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��������� The main aim of this thesis is to examine what motivates people
to become entrepreneurs and how they are motivated to continue
being it. We have decided to focus on four elements: the driving
force of being an entrepreneur, the environment, the individual
background and important personal characteristics of the
entrepreneur.  

Qualitative interviews were carried out with six information
consultants. The theoretical background has its focus on
entrepreneurial motivation. A model of entrepreneurial
motivation by Naffziger, Hornsby and Kuratko (1994) is
presented. Thereafter the entrepreneur’s driving force,
environment, individual background and important
characteristics are discussed from a theoretical point of view.  

The part of the thesis called result gives a picture of the
information consultants’ situation as entrepreneurs and is
divided into the four elements stated above. We found that
neither of the respondents had planned to become an
entrepreneur. They have chosen this career because as a cause of
various coincidents. Their goal in their entrepreneurship is,
among other things, the independence and security this
profession gives. All respondents have received positive
reactions towards their choice of being entrepreneurs. The
respondents are well educated, but this study also shows that
experience is more important than education. We also found that
the respondents had some common characteristics: high
achievement, high self-esteem, internal locus of control and
inclination to take risks.  

����	����� egenföretagare, entreprenörer, entreprenörskap,
informationskonsulter, kunskapsföretag, motivation
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Idag dominerar fasta anställningar i det svenska arbetslivet. Utvecklingen går dock mot en
osäkrare arbetsmarknad. Detta kan betyda en ökad otrygghet, men också nya möjligheter.
Bibliotekarier har traditionellt sett funnits inom offentlig sektor. De senaste åren har den
kompetens som bibliotekarier innehar uppmärksammats av medier och näringsliv. För
företag kan kunskap om omvärlden vara ett konkurrensmedel och här finns en nisch för
professionella informationssökare. Dessa kan dels arbeta internt på exempelvis en
informationsavdelning på ett företag, men också som konsulter.

En alternativ karriär för bibliotekarier sägs vara att starta eget företag. Jämfört med många
andra länder är det i Sverige relativt få akademiker som driver egna företag på hel- eller
deltid. SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) har dock noterat att antalet
egenföretagare har blivit högre i medlemsregistren. ()������
"�$����
����
��������������������
1
��
�	2�����
����
)34., 1997, s. 2-5) Vårt intresse för
entreprenörskap inom vårt ämne bibiblioteks- och informationsvetenskap inleddes, när vi
läste en artikel om en fristående informationsmäklare i Sverige. En informationsmäklare
var enligt artikeln någon som säljer informationstjänster mot betalning. Att starta ett eget
företag är något vi själva skulle vilja göra i framtiden och nu såg vi kopplingen mellan vår
utbildning och egenföretagande.

Vår ursprungliga tanke var att studera bibliotekarier som är egenföretagare och som har valt
en alternativ karriär till anställning. I en artikel i American Libraries skriver amerikanen
Drake att människor väljer att bli bibliotekarier för att de vill kunna assistera och hjälpa
sina medmänniskor snarare än för att tjäna pengar eller uppnå hög status (1993, s. 922).
Vad det gäller den svenska bibliotekssektorn så talas det här om låga löner och bristande
förståelse för bibliotekariekompetens från moderorganisationerna. Därför ligger det ju nära
till hands att instämma i Drakes uttalanden, det vill säga att lön och status inte är de
viktigaste faktorerna som motiverar yrkesvalet bibliotekarie. Hur korrelerar sådana här
tankar då med bibliotekarier som startat eget företag? Själva vitsen med att ha ett eget
företag är väl att tjäna pengar och företagandet anses väl ha hög status, tänkte vi. Vi ville
därför ta reda på hur egenföretagande bibliotekarier hade gått tillväga vid starten av sitt
företag och hur de upplevde tillvaron som egenföretagare.

Under arbetets gång förändrades dock syftet till att mer fokusera på vad som driver
människor att bli egenföretagare. Detta därför att själva kärnan i entreprenörskapet är
människan bakom företaget och hennes/hans motivation att driva företaget. I denna uppsats
tar vi därför del av några individers erfarenheter och upplevelser av egenföretagande och
undersöker vad som motiverar dem att vara entreprenörer. Våra fokusområden innefattar
följande faktorer: drivkrafter i företagandet, entreprenörens omvärld, entreprenörens
individuella bakgrund och personliga egenskaper som är väsentliga för rollen som
entreprenör. Det visade sig vara svårt att lokalisera bibliotekarier som är egenföretagare,
vilket gjorde att vi fick kontakta även personer med annan bakgrund, men som arbetar med
informationstjänster. Dessa personers affärsidéer är att erbjuda andra företag avgiftsbelagda
informationstjänster, till exempel i form av sökning och förädling av affärsinformation.
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Undersökningens upplägg är utformat så att vi i kapitel två inledningsvis vill ge läsaren en
inblick i begreppen informationsmäklare och informationskonsult. Kapitel tre innehåller
den teoretiska delen och här behandlas olika aspekter av entreprenöriell motivation. Detta
kapitel börjar med en förklaring av begreppet entreprenör och vad som menas med en
entreprenöriell karriär. En redogörelse görs för den teoretiska modell, som har inspirerat till
uppsatsens upplägg. Vi avslutar med att beskriva entreprenörens drivkrafter, omvärld,
bakgrund samt egenskaper. I kapitel fyra finns problemformuleringen med syfte och
fokusområden. Läsaren finner dessutom i denna del studiens avgränsningar. Metodkapitlet
ger en bild av hur undersökningen har genomförts och hur analysförfarandet har gått till. En
diskussion om undersökningens tillförlitlighet förekommer även här. I kapitel sex inleder vi
med en presentation av respondenterna och därefter följer en sammanställning av vad som
har kommit fram i intervjuerna. Sist finner läsaren diskussionen, kapitel 7, där resultatet av
intervjuerna knyts till vårt teoretiska avsnitt och där slutsatserna vi kommit fram till dryftas.
Här följer också ett resonemang om undersökningens struktur och utförande.
Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning.

Vi upplever att relativt lite svenskt material om entreprenörer inom informationssektorn har
publicerats. Därför hoppas vi att vår uppsats kan vara ett bidrag till att generera mer
kunskap inom detta fält. Vi föreställer oss att bibliotekarieprofessionen i ett längre
perspektiv skulle kunna tillföras nya impulser från verksamma personer inom
avgiftsbelagda, vinstdrivande verksamheter. Kanhända kan denna typ av verksamhet även
vara ett komplement i arbetet att påverka och utveckla vårt yrkes image och status. Några
av företagen i studien har startats av människor med bakgrund i biblioteksvärlden, vilket
gör den intressant för studenter som är på väg in i bibliotekarieyrket. Vi hoppas kunna
erbjuda en inspirerande och givande text för dig som läsare.
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Vi ska här försöka ge en bild av det verksamhetsområde, som våra respondenter arbetar
inom. Först ges en kort beskrivning av näringslivets informationsbehov. Därefter diskuteras
begeppen informationsmäklare och informationskonsult.

�
���=����
����	���	
���������
���
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Att ett företag startas innebär en tro på att marknaden har ett behov av de tjänster som
företaget erbjuder. Bibliotekarier och informationsspecialister av olika slag arbetar med att
söka, organisera och förmedla information. Det är därför rimligt att anta, att om en
bibliotekarie tänker sig starta ett företag, så kommer det att bli inom de verksamheter som
hon eller han redan har erfarenhet av. Det avgörande i resonemanget om egenföretagande
bibliotekarier och informationsspecialister är alltså huruvida marknaden har ett behov av
informationstjänster.

De viktigaste sätten för ett företag att konkurrera med är kunskap och informationstillgång
(Rehnström, 1997, s. 71). Att vara medveten om sin omvärld är en nödvändighet och gör
det möjligt för företag att styra sin verksamhet i den riktning dit de vill komma (Sandström,
1988, s. 28). Parking och Westlander kunde i en studie se att ett företags informationsbehov
sällan klargörs inom organisationen. Många gånger utnyttjar företag de informationskällor
som de traditionellt använt. (Parking & Westlander, 1998, s. 63) Flodhammar och
Songsong har gjort en litteraturstudie av vetenskapliga undersökningar som behandlar små
och medelstora företags behov och användning av marknadsinformation. De har kommit
fram till att dessa företag behöver marknadsinformation för att bli konkurrenskraftiga,
särskilt när situationen i företagets omvärld är osäker, men att de ofta saknar den
kompetens som krävs för att inhämta sådan information. (Flodhammar & Songsong, 1999,
s. 29) Små och medelstora företag drabbas av dagens informationsöverflöd, men har svårt
att tackla problemet, menar Deppert och Härstedt i sin undersökning, där de har försökt
identifiera konkreta informationsbehov och informationsvanor hos ett antal mindre företag
(1996, s. 37). De menar att små företag använder information främst för att lösa plötsliga
problem som uppstår i verksamheten (ibid, s. 27). Nelke, som studerat hur information
värderas i storföretag, visar att företag många gånger anser att de pengar som investeras i
att få tag på information är väl värda och vinsten av detta överväger kostnaderna. (Nelke,
1998, s. 15)

För att få tag på information om sin omgivning köper företag på grund av tidsbrist ofta
dessa tjänster från andra företag som utför sådana uppdrag (Rehnström, 1997, s. 70). Denna
typ av informationsföretag kan fungera som en resurs för uppdragsgivaren, men de kan
också vara en konkurrent för den redan existerande informationsavdelning, som många
gånger finns i en organisation. Ett informationsföretag kan vara bra att anlita då dessa ofta
betraktas som neutrala. (Pagels-Fick, 1999, s. 175) Företagen som utför dessa uppdrag kan
karaktäriseras som kunskapsföretag, vilka enligt Johannisson och Lindmark sysselsätter
personer med högskoleutbildning (1996 a, s. 14). Detta är företag som enkelt kan ta till sig
den nya teknologin och vara tillräckligt flexibla för att kunna följa med förändringar på
marknaden (Rehnström, 1997, s. 70). Dessa tjänsteföretag har stor betydelse för tillväxten
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av svensk ekonomi och de säljer framförallt sina kvalifikationer och kontakter. Detta
innebär att de många gånger blir negligerade i statistik och för lågt värderade om man
jämför med exempelvis ett företag som säljer konkreta produkter. (5�&��
���
�
�&��
1
��
�	2�����
��
����������������	�, 2000, s. 14)

De tjänster som denna typ av informationsföretag erbjuder är många. AIIP (The
Association of Independent Information Professionals) anser, att tjänsterna sträcker sig från
informationssökning och dokumentleverans till mer detaljerad och bearbetad
efterforskning. Sätten att återvinna information för kunders räkning varierar, liksom de
tjänster och produkter som erbjuds. En del informationsföretag samlar information för
analys på hög nivå och rapportering, som kunden kan använda vid beslutsfattande (Wagner,
2001, s. 2). Det sistnämnda kan även betecknas omvärldsbevakning, omvärldsanalys eller
business intelligence. Det kan vara svårt att skilja dessa begrepp åt. Det kan dock bland
annat innebära att undersöka marknadens konkurrenselement, exempelvis kunder,
konkurrenter och vilka förutsättningar som råder på marknaden (Sandström, 1988, s. 28).
Enligt Meyer går det att dela in omvärldsanalysarbetet i fyra steg som måste utföras i rätt
ordning: förstå informationsbehovet, samla information, skapa informationen till en
produkt samt leverera produkten till uppdragsgivaren. Det är inte nödvändigt att ha
specifika kunskaper om det ämne som uppdragsgivaren söker, utan det krävs en förmåga att
kunna identifiera vilka termer som är viktiga och sedan ha kunskaper om var den aktuella
informationen står att finnas (Meyer, 1991, s. 33).

�
���=����
�=�����	

Inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning är det vanligt förekommande att
informationstjänster som erbjuds mot betalning kallas för informationsmäkling. Vad är då
en informationsmäklare? Van Halm definierar informationsmäklaren som ”the link between
sources of information and the demand for information” (1994, s. 307). Wormell menar att
en informationsmäklare är en person eller organisation som mot betalning förmedlar
informationstjänster. Namnet informationsmäklare är dock inte det enda som används i
branschen utan även följande är några titlar som nyttjas av människor i
verksamhetsområdet:

•  Information Consultant
•  Information Broker
•  Information-on-Demand
•  Fee-Based Information Service
•  Cybrarian

(Wormell, 1996, s. 18)

Kunderna som vänder sig till informationsmäklare är av varierande typ. Enligt AIIPs
(Association of independent information professionals) informationsmaterial, kan kunden
lika gärna vara småföretag som stora börsnoterade företag. Till vem informationsmäklare
riktar sig innefattar också typ av bransch. En del informationsmäklare riktar sig till
näringslivet i stort, medan andra specialiserar sig på en viss bransch. (Wagner, 2001, s. 2)
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Informationsmäkling bedrivs ofta i relativt liten skala. Kämper skriver till exempel att
självständiga informationsmäklare i USA, liksom i Europa, oftast är småföretag med en
eller två anställda. Mer än 50 procent i branschen är kvinnor. (Kämper, 1998, s. 133)
Beesley menar att oavsett formen för informationsmäklingen har de flesta entreprenörer
och avdelningar inom organisationer högst fem medarbetare i Storbritannien (1994, s. 300).

Informationsmäklare i Europa har idag ingen betydande roll på den växande marknaden för
informationstjänster och -produkter (Van Halm, 1994, s. 308). Aktörerna på
informationsmarknaden i Europa arbetar under andra förutsättningar än sina motsvarigheter
i USA, enligt Van Halm. Bland de faktorer som missgynnar de europeiska
informationsmäklarna finns att marknaden egentligen består av ett större antal små
marknader till skillnad från USA som har en stor nationell marknad. Inom detta geografiska
område finns flera olika språk och olika momsregler. De nationella professionella
sammanslutningarna är heller inte starka nog för att kunna förhandla och bearbeta de stora
informationsproducenterna. (ibid, s. 311)

Moya har i en studie försökt att identifiera svenska kommersiella informationsmäklare för
att dels definiera yrket, men också för att ge en bild av dagens situation för dessa (1999, s.
6). Hon menar att marknaden för denna typ av företag är ung i Sverige. De som arbetar med
informationsmäkling är en mycket heterogen grupp som har olika utbildning och
yrkeserfarenheter. Utbildningsmöjligheterna för någon som vill bli informationsmäklare är
varierande och kompetensen hos de svenska informationsmäklarna är högst varierande
(ibid, s. 65).

Kehoe redovisar vilka kunskaper som skulle kunna läras ut på biblioteksutbildningar för att
ge studenter de viktigaste redskapen för att kunna arbeta som informationsmäklare. Hon
menar att två typer av färdigheter krävs för en informationsmäklare: ”research skills and
small business management”. Båda typerna är lika viktiga, och det gäller egentligen oavsett
om informationsmäklaren arbetar som entreprenör eller intraprenör. En
informationsmäklare måste oftast kunna erbjuda efterforskning med lite större djup och
bearbetning än referensbibliotekarien. För att få en grund i hur man ska sköta ett litet
företag behövs bland annat kunskaper i marknadsföring, prissättning, bokföring. (Kehoe,
1997, s. 66-69)

Vad krävs för framgångsrik informationsmäkling i allmänhet? Tre aspekter av
framgångsfaktorer rör personella resurser, produkter/tjänster och ekonomi samt marknaden.
Enligt Van Halm måste personalen vara professionell, kunnig och ge en god service. Vad
gäller de produkter/tjänster som erbjuds måste dessa vara pålitliga och fullständiga.
Produkterna/tjänsterna måste också ges ett mervärde. Särskilt vad gäller vinstdrivande
organisationer krävs en bearbetning av marknaden och strategier för marknadsföring. (Van
Halm, 1994, s. 314)

Att erbjuda en god service är ett sätt att behålla befintliga kunder, vilket är mycket billigare
än att ständigt finna nya (Beesley, 1994, s. 301). Dodd menar att en fristående
informationsmäklare inte har råd att förlora en kund på samma sätt som en större
organisation kan göra. Det viktigaste för informationsentreprenören är alltså att ge god
service till sina kunder. Dodd anser att en god service är möjlig därför att
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informationsmäklaren ofta är expert på informationsåtervinning och dessutom flexibel och
snabb. Kunderna är villiga att betala för att få ett snabbt svar. Genom att
informationsentreprenören inte är knuten till ett visst biblioteks samlingar och inte behöver
göra så kostnadskrävande investeringar är denna flexibel. Som egenföretagare är det
naturligtvis också enklare att ta snabba beslut än i en stor organisation som kanske hindras
av byråkratiska rutiner. (Dodd, 1996, s. 313)
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Enligt Moya finns det en stereotyp av att informationsmäklaren enbart söker information.
Hon menar att denna typ av verksamheter i verkligheten erbjuder ett mycket bredare
spektra av tjänster än så. Eftersom informationsmäkling kan anses innebära förmedling av
information mot betalning har termen även använts för att beskriva bibliotek och
informationscentra som inte har målet att gå med vinst. Moya menar att denna typ av
verksamheter hellre bör kalla sig för informationsförmedlare, för att minska
begreppsförvirringen. (Moya, 1999, s. 54f)

Med ovanstående resonemang i åtanke och med inblick i den grupp av
informationsföretagare som står i fokus i denna uppsats, har vi bedömt att begreppet
informationsmäkling inte känns riktigt rätt att använda i denna uppsats. Ett försök att vidga
området är att koppla denna typ av informationstjänster till konsultverksamhet. Vad är då
en konsult? Enligt Nutek, verket för näringslivsutveckling finns tre viktiga kriterier för ett
konsultföretag:

•  Alla uppdrag ska genomföras åt en extern organisation/företag. Konsulten skickar en
faktura när arbetet är slutfört och betalar själv alla arbetsgivaravgifter. Det är inte
möjligt att vara anställd hos uppdragsgivaren om man ska kallas konsult.

•  Uppdragen ska utföras under en viss tid och ha klara riktlinjer. Uppgifterna ska helst
vara i projektform.

•  Verksamheten ska vara kunskapsgrundad och det ska alltså ske en överföring av
kunskap från konsulten till organisationen.

