 

hävdade också Marshall att det i agglomerationer uppstår ett överflöd av idéer och intellekt 



8 

 

där kreativiteten är ständigt närvarande och att, “the mysteries of the trade become no 

mystery, but are, as it were, in the air.” 

 

Industrier idag präglas till stor del av den ständigt växande globaliseringen som bland annat 

lett till att företag exporterar tillverkning till andra länder där aktiviteten kan utföras mer 

kostnadseffektivt. Vi kan då se att Marshalls teori om att kostnaden för att flytta produkter 

genom att leverantörer och köpare befinner sig i samma geografiska område inte längre är 

aktuell. I många fall kan företag idag alltså erhålla lägre kostnader genom att välja en 

leverantör som finns långt borta istället för en som är nära. Det går dock urskilja att det sker 

en agglomeration av leverantörer enligt bransch på den globala marknaden, men deras 

geografiska närvaro till köparna är inte längre ett krav för att reducera de 

produktionsrelaterade kostnaderna.   

 

 

3.4. Klusterteori 
 

Marshall (1920) identifierade att företag belägna i industriella kluster kunde erhålla en 

reducering av sina kostnader på grund av den geografiska närheten till varandra. I Marshalls 

teori agerar aktörerna inom agglomerationer som separata individer och ingen direkt koppling 

mellan dem existerar. Det finns ett svagt symbiotiskt förhållande i agglomerationerna då 

aktörerna är beroende av varandra för att upprätthålla tillståndet men inga ansatser tas för att 

beskriva hur förhållandet kan vidareutvecklas genom ett djupare samarbete. Det var dock vad 

Porter gjorde genom sin klusterteori där han identifierade att aktörerna i en agglomeration 

erhåller fler konkurrensfördelar genom att samarbeta än vad de gör på egen hand och han sade 

att “The cluster of competitive industries becomes more than the sum of its parts”. 

 

Porter (1990) utvecklade klusterteorin genom att identifiera de drivkrafter som påverkar ett 

klusters utveckling och hur förhållandet dem emellan avgör hur starkt eller svagt ett kluster är. 

För att bättre illustrera fenomenet skapade han diamantmodellen som visar hur de olika 

faktorerna påverkar varandra och därmed klustrets utveckling. Nedan följer den beskrivning 

Porter gett av faktorernas relation till varandra samt en illustration av diamantmodellen. Jag 

kommer sedan att redogöra för hur ett företags produktivitet ökar genom kluster. Slutligen 

beskrivs även teorier om kluster och dess påverkan på entreprenörskap.  
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3.4.1. Produktionsfaktorer 

 

Med produktionsfaktorer menar Porter (1990) de faktorer som behövs för att produktion i 

klustret skall fortlöpa, till exempel arbetskraft och kunskap, och utvecklingen av dem 

påverkas av övriga faktorer i modellen. Den största påverkan kommer från regional 

konkurrens vilket leder till specialiserad arbetskraft och kunskap om marknaden samt 

utveckling av infrastrukturen och nya teknologier och arbetssätt (Feldman, Francis & 

Bercovitz 2005). Regional konkurrens påverkar även uppkomsten av nya skolor och 

universitet som vidare bidrar till en ökad kunskap och utveckling inom det specifika fältet. 

Det kan vi bland annat se i Borås som förr var epicentret för den svenska textilindustrin, och 

som nu inhyser Sveriges främsta textilhögskola. Rivaliteten i en region minskar också risken 

för att investera i vidareutveckling eftersom en ansamling av många liknande företag inom ett 

område visar på industrins styrka och varaktighet. Enligt Feser, Renski och Goldstein (2008) 

ger det då företagen i klustret en ekonomisk fördel jämfört med företag som opererar 

isolerade från andra.  

 

Produktionsfaktorernas utveckling i ett kluster påverkas också enligt Porter (1990) av 

förekomsten av relaterade branscher. Det kan då vara att faktorer i relaterade branscher är 

överförbara till det aktuella klustret, som till exempel arbetskraft och teknologier. När flera 

kluster bygger på samma kunskap, input och infrastruktur påverkas även statliga instanser, 

utbildningsorgan, företag och individer att investera i utvecklingen av produktionsfaktorer 

(Feldman, Francis & Bercovitz 2005). Det kan då också uppstå ett överflöd av 

produktionsfaktorer som i sin tur kan leda till att nya relaterade industrier och kluster skapas 

som stödjer de existerande (Feser & Bergman 2000). Utvecklingen av ett klusters 

produktionsfaktorer påverkas också i stor grad av den efterfrågan som finns (Porter 1990). 

Skulle det till exempel finnas en oproportionerlig efterfrågan på en viss produkt inom en 

region leder det troligtvis till en ökning av investeringar i faktorskapande aktiviteter och 

därmed en utveckling av existerande kluster och skapandet av nya.                       

 

Produktions-
faktorer 

Relaterade 
Branscher 

Strategi, Struktur 
och Rivalitet 

Efterfråge-
förhållanden 

Porters Diamant 

Egenskapad bild modellerad efter Michael Porters Diamantmodell   
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3.4.2. Efterfrågeförhållanden 

 

Även när det kommer till ett klusters efterfrågeförhållanden påpekar Porter (1990) att det är 

närvaron av regional konkurrens som har störst påverkan. När det finns ett flertal 

rivaliserande företag som opererar inom samma område investeras det mycket i 

marknadsföring för att öka medvetenheten både på den regionala och internationella 

marknaden. På den regionala marknaden innebär det att det skapas en mer sofistikerad 

efterfrågan eftersom det finns ett stort och specialiserat utbud, och genom att bygga en stark 

och specialiserad efterfrågan på hemmamarknaden blir klustret internationellt erkänt som en 

betydelsefull konkurrent på den globala marknaden. Den regionala efterfrågan som uppstår 

och som leder till hög konkurrens gör också att marknaden blir mättad tidigare vilket ökar 

behovet av globalisering och sökandet efter nya marknader.  

 

Närvaron av relaterade branscher kan också skapa en ökad internationell efterfrågan för en 

industris produkter (Porter 1990). Precis som ett överflöd av produktionsfaktorer kan spilla 

över till andra branscher kan även dess rykte överföras. Skulle ett kluster inom en viss 

bransch uppnå ett mycket gott rykte är det stor sannolikhet att även liknande industrier kan 

dra nytta av det då kunderna associerar dem med varandra. När efterfrågan av industrin 

internationaliseras påpekar Feldman, Francis och Bercovitz (2005) att det också påverkar 

produktionsfaktorerna och speciellt de aktiviteter som skapar dem. En region som har 

utvecklat sofistikerade faktorskapande aktiviteter, såsom högkvalitativ utbildning, attraherar 

internationella studenter och företag som bidrar till att öka medvetenheten och efterfrågan av 

dess produkter och tjänster.          

 

 

3.4.3. Relaterade branscher    

 
Utvecklingen och internationalisering av relaterade industrier påverkas bland annat av en 

industris produktionsfaktorer (Porter 1990). Som tidigare nämnt kan det uppstå ett överflöd av 

produktionsfaktorer som spiller över till relaterade branscher vilket bidrar till deras utveckling 

på den regionala och globala marknaden. Utvecklingen och specialiseringen av de relaterade 

branscherna påverkas också av de efterfrågeförhållanden som finns på hemmamarknaden. 

Finns det en stor efterfrågan på marknaden kommer nya och mer specialiserade leverantörer 

att framkomma för att möta otillfredsställda behov. En stor efterfrågan leder alltså till att de 

stödjande branscher som finns utvecklas och specialiseras för att bättre möta behovet.  

 

En hög rivalitet inom en region påverkar också enligt Porter (1990) uppkomsten och 

utvecklingen av relaterade branscher. När det finns en grupp av internationellt framgångsrika 

företag driver de leverantörsbasen till att utvecklas. För att företagen skall utmärka sig 

gentemot sina konkurrenter kräver de leverantörer som är specialiserade och som kan ge dem 

ett övertag på marknaden. Det händer också att företag investerar i de relaterade branscherna 

för att ytterligare driva på utvecklingen inom industrin (Feldman, Francis & Bercovitz 2005). 

I dagens globaliserade samhälle har marknadsplatsen blivit mycket större och vikten av att 

vara geografiskt nära sina leverantörer har upphävts av de kostnadsfördelar som erhålls 

genom att exportera produktion. Det är dock fortfarande så att olika regioner upplever speciell 

framgång inom vissa branscher beroende på att köparna riktar in sig på det geografiska 

området.                
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3.4.4. Strategi, struktur och rivalitet 
 

Vi har kunnat se att den konkurrens som finns inom ett kluster har stor påverkan på övriga 

faktorer, men övriga faktorer påverkar likväl konkurrensen i klustret. Porter (1990) pekar på 

att den efterfrågan som finns ökar konkurrensen på marknaden när kunniga kunder söker 

leverantörer med specialiserade kunskaper. Det leder ofta även till att kunder som har en god 

insikt i vad köparen efterfrågan själva träder in på leverantörsmarknaden för att vidare 

stimulera konkurrensen i klustret och driva på utvecklingen.  

 

Det är inte bara specialiserad efterfrågan som leder till nya intåg på marknaden enligt Porter 

(1990) utan även en stark närvaro av relaterade branscher gör att redan etablerade företag 

väljer att expandera uppströms eller nedströms. Företagen ser en möjlighet i att växa i andra 

relaterade branscher där de tror finna sig konkurrenskraftiga. De för då med sig specialiserad 

kunskap och pressar sina konkurrenter till att utvecklas (Feldman, Francis & Bercovitz 2005). 

Närvaron av specialiserade faktorskapande aktiviteter leder också till att nya företag etableras 

på en marknad (Feser, Renski & Goldstein 2008). Närvaron av till exempel välrenommerade 

akademiska institutioner kan göra att entreprenörer söker sig till industrin och väljer att starta 

företag där.   

    

 
3.4.5. Ökad produktivitet i kluster 
 
De ovannämnda faktorerna är drivkraften till skapandet av kluster och visar på hur de genom 

att samspela med varandra stärker klustret och utvecklar hur inbördes parter agerar i 

densamma. Porter (1998), med stöd av Saxenian (1994) och Rosenthal och Strange (2003), 

menar då att de faktorskapande aktiviteterna i ett kluster leder till en ökad produktivitet hos 

företagen. Genom kluster får företag tillgång till ett större utbud av kvalificerad arbetskraft 

och leverantörer. De får också tillgång till värdefull information om marknaden genom de 

relationer som finns mellan företagen och med andra funktioner i samhället. Företagen i ett 

kluster drar också nytta av varandras framgång och kan därmed bli mer effektiva på att 

attrahera kunder. Klustret bidrar också till att omgivningen investerar i branschen vilket gör 

att företagens teknologiska utveckling fortskrider snabbare och de blir bättre på att effektivt 

utföra aktiviteter. Slutligen gör också rivaliteten mellan företagen i klustret att de ständigt 

strävar efter att bli bättre än sina konkurrenter och en naturlig följd av det är då att deras 

produktivitet ökar.    
 

 

3.4.6. Kluster och entreprenörskap 
 

Delgado, Porter och Stern (2010) påpekar en till viktig aspekt som influerar hur klustret 

opererar, nämligen entreprenörskap. Närvaron av ett kluster ökar möjligheterna för tillväxt 

och uppkomsten av nya företag vilket då fostrar entreprenörskapsandan i området och ökar 

intresset för att starta företag. Den konkurrens som finns i klustret ställer ett högre krav på 

aktörerna att vara innovativa (Ghani & Khan 2004), och då Delgado, Porter och Stern (2010) 

framhåller att entreprenörer i grund och botten är agenter för innovation, är entreprenörskap 

en central del av klusters sätt att operera. Vidare säger Staber (2009) att det sociala samspel 

och den kollektiva inlärning som finns i ett kluster underlättar den innovativa processen. Den 

miljö ett kluster erbjuder är då speciellt lämpad för att öka innovationen och den teknologiska 

utvecklingen inom en bransch. Marshall (1920) hade redan i sin teori om agglomerationer 
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uppmärksammat att närheten av likasinnade företag bidrar till att nya idéer föds och att 

utveckling inom branschen går framåt;  

 

 If one man starts a new idea, it is taken up by the others and combined 

with suggestions of their own; and thus it becomes the source of further 

new ideas (Marshall 1920, sid. 225)  

 

 
3.5. Upplevda osäkerheter i den industriella omgivningen 
 
För en blivande företagare uppstår det osäkerheter i den industriella miljön som entreprenören 

behöver hantera. Galbraith (1973) definierar omgivningsrelaterade osäkerheter som skillnaden 

mellan den kunskap som krävs för att utföra en uppgift och den kunskap en individ eller 

organisation besitter. De omgivningsrelaterade osäkerheterna för en entreprenör uppstår då 

när densamma inte har den kunskap som behövs för att starta och driva ett företag. Vidare har 

Matthew och Human (2004) utforskat tre olika typer av omgivningsrelaterade osäkerheter 

som påverkar entreprenörer vid start av nya företag; finansiella, konkurrensmässiga och 

operationella.   

 
 
3.5.1. Finansiella osäkerheter 
 
För att starta ett företag krävs det en insats av finansiella medel för att bekosta de utgifter som 

uppstår vid starten och den initiala tiden innan företaget börjar bringa intäkter. De finansiella 

osäkerheter som en entreprenör upplever består av uppfattningen om huruvida man kan 

erhålla de medel som krävs. En hög finansiell osäkerhet uppstår då när entreprenören inte med 

säkerhet kan fastställa att hon har eller kan skaffa de finansiella medel som behövs vid starten 

av företaget.     

 
 
3.5.2. Konkurrensmässiga osäkerheter 
 
En entreprenör som ämnar starta ett nytt företag upplever också konkurrensmässiga 

osäkerheter som rör företagets chanser för överlevnad. De faktorer som påverkar ett företags 

konkurrensmässiga osäkerheter identifierar Matthew och Human (2004) som sannolikheten 

att attrahera kunder, förmågan att konkurrera med andra företag och följa statliga lagar och 

förordningar samt vara insatt i marknadens teknologiska utveckling. I grund och botten 

handlar det om ett företags förmåga att följa marknadens spelregler och bli en 

konkurrenskraftig aktör.       

 
 
3.5.3. Operationella osäkerheter   
 

De operationella osäkerheter entreprenören upplever syftar till hur densamme uppfattar hur 

troligt det är att företaget på ett effektivt sätt kommer att kunna utföra operationella aktiviteter 

såsom inköp av råmaterial och övriga resurser samt attrahera kvalificerad personal. Kan 

entreprenören inte utföra de operationella aktiviteterna på ett kostnadseffektivt sätt kommer 

företaget troligtvis att behöva erbjuda sina produkter och tjänster till ett högre – och mindre 
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konkurrenskraftigt – pris än vad konkurrenterna gör. En entreprenör som upplever hög 

operationell osäkerhet är då osäker på förmågan att starta och driva ett företag genom 

kostnadseffektiva metoder.        

 

 

4. Empiriskt material 
 

Jag kommer följande redovisa det insamlade empirirska materialet som sedan med hjälp av 

redovisade teorier kommer användas för att besvara frågeställningen. Först följer en 

beskrivning av en undersökning utförd av Nutek 2008 där aspekter väsentliga för min uppsats 

kommer att belysas. Sedan redovisas resultaten av den mejlkorrespondens som skett med tre 

företag belägna på Textil- och Modefabriken i Borås.   

 

 

4.1. Entreprenörskapsbarometern 
 

Entreprenörskapsbarometern 2008 utförd av Nutek är en rikstäckande undersökning där ungas 

inställning till och kunskaper om företagande efterforskades. Inom begreppet unga faller 

individer i åldrarna 18 till 30 år. Entreprenörskapsbarometern utfördes årligen av Nutek 

mellan 2003 och 2008 och var en del av deras entreprenörskapsprogram vars syfte var att öka 

kunskaperna och intresset kring ungas företagande. Undersökningarna genomfördes 

tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) genom telefonintervjuer med de utvalda 

respondenterna. Resultaten från de genomförda undersökningarna användes av Nutek för att 

skapa metoder och verktyg som kan främja entreprenörskapet i Sverige. Undersökningen kan 

med fördel användas till vidare forskning kring företagande och entreprenörskap då den berör 

många punkter där djupare analys kan genomföras.   