()������
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"����%$����#�, 1999, s. 15f)

Branschanalysen konstaterar att antalet människor som arbetar som konsulter tilltar. Detta
på grund av att marknaden kräver mer flexibilitet och att fler temporära insatser behövs
()������
��������
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"����%$����#�, 1999, s. 11). Konsultbranschen klassificeras liksom
andra verksamheter av SCB (Statistiska centralbyrån) med SNI-koder vilket betyder Svensk
näringsgrensindelning). De tre största grupperna av konsulter är management-, teknik- och
medicinkonsulter (ibid, s. 13f). Mest tillämplig för vår uppsats är den förstnämnda
kategorin. Managementkonsult kan övergripande betyda ”ledningskonsult”, men arbetar
mer specifikt med ”strategi-, affärs- och organisationsutveckling, finansiell konsulting,
human resource planning, ekonomistyrning, materialhantering, inköp och logistik” (ibid, s.
21). Dessa konsulter kategoriseras av SCB med samma SNI-kod som informationskonsulter
vad gäller verksamhetsart, nämligen ”Konsultverksamhet avs företag, organisation,
information mm.” (ibid, s. 13). Respondenterna i den här uppsatsen representerar företag
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som enligt Nuteks definition uppfyller kraven på ett konsultföretag. Deras verksamhet
ligger nära informationsområdet, men även delvis nära management och organisation. Vi
har därför valt att samla våra respondenter under begreppet informationskonsulter. Även
om denna benämning inte är perfekt, har vi gjort detta val för att underlätta läsningen.
Syftet med uppsatsen är inte heller att ge en utförlig beskrivning av tjänsterna eller
marknaden i sig, utan att ge en bild av personerna bakom entreprenörskapet.
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Inledningsvis beskrivs det material som ligger till grund för avsnittet. Vi önskar att vi hade
kunnat använda litteratur som diskuterar entreprenörers motivation utifrån ett biblioteks-
och informationsperspektiv. Det material vi har funnit om informationskonsulter handlar
dock oftast om tillvägagångssättet att starta eget företag eller om marknaden för dessa
informationskonsulter. Fokus ligger där inte på själva individen och entreprenörskapets
drivkrafter. Därför har det blivit så att materialet vi har använt i teoridelen hör hemma inom
entreprenörskapsforskning och företagsekonomi.

Många av de använda källorna är amerikanska, men vi har försökt att utnyttja svenskt
material där vi har haft möjlighet. Vi har gjort så eftersom vi tror, att förutsättningarna för
entreprenörskap skiljer sig åt relativt mycket mellan USA och Sverige. Av det svenska
materialet vill vi främst framhålla tre empiriska undersökningar, som har varit användbara.
Två stycken berör småföretagares livsstilar och levnadsvillkor (Beckerus & Roos, 1985;
Ångström et al., 1996) och den tredje ger ett brett perspektiv på svenska ensamföretagares
situation (Hult et al., 1998).

Två större amerikanska läroböcker som ger ett helhetsperspektiv på entreprenörskap har
använts. Dessa ger både en teoretisk förståelse till områdets forskning och praktisk
vägledning till den entreprenöriella processen (Lambing & Kuehl, 2000; Hisrich & Peters,
2002). För att få en mer specifik bild av entreprenöriell motivation har vi använt Birds bok i
detta ämne från 1989, vilket kan tyckas något gammalt. Vi har funnit denna relevant på
grund av att vi inte haft tillgång till så mycket nyare material vad gäller entreprenöriell
motivation. I andra fall där vi har använt något äldre källor har vi sett att flera av författarna
till nyare källor hänvisar tillbaka till dessa. Vi har därför dragit slutsatsen, att de fortfarande
anses betydelsefulla inom entreprenörskapsforskningen. I stort sett är alla övriga
internationella källor artiklar från vetenskapliga tidskrifter eller kortare rapporter från olika
akademiska institutioner inriktade mot entreprenörskap. Dessa använder vi för att avhandla
begränsade delar som till exempel entreprenörers utbildningsbakgrund eller egenskaper. I
en sådan artikel fann vi för övrigt den modell över entreprenöriell motivation, som vi haft
stor nytta av i teoriavsnittet (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994).
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Hur karaktäriseras egentligen en entreprenör? Hisrich och Peters definierar
entreprenörskapet som ”process of creating something new and assuming the risk and
rewards” (2002, s. 10). Enligt Lambing och Kuehl utvecklar den klassiske entreprenören
just en ny idé och startar ett företag runt detta koncept. Sådana innovatörer anses ofta vara
äkta entreprenörer. Alla personer som startar eget gör det dock inte för att de har en
nyskapande affärsidé. Att använda ett redan existerade koncept för att starta ett nytt företag
är en annan entreprenörstyp. Eventuellt är personen inte så nyskapande, men det innebär en
personlig och finansiell risk. Någonting nytt utvecklas, eftersom företaget inte fanns förut.
Mindre vanligt är det att personer som köper ett existerande företag, utan att ha större
planer på att förändra det, kallas för entreprenörer. Med tanke på det risktagande
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ekonomiskt och personligen som egenföretagandet innebär, kan dock entreprenörstiteln
ändå användas. (Lambing & Kuehl, 2000, s. 14)

Davidsson anser att det inte finns någon enad front inom forskningen när det gäller
definitionen av begreppet entreprenör. I sin avhandling väljer Davidsson att ställa upp fyra
olika kriterier, som tillsammans blir en definition av entreprenören och som skiljer ut
denna:

•  Entreprenören kan vara, men behöver inte vara, den som skapat en ny produkt eller
tjänst. Viktigast är att entreprenören ser värdet i en idé och aktivt exploaterar den.

•  Entreprenören utnyttjar idéerna genom att starta eller expandera företag.
•  Entreprenören kan vara, men måste inte vara, den som tar de ekonomiska riskerna,

men måste däremot vara aktivt involverad.
•  Entreprenören måste vara inriktad på, och sträva efter, förändring.

(Davidsson, 1989, s. 6)

Det räcker inte, enligt Davidssons definition, att vara småföretagare för att vara entreprenör
(1989, s. 6). Johannisson och Lindmark menar att bara en mindre del av egenföretagarna
kan anses vara ”banbrytande entreprenörer” (1996, s. 28). Detta beror på att ett flertal
företag startas som kopior av andra företag i lokalsamhället eller inom branschen. En hel
del har ärvt företagarrollen genom generationsskifte i ett familjeföretag. Företaget kan ändå
anses vara unikt, eftersom varje grundare och ägare sätter sin egen prägel på verksamheten.
(Johannisson & Lindmark, 1996, s. 28) För att få kallas entreprenör enligt
Nationalencyklopedin, ska du vara en person som ”i konkret handling skapar ny
affärsverksamhet”. Förnyare inom större organisationer kan också anses vara
entreprenöriella till sättet, men kallas i sådana fall för intraprenörer. (Nationalencyklopedin,
1991, Bd 5, s. 536)

En entreprenör kan således tolkas som en person som är nyskapande och siktar på att
organisera ett företag som ska växa. Kevin Learned beskriver entreprenörer som
“individuals who may attempt or who are attempting to found a business” (Learned, 1992,
s. 39). Att välja en sådan förklaring innebär, att när företaget väl är igång, är
entreprenörsbegreppet passé. I den här uppsatsen ska innebörden av entreprenör istället
uppfattas som en person, som försöker eller har startat ett eget företag. Entreprenörskapet
anses fortsätta även efter startfasen, då det övergår i det som Davidsson kallar för ”fortsatt
entreprenörskap” [egen översättning] (1989, s. 7).

Vi jämställer också begreppen entreprenör och egenföretagare, eftersom vi i ordet
entreprenör enbart lägger, att personen i fråga ska ha startat ett företag – eller som det
uttrycks i Nationalencyklopedin - skapat ny affärsverksamhet. Egenföretagaren är en
person som självständigt sköter ett företag. (Nationalencyklopedin, 1991, Bd 5, s. 285) En
egenföretagare utan anställda är ensamföretagare, som även benämns bland annat
soloföretagare, singelföretagare eller fri agent. Ensamföretaget består av en enda person
och ansvarar inte för någon utomståendes regelbundna lön. Familjemedlemmar kan dock
fungera som stöd och rycka in vid behov. (Hult et al., 1998 , s. 5) I den här uppsatsen
används endast begreppet ensamföretagare.
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Naffziger, Hornsby och Kuratko har försökt att utvidga tidigare forskning till en modell
över entreprenöriell motivation, som sträcker sig längre än till det tillfälle då företaget
startas. Den första delen av modellen rör vägen och motivationen till beslutet att bli
entreprenör och den andra delen rör processen att bestämma sig för att fortsätta eller sluta
vara entreprenör. Modellen är föranledd av olika tidigare modeller gjorda av bland andra
Greenberger och Sexton (1988), Learned (1992) samt Herron och Sapienza (1992).
(Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s. 30f)

Figur 1. Modell över entreprenöriell motivation (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s. 33)
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Det finns fem element, som påverkar en individs beslut att bli entreprenör:

•  Personliga egenskaper
En individs egenskaper kan påverka beslutet att bli egenföretagare. Personliga
egenskaper hos entreprenörer som har studerats är bland andra prestationsbehov och
riskbenägenhet. (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s. 32)
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•  Individens bakgrund
Den blivande entreprenörens individuella omvärld är en mycket viktig del. Hit
räknas bland annat familjesituationen, genus, utbildning och eventuella
entreprenöriella förebilder i personens närhet. (Naffziger, Hornsby & Kuratko,
1994, s. 34)

•  Individens mål
Varje blivande entreprenör har ett antal mål med varför hon/han startar en
verksamhet och dessa kan variera beroende på entreprenören. Målen är unika för
varje verksamhet och formad utifrån entreprenörens livssituation. Exempel på
möjliga mål kan vara att tjäna pengar, att få vara sin egen eller ekonomisk trygghet
för familjen. (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s. 34)

•  Affärsklimat
Affärsklimatet, nationellt eller regionalt, i vilket entreprenörens startar sin firma är
av stor vikt i beslutet till att bli egenföretagare (Naffziger, Hornsby & Kuratko,
1994, s. 35).

•  Affärsidé
Affärsidén påverkar hur den framtida verksamheten kommer att se ut. Affärsidén är
grunden för ett företag, men en bra idé garanterar inte ett framgångsrikt företag.
(Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s 35)

Till ovanstående faktorer kan läggas, att entreprenören måste ha en tro på att vissa
handlingar kommer att leda till ett visst resultat och att förväntningar kommer att uppfyllas.
Entreprenören måste tro på att de strategiska val hon/han tar leder till vissa resultat, såsom
ökad försäljning eller fler marknadsandelar. Dessutom försöker hon/han även att förstå
vilka handlingar som leder till vilket resultat. Denna insikt leder till att egenföretagaren i
fortsättningen gör andra, kanske bättre, strategiska val. Naffziger, Hornsby och Kuratko
antar att ju starkare detta samband är, desto större motivation får entreprenören att fortsätta
sin verksamhet. Entreprenören jämför dessutom sin uppfattning om tänkbara resultat med
sina förväntningar och måste vara övertygad om att den blivande firman kommer att infria
hennes/hans intentioner. Dessa förväntningar varierar mellan varje individ och dessutom
förändras de över tid. (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s 35f)
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När en person väl har beslutat sig att agera entreprenöriellt inträder en ny fas i modellen
(Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s 36). Blivande entreprenörer måste efter att tagit
beslutet att agera entreprenöriellt börja tänka på skötandet av företaget. All verksamhet i ett
företag kan sägas vara en del av företagets strategi. En formulerad och välarbetad strategi
behövs för att kunna genomföra företagets mål och det är entreprenörens uppgift att se till
att detta sker. Entreprenören måste styra sitt företag genom olika steg och faser. Det går
aldrig att komma ifrån, att effektivt ledarskap i en organisation beror på utvecklingen av



16

strategier lämpliga till det rådande affärsklimatet. (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s
37)
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Det finns två typer av resultat, dels psykologiska, dels materiella. Exempel på psykologiska
följder kan vara tillfredsställelse av att få vara sin egen chef, ha kontroll över sin tillvaro
och känna att man själv är ansvarig för framgången för företaget. De materiella effekterna
är mer av exempelvis finansiell karaktär som att företaget går bra ekonomiskt. Alla resultat
kan vara av betydelse för entreprenören och de värderas olika beroende på individen. Detta
kommer sedan att jämföras med de förväntningar som individen hade från början och
kommer att bidra till beslutet om personen vill fortsätta agera entreprenöriellt eller inte.
(Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s 37)
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Detta leder in till den sista biten av modellen. När resultaten, de psykologiska och de
materiella, uppfyller förväntningarna förstärks det positiva intrycket av entreprenörskapet
och personen blir motiverad till att fortsätta att vara entreprenör. Det motsatta händer om
resultatet inte blir positivt och lusten att fortsätta kan då minska. Det är viktigt att beakta att
förväntningar förändras med tiden, bland annat beroende på hur verksamheten i företaget
utvecklas eller i vilket fas i livet en människa befinner sig i. Från början kan det viktigaste
målet vara överlevnad, medan det i ett senare skede kan bli mer intressant att öka antalet
marknadsandelar. (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s 37f)
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Valet att bli egenföretagare kan betraktas från olika perspektiv. Ett av dessa är
egenföretagandet som ett karriärsalternativ. Bird menar, att en karriär som entreprenör kan
definieras som ”the process of deciding to begin and to continue operating as an
entrepreneur” (Bird, 1989, s. 173). Det finns tre olika typer av entreprenöriella karriärer:

•  Företagandet är ett alternativ till en anställning för att kunna leva ett bra liv. Detta är
ofta fallet för ensamföretagare.

•  Företagandet är ett redskap för att uppnå en inkomst över medelnivå och för att få en
ökad status i samhället. Denna typ av företag måste växa och anställa för att klara detta
mål.

•  Företagandet är ett sätt att testa gränser och se hur långt ens idéer kan gå.
(ibid, s. 173)

Den entreprenöriella karriären har fyra faser: starta, fortsätta, växa, lämna. Valet att starta
eget kan vara planerat i förväg, genom att utbildning och arbete väljs med en
entreprenöriell karriär i bakhuvudet. Det kan också vara så att en entreprenöriell karriär
väljs av tillfälligheter, både positiva och negativa omständigheter. (Bird, 1989, s. 177) Det
är möjligt att karaktärisera dessa motiv antingen som ”push” eller ”pull” faktorer. När ett
företag startas på grund av arbetslöshet, och i brist på andra alternativ, kan det kallas en
push-faktor. Exempel på en pullfaktor är egenföretagande i syfte att förverkliga idéer.
Önskan är så stark att entreprenörskapet föredras framför en trygg anställning. (Dahlquist,
1998, s. 16) Oavsett vilket är det intressant att notera, att personen trots allt väljer att just
starta företag istället för att söka socialbidrag eller försöka få någon annan typ av
anställning (ibid, s. 173).

I takt med att en person får ökad arbetslivserfarenhet känner denna på sig vilka val som är
lämpliga och överensstämmer med hennes/hans personlighet. Detta utgör grunden för
framtida karriärsval och denna grund kallas av Schein för karriärsankare. (Schein, 1993, s.
23) Ankaret representerar personens uppfattning om sig själv, sin kompetens, samt motiv
och värderingar och kommer svårligen att ändras. Denna självbild kan vara stark även om
arbetsuppgifterna inte motsvarar karriärsankaret. Schein exemplifierar med en svältande
konstnär som tjänar sitt levebröd som taxichaufför, men ändå identifierar sig med
konstnärsrollen. (ibid, s. 1) Likaledes finns det entreprenörer som, trots motgångar eller
dålig ekonomisk framgång, håller fast vid det karriärsval som egenföretagandet innebär
(Kuratko, Hornsby & Naffziger, 1997, s. 24). Hult et al. påpekar, att egenföretagandet kan
vara turbulent. Företagandet kombineras ofta med andra sysselsättningar för att trygga
försörjningen. Det är inte heller ovanligt att karriären består av en ”livsvandring” mellan
anställning, ensamföretagande och delägande. En anställning kan ge kunskap och idéer,
som utmynnar i eget företagande. På motsatt sätt kan företagaren bygga ett stort kontaktnät,
som kan leda till en anställning. (Hult et al., 1998, s. 145)

Tanken om olika karriärsankare kommer ursprungligen från en studie av Schein med syfte
att förstå hur människors karriärer utvecklas inom organisationer och hur de lär sig
organisationens värderingar och procedurer. Det kan påpekas att varje individ ofta fäster



18

betydelse vid flera olika faktorer (Schein, 1993, s. 26), men att något vanligen är
dominerande (ibid, s. 1). Feldman och Bolino har, med hjälp av Scheins typologi, studerat
hur en persons karriärsankare påverkar valet att bli egenföretagare. De har valt att använda
sig av tre ankare i samband med egenföretagares karriärsval. (Feldman & Bolino, 2000, s.
53):

•  Självständighet: Personen trivs inte med att vara bunden av andras regler och vill göra
på sitt eget sätt (Schein, 1993, s. 38).

•  Säkerhet: Personen vill organisera arbetssituationen så att den i första hand blir trygg
och säker (Schein, 1993, s. 40). När det gäller entreprenörskap för att uppnå säkerhet i
arbetslivet kan det till exempel innebära att egenföretagandet fungerar som skydd mot
avskedanden (Feldman & Bolino, 2000, s. 53).

•  Entreprenöriell kreativitet: Personens kreativitet får utlopp genom skapandet av lyckade
produkter eller tjänster som identifieras med entreprenören (Schein, 1993, s. 42f).

Individer med olika karriärsankare visade sig skilja sig åt i motiven att bli egenföretagare.
Nästan hälften av respondenterna i Feldman och Bolinos undersökning hade valt att bli
egenföretagare för att kunna leva som de ville och vara mer självständiga (karriärsankare:
självständighet). En tredjedel hade startat företag på grund av möjligheten att bygga upp en
egen verksamhet och uppnå en större kreativ frihet att använda sina kunskaper
(karriärsankare: entreprenöriell kreativitet). För resterande 21 procent var orsaken främst att
behålla ett stabilt arbets- och familjeliv. Deras fokus låg främst på kontroll och de hade lågt
intresse för utmaningar (karriärsankare: säkerhet). (Feldman & Bolino, 2000, s. 56f)

Utifrån tidigare forskning sluter sig Kuratko, Hornsby och Naffziger (1997, s. 26) till
tanken att de mål, som en entreprenör drivs av, kan indelas i fyra grupper: materiella och
psykologiska belöningar, frihet och kontroll samt trygghet för familjen.

Materiella belöningar, omfattar finansiella eller andra materiella fördelar som påverkas av
hur företaget lyckas ekonomiskt sett (Kuratko et al., 1997, s. 26). I svensk forskning brukar
motivet att tjäna pengar sällan vara det viktigaste (Lundström, 1996, s. 36). Inte heller
brukar strävan efter makt hamna högt (Ångman, 1996, s. 137). I en undersökning av
ensamföretagare i Sverige angav femton procent av svarspersonerna, att ekonomiska skäl i
första hand låg bakom företagandet. Det är då viktigt att komma ihåg, att till denna kategori
räknas ”allt från att kunna försörja sig själv och sin familj till att kunna tjäna ihop en
förmögenhet”. (Hult et al., 1998, s. 55)

Psykologiska belöningar, som entreprenörer strävar efter, kan till exempel gälla
självförverkligande och arbetsglädje (Ångman et al., 1996, s. 137). Det stämmer överens
med ensamföretagsundersökningen som visade, att 40 procent ansåg att själva motorn i
deras företagande var att arbetet var intressant, roligt och stimulerande. För en del
företagare var det kontakten med kunderna som var den viktigaste sporren. Att vara
kompetent i sitt arbete leder till en yrkesstolthet vilket i och för sig inte är så knutet till
entreprenörskapet i sig. (Hult et al., 1998, s. 55)
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En drivfjäder för entreprenörskap, som flitigt tas upp, är frihet och självbestämmande.
Enligt Ångman et al. finns hos entreprenören ofta en strävan efter självständighet och
möjligheten att styra sitt eget öde (1996, s. 136). Egenföretagande ger individen den
önskade möjligheten att bestämma över sin arbetssituation själv (Hult et al., 1998, s. 55).
Friheten och att arbetet utförs för ens egen skull uppväger den ofta tunga arbetsbördan
(Ångman et al., 1996, s. 128).