 

I Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) deltog 8 308 personer som fick svara på 24 

frågor om företagande och entreprenörskap, och det enkätformulär som användes i 

undersökning går att finna i bilaga 1. Nutek anger att skola och utbildning har en stor inverkan 

på unga och deras inställning till företagande. Genom undersökningen kunde Nutek dra 

slutsatsen att många unga upplever att de blir uppmuntrade till företagande i skolan och att de 

där får möjligheten att erhålla den kunskap som krävs för att starta företag. Det har då lett till 

att en stor andel unga är positivt inställda till företagande vilket tyder på att Nuteks 

uppfattning om skolans betydelse för företagande stämmer. Vid jämförelse med tidigare års 

utförda Entreprenörskapsbarometrar går det också utläsa att det sker en fortsatt positivt trend 

där alltfler unga visar intresse för företagande.  

 

Jag kommer följande redogöra för de specifika frågor och svar i undersökningen som är 

relevanta för att kunna besvara mitt syfte och min frågeställning. Frågorna kommer att 

redovisas i den ordning de framfördes i undersökningen och all statistik och data som 

redovisas är hämtad ifrån Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008).        
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4.1.1. Kan du kunna tänka dig att bli företagare? 

 
Som tidigare nämnt är många unga positivt inställda till företagande och i frågan om de kunde 

tänka sig att bli företagare uppgav hela 74 procent av respondenterna att det var en möjlighet. 

det går också utläsa att de yngre respondenterna är mer positivt inställda till företagande där 

77 procent i åldrarna 18 till 21 år kunde tänka sig att starta företag jämfört med 75 procent i 

åldrarna 21 till 25, och 72 procent i åldrarna 26 till 30.  

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Varför kan du inte tänka dig att bli företagare? 
 

För att urskilja de osäkerheter unga kan tänka sig uppleva med företagande efterfrågades 

varför de inte skulle kunna tänka sig att bli företagare. Det var de respondenter som angav att 

de inte skulle kunna tänka sig bli företagare som fick besvara frågan genom att fastställa vilka 

av ett antal givna påstående som stämde överens med deras egen uppfattning. Närmare hälften 

– 49 procent – uppgav att de saknade intresse för att driva företag och 37 procent sade sig inte 

ha någon affärsidé att bygga ett företag på. Vi kan då se att en stor andel av de som inte kunde 

tänka sig att bli företagare inte hade något intresse för det, men även att en lika stor andel 

faktiskt är intresserade av att bli företagare men upplever att det finns osäkerheter som hindrar 

dem från att bli det.      

 

Bland respondenterna uppger 34 procent att de inte har tillräcklig kunskap om hur man går 

tillväga för att starta ett företag. En lika stor andel anser också att de regler som rör 

företagande är för krångliga samt att det upplevs som mindre tryggt att vara egenföretagande 

än anställd. Att det tar mycket tid och engagemang att driva ett eget företag upplevs av 47 

procent som en nackdel med företagande. Finansiella aspekter väger också tungt där 31 

procent ser egenföretagare som ekonomiskt osäkert och 19 procent tror sig inte kunna erhålla 

den finansiering som krävs för att starta ett företag. Slutligen upplevs också företagande som 

för ensamt av 15 procent.   

 

 

Egenskapad bild baserad på Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) 
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4.1.3. Vad vill du helst vara? 

 
I undersökningen fick respondenterna även besvara hur de helst vill arbeta och driva företag. 

Vid valet mellan anställd och egenföretagande uppgav 38 procent att de helst ville driva ett 

eget företag framför att vara anställd. 27 procent ville helst vara anställda i ett litet privat 

företag med mindre än 50 anställda, medan 20 procent ville vara anställda i ett stort privat 

företag med fler än 50 anställda. Enbart 15 procent ville helst vara anställd av kommun, 

landsting eller staten. Bland unga vill alltså en stor andel helst vara egenföretagare och vid 

jämförelse med Nuteks Entreprenörskapsbarometer utförd 2003 har det skett en ökning med 

31 procent.   
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Egenskapad bild baserad på Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) 

Egenskapad bild baserad på Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) 
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4.1.4. Skulle du helst vilja driva företag ensam eller tillsammans andra? 
 
De som sade att de kunde tänka sig att bli företagare fick även svara på om de helst vill driva 

ett företag ensamma eller tillsammans med någon/några andra. Av de tillfrågade svarade 71 

procent att de helst vill driva ett företag tillsammans med andra medan endast 29 procent 

föredrog att göra det själva.  

 
 
4.1.5. Tror du att du kommer bli företagare de närmaste åren? 
 
Vi har kunnat fastställa att det finns en stark vilja bland unga att bli företagare och att det ofta 

är att föredra framför att vara anställd, men huruvida man faktiskt blir företagare inom en snar 

framtid är en annan fråga. De respondenter som angav att de kunde tänka sig att bli företagare 

fick svara på om de trodde att det skulle bli det inom de närmsta åren. Det var endast 6 

procent som uppgav att de skulle vara företagare inom ett års tid medan 20 procent trodde det 

skulle dröja fem år innan de blev företagare och 39 procent så länge som tio år. Hela 35 

procent trodde inte att de skulle bli företagare inom de närmsta åren eller att de skulle bli det 

överhuvudtaget. Trots den positiva inställningen som finns till företagande hos unga är det 

alltså många som ändå inte tror sig bli företagare i framtiden.    

 

 
 
 
4.1.6. Tycker du att du känner till vad som krävs för att starta företag? 
 
För att starta ett företag är det viktigt med ett eget starkt intresse men för att lyckas är det 

också viktigt att man besitter den kunskap som krävs för att driva ett företag. För att 

undersöka det fick respondenterna svara på om de tror sig känna till vad som krävs för att 

starta ett företag. Mer än hälften sade sig sakna den kunskap som krävs medan enbart 25 

procent var helt säkra på att det känner till den kunskap som behövs. 21 procent trodde sig 

veta på ett ungefär vad som krävs av dem men de känner sig alltså inte helt säkra på att de har 

tillräcklig kunskap.   

 

Egenskapad bild baserad på Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) 

Egenskapad bild baserad på Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) 
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4.1.7. Vet du vart du kan vända dig för att få information om att starta företag? 
 
Då det fastställts att många unga inte tror sig veta vad som krävs för att bli företagare 

efterforskades om de vet vart de skall vända sig för att få den informationen. Samtliga 

respondenter i undersökningen fick besvara frågan och av dem var det 47 procent som visste 

vart de skulle vända sig för att få information om företagande medan 53 procent inte hade den 

kunskapen. Det går då se att förutom att många unga inte vet vart som krävs för att starta ett 

företag har de heller ingen aning om vart de skall vända sig för att få hjälp.   

 
 
4.1.8. Tror du att du skulle klara av att starta företag? 
 
Slutligen är det också av intresse att veta om unga även tror sig klara av att starta ett företag. 

Att de har en vilja och ett intresse att göra det vet vi men huruvida de tror på sig själva 

tillräckligt för att kunna säga att företagande är ett överkomligt mål är en annan sak. Bland 

unga uppger 84 procent att de tror sig klara av att starta ett företag och enbart 16 procent tror 

sig inte klara av det. Oavsett intresse och vilja har unga stor tilltro till sin förmåga att vara 

företagare.    

 

 
4.2. Textil- & Modefabriken 
 

Jag har i min fallstudie kontaktat tre företag på Textil- och Modefabriken. Intervjuer via 

mejlkorrespondens har genomförts med företagen under april månad 2011. Jag har valt att 

rikta mig till de företagen eftersom de opererar i ett kluster, är relativt nystartade 

verksamheter och ledda av unga företagare. Då de faller in i populationen som 

Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) undersökte kan den information som fås av dem 

användas för att ytterligare belysa de kvantitativa data från surveystudien.   

 

Textil- och Modefabriken är en del av Espira Tillväxtcenter som är beläget i Borås
4
. Till 

Espira kan nyföretagare och små till medelstora företag vända sig för hjälp och råd när det 

kommer till företagande
5
. Textil- och Modefabriken är en inkubator som organiserats i 

samarbete med Espira Tillväxtcenter och Högskolan i Borås. Syftet med Textil- och 

Modefabriken är att ge företagare inom textil- och modebranschen en möjlighet att 

förverkliga sina planer för egenföretagande samt underlätta den processen. De företag som 

deltar i Textil- och Modefabrikens inkubator får en gratis ateljéplats under ett års tid där de 

ges möjligheten att utveckla en affärsidé till ett färdigt företag
6
. Utöver fri ateljéplats erbjuder 

även Textil- och Modefabriken de deltagande företagen affärs- och designcoachning, tillgång 

till utrustning såsom en catwalk och symaskiner, showroom för till exempel modevisning och 

utställning, workshops och seminarier om företagande samt ett brett kontaktnätverk inom 

branschen och möjligheten att söka stipendier för sitt företags utveckling
7
. 

 

För att bättre förstå varför en ung entreprenör väljer att starta ett företag i ett kluster har jag 

korresponderat med tre företag som befinner sig på Textil- och Modefabriken. Jag har frågat 

dem vad det var som fick dem att söka sig till Textil- och Modefabriken samt vilka fördelar de 

                                                 
4
 http://www.textilochmodefabriken.se/index.php/ 2011-05-09 

5
 http://www.espira.se/  2011-05-09 

6
 http://www.textilochmodefabriken.se/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53 

 2011-05-09 
7
 http://www.textilochmodefabriken.se/index.php 2011-05-09 
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erhåller genom klustret. Jag har valt att kalla de tre deltagande företagen för F1, F2 och F3 så 

att deras åsikter förblir anonyma. Följande kommer jag redogöra för de svar jag erhöll från 

företagen.  

 

 

4.2.1. Varför de sökte sig till Textil- och Modefabriken  
 

För att ta reda på vilket förhållningssätt företagen hade till klustret Textil- och Modefabriken 

valde jag att fråga dem om företagen startades innan ansökan till klustret eller om enbart en 

affärsidé hade skapats innan. F1 uppgav att företaget hade startats ett par år innan det blev en 

del av Textil- och Modefabriken men det hade då endast varit en bisyssla för ägaren. När 

ägaren till F1 ville satsa på företagets utveckling på heltid valde hon att söka till Textil- och 

Modefabriken för att ta del av den ateljéplats som erbjöds. F3 hade också startats innan 

ansökan till Textil- och Modefabriken gjordes, men ägaren påtalar att vetskapen om 

möjligheten att söka dit fanns från början. Ägaren hade för avsikt att sälla sig till sagda kluster 

men valde att initiera företaget innan det skedde. Till skillnad från de övriga två startades inte 

F2 förrän efter plats på Textil- och Modefabriken erhållits. Ägaren valde i det fallet att i lugn 

ro utveckla sin affärsidé på plats och ta hjälp av de resurser som fanns för att får en bra grund 

att stå på innan företaget startades.  

 

Alla tre företagen uppger att en stor anledning till varför de sökte sig till Textil- och 

Modefabriken var den möjlighet till gratis ateljéplats som fanns. De resurser som fanns på 

plats var också en bidragande faktor och F2 nämner också möjligheten till ekonomiskt stöd 

för inköp av material. Inget av företagen var heller säkra över hur man på bästa sätt drev ett 

företag och därför var också de kunskaper om företagande som Textil- och Modefabriken 

bidrog med en attraktiv faktor. Slutligen håller alla företagen med om att det som också 

lockade dem till Textil- och Modefabriken var den entreprenörskapsanda som fanns, där 

företagen i klustret kunde utbyta idéer och tankar med varandra.  

 

 
4.2.2. Fördelar och nackdelar med klustret    
 

De specifika fördelar som företagen uppger att de upplever nu när de är en del av Textil- och 

Modefabriken är många desamma som anledningen till att de sökte sig dit. F1 säger sig ha 

dragit nytta av den kunskap som fanns angående hur ett företag drivs i form av kunskap om 

ekonomiska regler och strategier, bokföringshjälp samt tillgång till ett bra kontaktnätverk. 

Ägaren säger att det är främst den företagsekonomiska biten som varit hjälp då det var den 

kunskapen som saknades. F2, som använde Textil- och Modefabriken som en plattform för att 

starta företaget, ser stor nytta i de fysiska resurser som finns och den hjälp som går att få för 

att finansiera företagets utgifter. F3 lyfter också fram vikten av den teoretiska vägledning om 

företagande som erhållits och de fysiska resurser som finns. F3 påpekar också att samarbetet 

med övriga företag i klustret har varit en positiv aspekt och säger att det är ”i princip omöjligt 

att få så hög kvalité på de event vi genomfört om de gjorts på egen hand”.    

 

För att se om det fanns några bättringspunkter i klustret frågade jag företagarna om det var 

något de saknade på Textil- och Modefabriken. F1 skulle gärna se att det fanns ett större 

fysiskt utrymme att arbeta i där det fanns möjlighet att investera i mer resurser, såsom fler 

symaskiner, som kan användas vid designarbetet och tillverkningen. Ägaren uppger också en 

vilja att utveckla Textil- och Modefabriken till ett väl etablerat kluster som erhåller mer 

nationell uppmärksamhet än vad de gör idag. F1 vill att intressenter skall kunna se Textil- och 
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Modefabriken som en källa för ny och innovativ design och att de skall kunna påverka andra 

att följa i deras fotspår. Även F2 uttrycker en önskan att klustret skall bli mer nationellt erkänt 

eftersom ägaren tror det kan leda till fler möjligheter för företagen att skapa nya kontakter 

inom industrin. F3 uppgav sig vara relativt nöjd med Textil- och Modefabriken och dess 

arbete, men efterfrågade mer teoretisk kunskap om textil- och modebranschen och de aktörer 

som finns nedströms i varukedjan såsom leverantörer och grossister.  

 

 
4.2.3. Avslutande kommentarer 
 

Av korrespondensen med företagen går det utläsa att de till stor del är nöjda med Textil- och 

Modefabriken och de tjänster som erbjuds. En önskan att vidare utveckla klustret finns dock 

vilket företagen tror kan gynna de inblandade parterna i deras arbete. För att fastställa om 

företagen nyttjat annan hjälp än Textil- och modefabriken frågade jag om det finns några 

andra organisationer som de vänt sig till. Både F1 och F2 uppger att de vänt sig till Drivhuset 

för att få ytterligare företagsekonomisk hjälp, bland annat angående skatteregler. F3 har 

främst använt sig av Textil- och Modefabriken men har utnyttjat Tillväxtverkets hemsida för 

att finna information om företagsformer. Det går då se att företagen har vänt sig till andra 

organisationer för att få hjälp med företagandet men i det här specifika fallet samarbetar 

Drivhuset med Espira och då Textil- och Modefabriken
8
, och Drivhuset är till stor del 

finansierad av Tillväxtverket
9
. Fast företagen sökt hjälp utanför sin inkubator och sitt 

klusterinitiativ har de ändå hållit sig inom det regionala klustret.      

 

 

5. Analys och tolkning av empiriskt material 
 

Jag kommer följande att med hjälp tidigare beskrivna teorier analysera och tolka det 

empiriska materialet utifrån den frågeställning jag försöker besvara samt uppsatsen syfte. 