Med trygghetsmotivet menas oberoende av osäkra förhållanden som anställd. I en större
koncern kan plötsliga neddragningar eller omstruktureringar av verksamhet och personal
ställa till problem för individen. Genom att driva sitt eget företag riskerar personen inte att
bli avskedad. (Hult et al., 1998, s. 55)

Beckérus och Roos menar, att det varken är vinstmöjligheter, behov av erkännande,
prestationsbehov eller ett tvångsmässigt sökande efter utmanande affärsmöjligheter som
ligger bakom företagandet. Att ha ett företag innebär abstrakta värden som att förvalta det
sociala arvet, att känna sig fri och obunden och att kunna styra sitt eget öde. Genom
företaget får entreprenören en existentiell identitet och den man är finns manifesterad i alla
detaljer från affärsidé till organisation. Arbetet blir synonymt med livssituationen.
(Beckérus & Roos, 1985, s.146-148)

Efter att en person har startat företaget uppstår den andra fasen i den entreprenöriella
karriären. Olika faktorer påverkar, om hon/han kommer att vilja fortsätta i detta spår. Under
processen att starta och därefter driva eget företag kommer entreprenören att känna både
entusiasm och frustration. (Hisrich & Peters, 2002, s. 11) Att välja bort en anställning för
egenföretagande får konsekvenser, inte bara för individen, utan även för personerna i
hennes/hans omgivning (Lambing & Kuehl, 2000, s. 5).

När en spirande idé blir ett företag som bär sig, kan detta ge en känsla av att ha lyckats.
Känslan av ansvar för den egna framgången kan vara ett viktigt moment i
entreprenörskapet. Egenföretagande innebär självständighet, och just friheten att ta egna
beslut och att vara sin egen chef är något som lockar många egenföretagare. (Lambing &
Kuehl, 2000, s. 19f) Ett vanligt problem kan vara att balansera den efterfrågade
självständigheten med förlusten av de sociala relationer, som ett arbete på en större
arbetsplats innebär. För att komma till rätta med detta kan egenföretagaren starta företag
tillsammans med någon, öka sitt nätverk eller sköta sitt företag från ett externt kontor
istället för från hemmet. (Feldman & Bolino, 2000, s. 61f)

Entreprenören kan också känna sig ensam i egenskap av chef om hon/han har anställda i
företaget. Det är egenföretagaren, som har investerat sitt sparkapital och är ansvarig för att
medarbetarna ska få sina löner utbetalda. (Lambing & Kuehl, 2000, s. 21) Som entreprenör
ställs du inför utmaningen att ta hand om pappersarbete, ekonomi och marknadsföring,
vilket tar mycket energi och tid. Egenföretagaren kan för att slippa detta dilemma i högre
grad anlita konsulter för exempelvis redovisning och rekrytering. En del väljer att gå kurser
för att öka sina kunskaper och sin effektivitet. Möjligheten finns också att dra nytta av
offentliga stödorganisationer för egenföretagare. (Feldman & Bolino, 2000, s. 64)
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Det är många som blivit egenföretagare för att kunna välja själva när de ska arbeta. Denna
flexibilitet kan paradoxalt nog samtidigt leda till mindre ledig tid. Det gäller att inte lova
kunden för mycket, att lära sig att säga nej och att ha hårda regler för arbetstider och ledig
tid. (Feldman & Bolino, 2000, s. 62) Det tidiga skedet av ett företags liv innebär ofta
mycket och hårt arbete. Tiden för avkoppling och eftertanke blir mindre vilket kan leda till
stresskänslor. (Lambing & Kuehl, 2000, s. 20) Att vara egenföretagare kräver ett stort
engagemang och många åtaganden. Det kan vara komplicerat att kombinera företagandet
med familjeliv och barn, då tiden inte alltid räcker till. Det är vanligt med ett ständigt dåligt
samvete för att familjen inte hinns med. En vanlig lösning på detta är att engagera sin maka
eller make i företaget. (Beckérus & Roos, 1985, s. 105)

En allmän uppfattning är, att människor startar företag för att tjäna pengar, men de
ekonomiska fördelarna som önskas är ofta att få mer kontroll över sin finansiella situation
(Lambing & Kuehl, 2000, s. 20). Möjligheten att tjäna mer pengar och slippa
organisationsförändringar måste också ställas mot en större ekonomisk osäkerhet, eftersom
de finansiella riskerna är större för en egenföretagare. En del väljer därför att starta
företaget på deltid till en början. Vissa har en make eller maka, som har fast anställning och
således tillför hushållet en stadig inkomst. Andra ser till att knyta till sig större kunder
bland tidigare arbetsgivare och kunder för att få ett stadigt kassaflöde. (Feldman & Bolino,
2000, s. 63f) Ett mindre företag är känsligare för olönsamma felsatsningar och dåliga beslut
än en större verksamhet. Ett misslyckande kan för det lilla företaget innebära konkurs,
medan det större kan täcka upp på ett helt annat sätt. (Lambing & Kuehl, 2000, s. 21)

Den tredje fasen i den entreprenöriella karriären handlar om huruvida företaget ska växa.
För att detta ska kunna ske måste också entreprenören förändras. Denna förändring kräver,
att entreprenören utvecklas till en ledare som vill delegera. Personen måste släppa på
kontrollen och kanske också lämna utvecklingen av företagets tjänster för att koncentrera
sig på skötseln av företaget och ledandet. Lyckas inte detta kan det hända, att personen
lämnar företaget eller att företaget läggs ned. (Bird, 1989, s.193)

Att lämna företaget, det fjärde steget i den entreprenöriella karriären, är inte samma sak
som att misslyckas. Företaget i sig kan leva vidare långt efter att grundaren har avslutat sin
inblandning i det. En entreprenöriell karriär kan också fortsätta genom att personen startar
ett nytt företag. Att en entreprenör lämnar sitt företag kan ha olika orsaker. Det kan vara
självvalt genom att företaget säljs, går i arv eller att personen fått en anställning som lockar
mera. Det kan också vara ofrivilligt, genom att företaget går i konkurs och att idéerna eller
skötseln således inte har fungerat. (Bird, 1989, s. 195). Vad gäller ensamföretagen är det
intressant att notera, att denna typ av företag dominerar både i antal starter och avslutanden
i Sverige. Det finns många anledningar till detta. Ensamföretagaren är relativt rörlig,
beroende på att ingen hänsyn behöver tas till några anställda. Därför är det lätt att låta
företaget vila eller avsluta det, om andra alternativ, som anställning eller studier, kommer
emellan. Ett ensamföretag är ju heller inte längre ett ensamföretag om någon mer anställs i
företaget. (Hult et al., 1998, s. 25)
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Arbetslivets förutsättningar har förändrats. Att arbeta i en större organisation innebär inte
längre samma möjligheter karriärmässigt eller samma trygghet som det gjorde tidigare.
(Lambing och Kuehl, 2000, s. 5) Idag är det sällan den livslånga anställningen som lockar
människor, och många väljer att bli egenföretagare under en period av sitt yrkesverksamma
liv (Hult et al., 1998, s. 18).

Andelen entreprenörer skiljer sig åt mellan olika kulturer och länder. Den omgivande
kulturen kan påverka den image och status, som omgivningen tilldelar egenföretagaren.
(Hisrich & Peters, 2002, s. 19) Att fler företag startas i en del länder kan alltså bero på att
miljön, kulturellt och socialt sett, inspirerar till entreprenöriell verksamhet. Där ”förefaller
entreprenörskapet vara en integrerad och accepterad del av samhället och i de enskilda
individernas liv”. (Landström, 2000, s. 76) Enligt internationella jämförelser är det inte lika
socialt accepterat att ta initiativ att bli egenföretagare i Sverige, som det är exempelvis i
Israel och USA (Delmar & Aronsson, 2001, s. 44). Den svenska normen är, att
förvärvsarbete innebär fast anställning. Ur denna syn har trygghetssystemen byggts upp och
efter denna princip är utbildningssystemet anpassat. (Persson, 1997,  s. 99f) Dessa
värderingar påverkar i förlängningen vardagslivet på så sätt att exempelvis hyresvärdar och
banker bedömer individen utifrån dess plats i arbetslivet (Hult et al., 1998, s. 131).

För många svenska småföretagare är den lokala hemhörigheten en viktig tillgång. Vanligen
startas ett företag, där entreprenören känner sig hemma (Johannisson & Lindmark, 1996 a,
s. 23). Vissa regioner har en större andel entreprenörer och detta kan ha olika orsaker.
Entreprenörer startar oftast företag i branscher, som de har kunskap om och erfarenhet av.
Det är dessutom vanligare att personer som är anställda i mindre företag startar eget, än
personer som arbetar på ett större företag. Områden, som domineras av storföretag och
branscher som är svåra att komma in i, har därför lägre andel entreprenörer. Personer med
stor erfarenhet av arbetsledning och med en högt kvalificerad kompetens har en hög
benägenhet att starta företag. I regioner där det finns många sådana individer är
företagandet således ofta stort relativt sett. (Mason, se Landström, 2000, s. 115f) När det
gäller tjänste- och servicesektorn är företagsetableringen större i områden med många
höginkomsttagare och stor inflyttning av människor. Det beror på att just denna typ av
företag behöver finnas i kundens närhet, eftersom de svårligen kan transportera en tjänst så
som en vara kan forslas till annan ort. (Davidsson, 1993, s. 129)

Davidsson, Lindmark och Olofsson har undersökt hur det svenska nyföretagandet ser ut i
olika regioner. Två huvudfaktorer till skillnader framkom: andelen småföretag och
befolkningsutveckling. Om regionen domineras av mindre företag finns fler förebilder och
erfarenheter, som kan inspirera potentiella egenföretagare. Befolkningsutvecklingen i sin
tur påvisar betydelsen av en större marknad. (Davidsson, Lindmark & Olofsson, 1994, s.
215f) Strukturella förhållanden som rör ekonomi och demografi samverkar med regionens
kultur. På de platser där nyföretagande gynnas strukturellt sett, är de kulturella
värderingarna mer entreprenöriella. Enligt Davidsson har Stockholm den högsta andelen
nyföretagare och bruksorter den lägsta. Övriga regioner skilde sig inte så mycket åt.
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Studien visade också att Stor-Stockholm präglades av en mer entreprenöriell kultur jämfört
med övriga landet. (Davidsson, 1993, s. 128f)

Särskilt för ensamföretagaren kan det professionella nätverket spela en stor roll. När man
arbetar ensam blir de sociala kontakterna ofta färre. Dessutom finns en begränsning i
arbetsförmåga. Genom att använda kontakter, som ofta grundas på tidigare affärsbekanta
och yrkesgemenskap, kan ensamföretagaren ha möjlighet att tacka ja till större uppdrag. Ett
sådant kontaktnät kan vara flyktigt och ha växlande samarbetspartners, men också mer
formella, och det kan till exempel innebära att ett antal ensamföretagare tillsammans
finansierar gemensamma administrativa tjänster. (Hult et al., 1998, s. 144) Valet att arbeta
tillsammans med andra entreprenörer är inte alltid problemfritt. Samarbete är svårt ibland,
precis som anställning av medarbetare. Förmåga att umgås med andra och sköta sociala
relationer är därför nödvändig. (ibid, s. 110) Enligt Johannisson utvecklas entreprenörens
nätverk kontinuerligt till att bli mer formellt efter hand som företaget byggs upp. När
företaget kommit igång och entreprenören etablerat sig själv och verksamheten, ökar
behovet och möjligheterna till utomstående, affärsmässiga kontakter. Detta beror bland
annat på att entreprenören inte är intressant som samtalspartner, förrän hon/han har en viss
erfarenhet. (Johannisson, 1996, s. 129)

Hisrich och Peters ger exempel på olika personer eller organisationer, som kan ingå i ett
professionellt nätverk. En mentor finns oftast till hjälp under hela etableringsprocessen och
kan stödja i form av rådgivning i ekonomi och företagsstruktur. Det är dock inte helt enkelt
att leta upp en person som passar och vill ställa upp som mentor. Branschorganisationer
erbjuder möjlighet att hänga med i den yrkesmässiga utvecklingen och kan ge information
om andra aktörer och förhållanden i branschen. Andra aktörer kan vara viktiga
kontaktpersoner, som revisorer och jurister, men också kunder och andra egenföretagare.
Dessutom ska inte de personliga kontakterna glömmas bort, till exempel de människor
entreprenören lär känna via intresseföreningar som alumni-klubbar och genom
fritidssysselsättningar. (Hisrich & Peters, 2002, s. 74) Landström talar om betydelsen av
lokala nätverk, som knyter samman företagande och samhället. Viktiga kontakter knyts på
olika mötesarenor som företagarföreningar och idrottsföreningar i närområdet. (Landström,
2000, s. 114)

Regler för deklaration, administration och anställning av personal är inte alltid anpassade
till det lilla företagets situation, och de kan upplevas som hinder av ensamföretagaren (Hult
et al., 1998, s. 151). Svenska företag kan vidare ha svårt att få finansiering till nya projekt.
Riskkapitalisterna i Sverige är fortfarande få och många gånger investerar de inte så mycket
i det enskilda företaget. (Delmar & Aronsson, 2001, s. 44) Det är en anledning till att
statliga åtgärder, som olika typer av ekonomiskt stöd till nyföretagare, har ansetts
motiverade (Olofsson, 1996, s. 55).
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Naffziger anser, att en individs bakgrund kan påverkas av kontrollerade och okontrollerade
element. Det betyder, att de förstnämnda kan styras av personen själv och kan exempelvis
vara utbildning och erfarenheter av näringslivet. De faktorer, som inte går att kontrollera av
egen kraft, innefattar genus och föräldrars yrkesliv. (Naffziger 1995, s. 38) Här nedan
diskuteras ett antal sådana styrande och icke-styrande faktorer.

Blivande egenföretagare kan behöva en knuff framåt från andra människor för att våga ge
sin idé en chans (Greenberger & Sexton, 1988, s. 6). Människor i individens omgivning kan
genom att tro på idén och på den blivande entreprenörens kunnande, bidra till att personen
tar chansen. Därför är också sociala nätverk ett betydelsefullt inslag i en entreprenörs
vardag. (Naffziger, Hornsby & Kuratko, 1994, s. 34) Dessa nätverk består av familj och
vänner och fungerar som en ”hejaklack” [egen översättning] (Hisrich & Peters, 2002, s.
73). Nätverket finns som stöd när det är ansträngande och ensamt och möjliggör för
egenföretagaren att kunna lägga ner så mycket tid det behövs på det nya företaget. Att ha
familj och vänner, som ärligt talar om vad de tycker och som uppmuntrar, är mycket
viktigt. (ibid, s. 73)

En förebild, någon som också är entreprenör eller har en liknande profession, kan fungera
som ett bollplank och ett stöd för en blivande entreprenör. En sådan person kan vara en
anledning till att de vågar starta sitt företag. Denna någon kan vara en förälder, vän eller
mentor. (Hisrich & Peters, 2002, s. 73) Det centrala, enligt Ångman et al., är att förebilden
är en egenföretagare och inte om personen tillhör samma verksamhetsområde som den
blivande entreprenören (1996, s. 28). Hisrich och Peters anser att entreprenörer ofta har en
förälder som är entreprenör och detta betraktas som en stark drivkraft för en blivande
entreprenör (2002, s. 69). Enligt en amerikansk undersökning hade hälften av 890
undersökta entreprenörer åtminstone en förälder eller vårdnadshavare, som var
egenföretagare (Cooper & Dunkelberg, 1987, s. 15).

Amerikansk forskning visar, att entreprenörer generellt har en bra utbildningsbakgrund
(Hisrich & Peters, 2002, s. 70). Detta gäller även svenska företagare, som i högre grad än
resten av befolkningen har en eftergymnasial utbildning. Dock har Sverige en mindre andel
högutbildade än andra länder, vilket kan påverka nivån på egenföretagandet. (Delmar &
Aronsson, 2001, s. 28) Föräldrar påverkar i stor utsträckning vad barnen senare studerar. I
synnerhet föräldrars yrkesbanor som antingen anställd eller företagare kan avgöra, om en
person blir entreprenör eller inte. (Rehnström, 1997, s. 71) Utbildning är inte alltid en
nödvändighet för att starta sin egen firma, men den ger goda förutsättningar, då den kan
hjälpa entreprenören att hantera olika problem i sitt arbete. Framförallt gagnar kunskaper,
som relaterar till det verksamhetsområde företaget befinner sig i. Förutom dessa kunskaper
är det bra att vara insatt i ekonomi, marknadsföring, strategisk planering och ledarskap. Att
kunna kommunicera skriftligt och muntligt och ha förmågan att förhandla med människor
är också viktigt. (Hisrich & Peters, 2002, s. 70)
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En entreprenöriell karriär kan vara planerad från individens sida och de kontrollerande
faktorerna kan visa på detta. Nya affärsmöjligheter kan lättare identifieras av individen, om
hon/han redan varit inställd på entreprenörskap. (Naffziger 1995, s. 38) Det finns forskare
som anser, att utbildning kan hämma den entreprenöriella andan, nyfikenheten och
riskbenägenheten. Det finns särskilda utbildningar som rör entreprenörskap. En del är
tänkta att ge teoretiska tolkningar av entreprenörskap och andra utbildningar inriktar sig på
att utbilda i entreprenörskap, det vill säga de är mer praktiskt upplagda. Ett problem är, att
många utbildningar inte passar blivande entreprenörer. Risken är, att de planeras alltför
traditionellt vad gäller undervisning och tidsåtgång, vilket kan hämma den dynamiska
processen att starta ett företag (Landström, 2000, s. 82).

Högre utbildning i allmänhet bidrar däremot till en större sannolikhet, att en person blir
entreprenör. Utbildningsnivån kan även avgöra om entreprenörskapet blir framgångsrikt
eller inte, enligt Robinson och Sexton. (1994, s. 154) Lee och Rogoff har studerat
egenföretagare för att undersöka ett eventuellt samband mellan utbildning och
entreprenörskap. De tittade på hur graden av utbildning påverkar dels kunskapen om
affärsmarknaden, dels inställningar mot entreprenörskap och individens självmedvetande.
Slutsatserna blev, att högre utbildade entreprenörer hade en större kunskap om
affärsmarknaden än de som hade lägre utbildning, men att det inte fanns någon större
skillnad mellan utbildningsnivåerna när det gällde attityder mot entreprenörskapet eller på
individens självmedvetande. (Lee & Rogoff, 1997, s. 112)

Färre kvinnor än män väljer den entreprenöriella karriären. I Sverige är uppskattningsvis
endast en fjärdedel av alla entreprenörer kvinnor. (Sundin, 1995, s. 75) I framtiden antas
antalet kvinnliga entreprenörer dock öka (Cantzler, 1998, s. 14). Mycket forskning om
entreprenörers motivation och personlighet har baserats på män. Detta är i sig inte så
märkligt, eftersom fler män än kvinnor är egenföretagare. (Hisrich & Brush, 1986, s. 13)
Den forskning som studerat kvinnliga entreprenörer visar emellertid, att det finns stora
likheter mellan manliga och kvinnliga entreprenörer vad gäller deras personligheter. Många
entreprenörer är energiska, målinriktade och självständiga oavsett om de är män eller
kvinnor. När det gäller motivationen att bli entreprenör finns det en del skillnader mellan
könen, menar Hisrich och Brush. Kvinnors företagande utmynnar ofta ifrån en frustration
att inte få använda alla sina kvalifikationer och förmågor som anställd. För att uppnå
friheten att göra det startar de eget. Män startar oftare eget efter oenighet med chefen och i
en övertygelse, att de kan göra det bättre själva. (ibid, s. 15) Även Lundström skriver att
drivkrafterna skiljer sig åt beroende på om entreprenören är man eller kvinna. Skillnaderna
är dock inte särskilt markanta, förutom två små olikheter: kvinnor drivs i högre grad än män
av oberoende och i lägre grad än män av att tjäna pengar (Lundström, 1996, s. 36). Detta
resonemang styrks av en undersökning utförd av Neider. I denna visade det sig, att ingen av
de intervjuade kvinnliga entreprenörerna ansåg sig ha startat sitt företag i syfte att tjäna
mycket pengar. Majoriteten angav istället, att de startade sitt företag för sin egen
tillfredsställelse skull, för att få större kontroll eller för att de inte ville arbeta för någon
annan. Enligt undersökningen hade kvinnorna en stark inre tro på att de kunde kontrollera
sina egna liv. (Neider, 1987, s. 22-28)

När det gäller utbildning är män oftast utbildade inom teknik eller affärsrelaterade
områden, såsom ekonomi. Kvinnor å andra sidan har vanligen studerat humanistiska
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ämnen. Kvinnor startar dessutom oftare företag senare i livet. Produktion och högteknologi
är verksamhetsområden män ofta väljer att starta sitt företag inom, medan kvinnor mer
sannolikt väljer branscher som detaljhandel, pr-verksamhet eller utbildande verksamhet.
(Hisrich & Peters, 2002, s. 75-77) Engelsk forskning har kommit fram till att kvinnliga
egenföretagare generellt har högre utbildning än män och dessutom högre utbildning
jämfört med andra kvinnor (Carter & Cannon, se Cantzler, 1998, s. 23). Kvinnors nätverk
är av mer social karaktär än mäns, åtminstone då de startar sitt företag. De kontakter
kvinnor knyter i nätverk krävs för att kvinnorna ska kunna konkurrera och få trovärdighet i
den rådande affärsvärlden som styrs av män. (Johannisson, 1996, s. 129) Detta anser inte
Black, som menar att kvinnors nätverk istället är mer formaliserade än mäns. Kvinnor
deltar i olika föreningar och organiserade nätverk, medan män mer använder sig av vänner
som är entreprenörer. (Black, se Bird, 1989, s. 73)

Kvinnor antas ofta ha en särskild sorts ledarstil och andra värderingar än manliga
entreprenörer. De anställer till exempel ofta mer arbetskraft än män (Birley et al., 1986, s.
215). Det finns dock fler likheter än skillnader mellan manliga och kvinnliga entreprenörer,
menar Fagenson. I hennes undersökning av entreprenörers värderingar var det bara två
faktorer av trettio, som skiljde sig åt mellan könen. Det visade sig, att kvinnorna värderade
jämlikhet på arbetsplatsen högre än män och att män uppskattade familjens trygghet mer än
kvinnor. Hennes slutsatser är att skillnaderna är större mellan entreprenörers och icke-
entreprenörers värderingar, än mellan manliga och kvinnliga entreprenörers värderingar.
(Fagenson, 1993, s. 423).

Kvinnliga entreprenörer riskerar att möta en del problem som manliga entreprenörer inte
gör. Det kan exempelvis vara svårt för kvinnor att erhålla finansiellt kapital. När företaget
ska startas nyttjar män banklån och riskkapital för sin finansiering, medan kvinnor
använder egna sparade pengar eller tillgångar. (Hisrich & Peters, 2002, s. 75-77) Den
ekonomiska delen av företagandet kan också orsaka oro för kvinnorna eftersom de ofta är
ovana att hantera risker (Hisrich & Brusch, 1986, s. 29). Neiders undersökning av kvinnliga
entreprenörer visade på två problem, som dessa kvinnor ansåg sig ha. Det var oförmågan att
delegera nedåt samt att kunna kombinera sitt personliga liv med sin karriär. Dock hade
kvinnorna styrkor såsom hög ambitionsnivå och skicklighet i att övertyga och sälja till
andra människor. (Neider, 1987, s. 22-28)
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Forskning har enligt Learned visat, att karaktärsdrag knappast kan vara hela förklaringen
till att någon blir entreprenör. Men i skapandet av företaget är individen central och därför
värd att studera. (Learned, 1992, s. 41) En individs anlag kan enligt många undersökningar
påverka beslutet att bli egenföretagare. Det finns ett antal karaktärsdrag, som diskuteras
bland forskarna. Några av dessa är: prestationsbehov, locus of control, risktagande samt
självkänsla och självbestämmande. Locus of control är ett begrepp, som återfinns i svensk
entreprenörskapsforskning. På grund av detta och att termen är svår att översätta till
svenska, skrivs uttrycket på engelska i uppsatsen.

Åsikten om en individs prestationsbehov utvecklades av en förebild inom
entreprenörsforskningen, McClelland. Ångman et al. har studerat dennes forskning. Ett
stort prestationsbehov kan leda till att en person blir entreprenör. Det finns två oförenliga
krafter, dels förhoppningen om eventuell framgång, dels oron för att misslyckas. Det
förstnämnda sporrar människor att ta risker och förkasta monotont arbete. Det sistnämnda i
sin tur får människor att mer eller mindre avstå från åtaganden, som fordrar någon form av
insats. (McClelland, se Ångman et al., 1996, s. 41f) Människor med stort prestationsbehov
är mer nyskapande, vill ha ett utmanande jobb och är mer rastlösa (Bird, 1989, s. 78). Det
som bland annat utmärker entreprenörer är att de inte bara har många idéer, utan att de
utvecklar dessa. Entreprenörer gör detta just för att de anses ha ett större prestationsbehov
än andra människor. (Lambing & Kuehl, 2000, s. 17) Ett stort prestationsbehov medför, att
personer vill få respons på det som åstadkommits. Detta erhålls genom avslutade uppdrag
och storleken på inkomsten. (Bird, 1989, s. 78) Det är den eventuella chansen att få inre
tillfredsställelse av att lyckats skapa något som stimulerar entreprenörer och inte att tjäna
pengar. Vinsten visar bara på hur väl man har klarat av det hela. (Delmar, 1997, s. 20)

En inre locus of control kan tolkas som att individen anser, att hon kan påverka sitt öde
genom sina handlingar och att kontrollen ligger hos henne själv. Motsatsen är en person,
som anser att yttre krafter styr tillvaron oavsett vad hon själv gör. För en blivande
entreprenör är känslan att hon/han har kontroll över sitt handlande viktigt. Om man tror att
ens handlingar har betydelse, kommer framgångsrikt agerande att upprepas och det blir
färre misslyckanden i den entreprenöriella karriären. Människor med inre självkontroll har
gott självförtroende och stimuleras av sina egna bedrifter. (Ångman et al., 1996, s. 44f)
Locus of control kan samtidigt medföra en viss överoptimism om att företaget kommer att
bli framgångsrikt, vilket kan resultera i ett större personligt nederlag i det fall företaget inte
lyckas. Detta hänger nära samman med forskning om den individuella risken, som oftast
uppfattas som lägre än generella risker. Ett exempel kan vara att man aldrig tror att en
olycka ska hända en själv, det händer bara andra. (Delmar, 1997, s. 22)

Vissa forskare anser, att entreprenörer har en större benägenhet att ta risker än andra
människor. Entreprenörer ser sig ofta inte som människor som tar stora risker, men
accepterar generellt att risktagandet är en naturlig del av företagandet. Det kan också vara
viktigt att påpeka att entreprenören, genom att starta sitt företag, undviker andra risker,
såsom exempelvis ett misslyckande med att stiga i graderna inom en anställning.
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Människor tenderar även att minska sin riskbenägenhet ju äldre de blir. Den eventuella
familjesituationen kan vara en påverkande faktor till detta. (Bird, 1989, s. 87f)

Det är av betydelse att skilja mellan olika typer av risker, till exempel risker för
hälsotillståndet eller finanserna. Vidare beror det också på riskens omfång och hur mycket
man vinner eller förlorar. (Ångman et al., 1996, s. 48f) En entreprenör möter osäkerhet och
riskerar att få förluster inom fem områden: finansiellt, socialt, känslomässigt och fysiskt,
karriärmässigt samt organisatoriskt. Ekonomiskt sett är det möjligt att förlora allt på att
starta ett företag. Den blivande entreprenören satsar många gånger sina egna besparingar
och belånar eventuella hus för att få pengar till sin rörelse. Pengar kan också lånas av
riskkapitalister, vilket sätter entreprenören i en svår sits om inte verksamheten går runt. En
företagare får vara beredd på att arbeta mycket hårt för att få igång firman. Detta inverkar
på de sociala relationerna. Vänner och familj får ofta komma i andra hand. Att vara
entreprenör kan vara ensamt och stressande. Vid sjukdom är ensamföretagaren helt själv
och kan förlora både kunder och uppdrag. Det finns ingen som backar upp. Arbetet som
egenföretagare får vägas mot att inte kunna klättra på en karriärsstege som anställd. Oron
för att företaget inte ska ge vinst, att anställa och hur man ska behålla kvalitén och
flexibiliteten ju mer etablerat företaget blir, är exempel på organisatoriska risker. (Bird,
1989, s. 86)

En positiv självkänsla förstärker självförtroendet och eventuella motgångar rubbar då oftast
inte detta. Entreprenörer måste ha modet att chansa och känna att hon/han kan genomföra
uppdrag, vilket förmodligen bottnar i en stark självsäkerhet. Det kan vara viktigt att ha en
viss grundtrygghet i sig själv i kombination med självförtroende för att kunna arbeta
strukturerat. (Ångman et al., 1996, s. 51f) En entreprenörs uppfattning om sig själv är av
stor betydelse. Hon/han måste se sig själv, som en person som tar initiativ till att starta
företag. (Greenberger & Sexton, 1988, s. 6) Initiativrika människor, som ofta deltar i olika
projekt, har stort förtroende för sin egen kapacitet. Detta är i regel en nödvändighet för
företagande. (Johannisson & Lindmark, 1996 a, s. 28) Detta goda självförtroende beror på
att entreprenörer oftast har stor kunskap om marknaden, som de ska arbeta inom. Det kan
enligt Lambing och Kuehl till och med avgöra om entreprenörskapet ska bli framgångsrikt
eller inte (2000, s. 16). Generellt sett har entreprenörer ofta svårt att arbeta under någon
annan och vill gärna arbeta på sitt sätt, enligt Hisrich och Peters (2002, s. 67). De vill alltså
vara självständiga och ha självbestämmande. Delmar menar, att det i detta fall är svårt att
utreda vad som är hönan och vad som är ägget. Att någon önskar vara självständig kan leda
till att personen startar ett eget företag, lika gärna som att denna önskan uppstår som en
följd av att personen har startat företaget och vant sig vid att arbeta självständigt. (1997, s.
23)

Behov av prestation och inre locus of control är egenskaper som har diskuterats livligt i
entreprenörsforskningen (Shaver & Scott, 1991, s. 30). Forskarna är inte eniga om
kopplingen mellan prestationsbehov och entreprenörskap (Hisrich & Peters, 2002, s. 67).
Det är nämligen svårt att bevisa att det finns ett samband. Det är därför prestationsbehovet
har minskat i betydelse, när det gäller studier av en entreprenörs egenskaper. (Ångman et
al., 1996, s. 44) Enligt Delmar pekar empiriska studier på att det inte heller finns någon
direkt relation mellan locus of control och entreprenöriellt beteende (1997, s. 21). Det finns
även mycket kritik mot att entreprenörer skulle ha en större riskbenägenhet än andra
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människor, exempelvis Hisrich och Peters, som menar att forskningen inte kunnat påvisa
något samband (2002, s. 68). Lambing och Kuehl tycker också att entreprenörer oftast inte
tar höga risker, utan att de urskiljer riskerna tidigt och minskar dem så mycket som möjligt
(2000, s. 17).

Forskning om att en entreprenör besitter speciella egenskaper kräver, att entreprenörer är en
enhetlig grupp, vilket inte är fallet (Delmar, 1997, s. 23). Detta försvårar givetvis studierna.
Det är mer väsentligt att fokusera på individen än personligheten när det gäller
entreprenörer och det efterfrågas ett sådant skifte i studierna av entreprenörer.
Personligheten har fått för mycket utrymme i forskningen, anser Shaver och Scott. (1991, s.
28) De flesta av de här uppräknade egenskaperna har förkastats genom åren och ett resultat
av detta är att forskningen om entreprenörens egenskaper har minskat (ibid, 1991, s. 39).
Hisrich och Peters anser inte att det finns någon entreprenörsprofil, utan entreprenörer har
olika bakgrunder och erfarenheter, som bidrar till att göra varje entreprenör individuell
(2002, s. 66). Herron och Sapienza menar att vem som helst, som har tillräckligt med
ambition och skicklighet, kan bli entreprenör (1992, s. 54). Även om forskarna således är
oeniga om vilka egenskaper som kännetecknar entreprenörer, finns det trots allt vissa
egenskaper som kan vara bra att besitta för att lyckas i sitt entreprenörskap. Exempel på
sådana är enligt Johannisson och Lindmark ”självtillit, prestationsorientering, ihärdighet
och kreativitet”. (1996 b, s. 190)
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Syftet med den här uppsatsen är att studera vad som motiverar människor att bli
entreprenörer och hur de motiveras att fortsätta vara det. Med entreprenörer menar vi
personer som valt att starta eget företag. Vi vänder oss med vår uppsats främst till
studerande och yrkesverksamma inom biblioteks- och informationsfältet, då vi därigenom
hoppas öka intresset för entreprenörskap.

Många faktorer leder till beslutet att börja agera entreprenöriellt, enligt
entreprenörskapsforskningen. Naffziger, Hornsby och Kuratko (1994) har skapat en modell
som beskriver entreprenöriell motivation. Individens egenskaper, dennas omgivning, mål
och affärsidé samverkar med de affärsmässiga förutsättningarna för företagandet, till
beslutet att börja verka som en entreprenör. Till dessa komponenter läggs individens tro på
att hennes förväntningar har en chans att uppfyllas och att hennes handlingar leder till vissa
resultat. Valet att fortsätta att driva företaget görs genom att entreprenören utvärderar hur
väl förväntningarna uppfylls. Om dessa inte har uppfyllts, kan det hända, att motivationen
påverkas eller att företagets inriktning förändras. På motsvarande sätt influeras
motivationen då entreprenören analyserar sina handlingar och i vilken mån dessa har lett till
de resultat som önskades.

Vi har valt att hämta inspiration från Naffziger, Hornsby och Kuratkos modell i vår studie
av informationskonsulters motivation att bli och fortsätta att vara entreprenörer. Vårt arbete
har inneburit en växelverkan mellan teori och empiri. Våra ursprungliga teoretiska
utgångspunkter har modifierats efter att innehållet i intervjuerna visade att fyra av
faktorerna i modellen dominerade. Dessa fyra faktorer är undersökningens fokusområden:

1. Drivkrafter i företagandet
2. Entreprenörens omvärld
3. Entreprenörens individuella bakgrund
4. Personliga egenskaper som är väsentliga för rollen som entreprenör

De ovanstående perspektiven kan vara mycket breda och därför har vi avgränsat oss till ett
antal aspekter för varje fråga.

1. Synvinklar på entreprenörens drivkrafter omfattar förväntningar på företagandet,
utlösande faktorer till starten, skillnader mellan egenföretagande och anställning samt
fördelar och nackdelar med egenföretagandet. (jfr t.ex. Bird, 1989; Feldman & Bolino,
2000; Lambing & Kuehl, 2000)

2. Entreprenörens omvärld berör omgivningens reaktioner till företagandet. Olika aspekter
på företagsklimatet tas upp i form av myndighetskontakter, ekonomiska förutsättningar,
marknad, marknadsföring, regionala skillnader samt nätverk. (jfr t.ex. Hisrich & Peters,
2002; Hult et al., 1998; Johannisson & Lindmark, 1996)

3. Entreprenörens individuella bakgrund avgränsar förutsättningar vad det gäller
entreprenöriella förebilder, utbildning och yrkeserfarenhet. Här ryms också skillnader
mellan manliga och kvinnliga entreprenörer. (jfr t.ex. Hisrich & Peters, 2002; Sundin,
1995)
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4. Personliga egenskaper innebär sådana kvaliteter, som är typiska för entreprenörer och
som kan gagna företagandet. (jfr t.ex. Bird, 1989; Delmar, 1997; Ångman et al., 1996)

Vi har avgränsat oss till att undersöka enbart egenföretagare i Sverige, vilka erbjuder
tjänster som inhämtning, bearbetning och analys av information om exempelvis
konkurrenter, kunder och marknad, åt en extern uppdragsgivare. Anledningarna till detta är
vårt intresse för sådan verksamhet och anknytningen till ämnesområdet
informationsvetenskap. Benämningen på våra respondenter kommer sammanfattningsvis
vara informationskonsulter. Vi har beslutat att intervjua enbart den person som startade
företaget, alltså inte någon nu eventuell delägare. Detta beror på att vi koncentrerar oss på
entreprenörens motivation och upplevelse och inte på företagets verksamhet.
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Inledningsvis beskrivs hur undersökningen genomförts och hur det empiriska materialet har
analyserats. Vi resonerar även kring olika aspekter av undersökningens tillförlitlighet.
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I princip har allt material till teoriavsnittet lånats från ICE-samlingen (Informationscentrum
för entreprenörskap) vid högskolebiblioteket i Jönköping. Denna samling består av
internationell och svensk litteratur om entreprenörskap. Med hjälp av två forskare vid
Internationella handelshögskolan i Jönköping samt ansvarig bibliotekarie har vi lokaliserat
en stor del av materialet. Resterande litteratur har vi funnit via databaser som Libris och
ICE:s artikeldatabas. Även referenslistor i läst litteratur har varit till hjälp.
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Det är problemet som föreligger inför en undersökning, som ska avgöra metodvalet. Ett
problem i detta sammanhang ska tolkas som ”något man söker kunskap om” (Wallén, 1993,
s. 42). Problemet i den här studien har varit att ta del av informationskonsulters personliga
upplevelser av att starta och driva ett eget företag. För att komma åt dessa uppfattningar har
individuella, kvalitativa intervjuer utförts med sex respondenter. Orsaken till detta är att
målet var förståelse och djup och inte siffror och fördelningar (jfr Repstad, 1999, s. 9). Vi
ville fördjupa oss i vilken innebörd entreprenörskapet har för respondenterna. Eftersom
antalet respondenter var litet är det omöjligt att generalisera resultaten till att gälla alla
informationskonsulter (jfr Patel & Davidsson, 1994, s. 21).