 

 

5.1. Ungas osäkerheter om företagande 
 

Av Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) kan vi se att unga som inte kan tänka sig att bli 

företagare upplever att det finns osäkerheter i den industriella miljön som försvårar deras 

möjligheter att starta företag. Precis som Galbraith (1973) definierade det så saknar de den 

kunskap som krävs för att utföra uppgiften vilket i detta fall är att starta ett företag. De 

osäkerheter som unga upplever angående företagande kan vidare identifieras som finansiella, 

konkurrensmässiga eller operationella (Matthew & Human 2004). För att fastställa av vilken 

karaktär de ungas osäkerhet är kommer jag följande att med hjälp av Matthew och Humans 

(2004) definitioner att analysera de svar som erhållits i Entreprenörskapsbarometern och de 

genomförda intervjuerna med företagen på Textil- och Modefabriken.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 http://www.espira.se/ 2011-05-12 

9
 http://www.boras.drivhuset.se/ 2011-05-12 
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5.1.1. Finansiella Osäkerheter 
 

Vid frågan om varför respondenterna i Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) inte kan 

tänka sig att bli företag svarade tre av tio att det var för ekonomiskt osäkert. Ungefär var 

femte person tror sig inte heller kunna skaffa de finansiella resurser som krävs för att starta ett 

företag. Enligt Matthew och Human (2004) upplever de då finansiella osäkerheter i 

omgivningen som hindrar dem från att starta ett företag. Respondenterna har inte den kunskap 

som krävs av dem för att de skall kunna erhålla de finansiella medel som ett nytt företag 

behöver.  

 

Vid intervjuerna med företagen på Textil- och Modefabriken framgick det att en stor 

anledning till varför de sökte sig dit var möjligheten till gratis arbetsplats och även finansiell 

hjälp med inköp av material. De uppger också att de fysiska resurser som fanns på plats i form 

av till exempel symaskiner lockade dem till Textil- och Modefabriken. Den kostnaden för 

inköp och drift av maskiner hade de annars fått stå för själva. Det är då troligt att företagen 

upplevde att det fanns osäkerheter rörande huruvida de skulle kunna finansiera sin verksamhet 

och betala de utgifter som uppstod.        

 

 

5.1.2. Konkurrensmässiga Osäkerheter 
 

Matthew och Human (2004) kategoriserade de konkurrensmässiga osäkerheter som företagare 

upplever som deras förmåga att följa marknadens spelregler och konkurrera med andra 

företag. I Nuteks undersökning (2008) uppger en tredjedel av de unga som inte kan tänka sig 

bli företagare att de helt enkelt inte vet hur man går tillväga. Det pekar på en avsaknad i 

kunskap om marknadens spelregler och hur de följs, och utan den kunskapen blir det svårt att 

konkurrera med andra företag. En tredjedel anser också att de regler som rör företagande är 

för krångliga och ser det som ett hinder för dem att starta företag. En del av att kunna agera på 

marknadens spelplan är att följa de lagar och förordningar som finns. Många unga blir då 

avskräckta från företagande på grund av den krångliga natur som lagar och förordningar har. 

Det kan dock likväl vara så att ungas okunskap om dem gör att de uppfattas som krångliga 

och svårförstådda. Det finns också en uppfattning bland unga, närmare bestämt hos var tredje 

person, att företagande är mindre tryggt än anställning. Troligen associerar de företagande 

med en lägre trygghet då det finns osäkerheter rörande ett nytt företags chanser att överleva på 

marknaden. De ungas osäkerhet är inte obefogad då det i Sverige bara är två av tre nystartade 

företag som överlever de första åren (Tillväxtanalys 2010).  

 

Det fanns också en närvaro av konkurrensmässiga osäkerheter hos företagen på Textil- och 

Modefabriken. I intervjuerna framkom det att inget av företagen var säkra på hur de skulle 

driva sin affärsverksamhet på bästa sätt eller vilka regler och lagar som fanns och hur de 

skulle följas. Företagen hade inte tillräcklig kunskap om marknadens spelregler och hur de 

skulle operera för att bli en konkurrenskraftig aktör.        
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5.1.3. Operationella osäkerheter 
 

När ett företag inte tror sig kunna bedriva operationella aktiviteter på ett kostnadseffektivt sätt 

säger Matthew och Human (2004) att det finns hög operationell osäkerhet. Som tidigare 

nämnt säger en tredjedel av unga som inte vill bli företagare att de anser det som mer otryggt 

än att vara anställd. Det kan också härledas till en osäkerhet över huruvida man som 

företagare kommer kunna utföra de operationella aktiviteterna på ett kostnadseffektivt sätt. 

Skulle det inte vara möjligt finns det en risk att företaget inte kan konkurrera med samma pris 

som andra företag och blir då troligtvis inte långlivat på marknaden.  

 

Närmare hälften av de unga som i entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) uppgav att de 

inte vill vara företagare gav anledningen att det skulle kräva för mycket engagemang och tid 

för att lyckas. Det tyder på att unga inte tror sig kunna lägga ner den tid och det engagemang 

som krävs för att utföra de operationella aktiviteterna kostnadseffektivt. Det kan även betyda 

att de saknar den kunskap som krävs för att vara kostnadseffektiva och har inte den tid och det 

engagemang som krävs för att lära sig det. En liten andel – 15 procent – vill heller inte vara 

företagare för att de uppfattar det som för ensamt. En tolkning av det är att unga associerar 

företagande med ensamhet och tvivlar på sin förmåga att ensamma driva en affärsverksamhet. 

Det kan då definieras som en operationell osäkerhet eftersom det saknas tilltro till att de 

operationella aktiviteterna kan utföras kostnadseffektivt på egen hand.  

 

Företagen på Textil- och Modefabriken uppgav också att de saknade den kunskap som 

krävdes av dem för att operera kostnadseffektivt. De behövde hjälp med att utarbeta 

ekonomiska strategier och etablera kontakter inom branschen som gjorde att de blev mer 

kostnadseffektiva. Att företagande kan vara ensamt håller de med om och säger att de sökte 

sig bland annat till Textil- och Modefabriken för att ta del av varandras erfarenheter och 

kunskaper och därmed bli bättre och effektivare företagare.       

 

 

 

5.2. Ungas förmåga att hantera osäkerheter 
 

Ungefär tre av fyra unga kan någon gång tänka sig att bli företagare men det är inte lika 

många som hellre vill vara företagare än anställd (Nutek 2008). Det var 38 procent som helst 

av allt vill driva ett eget företag medan övriga ser anställning som ett första val. Det kan bero 

på att unga upplever att det finns för mycket osäkerheter kring företagande och väljer då att 

vara anställd för att slippa de osäkerheterna. Bland de som såg företagande som möjlighet 

ville sju av tio helst driva ett företag tillsammans andra, vilket kan betyda att unga tror att 

osäkerheterna bättre kan hanteras om man inte är själv. Detta tyder på att unga väljer att inte 

bli företagare på grund av de osäkerheter som finns men även att de inte har, eller vet hur de 

skall gå tillväga för att ta reda på, den kunskap som krävs för att starta ett företag. Mer än 

hälften av de unga känner inte till vad som krävs för att starta ett företag och ungefär lika 

många vet inte heller vart de skall vända sig för att få den informationen. Trots det stora 

intresse som finns bland unga för företagande blir drömmarna ofta inte förverkligade eftersom 

majoriteten av unga inte vet hur de skall göra för att förverkliga dem.  

 

Unga har en stor tilltro till sin förmåga att vara företagare där 84 procent svarade att de tror 

sig kunna klara av att starta ett företag (Nutek 2008). När de tillfrågades om de trodde att de 

skulle starta ett företag inom den närmsta tiden var det ändå 35 procent som tvivlade på om 

det någon gång skulle starta ett företag överhuvudtaget. Det blir då uppenbart att unga gärna 
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vill vara företagare och de tror själva att de skulle klara av det, men ändå är det något som 

hindrar dem från att bli det. De osäkerheter som finns i den industriella omgivningen är för 

övermäktiga för unga att hantera.  

 

Med hjälp av fallföretagen på Textil- och Modefabriken kan vi dock se att de osäkerheter som 

företagen upplever har kunnats hanteras genom den klustermiljö de opererar i. I klustret fick 

de hjälp med att hantera de finansiella osäkerheter som fanns. De fick hjälp med att reducera 

företagens kostnader genom gratis hyra och fri tillgång till maskiner och inventarier och 

möjlighet att söka stipendier för att få ytterligare finansiella medel. För att hantera 

konkurrensmässiga osäkerheter hjälpte Textil- och Modefabriken företagen att lära sig om 

marknaden och vad som krävs av dem. Vidare erhöll de kunskap om hur de kan vara 

kostnadseffektiva och därmed ha en större chans att lyckas på marknaden. Det ovan nämnda 

är bara några av de positiva aspekter som gynnat företagen genom klustret. Jag kommer i 

följande kapitel att diskutera hur Porters (1990) klusterteori kan användas för att hantera de 

osäkerheter unga upplever och utgå ifrån Nuteks Entreprenörskapsbarometer 2008. 