Typen av intervju kan karaktäriseras som riktad och öppen. Det innebär att ”en vid fråga
belyses med frågeområden. Intervjuaren följer upp inom områdena. Respondenten
fördjupar sig i det som intervjuaren finner meningsfullt.”. (Lantz, 1994, s. 21) Den
intervjuade hade i samtalen frihet att ta upp det de ville inom de teman vi hade valt ut, och
vi ställde frågor och försökte styra ämnet så att samtalet hölls inom ramarna för
undersökningens syfte.
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För att genomföra intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) med olika teman,
som vi ville att respondenterna skulle reflektera över. Den preliminära intervjuguiden
kommenterades av handledare och en före detta informationskonsult, vilket ledde till
förändringar. Efter att de första två intervjuerna hade genomförts, förändrades guiden
ytterligare genom att frågorna omdisponerades.

Den slutliga intervjuguiden bestod av fyra teman. Först inledde vi med beskrivningen av
entreprenörens och företagets bakgrund. Vi började guiden med neutrala frågor om
respondenten och företaget, dels för att vi skulle kunna ge en beskrivning av de
intervjuades situation och dels för att vi ville inge förtroende och mjukstarta intervjun.
Därefter kom tre teman som behandlade valet att starta eget, tillvägagångssätt för starten
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och upplevelsen av att vara entreprenör. Varje tema bestod av ett par stolpar. Under
intervjuerna formulerade vi frågor utifrån guidens innehåll när det passade in i samtalet,
vilket är kännetecknande för icke-standardiserade intervjuer. (jfr Patel & Davidsson, 1994,
s. 64f)

Målet var, att alla teman i intervjuguiden skulle diskuteras, men ordningsföljden var utan
betydelse (jfr Starrin & Renck, 1996, s. 62). Syftet med att inte använda alltför
specificerade intervjufrågor, är att intervjuerna ska få formen av fria samtal, där det de
intervjuade väljer att ta upp styr resultatet. Detta kan kallas en icke-standardiserad ansats,
och innebär att det inte går att avgöra i förväg vilka frågor som är av betydelse (ibid, s. 56).
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Tanken var att intervjuerna skulle bli en form av ”vägledd konversation” (jfr Starrin &
Renck, 1996, s. 56). Det innebär att vår roll som intervjuare var att leda konversationen för
att se till att alla teman togs upp och kontrollera att vi hade förstått vad de intervjuade ville
ha sagt med sina uttalanden. Vi ser oss som medskapande i resultatet av intervjuerna och vi
eftersträvade ett bra samspel mellan oss och de intervjuade för att de skulle känna sig
trygga och vilja delge oss sina erfarenheter (ibid, s. 56-58).
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Till en början var intresset riktat mot personer vilka startat företag som erbjuder
informationsmäklingstjänster. Det tycks dock inte finnas så många svenska egenföretagare
som kallar sig för informationsmäklare, eller så är de bara svåra att hitta. Efter att ha gjort
efterforskningar hade vi funnit så få företag, som tycktes erbjuda informationsmäkling att
vi breddade perspektivet. Därför intervjuades också personer som startat företag inom
omvärldsbevakning och –analys samt business intelligence. Vi drar slutsatsen att branschen
för informationskonsulter är liten, eftersom vi faktiskt hade så stora svårigheter att finna
intervjupersoner. För att finna respondenter har vi använt artiklar i tidskrifter och
magisteruppsatser. Speciellt har vi haft nytta av Lindqvists uppsats
������������&�����
�
)������
6
������	����������������
�%$
������������	��
�
��
����%���	
"����%$
(2001).
Vi har också sökt i olika kataloger och sökmotorer på webben, som Google och Gula
sidorna. Några personer har vi kontaktat efter tips från andra informationskonsulter.
Sammanlagt kontaktades tolv personer, varav sex stycken avböjde deltagande. Bakom
bortfallet låg olika orsaker, till exempel tidsbrist, att man inte ansåg sig passa in i gruppen
informationskonsulter eller av ekonomiska orsaker.

De sex respondenterna i studien har alla startat ett eget företag. Fyra av dem arbetar
ensamma i företaget, och har inga anställda eller kompanjoner. Av de sex personerna har
två hunnit lägga ned sina firmor av olika anledningar och övergått till att bli anställda inom
annan verksamhet. Därefter har de startat företag igen. Fem av respondenterna är kvinnor
och en är man. Åldern varierar mellan 30 och 65 år. Geografiskt sett befinner de sig inom
eller i närheten av storstadsregioner. Respondenterna är anonyma i uppsatsen och har döpts
om för att inte kunna kännas igen. Vi har valt att göra så, eftersom antalet företag inom
denna bransch inte är så stort.
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Före intervjutillfällena sändes intervjuguiden ut till respondenterna för att de skulle få
möjlighet att tänka igenom frågorna i förväg. Intervjuerna ägde i fyra fall rum på respektive
företag. De övriga två företogs dels på ett kafé och dels i hemmet. Intervjuerna var mellan
45-75 minuter långa.

Alla intervjuer utom en spelades in på minidisc. Eftersom vi var två intervjuare delade vi
upp ansvaret, så att den ena höll i intervjun och den andra gjorde stolpanteckningar, skötte
inspelning och kompletterade med frågor. Vi skiftade roller mellan varje intervju. Under
den intervju som inte spelades in delades ansvaret, så att den ena intervjuade och den andra
enbart antecknade.

Intervjuerna var avslappnade, men det kändes som att de sista intervjuerna gick bättre. Det
var troligen för att intervjuguiden hade förbättrats och vi hade fått lite erfarenhet som
intervjuare. De intervjuade delade med sig av sina erfarenheter som entreprenörer. Vissa
var mer kortfattade och då fick vi ställa fler frågor. Det hände flera gånger att
intervjupersonerna svävade ut från ämnet varvid vi fick försöka dra dem tillbaka igen,
vilket inte alltid var enkelt. Ibland berodde det också på att vi själva ställde frågor som inte
var relevanta.
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Det är lämpligt att påbörja analysarbetet efter varje intervju och inte när alla intervjuer har
gjorts (Starrin & Renck, 1996, s. 69). Efter hand som vi utförde de olika intervjuerna,
diskuterade vi tankar, som uppkom under datainsamlingen. Dessa funderingar kom till
nytta i det slutliga analysarbetet, men de var också en hjälp att vidareutveckla den fortsatta
datainsamlingen (jfr Patel & Davidsson, 1994, s. 100f).

När intervjuerna hade utförts, transkriberades bandupptagningarna ordagrant. Det innebär,
att vi inför analysen hade en textmassa att arbeta med, vilket möjliggör en kvalitativ analys
(jfr Patel & Davidsson, 1994, s. 90). Vi delade in analysarbetet i olika faser.

Vi inledde med att enskilt läsa intervjuerna och stryka under nyckelfraser. Därefter
jämförde vi våra anteckningar och kom överens om vilka fraser, som vi skulle behålla inför
nästa steg. Nyckelfraserna i respektive intervju delades in i tre grupper efter intervjuguidens
huvudteman. Detta gjordes för att underlätta bearbetningen. Vi gjorde så med tre intervjuer
var och sedan diskuterade vi och kom överens om ändringar. I det fjärde steget lade vi ihop
alla intervjuer under de tre rubrikerna och delade upp rubrikerna oss emellan. Nu var syftet
att låta texten styra mer än intervjuguiden. Vi ville försöka att hitta ”mönster, teman och
kategorier i materialet” (jfr Patel & Davidsson, 1994, s. 101). Meningen var att försöka
arbeta med att gruppera de intervjuades uttalanden för att kunna jämföra dem. I det sista
steget slogs uttalandena ihop till löpande text. För att göra resultatet mer läsvänligt
blandades ren text med citat från våra respondenter.
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I syfte att granska en undersöknings giltighet och tillförlitlighet är det vanligt att använda
begreppen validitet och reliabilitet. Att mäta det som avsetts mätas kallas alltså för validitet
och att detta sker på ett tillförlitligt sätt kallas reliabilitet. Att genomföra en studie väl
räcker inte om man undersöker fel saker, eftersom ”hög reliabilitet är ingen garanti för hög
validitet” (Patel & Davidsson, 1994, s. 85).

Innehållsvaliditet innebär, att någon med kunskaper om det aktuella området analyserar
undersökningsinstrumentet för att försäkra, att intervjuguiden har ett innehåll som stämmer
med studiens syfte (Patel & Davidsson, 1994, s. 86). Av detta skäl valde vi att skicka
intervjuguiden till en person, som själv har varit verksam som entreprenör inom
informationsbranschen, men som inte hade möjlighet att bli intervjuad. Guiden studerades
också av handledare och studenter vid bibliotekshögskolan i Borås. Reflektioner från dessa
personer ledde till att förbättringar i intervjuguiden gjordes.

För att öka studiens tillförlitlighet valde vi att ”lagra verkligheten” genom att spela in
intervjuerna på minidisc (jfr Patel & Davidsson, 1994, s. 87). En intervju var inte möjlig att
spela in, vilket tyvärr gjorde att vi bara kunde använda våra anteckningar från intervjun.
Antecknaren hann inte med att skriva allt som diskuterades, och var alltså tvungen att göra
ett urval av det som diskuterades. Det är inte säkert, att det som antecknaren fann viktigt
var mest relevant. Därmed har säkerligen intressanta uttalanden försvunnit.

Utskrifterna sändes till respondenterna för kommentarer. Eftersom branschen som de
intervjuade verkar inom är ganska liten, var det viktigt, att de själva fick avgöra vad som
kunde stå med i uppsatsen. Eftersom ingen inkom med några reflexioner, drog vi slutsatsen
att de intervjuade kunde stå för vad de hade sagt. När analysen var klar skickade vi återigen
texten, nu med fiktiva namn, till respondenterna för kommentarer. Alla respondenterna
svarade denna gång och godtog vad vi hade skrivit.

Att vi båda deltog i intervjuerna ökar reliabiliteten. Två personer har möjlighet att ta in fler
intryck. De intryck vi fick kan dessutom jämföras. Ju större överensstämmelse mellan
intrycken, desto tillförlitligare blir undersökningen. Detta kallas för
interbedömarreliabilitet. Tillförlitligheten ökar också med högre grad av standardisering.
Eftersom vi använde oss av en relativt öppen intervjuguide kan detta alltså minska
tillförlitligheten, då nödvändigtvis inte frågorna formulerades på samma sätt till alla
personer. Vi måste också räkna med att vi som intervjuare påverkade de intervjuades
beteenden. Det är lätt hänt och svårt att motverka att frågor blir ledande, men man kan
försöka ha detta i åtanke under intervju och analys. (jfr Patel & Davidsson, 1994, s. 87).
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I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår undersökning, byggt på kvalitativa intervjuer.
I det första avsnittet ges en bakgrund till de intervjuades företag. Därefter redovisas
resultaten enligt våra frågeställningar i områdena entreprenörens drivkrafter, omvärld,
individuella bakgrund och personliga egenskaper. Våra respondenter är anonyma och har
döpts om till fingerade namn. Dessa är: Anna, Eva, Fredrik, Helen, Karin och Sara.
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I denna del av resultatet skildras inledningsvis kortfattat informationskonsulternas karriärer
som entreprenörer och sedan redogörs verksamhetens innehåll och
informationskonsulternas framtidsplaner.
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Karin drev igång sitt företag redan i mitten av 1980-talet. Sara etablerade sig i början av
1990-talet. Tre av respondenterna startade sina företag under senare delen av 1990-talet.
Fredrik startade sitt företag senast, bara för ett år sedan. Helen är den enda som har någon
anställd. Fem av de intervjuade var vid intervjutillfället ensamföretagare. En av dem har
därefter lagt ned sitt första företag och startat nytt med en partner.

Eva och Helen sa upp sig och körde i gång sina företag på heltid direkt. De övriga fyra
påbörjade sin entreprenöriella bana när de fortfarande var anställda. Anna och Helen är de
enda som helt hållit sig till egenföretagandet på heltid sedan de startade sina företag. Karin
liksom Sara har periodvis kombinerat sitt företagande med deltidsarbete. Växlingen mellan
eget företag på deltid och heltid har berott på att behovet av deras tjänster har varierat under
åren. Fredrik och Eva har lagt ned sina första företag. Båda har startat nya företag, Fredrik
efter en tids arbetslöshet och Eva efter ett års mellanspel som anställd i ett annat företag.

Flera av de intervjuade hyr lokal, många gånger tillsammans med andra företagare från
andra branscher. Karin och Anna har båda valt att arbeta hemifrån. Anna därför att hon vill
kunna välja var hon ska leva och bo, det anser hon vara omöjligt med ett fysiskt företag.
Hon flyttade tidigt i sitt entreprenörskap från en storstad till en mindre ort.

Exempel på titlar som de intervjuade använder själva är konsult (inom information
respektive kommunikation), dokumentalist samt researcher. Att presentera sig som konsult
kan vara ett sätt att inte ringa in sig och bli för smal, enligt en respondent. Å andra sidan
nämner en annan av de intervjuade, att hon har svårt för ”konsultordet”, eftersom det är
möjligt att vara konsult i nästan vad som helst. Vilken titel respondenterna använder beror
ofta på vem de pratar med. Eva anser att det inte ligger någon prestige i olika titlar. Inte
heller Helen tycker att titeln är särskilt viktig. Hon varierar sin yrkestitel efter tillfället, men
skulle aldrig presentera sig som direktör. Istället för att ange en särskild titel kan istället
företagets verksamhet beskrivas, säger flera intervjuade. Sara säger att hon aldrig använder
sig av titlar, hon klargör istället vad det är för tjänster hon erbjuder. Det viktigaste är, enligt
Eva, att göra det lätt för mottagaren att förstå vad hon sysslar med. Ibland kan det dock vara
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svårt att förklara, anser både hon och Fredrik. Marknaden känner inte alltid till vad de här
företagen sysslar med.
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Alla har stannat inom sin ursprungliga bransch. Det beror på att det är där deras kompetens
och kontakter finns. Fyra av de intervjuade tog helt sonika det koncept och den målgrupp
de tidigare arbetat med in i sitt eget företagande. Tjänsterna företagen erbjuder har
modifierats sedan starten, men i olika grad. Karins företagande uppkom när hon fick ett
erbjudande om ett uppdrag på konsultbasis, vilket fortfarande ligger till grund för hennes
försörjning. Hon har liksom Sara arbetat med olika projekt inom informationssökning och
utbildning. Anna har erbjudit ett stort antal informationstjänster. Eva och Fredrik erbjöd
relativt specifika tjänster inom omvärldsbevakning. Helen är den vars tjänster har förändrat
sig minst. Hon har hållit fast vid omvärldsanalys och business intelligence sedan starten.

De intervjuades verksamheter befann sig vid tiden för intervjuerna i olika skeden. Helen
och Anna, vilkas företag är relativt etablerade, hoppas på tillväxt. Helen skulle gärna vilja
anställa fler medarbetare, så att företaget inte blir så känsligt vid oväntade situationer. Anna
vill främst se en ekonomisk tillväxt för hennes tjänster, men hon har ingen önskan att
anställa någon. Båda två kan tänka sig att sälja sina företag och dra sig tillbaka i framtiden.
Anna menar dock att det är bra att inte företaget har ägarens namn, eftersom det då blir
svårt att lämna ut det till försäljning. Karin har tagit ut pension, men har fortfarande kvar
sitt allra första uppdrag i liten skala samt några mindre åtaganden. Hon hoppas få behålla
dessa så länge hon har lust att arbeta.

Sara, Eva och Fredrik var vid intervjuernas genomförande mitt uppe i planeringsprocessen
för sina nya verksamheter. De har alla stött på stora problem just i form av en svårbearbetad
marknad. För alla tre har detta lett till att företaget varit vilande periodvis, att det
omvandlats eller att det har lagts ned. Sara ska ändra fokus på sina tjänster mot mer
konkurrentbevakning. Hon känner sig oerhört entusiastisk och förstår inte ”att man inte
ledsnar efter så många år”. Medvetenheten inom branschen har också ökat sedan Sara
startade sitt företag. Eva har precis startat sitt nya företag och känner, att det är lite rörigt.
Affärsidén är numera research åt kunder inom en specifik bransch, men hon är inte säker på
att hon vill nischa sig för mycket. Karriären, enligt Eva, ska se ut som ett träd - man kan
hoppa av en gren och göra en parallellflyttning, där det är möjligt att utveckla sig, och
sedan upp ett steg i trädet. Hon hoppas kunna samarbeta med andra entreprenörer i ett
nätverk som gemensamt äger ett varumärke och kanske sitter i samma lokaler. En stor
fördel är, att hon då får arbetskamrater och slipper arbeta ensam. Fredrik har modifierat och
breddat sin ursprungliga affärsidé. Han väljer denna gång dessutom att starta företag
tillsammans med en partner.
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I detta avsnitt redovisas olika aspekter på drivkrafter i företagandet. Vi inleder med
respondenternas förväntningar före starten och vad som utlöste starten. Därefter rapporteras
åsikter som framkommit vad det gäller skillnader mellan egenföretagande och anställning
och fördelar respektive nackdelar med att vara egenföretagare. Vi avslutar med
respondenternas drivkrafter i sitt entreprenörskap.
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Ingen av de intervjuade hade drömt om att starta eget, de hade knappt ens funderat på
möjligheten. Helen till exempel tyckte att det var ”toppen att vara anställd” och Eva tyckte
att det ”verkade fullkomligt vansinne att ha ett eget företag”, eftersom det var
högkonjunktur och hon just hade fått sitt första barn då hon startade sitt företag.

De intervjuade förväntade sig inte heller något speciellt av att bli egenföretagare. Någon
ville mest testa om idén skulle hålla. Låga förväntningar före start präglar uttalandena.
Fredrik säger, att eftersom alla sa att han kunde räkna med det värsta, hade han inte
förväntat sig så mycket positivt. Helen säger, att andra hade skrämt upp henne med att det
skulle innebära arbete dygnet runt och att det skulle vara svårt att få företag att bli
ekonomiskt bärande. Hennes föreställning var att hon bara skulle sköta ekonomi och inte få
arbeta med det hon ville. Detta verkade för henne som en mardröm. Det blev aldrig så i
verkligheten, säger Helen. Sara hade förväntat sig en lång startsträcka, men trodde inte ”att
marknaden skulle vara så hårdnackad”.
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Yrkeserfarenhet kan vara en katalysator i starten. Sara säger att hon tyckte att hon satt på så
mycket kunskap som andra företag skulle kunna ha nytta av, vilket ledde henne in på
tanken att starta eget. För hälften av de intervjuade var det dock främst missnöje med
arbetssituationen, som var den utlösande faktorn till att starta eget företag. Arbetsplatserna
de arbetade på blev antingen uppköpta eller förändrade på annat sätt sin verksamhet. En av
respondenterna startade sitt företag tidigt vid sidan av sin anställning. Tanken var att ha en
”buffert”, eftersom det skulle bli svårt att få jobb i den branschen, om det blev
uppsägningar på företaget. Personen sa själv upp sig efter ett tag. De andra två slutade sina
anställningar och startade därefter sina verksamheter. Det var svårt att hitta nya jobb och
den enda utvägen var att starta eget för att få en inkomst.

En av de intervjuade var missnöjd med situationen på sitt tidigare arbete på så sätt att hon
tyckte att hennes lönenivå inte följde med företagets framgångar. Hon valde att inte
acceptera det längre och sade upp sig. Dessutom ville hon byta spår och använda och sprida
den yrkeskunskap hon fått genom åren på något annat sätt.

Egenföretagandet kan uppkomma av en slump. När en av respondenterna blev erbjuden det
första projektet sa kunden att det vore bättre om hon fakturerade dem från ett eget bolag än
att hon blev anställd av dem. Hon startade då sin enskilda firma och drev den på deltid
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bredvid sin anställning. Flera år senare upplevde hon, att de idéer hon kom med på sin
arbetsplats varken uppskattades eller togs till vara. Motståndet hon mötte ledde till att hon
tröttnade. Därför hoppade hon av när hon fick chansen och blev heltidskonsult.
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Bara en av de intervjuade är villig att återgå till anställning. Fredrik säger att om något
större företag erbjöd honom att göra samma sak hos dem som han gör nu, skulle han kunna
tänka sig att göra det i stället. Det är inte nödvändigt att lägga ner företaget i så fall, utan då
skulle han ha det vilande. Av de övriga har några under åren växlat mellan att vara
anställda och egenföretagare. Eva säger, att Sverige är ett fantastiskt land om man är
anställd, men trots det är hon inte beredd att ge upp sitt egenföretagande och har därmed
samma inställning som fem av de sex intervjuade. De kan inte tänka sig att gå tillbaka till
en anställning. Sara säger följande ”den frihet som det är att vara egenföretagare, det vill
mycket till innan jag byter ut den”. Det är just friheten att bestämma över sig själv som
lockar.

Eva, Anna och Sara är övertygade om att det kommer att vara omodernt att vara anställd i
framtiden. Eva uttrycker, att det är ”en förlegad tanke, i alla fall i min bransch” och menar
att frilansande konsulter lättare kan kopplas ifrån när behoven minskar för deras tjänster.
Ingen av dessa tre är heller intresserad av att anställa någon i företaget. Behöver Anna extra
hjälp hyr hon helt enkelt in den. Framtiden är, enligt Sara, att samarbeta med andra
egenföretagare i projekt. Det ger frihet, men samtidigt en trygghet, eftersom det bör finnas
ett avtal i botten. Helen, som redan har en anställd, tycker inte att det är särskilt krångligt.
Hon skulle gärna anställa fler för att företaget ska bli mindre sårbart vid sjukdom. Fredrik
kan också tänka sig att anställa ett par medarbetare, när det nya företaget har kommit igång.
De måste i så fall passa väl in i gruppen och verksamheten, eftersom han anser, att det lilla
företaget har en särskild dynamik. Fredriks åsikt är också att den som startar ett företag inte
kan vara med och låta det växa.

Egenföretagaren har möjlighet att fylla sitt arbetsliv med projekt hon själv hittat på, menar
Anna. Den egna expansionsfriheten är viktig, men också möjligheten att styra arbetsdagen.
Om Eva har lust att gå och shoppa en eftermiddag kan hon tillåta sig det, vilket inte vore
möjligt om hon var anställd. Tiden kan hon jobba igen vid ett annat tillfälle. Anna säger, att
hon inte skulle vilja jobba 9-17 hela livet. Hon kommer dock fram till att hon nog arbetar
mer som företagare än som anställd, eftersom hon ofta arbetar under morgnar och kvällar.
Samtidigt som egenföretagandet ger frihet och möjlighet att bestämma över
arbetssituationen kan det upplevas som negativt. Fredrik tycker att ”friheten är sådär”, den
som har sitt eget företag är mer driven att göra saker än en anställd. Det kan vara
påfrestande att vara sin egen och inte ha något givet arbete att göra. Karin säger, att hon
ibland tänkt att ”jag skulle vilja stå vid ett löpande band och sortera ärtor” för att vila upp
sig ett tag.

Helen ser inga hinder till varför inte alla skulle kunna starta sin egen verksamhet, om det
bara finns en lönsam affärsidé. Eva tror att samhället, och särskilt tjänstesektorn, skulle
vinna mycket om fler startade eget. Egenföretagaren måste vara mycket mer noggrann och
effektiv i sitt arbete. Som anställd kan du sova bort tid framför datorn utan att det märks,



39

säger hon. En utomstående konsult har större möjligheter att vara kontroversiell och kan
föreslå fler genomgripande förändringar än en intern medarbetare med begränsad frihet. En
anställd kan vara rädd om sitt arbete och blir därför mer försiktig, tror Anna.

En skillnad mellan anställning och eget företag kan vara lönenivån. Fredrik, som är i
startfasen av sitt nya företag, anser att han har sänkt kraven. ”En dålig lön när man är
anställd är helt plötsligt en bra lön när du kör eget”, tycker han. Karin, som har drivit sitt
företag en längre period, menar att hon har tjänat mycket mer än vad hon hade gjort som
anställd, åtminstone under de åren företaget gick riktigt bra.
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Respondenterna är totalt eniga om att den främsta fördelen med att ha ett eget företag är att
få göra det de vill och själva bestämma sin väg. Det finns ingen som kan säga upp en eller
ta beslut över ens huvud. Vidare så är det skönt att slippa ett stort personalansvar och bara
vara ansvarig för sig själv. Både Helen och Fredrik tycker det är oerhört skönt att slippa
möteskarusellen. Helen säger också, att det är en fantastisk känsla att få känna
tillfredsställelsen av att ha gjort något ”med sig själv, sitt eget huvud” och samtidigt få in en
inkomst. Hon påpekar, att det är ett annat värde i de pengar som hon drar in till sitt företag,
än om hon hade tjänat in dem till en stor koncern. Eva berättar, att hon har vuxit enormt
mycket som person sedan hon blev egenföretagare. För Anna och Karin, som båda har
barn, är en fördel just möjligheten att kunna styra sin tid som de vill. Karin tycker det är
skönt att ”inte behöva gå upp klockan halv sju varje morgon”, hon tycker stressen har varit
mindre på grund av detta. Fredrik anser, att bästa sättet att få en anställning är, att ha ett
eget företag. Det är en ”väldigt bra grej på cv:t”. Helen tycker, att hon har världens bästa
jobb. Både hon och Karin anser, att det bästa de gjort i yrkeslivet var att starta egen firma.

Alla de intervjuade är överens om att bristen på trygghetssystem och osäkerheten med
ekonomin är de största nackdelarna med att vara egenföretagare. Som ensamföretagare är
sårbarheten stor vid sjukdom. Inkomsterna är opålitliga, ”den dagen uppdragen slutar så har
vi inga löner”, säger Helen. Inga pengar kommer heller in, om man tar semester. Helen,
Eva och Karin berättar alla om den dagliga kampen, kämpandet för att varje dag ha
uppdrag. Den tar aldrig slut, inte ens på söndagar. Helen säger, att hon alltid står stand-by i
fall någon kund vill ha hjälp. Alla de intervjuade säger, att för egenföretagare är intäkten
inte alltid så stor. Det är viktigt att veta för potentiella entreprenörer innan de ger sig in
branschen. Ytterligare ett minus är pensionen, som, enligt Fredrik, inte blir särskilt stor för
en egenföretagare. Det är därför absolut nödvändigt att själv pensionsspara, men det är lätt
att glömma bort.

Särskilt jobbigt kan också kontakten med myndigheten vara. Alla regleringar och lagar som
finns för egenföretagare och skatterna som måste betalas. Ensamföretagare har ofta inte
heller tillgång till olika sorters support, exempelvis datasupport. Detta saknar verkligen Eva
och Anna, medan Sara har en man som är datakonsult och som hjälper henne när det
kniper.

Ensamheten är extra tung och jobbig för ensamföretagaren. Det finns till exempel ingen att
diskutera svåra frågor med. Respondenterna, som har arbetat helt själva, säger att det hade
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varit skönt med arbetskamrater. De har löst situationen på olika sätt. En har sett till att ofta
gå och äta lunch med vänner och kunder. En annan har hyrt in sig i lokaler, så att hon inte
ska behöva sitta ensam och arbeta. Sara nämner också att det kan vara svårt med
trovärdigheten inför kunder. Kunderna kanske vill välja en firma med fler konsulter för att
det känns tryggt. Då får man lita sig på sina erfarenheter och sitt kontaktnät. Det är också
möjligt att bli lurad som ensamföretagare, berättar Eva. Vid ett uppdrag tackar
entreprenören många gånger nej till andra kunder och ägnar mycket tid åt projektet.
Problem kan uppstå om det visar sig, att uppdragsgivaren inte är pålitlig och inte betalar
fakturan. Det kan då bli svårt att ställa krav på kunden för ensamföretagaren.
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Drivkrafterna hos de intervjuade är många. Flera betonar samspelet mellan arbete och
privatliv, båda måste stämma ihop för att livet ska vara bra. ”För man är ju en hel
människa” som Sara säger. Som egenföretagare får du ”total beslutanderätt över dig själv,
ditt jobb och ditt liv”, och det är drivkraften enligt Helen. Det fria arbetssättet är en viktig
sporre.

Flera av respondenterna påpekar möjligheten att kunna kombinera karriär och familjeliv.
Sara säger, att hon vill kunna vara så mycket som möjligt med sina barn, men samtidigt ha
ett meningsfullt arbete. Hon menar, att för att kunna arbeta på det sättet hon ville fanns
ingen annan möjlighet än att göra det som egenföretagare. Helen tycker att drivkraften är
att ”ha ett schyst jobb, schyst betalt och kunna få göra det man själv tycker är roligt”.
Fredrik tycker att det känns ”fel att säga jag vill göra det jag tycker är kul för att jag hade
aldrig jobbat om jag hade kunnat skita i det”. En liknande åsikt uttrycks av Karin, som
tycker att det är härligt att vara ledig. För att kunna det måste hon dra in en viss summa.
Även Sara vill tjäna tillfredsställande med pengar och ändå ha tillräckligt med tid till sin
familj.

”Du kan absolut inte starta företag om du vill tjäna pengar”, säger Fredrik och menar, att
han inte startade eget för att bli rik. För flera av de intervjuade är det trots allt på så sätt, att
pengarna ger möjlighet att försörja dem själva och deras familjer i förekommande fall. Eva
känner att hon är ganska visionslös, drivkraften för henne är främst att dra in så mycket, att
det blir en hygglig lön över när alla avgifter är betalda. ”Bara jag gör det så och har
någorlunda vettiga arbetsuppgifter, då är jag rätt nöjd.”, säger hon. Helen upplever det som
att man står sig själv mer nära när man ska se till att familjen får in pengar, företaget måste
helt enkelt gå runt.
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Avdelningen som berör affärsklimatet består av flera underrubriker, som alla berör
omvärldens reaktioner och påverkan på egenföretagandet. Inledningsvis avhandlas, vilken
respons informationskonsulterna fick från sin omgivning, när de startade eget företag.
Därefter redovisas nätverk, hur kontakt med myndigheter upplevs och hur de intervjuade
sköter de ekonomiska frågorna i företagen. Marknaden och kunderna beskrivs, liksom
marknadsföring och kompetensutveckling.
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När de intervjuade tog steget att starta eget, reagerade omgivningen oftast positivt. Karin
berättar, att det som kunde vara svårt för en del att förstå var, varför hon lämnade en fast
anställning för en osäker tillvaro som egenföretagare. Detsamma mötte Eva, dock främst
från föräldragenerationen, som var mycket skeptiskt inställd. Folk runt omkring både Helen
och Fredrik tyckte att de var modiga. Båda anser dock, att det finns en tendens att
överdramatisera egenföretagarnas insats för samhället i jämförelse med anställda. När
Karin, som var först ut som entreprenör, startade sitt företag ansågs det inte fint att vara
egenföretagare. Detta fenomen påtalas också av Helen. Hon startade dock sitt företag
senare och har inte mött den attityden själv.
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Alla respondenter poängterar att det är viktigt att delta i olika nätverk. Anna använder sig
mycket av sin branschorganisation, hon får många uppdrag via den. Fredrik försöker
identifiera andra företag, som sysslar med samma sak som han gör, ”för att få någon
organiserad branschkänsla”. Han tycker, att branschorganisationer är viktiga, precis som
Eva. Trots att hon tror på idén att knyta samman människor som arbetar med samma saker
är hon inte med i någon intresseförening för tillfället. Den organisation Eva tillhörde
tidigare har hon lämnat, eftersom hon tyckte att hennes tjänster hade glidit ifrån
organisationens intresseområden. Helen har varit medlem i organiserade föreningar, men
tröttnade eftersom hon inte tyckte att hon fick valuta för avgifterna. Dessutom menar hon,
att de bara ”brukar gå ut på att supa sig full och prata om annat”.

De intervjuade tycker, att de informella nätverken är viktigare än de formella. De
förstnämnda består oftast av vänner och kollegor. Helen och Karin använder sig endast av
sådana kontakter. Helen har stort utbyte med det företag, som hjälpte till att starta hennes
företag, dels har hon hittat nya kontaktnät. Dock anser hon, att man ”inte ska överdriva det
där med nätverk heller”. Karin utnyttjar inte heller formella nätverk, utan hennes kontaktnät
består av människor hon träffar via uppdragen. Sara har två olika informella nätverk. Ett
består endast av fyra stycken personer, som träffas en gång i månaden. De är alla
entreprenörer, men har olika professioner. Detta nätverk är viktigt, då de verkligen litar på
varandra och kan stödja varandra i arbetet, om så behövs. De försöker också driva på
varandra att utveckla sig själva och företaget. I det andra nätverket finns ett antal kvinnor
med olika yrken. Varannan gång är de seriösa, och lyssnar till exempel på ett föredrag, och
varannan gång gör de något roligt tillsammans.
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Även i det mer praktiska företagandet kan tidigare kontakter visa sig vara användbara. Nu
när Fredrik och hans kollega startar om, funderar de på att expandera och då kommer de att
använda sig av det informella nätverk, de har byggt upp. Eva tror på samarbete i det
avseendet att flera småföretagare kan bilda nätverk med ett gemensamt servicebolag,
gemensamma lokaler och en reception. Hon lägger dock in en reservation om att det kan
vara farligt att ha företag tillsammans med människor man inte litar på. Helen tycker, att
det kan vara lämpligt att jobba tillsammans med firmor som gör liknande saker. Det kan ge
möjlighet att dela på större uppdrag. Sara anser också, att det kan vara bra att liera sig med
någon annan, eftersom det är omöjligt för en liten konsult att ha alla kunskaper själv.
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Kontakten med myndigheterna kan vara svår. Fredrik talar om ”alla de här stora drakarna
som man måste slåss med … a-kassa, arbetsförmedling, skatteverk och PRV”. Snabba
beslut från myndigheterna är skönt, men det händer sällan, tycker Fredrik. Eva anser, att det
svåraste vid startandet av företag är att fylla i alla blanketter. Blanketterna är inte så väl
anpassade för nyblivna egenföretagare. Exempelvis måste den beräknade inkomsten fyllas i
och ”eftersom jag inte har en aning om hur mycket jag kommer att tjäna, kan jag ju inte
ange det”, säger Eva. Vidare är det mycket svårt att förstå blanketten. Eva berättar, att trots
att hon är akademiskt examinerad och hennes man är civilekonom, kunde de knappt förstå
blanketten. Förutom dessa problem tycker inte Eva det var praktiskt svårt att starta
företaget, utan det ”ger sig självt lite grann”. Eva anser, att det särskilt är
skattemyndigheterna som är jobbiga. Det kan vara svårt att få ett riktigt svar och det är inte
alltid lätt att veta ”vad man vill fråga om”. Hon tycker emellertid, att skattemyndigheterna
ger bättre service nu när hon startar företag på nytt. Det är mycket tack vare deras
information som finns på Internet. Karin har god kontakt med skattemyndigheterna och det
är enligt henne fullt möjligt att ringa och diskutera olika möjligheter med dem. Vad gäller
bidrag till företagare har respondenterna olika åsikter. Någon tycker att bidragstagande
innebär en risk för att någon annan ska bestämma över deras verksamhet. En av de
intervjuade är däremot mycket positivt inställd till bidrag, men tycker att det nästan är
omöjligt att söka bidrag utan extern hjälp.
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Det är viktigt som konsult att kunna ta betalt för sina tjänster. Enligt Anna är det inte
möjligt att ta ut mindre än 500 kr i timmen, för annars blir företaget aldrig lönsamt. De
intjänade pengarna måste täcka även tid för administration och egen kompetensutveckling.
Det går alltså inte att sälja 100 procent av tiden.

Helen, Sara och Anna har valt att köpa alla ekonomitjänster. Helen är också tvungen att ha
en revisor, eftersom hon har ett aktiebolag. En anledning till att de hyr in hjälp är, att de
inte tycker det är roligt att sköta ekonomin. Framförallt beror detta på att de vill ägna sig åt
sitt arbete. Administration tar bara tid och det får man inte betalt för. Eva håller med om
detta. Hon sköter inte heller sin ekonomi själv, utan den tar hennes man hand om. Eva har
alltså inte behövt köpa denna tjänst, men hade hon inte haft hjälp av sin man, hade hon
använt sig av en revisor. Karin och Fredrik sköter själva ekonomin i företaget. Karin säger,
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att hon har en enkel bokföring med ”en flik för utgifter och en flik för inkomster”. Själva
deklarationen får hon däremot hjälp med av en god vän. Fredrik tycker inte bokföring är
jobbig, för då har man också egen kontroll över sin ekonomi. Majoriteten av de intervjuade
säger, att det är mycket viktigt att tänka på att lägga undan pengar till olika
pensionsförsäkringar, när man är egenföretagare.