 

 

5.3. Hur ungas osäkerheter kan hanteras genom kluster 

 

Enligt Porter (1998) blir företag som opererar i kluster mer effektiva på att styra sina 

aktiviteter. I klustret finns ett brett utbud av specialiserad arbetskraft vilket leder till att det 

blir billigare för företagen att finna och förflytta personal till företaget. Porter (1990) påpekar 

också att hög rivalitet i ett kluster är en indikation på dess styrka, och i ett starkt och frodande 

kluster upplevs investeringsrisken som lägre vilket innebär att det blir lättare för företagen att 

attrahera ny arbetskraft. I sin agglomerationsteori pekar Marshall (1920) på tre typer av 

transportkostnader som kan reduceras genom agglomerationer och vi kan då se att kluster 

bidrar till att reducera kostnaderna för att transportera människor. I Nuteks undersökning 

(2008) uppger unga att en nackdel med företagande är att det är för osäkert ekonomiskt. Med 

hjälp av kluster kan ungas finansiella osäkerheter minskas eftersom de kommer att uppleva 

lägre kostnader för att transportera personal. Unga anser också att företagande kräver mycket 

tid och engagemang men om de valde att operera i ett kluster får de större möjlighet att få 

tillgång till kvalificerad arbetskraft som underlättar arbetet för dem. Feldman, Francis och 

Bercovitz (2005) pekar också på att det i en region med ett starkt kluster skapas utbildningar 

avsedda för den branschen. På Textil- och Modefabriken har företagen kunnat dra nytta av att 

den region de opererar i inhyser Sveriges främsta textilindustrier genom att få tillgång till 

arbetskraft med den specialkunskap som krävs i branschen.   

 

I ett välutvecklat kluster kan företag också mer effektivt införskaffa inputs som till exempel 

råvaror (Porter 1998). Ett kluster av företag med liknande efterfrågan utgör en attraktiv 

marknad för leverantörer och för att penetrera den försöker de oftast att konkurrera genom 

pris. Företagen i klustret får då tillgång till billigare råvaror och upplever reducerade 

kostnader när det kommer till att transportera varor, vilket är den andra av Marshalls (1920) 

transportkostnader som blir lägre genom agglomerationer. Uppfattningen hos unga att det är 

ekonomiskt osäkert att vara företagare kan hanteras genom kluster eftersom de då kan erhålla 

lägre kostnader för inköp av material än om de opererade själva. Av intervjuerna med 

företagen på Textil- och Modefabriken kan vi se att klusterkonstellationen gjort det möjligt 

för dem att erhålla råvaror till ett lägre pris. Företagen har också kunnat nyttja samma 

inventarier, såsom symaskiner, vilket innebär en mer effektiv användning av de nödvändiga 

resurserna vilket ligger i linje med Smiths (1773) teorier om hur branscher kan erhålla 

konkurrensfördelar.  



23 

 

Vidare framhåller Porter (1998) att det i ett kluster finns en utbredd tillgång av information 

och kunskap om marknaden. De nära relationer som finns mellan företagen i klustret, och 

även aktörer utanför det såsom kommun och utbildningsinstitutioner, gör att kunskap om 

marknadens tekniska utveckling och konkurrenssituation lättare rör sig mellan parterna. Den 

kraft som krävs för att förflytta idéer reduceras då i ett kluster, vilket överensstämmer med 

Marshalls (1920) teori om att agglomerationer kan reducera kostnaden för att förflytta just 

idéer. I Entreprenörskapsbarometern (Nutek 2008) uppger unga att de inte vet hur man går 

tillväga för att vara företagare och även att det upplevs som otryggt. Genom att sälla sig till ett 

kluster skulle nya företagare få ta del av branschspecifik kunskap som kan hjälpa dem i 

företagandet. Det kan också bidra till att upplevelsen av otrygghet minskas eftersom de 

erhåller en konstant tillgång till information som gör dem till bättre företagare. Även de 

krångliga regler som unga associerar med företagande kan lättare hanteras genom den 

kunskap om marknaden ett kluster medför. En nära kontakt med till exempel statliga instanser 

som ansvarar för de lagar och regler som styr företagande gör det lättare för företagare att 

finna information om vad som krävs av dem. I fallet med Textil- och Modefabriken uppger 

företagen att de genom klustret fått tillgång till information om hur de driver ett företag och 

vilka regler och lagar som skall följas. Den informationen har bland annat erhållits internt i 

klustret men också genom de samband klustret har med andra institutioner.   

 

Den relation som finns mellan företag i ett kluster gör att dess helhet är större än summan av 

de enskilda delarna, det vill säga att tillsammans blir företagen starkare än vad de är på egen 

hand (Porter 1990). Ofta är det också så att företagen inom ett kluster kan komplettera 

varandra och därmed kan ett företag bidra till att dess kunder även söker sig till andra företag i 

klustret (Porter 1998). Det är också så att om ett företag i klustret har ett gott rykte kan det lätt 

överföras till de andra företagen och därmed göra klustret som en helhet mer framgångsrikt. 

Precis som att ett starkt kluster kan attrahera specialiserad arbetskraft blir det även attraktivt 

för specialiserade kunder att handla från klustret. De unga som i Entreprenörskapsbarometern 

(Nutek 2008) uppger att de upplever företagande som ekonomiskt osäkert kan då erhålla 

fördelar genom kluster som reducerar deras osäkerheter. De får genom kluster tillgång till ett 

större utbud av kunder. Chansen att företagets produkter blir sålda ökar därmed vilket innebär 

ökade intäkter och bättre möjligheter att hantera företagets kostnader. Ett av företagen på 

Textil- och modefabriken påpekar att genom det samarbete de har i klustret har kunnat 

anordna bättre och större aktiviteter som syftar till att marknadsföra klustret än om de hade 

behövt göra det på egen hand.    

 

Närvaron av ett kluster i en region medför också att statliga organ väljer att investera i 

branschen och bland annat vidareutveckla dess infrastruktur och skapa utbildningar riktade till 

branschen. Det kan enligt Porter (1998) öka ett företags produktivitet då det till exempel 

bidrar till skapande av ny kunnig arbetskraft som reducerar eventuella behov företaget har av 

internutbildning. Kluster bidrar inte bara till statlig investering utan även privata finansiärer 

och företag blir lockade att investera i en region för att vidareutveckla branschen. De 

finansiella osäkerheter som unga upplever om företagande kan då reduceras genom kluster 

eftersom det är mer troligt att statliga och privata institutioner investerar i branschen om det 

finns en närvaro av ett starkt kluster i regionen. Unga kan också uppleva det som mindre 

otryggt att starta företag om det finns investerare som har stor tilltro till branschen och 

regionen. Den region Textil- och Modefabriken finns i har utvecklat speciella utbildningar 

riktade till textilbranschen vilket medfört att företagen i klustret har fått tillgång till nyutbildad 

och kunnig arbetskraft.  
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Slutligen framhåller Porter också att den rivalitet som finns mellan företagen i klustret ökar 

deras motivation att prestera bättre och därmed också ökar produktiviteten. Den miljö ett 

kluster erbjuder fostrar rivaliteten företagen emellan och uppviglar dem till att tävla om vem 

som får mest uppmärksamhet från omgivningen. Det kan i sin tur betyda att företagare i 

kluster blir mer engagerade i sitt arbete och blir bättre på att effektivt utnyttja den tid de 

lägger ner på att utföra aktiviteter. Unga som då upplever att företagande tar mycket tid och 

engagemang kan i kluster bli inspirerade till att utveckla sina kunskaper om företagande och 

bli mer produktiva så att arbetet inte blir lika tidskrävande.   

 

Kluster ökar inte bara ett företags produktivitet utan även entreprenörskap och innovation blir 

positivt gynnade (Delgado, Porter & Stern 2010, Ghani & Khan 2004). Inom ett kluster sker 

ett ständigt samarbete mellan företag där man genom att utbyta idéer och tankar hjälper 

varandra att utvecklas (Staber 2009). De intervjuade företagen på Textil- och Modefabriken 

säger att en av de största fördelarna de erhållit genom klustret är möjligheten att bolla idéer 

med varandra och tillsammans bli bättre entreprenörer. Den andel unga som ansåg att 

företagande var för ensamt kan då genom att arbeta i kluster känna sig mindre isolerade och 

att de istället är del av en större helhet. Det informationsutbytet som sker mellan företagarna i 

klustret kan också bidra till att de konkurrensmässiga osäkerheterna reduceras. 

Entreprenörerna blir mer säkra på hur de skall gå tillväga för att vara företagare genom det 

erfarenhetsutbyte som sker och större kunskap om marknadens spelregler erhålls.  

        

 

6. Slutsatser 
 

Jag kommer nu att redovisa de slutsatser jag har dragit utifrån teorierna och det empiriska 

materialet. Slutsatserna består av mina egna tolkningar av undersökningen och enligt den 

abduktiva metoden kommer jag att ge en möjlig förklaring till varför det undersökta 

fenomenet ser ut så som det gör. Jag kommer också att besvara min forskningsfråga och 

redogöra för om jag uppnått syftet med rapporten.  

 

 
6.1. Vad påverkar unga att sälla sig till kluster? 
 

Syftet med studien var att undersöka hur kluster kan påverka eventuella osäkerheter som unga 

upplever angående företagande och jag ställde mig frågan vilka faktorer som påverkar unga 

när de väljer att starta företag i klustersammanhållningar. Efter att analyserat de data som jag 

samlade in i min empiriska undersökning står det klart för mig att unga upplever många 

osäkerheter när det kommer till företagande. Det finns en stark vilja bland unga att bli 

företagare och de är också mycket självsäkra på sin förmåga att vara företagare. Men även om 

unga tror sig klara av att vara företagare är de ändå inte säkra på hur man faktiskt blir en 

företagare. Jag tror att många unga som inte har den kunskap som krävs för att vara företagare 

ändå tror att de skulle klara av att vara företagare om de fick hjälp med att erhålla den 

kunskap de behöver. Efter att ha undersökt klusterteorin och pratat med företag på klustret 

Textil- och Modefabriken anser jag att unga som önskar bli företagare kan få hjälp med att 

erhålla den kunskap som krävs för att vara företagare genom att sälla sig till kluster.  

 

Många av de osäkerheter som unga upplever angående företagande handlar om hur man 

effektivt driver ett företag både vad det gäller operationella och finansiella aspekter. De är 

osäkra på hur de skall finansiera sitt företag och hur de skall klara av att utföra de dagliga 

aktiviteterna så att de kan konkurrera med andra företag. Jag tror att eftersom unga uppfattar 
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företagande som mer osäkert än att vara anställd väljer de att ta den lättaste vägen ut och ge 

upp sina drömmar om egenföretagande. Nya företag är dock viktiga för att skapa en hållbar 

utveckling i det svenska näringslivet och för skapandet av mer arbetsmöjligheter. Därför anser 

jag att det är av stor vikt att underlätta för unga som vill starta företag då deras intresse av 

företagande är markant större än hos alla andra ålderskategorier i landet.  

 

Vid jämförelse med ungas uppfattningar om de osäkerheter som finns med företagande och 

anledningen till varför entreprenörerna i Textil- och Modefabriken valde att ansluta sig till 

sagda kluster kan jag se att de överensstämmer på de flesta punkter. Jag kan då dra slutsatsen 

att de faktorer som påverkar unga entreprenörer att sälla sig till klustersammanhållningar 

grundar sig i de omgivningsrelaterade osäkerheter de upplever. Unga söker sig till kluster 

eftersom de vill få hjälp med att bli bättre företagare, erhålla mer kunskap om branschen, 

känna en större ekonomisk trygghet i sitt företagande och dra nytta av det sociala samspel ett 

kluster erbjuder. Genom kluster kan det då bli lättare för unga att starta företag eftersom de i 

kluster kommer uppleva att de osäkerheter de kände rörande företagande försvinner.   

 

 

6.2. Vad kan göras för att få unga att söka sig till kluster?         

 

Kluster kan då underlätta för unga att starta företag och det behöver förmedlas till de unga så 

att fler nya företag startas i Sverige. I Nuteks Entreprenörskapsbarometer 2008 kom man fram 

till att skolan har en stor inverkan på ungas inställning till och vilja att starta företag. Det 

fastställdes också att unga genom skola och utbildning erhöll kunskap om företagande och 

entreprenörskap. Jag tror då att skolan är ett bra medium för att informera framtida unga 

entreprenörer om de fördelar som kluster ger och hur de kan underlätta deras planer för 

företagande. Det framkom också i Entreprenörskapsbarometern 2008 att det var de yngre i 

åldrarna 18 till 21 som visade störst intresse för företagande. Därför tror jag att det är viktigt 

att informera om kluster i gymnasieskolan för att nå den specifika åldersgruppen. Idag finns 

det många gymnasieprogram som är inriktade på affärsmannaskap och de studenter som läser 

där tror jag skulle ha stor nytta av att lära sig om kluster och hur det påverkar företagandet.      

 

 

 

7. Avslutande diskussion 
 

Jag har i min studie tagit en kvalitativ ansats där insamlingen av relevant data har skett genom 

kvalitativa metoder. De intervjuer som genomförts med de tre företagen på Textil- och 

Modefabriken, tillsammans med sekundärdata från Nutek, har varit tillräckliga för att besvara 

min forskningsfråga och mitt syfte. Mitt vetenskapliga angreppssätt har grundats i den 

abduktiva metoden och jag gör därmed ingen ansats att fastställa att de slutsatser som dragits 

är de enda sanna. Jag har genom min studie gett en möjlig förklaring till varför unga väljer att 

inte starta företag och utifrån det identifierat hur klusterteorin kan hjälpa unga med 

företagandet. De företag som medverkat i min fallstudie agerar all inom textil- och 

modeindustrin men efter att analyserat de data som erhölls från dem finner jag ingen 

anledning att tro att de dragna slutsatserna inte också kan appliceras på företag inom andra 

branscher. Då mina slutsatser i stor utsträckning bygger på en tidigare utförd undersökning 

riktade till unga i åldrarna 18 till 30 år kan dock resultatet av min studie inte tillämpas på 

individer i andra åldrar.  

 



26 

 

Den svenska statistiken pekar på att många nya företag inte överlever de första åren och det är 

då viktigt att finna metoder för hur en positiv förändring kan skapas. Tillväxtverket som 

arbetar för att stärka tillväxten i Sverige har idag ett klusterprogram där de hjälper till att 

finansiera klusterinitiativ runt om i landet. Jag tror att om Tillväxtverket får en större insikt i 

hur kluster specifikt kan användas för att hjälpa unga entreprenörer att starta företag kan de 

vidta åtgärder som gynnar Sveriges tillväxt. För att ytterligare stärka det resultat jag kommit 

fram till i min studie anser jag att en ny rikstäckande undersökning om ungas inställning till 

företagande behöver genomföras. Till skillnad från de Entreprenörskapsbarometrar som 

Nutek utförde under en sexårsperiod bör den nya undersökningen fokusera på de unga som 

vill starta företag och vilka osäkerheter de associerar företagande med. Jag tycker också att 

det skulle vara givande med vidare forskning om inkubatorer och hur de påverkar 

företagandet. Jag tror att unga entreprenörer skulle erhålla många fördelar genom inkubatorer 

då de hjälper individer med limiterade finansiella medel att starta företag. Det skulle vara 

intressant att djupare analysera den miljö en inkubator utgör och hur den kan hjälpa unga att 

starta företag.        
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Bilaga 1 
Enkätformulär – Entreprenörskapsbarometern 2008 
 

F2. Vilket år är du född? 