Alla respondenter utom Helen har valt enskild firma som företagsform. Helen satsade redan
från början på ett aktiebolag. De respondenter som har en enskild firma har valt denna
företagsform för att det är enkelt och går snabbt. Karin tycker det är skönt med enskild
firma, för då ansvarar hon bara för sig själv ekonomiskt. Fredrik menar däremot att det är
just det att han är ensam ansvarig, som innebär en risk. Anna anser att risken är liten för en
konsult, eftersom det inte existerar något varulager. Evas uppfattning är att det är vanligare
att kvinnor startar enskilda firmor och män väljer aktiebolag. Trots att det bara är Helen
som har ett aktiebolag, anser de andra respondenterna, att den bästa företagsformen är just
aktiebolag. På detta vis hålls affärerna ifrån den privata ekonomin. Fredrik anser, att det
finns ”en seriositet bakom ett aktiebolag”, som han tycker inte finns i andra företagsformer.
Detta är dock något som Fredrik inte har fått problem med ännu i sina affärsrelationer.
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Helen tror att det finns en bred marknad för informationskonsulter att arbeta på. Behovet är
stort, eftersom ”ju fortare allting går och ju mer tillgänglig informationen blir, desto svårare
blir det att kunna sålla”. Hon välkomnar i så fall sina konkurrenter, för hon tror att
marknaden räcker för dem alla. Helen menar också att det är en fördel att ha ett
informationsföretag i Sverige, för det är lätt att hitta information då det finns många register
som är offentliga. Fredrik tror också på en stor marknad, men att den måste byggas upp.
Eva berättar att de på hennes förra arbetsplats spådde informationsavdelningarnas död på
svenska företag. Allt mer verksamhet skulle läggas ut på underleverantörer. Det blev inte
så, för när det börjar gå dåligt för företag vill de behålla kontrollen över sin verksamhet.
Hon ser dock att det finns en marknad för punktinsatser på företag. Sara känner inte av
någon direkt konkurrens och känner också att det finns utrymme för många att arbeta inom
branschen. Den svåraste konkurrensen är snarare ”oförståendet inom företaget”, att de inte
förstår hennes verksamhet. Medvetenheten är dock större idag än när hon startade sitt
företag, mycket tack vare Internet. Fast detta är också något som har slagit tillbaka på
informationskonsulterna. Kunderna känner att ”varför ska vi betala för sådana här tjänster,
när man ändå kan få tag på information gratis”. Eva anser även hon, att de främsta
konkurrenterna till henne är de interna medarbetarna hos kunden. När tiderna är dåliga
anlitas inga konsulter. Hon känner dock, att hon är dålig på sin egen konkurrentanalys.

Företagens kunder är av olika slag. För Sara är det viktigast, att kunden verkar rolig att
arbeta med. Det är viktigt att känna till kundens bransch, anser Fredrik, som har valt att
vända sig till mindre IT-företag, då han har erfarenhet från detta område. Eva riktar sig
också till den målgrupp som hon arbetat med när hon var anställd: ”man tar det som är
enklast”. Denna målgrupp är mestadels tjänsteföretag. De övriga har kunder inom olika
sektorer. Hälften av de intervjuade vänder sig främst till stora företag och organisationer.
Det behöver inte vara en nackdel att vara en liten informationskonsult. En mindre aktör
kostar inte lika mycket att anlita och är ofta mer flexibla, enligt Sara.
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Enligt de intervjuade är det svårt att marknadsföra sig på något annat sätt än via det
personliga nätverket för att skaffa kunder. En nöjd kund kan ge två nya kunder. Helen
började sin bana som egenföretagare genom att tala om för människor hon kommit i
kontakt med på hennes förra arbetsplats att hon skulle starta eget. Sara anser också att
hennes tjänster är så pass komplicerade att de måste förklaras personligen. De kan alltså
inte marknadsföras i en annons. I början handplockade Sara sina kunder, men nu använder
hon sig av sitt kontaktnät. Karin har inte behövt marknadsföra sig, utan hon har själv blivit
kontaktad för olika uppdrag. Hon tycker det är svårt att sälja sitt budskap. Anna
marknadsför sig ofta via föredrag. Fredrik försöker sälja in sin verksamhet överallt han
befinner sig. Det är viktigt att synas och höras i många sammanhang och inte dra ner på sin
kommunikation, när det går dåligt. Det gäller många gånger att ”känna rätt människor på
rätt ställe”.
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Kompetensutveckling kan vara problematiskt för en ensamföretagare. Att underhålla sin
kompetens kräver både tid och pengar. Karin påpekar, att det är ”mycket sådan obetald
arbetstid” som har gått åt till egen utveckling. Hon har till exempel försökt att utveckla sina
språkfärdigheter genom en kurs i utlandet. Tyvärr blev detta oväntat kostsamt. Karin
försökte dra av kostnaden på företaget, men lyckades inte. Så fort det handlar om att
förhöja, istället för att underhålla, sin kompetens måste det betalas av egenföretagaren själv.

Det finns sällan någon som uppmuntrar entreprenören att göra saker för sin egen förkovran.
Eva tycker verkligen det är svårt. Hon önskar sig en mentor, som kunde hjälpa henne med
detta. Den mesta kompetensutvecklingen för respondenterna har skett på egen hand genom
självstudier och kollegiala kontakter. Helen har ingen plan för sig och sin anställde, utan det
är ganska opretentiöst. De försöker gå på en del kurser och läsa böcker. Då Sara har varit
barnledig i flera omgångar, har kompetensutvecklingen blivit försummad. Hon försöker
läsa mycket, precis som Helen och Eva, och använda sig av Internet. Ofta är det i och med
uppdragen som bristerna upptäcks. Eva anser då, att hon antingen måste gå en kurs eller
helt enkelt på egen hand lära sig det hon behöver. Genom uppdragen får även Anna
motivation att öka sina kunskaper. Helen menar, att det är i kommunikationen och mötena
som hon kompetensutvecklar sig. Det sista håller Anna med om, då hon själv lär sig mycket
via konferenser och diskussionslistor.
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I denna del av resultatet presenteras huruvida entreprenöriella förebilder har förekommit i
informationskonsulternas närhet. Därefter beskrivs kortfattat respondenternas bakgrund vad
det gäller utbildning och yrkesliv. Avslutningsvis tas skillnader mellan kvinnliga och
manliga entreprenörer upp.
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Bara en av de intervjuade har egenföretagare i familjen. Helens syn på hur det är att ha eget
företag hade färgats av hennes pappas erfarenheter. Hon ”trodde att det var någonting
halvdåligt, skumt att vara egen företagare”, eftersom fadern tyckte att hon inte skulle
berätta för folk att han var egenföretagare. Flertalet av respondenterna hade inga
entreprenörer i bekantskapskretsen när de startade sina företag, även om antalet vänner med
eget företag har ökat sedan dess. Eva säger, att i hennes generation är det ”inte alls konstigt
att vara egenföretagare”.
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Respondenterna i undersökningen är generellt sett högutbildade och fem av dem har en
akademisk utbildning. Yrkesmässigt har alla personerna som anställda arbetat med
information på något sätt. Helen, Eva och Fredrik har studerat statsvetenskap i kombination
med andra ämnen. Helen och Fredrik har båda arbetat som journalister. Helen har dessutom
arbetat med omvärldsanalys, innan hon startade sitt företag, precis som Eva. Karin är
farmacevt i botten. Sara är den enda, som har en bibliotekarieexamen, men också Anna har
erfarenheter från detta fält, eftersom hon arbetat länge inom biblioteksvärlden.
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Karin, Helen, Sara och Anna, som drivit företag länge, upplever inte att de har blivit
annorlunda bemötta för att de är kvinnliga företagare. De uppfattar sig ha blivit behandlade
med den respekt, som man ska bemötas med oavsett kön. Det är viktigt, att du själv inger
förtroende och är fokuserad, menar en av de intervjuade. En annan påpekar att det är så
många kvinnor som är verksamma inom informationsyrkena, att det inte har varit något
problem som entreprenör i branschen heller.

Eva och Fredrik, som är nyast som egenföretagare, är de enda som tycker att det finns
skillnader i hur manliga och kvinnliga egenföretagare bemöts. Eva säger, att hon ibland kan
vinna på att vara söt tjej. Mot sin vilja kan hon ibland få finna sig i ”att vara det här käcka
inslaget”. Orsaken är, att många av hennes kunder är ”män i 55-årsåldern”, och gentemot
dessa kan det ibland vara svårt att vara hård och ställa krav. Eva har också funderingar
angående hur andra ser på en egenföretagande småbarnsmamma. Hon tror, att hon ses som
någon som inte får jobb på annat sätt än att starta eget. En man i samma ålder skulle mer
ses som någon som ”ska bli något”, tror Eva. Hon påpekar dock, att det kan vara så att ”jag
själv har den bilden och projicerar den”. Fredrik säger, att han känner många mycket
kompetenta kvinnor, men att de är alldeles för ängsliga och ställer för höga krav på sig
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själva och sitt arbete. Detta gör att de missar chanser i arbetslivet. Fredrik för på tal att
killar kanske blivit uppfostrade till att tävla mera. Hierarkin är klarare bland män. En man
som startar eget har högre status än en man som har anställning, tror Fredrik.
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Det finns många egenskaper som är bra att besitta för en egenföretagare, enligt de
intervjuade, som har olika åsikter. Fredrik betonar social kompetens, en vilja att jobba hårt
och tålamod med myndighetskontakter. Egenföretagaren måste dessutom kunna skilja på
arbetstid och fritid, menar Fredrik. Att vara målmedveten och driftig är viktigt, enligt två av
intervjupersonerna. Anna liknar entreprenören vid en person som står vid en bil med fyra
dörrar öppna. Personen har två sekunder på sig att hoppa in – förarsätet eller
passagerarsätet? Hon menar, att en individ som helst tar kommandot och vill köra själv har
större chans att lyckas som egenföretagare. Många som är verksamma inom information
sitter helst i baksätet, tror hon. Sara poängterar att en entreprenör ska våga ta risker för att
lyckas.

Karin säger, att det är viktigt att tro på sig själv. Även om hon många gånger undrat hur hon
ska klara av nästa steg, har hon fått en kick när hon i slutändan gjort det. Erfarenhet stärker
självkänslan och är nödvändig, anser Anna.

När man vill arbeta som informationskonsult finns det vissa kunskaper och egenskaper som
är lämpliga att ha, enligt de intervjuade. Fantasi, flexibilitet, associationsförmåga och en
känsla för att arbeta med människor är nödvändiga egenskaper. Informationskonsulten
måste ta reda på kundernas informationsbehov och hjälpa dem att konkretisera det de vill
veta. Vid arbete med människor är det viktigt att kunna kommunicera sitt budskap. Det kan
också vara bra att vara systematiskt lagd, veta var den sökta informationen finns och att
vara källkritisk.
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Här följer en diskussion om vårt resultat knutet till problemformulering och teorin. Vi har
lagt upp kapitlet efter våra fokusområden.
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Enligt Bird kan en entreprenöriell karriär planeras i förväg eller väljas av tillfälligheter
(1989, s. 177). Respondenterna i denna studie har valt företagandet av tillfälligheter och
ingen tycks ha planerat detta val. De bakomliggande orsakerna har både varit negativa och
positiva för de intervjuade. Vi menar, att alla våra respondenter till största delen har valt
egenföretagandet som ett alternativ till anställning i syfte att få ett bra liv, det vill säga den
första av Birds tre typer av entreprenöriella karriärer (1989, s. 173). Ingen av dem uttryckte
åsikten att de har valt att bli egenföretagare för att tjäna pengar och få ökad status. Det finns
dock exempel bland entreprenörerna att de ville testa om idén de hade skulle kunna
fungera, men vi tolkar det inte som att detta var det viktigaste i deras entreprenörskap till en
början. De tre typer av karriärer som Bird talar om tangerar Scheins karriärsankare:
självständighet, säkerhet och entreprenöriell kreativitet. Vi har sett exempel på alla tre hos
våra respondenter. Ett av dem är mer markant, liksom i Feldman och Bolinos (2000, s. 56f)
undersökning, där hälften av de tillfrågade hade karriärsankaret självständighet. Det som
alla har upprepat är självständighetslängtan, friheten lockar. De motiveras alltså av det
frihetsmotiv som Ångman et al. diskuterar (1996, s. 136). Emellertid anser alla de
intervjuade, att det framförallt är möjligheten att få bestämma själva och få vara sina egna
chefer som är den största fördelen med att vara egenföretagare. Ingen kan ge dem ett
besked om uppsägning. Detta är precis det som Feldman och Bolino diskuterar angående
karrärsankaret säkerhet (2000, s. 53). Ett litet IT-företag kan gå dåligt ekonomiskt, men
företagaren kan åtminstone inte bli uppsagd så som en anställd.

Respondenterna har olika mål med sitt entreprenörskap. Helen framhåller friheten att få
bestämma över sitt eget arbetsliv. Lambing och Kuehl beskriver, att entreprenörens känsla
av att ansvara för sin egen framgång är av stor vikt i entreprenörskapet (2000, s. 19f). Helen
uttrycker det som en inre tillfredsställelse att åstadkomma något på egen hand ”med sig
själv, sitt eget huvud”. Emellertid nämner Helen även nödvändigheten att få ihop pengar till
att försörja sin familj. Därmed finns också trygghetsskälet med i hennes tänkande (Hult et
al., 1998, s. 55). Helen påpekar, att pengarna man tjänar till sig själv är värda mer än pengar
som tjänas till en stor anonym koncern. Just känslan att ha ansvar för den egna framgången
är viktig för många entreprenörer enligt Lambing och Kuehl (2000, 19f). Fredrik anser inte
att det är möjligt att starta ett företag för att tjäna pengar och enligt Lundström är detta
motiv inte så framträdande hos entreprenörer i svenska undersökningar (1996, s. 36). Karin
nämner dock att hon, under de år företaget gick bra, tjänade en del pengar. Möjligtvis, tror
vi, att detta kan ha motiverat henne att fortsätta även under de tunga åren.

Egenföretagandet påverkar entreprenörens liv och omgivning. Det är vanligt att
egenföretagare blir ensamma i det vardagliga arbetet, enligt Feldman och Bolino (2000, s.
61f). Flera av våra respondenter påpekar att de kan sakna kollegor. De har löst detta
dilemma på alla de tre sätt som Feldman och Bolino föreslår. Helen har till exempel startat
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företaget med en partner. Sara är noggrann med sina nätverk. Fyra av de intervjuade
påpekar också att ett kontor någon annanstans än i det egna hemmet påverkar de sociala
interaktionerna positivt. En av de intervjuade har också hyrt en lokal tillsammans med
andra egenföretagare. Detta innebär att hon får del av en arbetsgemenskap, men vi vill
framhålla, att hon i företagets verksamhet fortfarande är ensam. Att sköta företaget
hemifrån kan samtidigt ge en större frihet och underlätta umgänget med familjen. Detta är
enligt vår mening också ett sätt att se till att arbetet blir mer socialt.

Intressant nog är det bara en av våra respondenter, Fredrik, som kan tänka sig att gå tillbaka
till en anställning. Vi spekulerar i om detta är en åsikt som Fredrik har enbart för att han är
den som har haft sitt företag kortast tid, nämligen i ett år. Han är förmodligen fortfarande i
uppbyggnadsfasen med all den osäkerhet som det innebär. Eva, Anna och Sara anser att
tanken att vara anställd är förlegad och att de inte vill anställa. Orsaken är att de inte vill ha
ansvar för någon annan. De vill inte ha oket över sig att ansvara för någon annans inkomst,
vilket enligt Lambing och Kuehl kan upplevas som pressande (2000, s. 21). Samtidigt får vi
intrycket att de tycker att det verkar vara för krångligt att anställa, något som motsägs av
den enda av de intervjuade, Helen, som har en anställd och inte alls tycker att det är svårt
administrativt sett. Det verkar inte heller som om hon på något sätt känner sig annorlunda
mot sin anställde bara för att hon är chef. Lambing och Kuehl antyder nämligen att så kan
bli fallet (2000, s. 21). Det förefaller snarare som Helen och hennes anställde har utvecklat
någon form av kompanjonskap. De arbetar överlag med samma saker, även om Helen får
sköta lite mer administration. Det som Lambing och Kuehl talar om förmodar vi gäller mer
för företag med fler anställda.

Entreprenörens vilja att arbeta när denna/denne så önskar kan faktiskt innebära mindre
ledig tid (Feldman & Bolino, 2000, s. 62). Detta verkar åtminstone inte Eva, Karin och
Anna känna av. De poängterar alla hur skönt det är att kunna styra sin egen tid. Vi gissar att
dessa i början arbetade mer, men att de nu har kunnat minskat på sin arbetstid. Kanhända
för att de anser sig kunna utföra arbetsuppgifter på kortare tid? Erfarenhet ger ju
färdigheter. Privatlivet är viktigt för alla de intervjuade, och de lägger stor vikt vid att
kunna kombinera fritid, arbete och familjeliv. Det kan låta underligt att vara egenföretagare
för att kunna vara ledig. En egenföretagare arbetar mycket och, som Anna säger, kanske
mer än en anställd. Fördelen är, att hon kan välja när hon ska jobba. Hon kan umgås med
barnen efter skolan och jobba på helgen och Eva kan shoppa och arbeta sent istället.
Samtidigt innebär företagandet att du måste vara tillgänglig för kunder. Därför blir friheten
sådär, enligt Fredrik. Lambing och Kuehl påpekar, att pressen att lägga mycket tid på
företaget kan leda till dåligt samvete vad gäller familj och vänner (2000, s. 20). Ingen av
våra intervjuade har utvecklat detta mer än Fredrik, som tycker att fritid och jobb måste
skiljas åt, något som även Feldman och Bolino tar upp (2000, s. 62). Enligt Beckérus och
Roos är det vanligt att entreprenörer engagerar familjemedlemmar i företaget (1985, s.
105). Eva har engagerat sin make i sitt företag i det avseendet, att han sköter hennes
ekonomi och Saras man sköter det datatekniska om detta krånglar. Vi tolkar det emellertid
inte som att anledningen till detta är att samarbeta i företagandet för att mer tid ska ges åt
familjen, utan för att de inte ska behöva hyra in extern hjälp för dessa uppgifter, av
bekvämlighets- eller kostnadsskäl. Det går dock inte att komma ifrån, att Eva och Saras
makar genom detta får en större insikt i och förståelse för deras vardag som entreprenörer.
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Företagets tillväxt kan uppenbarligen tolkas på flera sätt. Vi tänkte oss tillväxt som ett
behov att utöka personalstyrkan, vilket bara en av de intervjuade gärna skulle göra. En syn
på tillväxt är också en ökad efterfrågan på de tjänster en person helst vill sälja, det vill säga
att kunna leva på roliga arbetsuppgifter. Denna syn var mer företrädd bland de intervjuade.
På så sätt kan våra respondenter sägas vara ganska typiska småföretagare. Dessa personer
driver sina företag i syfte att försörja sig och sin familj, men utan större intressen av
tillväxt. Fredrik är den ende som filosoferade angående entreprenörens roll i företagets
tillväxt och han tror inte att den ursprunglige entreprenören kan leda företaget i tillväxt.
Detta tas upp av Bird som skriver att i takt med att företaget utvecklas måste entreprenörens
roll förändras till företagsledarens. Det är inte alla som klarar av detta. (Bird, 1989, s. 193)

Företaget kan upplevas som mycket personligt och som en del av identiteten, enligt
Beckérus och Roos (1985, s. 146-148). Karin i vår undersökning är ett sådant exempel,
anser vi. Hennes företag och ursprungliga idé är hennes hjärtebarn. Hon vill behålla detta så
länge hon orkar, trots att hon är pensionerad. Vi har svårt att tro, att hon skulle kunna tänka
sig att sälja sitt företag på grund av detta. Anna och Helen kan däremot båda se sig sälja
företaget med en vinst i framtiden. Anna påpekar specifikt, att företaget inte ska namnges
med ägarens namn, eftersom det då blir svårt att sälja det.