 

F3. Är du född utomlands? 

1. Ja 

2. Nej 

 

F4. Var du under din uppväxt huvudsakligen bosatt … 

1. På landsbygden (Landsbygd eller samhälle med färre än 3 000 invånare) 

2. I mindre stad (Upp till 50 000 invånare) 

3. I medelstor stad (50 000 till 300 000 invånare) 

4. I storstadsområde (över 300 000 invånare) även förorter ingår 

 

F5. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

1. Grundskola 

2. Gymnasial utbildning 

3. Folkhögskola 

4. Högskoleutbildning kortare än tre år 

5. Högskoleutbildning, tre år eller längre 

6. Ingen avslutad utbildning 

 

F5B. Är (var) din gymnasieutbildning huvudsakligen teoretiskt eller praktiskt inriktad? 

1. Teoretiskt 

2. Praktiskt 

 

F6. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

(om föräldraledig eller sjukskriven ange ”ordinarie” sysselsättning.) 

1. Studier – gymnasial utbildning 

2. Studier – eftergymnasial utbildning 

3. Anställd i ett litet privat företag med färre än 50 anställda 

4. Anställd i stort privat företag med 50 eller fler anställda 

5. Anställd av kommun eller landsting 

6. Anställd av staten 

7. Egen företagare 

8. Arbetslös (inklusive arbetsmarknadspol. åtgärder) 

9. Värnplikt 

 

F7. Har du någon i familjen, släkten eller i den nära bekantskapskretsen som är företagare? 

1. Ja 

2. Nej 

 

F8. Skulle du kunna tänka dig att bli företagare? 

1. Ja 

2. Nej 

 

F9. Varför kan du inte tänka dig att bli företagare? 

(Ange i vilken utsträckning du instämmer på en skala från 1 till 5, där 1 innebär 

att du instämmer helt och 5 innebär att du inte instämmer alls. Ringa in ditt 
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svarsalternativ.) 

 

Är det för att … 

F9 A … du saknar affärsidé? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 B … eget företagande tar för mycket tid och engagemang? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 C … eget företagande är för osäkert ekonomiskt? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 D … eget företagande är för ensamt? 

1  2   3  4    5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 E … det är många och krångliga regler att följa som företagare? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 F … eget företagande innebär mindre trygghet jämfört med anställning? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 G … det är svårt att få finansiering till företagsstart? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 H … du inte vet hur man går till väga? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F9 I … du saknar intresse för att driva eget företag? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F10. Vad skulle du helst vilja vara? 

1. Egen företagare 

2. Vara anställd i ett litet privat företag med färre än 50 anställda 

3. Vara anställd i ett stort privat företag med 50 eller fler anställda 

4. Anställd av kommun eller landsting 

5. Anställd av staten 

 

F11. Skulle du helst vilja driva företag ensam eller tillsammans med någon eller några 

andra? 

1. Ensam 

2. Tillsammans med annan/andra 
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F12. Inom vilket område eller bransch skulle du vilja starta företag? 

1. Kultur/media/design 

2. Administration/juridik/politik 

3. Hotell/resor/service 

4. Vård/omsorg 

5. Bygg/fastighet 

6. Kropp/kost/hälsa 

7. Säkerhet/transporter 

8. Försäljning/marknadsföring 

9. Pedagogiska yrken/läraryrken 

10. IT/telekommunikation 

11. Djur/natur 

12. Ekonomi/finans/försäkring 

13. Industri/mekanik 

14. Läkemedel 

15. Annat område/bransch 

 

F13. Skulle Du helst starta företaget från grunden eller ta över ett befintligt företag? 

1. Starta företaget från grunden 

2. Ta över ett befintligt företag 

3. Det har ingen betydelse 

F14. Skulle Du helst driva företag med eller utan anställda? 

1. Med anställda 

2. Utan anställda 

 

F15. Vilka fördelar tycker du att eget företagande har jämfört med att vara anställd? 

(Ange i vilken utsträckning du instämmer på en skala från 1 till 5, där 1 innebär att du 

instämmer helt och 5 innebär att du inte instämmer alls. Ringa in ditt svarsalternativ.) 

 

F15 A. Ger bättre möjligheter att förverkliga idéer? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F15 B. Ger större utrymme för självständigt arbete? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F15 C. Ger bättre möjligheter att tjäna mycket pengar? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F15 D. Ger bättre möjligheter till personlig utveckling? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F15 E. Ger bättre möjligheter att kombinera arbete och privatliv? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 
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F15 F. Ger högre status? 

1  2  3  4  5 

Instämmer helt    Inte instämmer alls 

 

F16. Tror du att du kommer bli företagare de närmaste åren? 

1. Ja, inom ett år 

2. Ja, inom fem år 

3. Ja, inom tio år 

4. Nej 

 

F17. Tycker du att du känner till vad som krävs för att starta företag? 

1. Ja 

2. Ja, ungefär 

3. Nej 

 

F18. Vet du vart du kan vända dig för att få information om att starta företag? 

1. Ja 

2. Nej 

 

F19. Vart skulle du vända dig för att få information om att starta företag? 

Skulle du vända dig till … 

 

F19 A. Arbetsförmedlingen 

1. Ja 

2. Nej, men känner till arbetsförmedlingen 

3. Nej, känner inte till arbetsförmedlingen 

 

F19 B. Släkt och vänner som är företagare 

1. Ja 

2. Nej 

 

F19 C. Nutek, t.ex. Startlinjen eller Företagarguiden 

1. Ja 

2. Nej, men känner till Nutek 

3. Nej, känner inte till Nutek 

 

F19 D. Skatteverket 

1. Ja 

2. Nej, men känner till Skatteverket 

3. Nej, känner inte till Skatteverket 

 

F19 E. Bolagsverket 

1. Ja 

2. Nej, men känner till Bolagsverket 

3. Nej, känner inte till Bolagsverket 

 

F19 F. Nyföretagarcentrum 

1. Ja 

2. Nej, men känner till Nyföretagarcentrum 

3. Nej, känner inte till Nyföretagarcentrum 
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F19 G. ALMI företagspartner AB 

(Om UP frågar: för ytterligare information se www.almi.se) 

1. Ja 

2. Nej, men känner till ALMI företagspartner 

3. Nej, känner inte till ALMI företagspartner 

 

F19 H. Kommunens näringslivskontor 

1. Ja 

2. Nej, men känner till Kommunens näringslivskontor 

3. Nej, känner inte till Kommunens näringslivskontor 

 

F19 I. IFS Rådgivningscentrum 

1. Ja 

2. Nej, men känner till IFS Rådgivningscentrum 

3. Nej, känner inte till IFS Rådgivningscentrum 

 

F19 J. Lokala kooperativa utvecklingscentra, LKU 

(Om UP frågar: för ytterligare information se www.fku.se) 

1. Ja 

2. Nej, men känner till LKU 

3. Nej, känner inte till LKU 

 

F20. Tycker du att du genom skolutbildningen fått en uppfattning om hur det är att driva 

företag? 

1. Ja 

2. Nej 

 

F21. I vilken del av din skolutbildning har du fått denna uppfattning om hur det är att driva 

företag? (Om IP säger sig ha fått en uppfattning i fler än en skolutbildning, fråga vilken del 

av skolutbildningen som varit viktigast i att ge denna uppfattning.) 

1. Grundskolan 

2. Gymnasieskolan 

3. Universitetet/högskolan 

 

F22. Har du i skolan uppmuntrats till att bli företagare? 

1. Ja 

2. Nej 

 

F23. Tror du att du skulle klara av att starta företag? 

1. Ja 

2. Nej 

 

F24. Har du deltagit i någon eller några av följande organisationers aktiviteter? 

 

F24 A. Snilleblixtarna 

1. Ja 

2. Nej 

 

F24 B. Finn Upp 
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1. Ja 

2. Nej 

 

F24 C. Ung Företagsamhet 

1. Ja 

2. Nej 

 

F24 D. Drivhuset 

1. Ja 

2. Nej 

 

F24 E. Venture Cup 

1. Ja 

2. Nej 

 

F24 F. Transfer 

1. Ja 

2. Nej 
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