Exempel finns i intervjuerna på att personerna har kombinerat egenföretagande med
anställning både i uppbyggnadsskedet som Sara och kontinuerligt som Karin. Denna
växling mellan egenföretagande och anställning är exempel på den livsvandring som Hult
et al. skriver om (1998, s. 145). Beroende på i vilket skede av livet man befinner sig
påverkas karriärsvalen. Exempel på denna typ av vandring mellan olika sätt att försörja sig
förtydligas, när någon av de intervjuade uttrycker att erfarenhet är absolut nödvändig för att
någon ska kunna lyckas som egenföretagare. En anställning ger erfarenhet och tankar som
kan bli en affärsidé, när tiden är mogen. Samtidigt är egenföretagandet i sig en språngbräda
medförande viktiga kontakter som kan leda till en anställning. Detta belyses av Fredriks
åsikt, att det ser bra ut på meritförteckningen att driva ett företag.

Att lämna företaget är inte ett misslyckande, skriver Bird (1989, s. 195). Hult et al. berättar
om den rörliga ensamföretagaren, som enkelt kan lägga ner sitt företag eller ha det vilande
ett tag (Hult et al., 1998, s. 25). Två av våra respondenter hoppas, som sagt, se sina företag
leva vidare i framtiden, men inte med dem som ägare eller entreprenörer. Tre stycken har
lagt ned sina första företag och startat om igen. En entreprenör kan alltså lämna sitt företag
utan att ge upp den entreprenöriella karriären. Eventuellt har en ny och bättre affärsidé
uppkommit, som ger upphov till ett nytt företag, eller så kanske entreprenörskapet varvas
med anställning under en period.
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Enligt Karin var det inte helt accepterat att bli egenföretagare då hon startade sin firma.
Även Helen nämner detta, även om hon själv inte har råkat ut för samma förhållningssätt.
Med stor sannolikhet, tror vi, hade hennes far mött detta, eftersom han hade bett sin dotter
att inte nämna att han var egenföretagare. Enligt Delmar och Aronsson är det inte lika
tillåtet socialt att starta företag i Sverige såsom i andra länder (2001, s. 44). Här tror vi, att
den berömda Jantelagen spelar sin roll. Det finns säkert delar i det här som inverkar på
uppfattningen av entreprenörer. Denna bild har troligen förändrats en hel del.

Övriga respondenter möttes av en välvillig inställning från omgivningen. Dock är det
intresseväckande, att Helen och Fredrik uttrycker, att man inte ska förstora upp
småföretagarnas bidrag till samhället i jämförelse med anställda. Denna åsikt, anser vi, går
helt emot samhällets bild av entreprenörer. Uppfattningen som verkar florera idag är att
småföretagarna ska rädda Sveriges ekonomi och numera kan det till och med vara trendigt
att vara entreprenör. Det ordnas entreprenörsdagar, exempelvis i Göteborg. Att satsa på
småföretagande verkar vara politiskt korrekt, allt fler riksdagspartier har detta på agendan.
Vi tror att bakom denna attityd delvis ligger en förhoppning om att alla dessa företag ska
anställa och sysselsätta fler. I motsats till detta är det intressant att reflektera över att
Sveriges företag till stor del består av ensamföretagare, som inte har någon önskan att
anställa. Visserligen säger några av våra intervjuade att det verkar krångligt att anställa
någon i företaget. Deras mål med företagandet är att helt eller delvis försörja sig och sina
familjer, inte ha ansvar för andra. De är inte visionära entreprenörer, vilket gäller för den
största delen av småföretagarna i Sverige enligt Johannisson och Lindström (1996, s. 28).
Man får inte glömma att alla dessa ensamföretagare trots allt sysselsätter sig själva, även
om de inte anställer någon annan.

Enligt Persson har normen i Sverige länge varit att man är anställd (1997, s. 99f). Mycket i
samhället är anpassat efter tanken att människor har en fast anställning, vilket har börjat
förändras, eftersom det blir allt vanligare med projektanställningar. Det talas mycket om att
de yngre som kommit in på arbetsmarknaden inte har samma inställning till arbete som sin
föräldrageneration. Den livslånga anställningen är ett minne blott, enligt Hult et al. (1998, s.
18). Detta tror vi kan tala för att fler kommer att bli egenföretagare under en period av sin
karriär. En av våra respondenter uttalar sig, att framtiden är egenföretagande i nätverk och
att vem som helst med en bra idé kan starta ett företag. Våra intervjuade påpekar, att de
tycker att det är omodernt att vara anställd. Samtidigt poängterar de att för att bli
egenföretagare krävs erfarenhet. Erfarenhet erhålls oftast genom anställningar, vilket är en
intressant paradox. Därför tror vi att småföretagande aldrig kan bli det totala svaret. Det
krävs en blandad kompott mellan företagare och anställda.

Fem av respondenterna driver sina företag på hemorten. Den lokala tillhörigheten är ofta
viktig för egenföretagaren (Johannission och Lindmark, 1996, s. 23). Det är bara Anna, som
har flyttat till en annan region. För henne var det ett mål att kunna driva företaget var som
helst och inte vara bunden till en viss plats. Förhoppningar har funnits om att individer ska
kunna starta sådana här företag var som helst i landet, eller till och med i världen, med hjälp
av modern kommunikationsteknik. I intervjuerna har det framkommit att de tjänster som
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företagen erbjuder ibland kan vara komplicerade att beskriva. Vi är därför övertygade om
att denna typ av tjänster fordrar närhet till kunden. Även om själva arbetet är oberoende av
plats, kräver tjänsterna ofta en personlig marknadsföring. Alla våra respondenter befinner
sig i eller nära storstadsregioner. Det är här de större företagen finns, som är våra
respondenters kunder. Det är också här de flesta arbeten finns för yrkesverksamma inom
informationssektorn och här har våra respondenter varit anställda och fått många av sina
professionella kontakter.

Respondenterna utvecklade många tankar om sina professionella kontaktnät, som enligt
Hisrich och Peters kan omfatta både individer och organisationer (2002, s. 74). Det är
intressant att notera, att det finns olika åsikter angående organiserade nätverk bland de
intervjuade. Anna har mycket kontakt med sin branschorganisation, medan Helen anser, att
syftet med branschorganisationer har gått förlorad. Det professionella nätverket behöver
inte bestå av människor inom samma bransch, utan stort utbyte kan fås av kontakter med
andra entreprenörer eller personer med andra karriärer. Dessa kontakter kan vara till hjälp
när ensamföretagaren behöver dryfta verksamheten, som i Saras nätverk, där fyra
ensamföretagare stöttar varandra. De litar på varandra, men det kan vara farligt att liera sig
med fel människor. Samarbete är, enligt Hult et al., inte alltid helt utan problem (1998, s.
144). Evas idé om ett servicebolag som består av olika småföretagare, som har en
gemensam administration, kan vara värt att beakta. Detta nämns även som ett uppslag av
Hult et al. (1998, s. 144). Samtidigt kan professionella kontakter vara mycket användbara i
samarbeten om olika projekt, som exempelvis Helens samarbete med andra företag för att
kunna ta större uppdrag.

Hisrich och Peters trycker främst på det professionella nätverkets funktion som rådgivande
i affärsrelaterade frågor. Då kan det gälla en mentor eller en revisor. (Hisrich & Peters,
2002, s. 74) Vi tycker oss se, att nätverken till största delen har en social betydelse för
respondenterna i den här undersökningen. Företagandet kan vara ensamt och alla har vi
behov av kontakt med andra människor. Sedan är det inte heller alltid lätt att skilja ut ett
professionellt nätverk från den privata umgängeskretsen. Vi har fått uppfattningen, att för
våra respondenter går de formella och informella nätverken ihop och kan rymma samma
personer.

Kontakten med myndigheter i Sverige verkar vara svår, åtminstone när det gäller våra
respondenter. Det är bara Karin som känner att hon enkelt kan kontakta
skattemyndigheterna och få hjälp. Eva nämner dock, att det har blivit enklare nu än när hon
startade sitt företag, tack vare den information som finns på Internet. Hult et al. talar om att
det inte finns några lämpliga regler i Sverige för exempelvis administration och ekonomi
för små företag (1998, s. 151). Detta råkade Eva ut för redan när hon skulle starta sitt
företag när hon inte ens lyckades med att tolka blanketterna som skulle fyllas i.

Olofsson skriver, att ekonomiskt stöd till småföretagare har ansetts berättigat bland annat
på grund av att det inte finns så många riskkapitalister i Sverige, som satsar pengar i dessa
företag (1996, s. 55). Frågan är bara hur enkelt det egentligen är att få exempelvis starta
eget-bidrag? Det krävs till exempel att en person är arbetslös. Detta exkluderar givetvis
många människor som kunde ha varit intresserade av en entreprenöriell karriär, om det
hade varit möjligt att få bidrag. En av våra intervjuade uttrycker emellertid en risk med
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bidragstagande. Det gör det möjligt för utomstående instanser att få kontroll över företaget.
Det är bara Helen, som fick tillräcklig finansiering vid etableringen så att hon kunde starta
ett aktiebolag. Fem av sex respondenter har valt enskild firma, trots att de alla är överens
om att aktiebolag är bättre. Detta kan visa på att det är svårt att få pengar investerade i ett
litet företag, precis som Olofsson diskuterar (1996, s. 55).

Respondenterna i vår undersökning hade liten erfarenhet av exempelvis bokföring innan de
startade sina företag. Sådana kunskaper anser Hisrich och Peters, att en egenföretagare bör
vara insatt i (2002, s. 70). Emellertid sköter endast två av respondenterna, Karin och
Fredrik, sin egen ekonomi. Därför tror vi inte att det är något problem, att inte ha dessa
kunskaper i förväg. Antingen tvingas du lära dig det eller så köper du ekonomitjänsterna,
såsom Helen, Sara och Anna har gjort.

Flera av de intervjuade påtalar att administration överhuvudtaget tar mer tid än väntat,
precis som Feldman och Bolino beskriver (2000, s. 64) och flera uttalanden visar att de tar
hjälp antingen genom att hyra in den eller genom att en familjemedlem hjälper till med
dessa sysslor. En viktig orsak är, att det tar tid och att de själva inte har kunskaper eller inte
finner det roligt. En bild av företagandet vi hade före intervjuerna var, att egenföretagande
innebär mycket pappersarbete som är svårt och krångligt. Efter att ha tagit del av de
intervjuades åsikter får vi bilden av att egenföretagaren faktiskt inte behöver känna sig
tvingad att göra allt själv. Det går att lösa bokföringen enkelt, som Karin och Fredrik har
gjort, och blir det för krångligt, kanske det går att anlita hjälp i form av vänner eller externa
konsulter.



53

�
��	?�	
��	
���
����>	���������>
�

Helen är den enda, som har en förälder som är egenföretagare. Detta ska enligt Cooper och
Dunkelbergs undersökning vara en mycket stark grund till att man själv startar ett företag
(1987, s. 15). Helen säger i motsägelse till detta, att hennes pappas upplevelse som
företagare påverkade hennes inställning till detta yrke negativt. Hon hade aldrig tänkt
tanken tidigare på att starta eget. Hennes förebild fungerade alltså inte alls som en
utlösande faktor, snarare som ett varnande exempel. Dock måste denna uppfattning ha
förändrats, eftersom Helen numera aldrig skulle kunna gå tillbaka till en anställning och
anser, att hon har det bästa arbete som finns.

Enligt Hisrich och Peters spelar det sociala nätverket en betydelsefull roll för valet att bli
entreprenör och att orka fortsätta vara det (2002, s. 73). En uppmuntrade omgivning tror vi
är positivt för steget att bli entreprenör, men inte nödvändigt. Karin mötte i början en viss
misstro, men det var inget som hindrade henne. Eftersom familjen är så viktig för våra
respondenter tror vi, att det är viktigt att livskamrat och eventuella barn står bakom
entreprenörens karriärsval. De påverkas ju i stor grad av detta beslut.

Enligt Johannisson och Lindmark sysselsätter kunskapsföretag personer med
högskoleutbildning (1996, s. 14). Våra respondenter har alla utom en akademisk utbildning
och får nog anses vara högutbildade. Detta beror också på att de driver kunskapsföretag
som förutsätter kunnande och expertis inom information, den bransch de verkar inom. Anna
har ingen akademisk bakgrund, men har istället startat sitt företag inom den bransch hon
länge arbetat inom. De erfarenheter, som hon erhållit inom sina tidigare anställningar,
möjliggjorde att hon lyckades starta sin firma.

Samhällsvetenskap och humanistiska ämnen dominerar respondenternas utbildning och
erfarenheter. Det är bara Karin som har kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena och
det ledde till att hon inriktade sina tjänster mot detta område. Hisrich och Peters framhåller
att det framförallt är utbildning inom det verksamhetsfält som entreprenören verkar inom
som är av betydelse. Det är ingen nödvändighet att ha en högre utbildning för att bli
entreprenör, men det kan underlätta. (Hisrich & Peters, 2002, s. 70) Vi instämmer i att den
bransch våra intervjuade verkar inom kräver en viss utbildning. Vi tror dock, att det är
viktigare med erfarenhet och kontakter.

I stort sett tycks forskarna eniga om att motivation och egenskaper inte skiljer sig åt särskilt
mycket mellan män och kvinnor. Vi tyckte inte att vi märkte några dramatiska skillnader
mellan våra intervjuades motivation. Enligt Lundström (1996, s. 36) finns en liten skillnad i
att fler män än kvinnor drivs av att tjäna pengar. Detta stämmer inte in på Fredrik i vår
undersökning. Han säger uttryckligen, att man inte ska starta eget företag om man vill bli
rik. Det är ingen motivationskälla för honom.

Fem av våra respondenter är kvinnor, liksom de flesta vi hörde av oss till med en förfrågan
om intervju. Detta är intressant eftersom män generellt sätt oftare startar företag än kvinnor,
enligt Sundin (1995, s. 75). Det går inte att komma ifrån, såsom en av de intervjuade säger,
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att informationsbranschen överlag domineras av kvinnor. Detta, antar vi, medverkar till ett
bra bemötande gentemot kvinnliga entreprenörer.

Karin, Helen, Sara och Anna säger sig inte ha mött någon negativ inställning bara för att de
är kvinnor och företagare. De anser det vara viktigt att utstråla förtroende för att bemötas
med respekt. Eva uttrycker, att hon ibland anpassar sig efter kunden. Många av Evas
kunder är ”män i 55-årsåldern”. Hon tycker det kan vara besvärligt att ställa krav på dessa
och det blir väl inte lättare av, tror vi, att de faktiskt är värdefulla kunder som inte får
skrämmas bort. Då kan det vara nödvändigt att acceptera vissa företeelser, fast man inte
borde det. Eva antyder också, att hon själv sänder ut signaler som gör att hon blir det
”käcka inslaget” som hon ibland blir. För att konkurrera i affärsvärlden som styrs av män,
kan detta också innebära, att kvinnor behöver sina egna nätverk (Johannisson, 1996, s.
129). Kanske har Eva de åsikter som hon har just bara för det är på senare år som denna
fråga har diskuterats i medier och liknande. Har detta färgat hennes uppfattning? Kanhända
har de, som har haft företag längst, helt enkelt glömt bort hur det var i början?
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Johannisson och Lindmark nämner exempelvis, att det kan vara bra att vara uthållig och
initiativrik som entreprenör (1996 b, s. 190). Detta är karaktärsdrag, som tre av våra
intervjupersoner också tycker är viktiga. Vi undrar dock om dessa egenskaper är så
specifika för just entreprenörer. Kreativitet eftersöks ju numera av var och varannan
arbetsgivare i platsannonser. Respondenterna har inte direkt berört de egenskaper -
prestationsbehov, locus of control, risktagande samt självkänsla och självförtroende – som
vi valde att diskutera i vårt teoriavsnitt. Detta givetvis för att vi ställde mer generella frågor
angående vilka egenskaper entreprenörer bör ha. Intressant är dock att notera att
respondenterna trots detta faktiskt nämnde en del av dessa karaktärsdrag.

Prestationsbehov är den egenskap som vi har haft svårast att relatera till våra respondenter.
Det är möjligt att tolka olika uttalanden som ett behov av att prestera. Exempel är Annas
önskan att få skapa sina egna arbetsuppgifter eller att Fredrik startade företag för att få ägna
tid åt det, han tycker att han är bra på. Det fanns inget utrymme för det de ville göra inom
en anställning, av olika skäl. Därav motivationen att bli egenföretagare. Detta att flera av
respondenterna har haft målet att få ett mer givande arbetsliv stämmer in på de tankar, som
Bird redovisar om prestationsbehov (1989, s.78). Vi ser det som positivt för dessa individer
att de vågat ta steget att satsa på ett annat sätt att arbeta. Samtidigt tycker vi, att det är
intressant att fundera över varför de lämnar organisationer och företag. Varför stannar inte
personer med idéer och visioner kvar i sin anställning? På ett sätt kan det ses som ett
misslyckande för företag och organisationer att förlora innovativa medarbetare. Karin säger
ju till exempel uttryckligen att hennes idéer blev ignorerade av arbetsplatsen hon arbetade
på, vilket var en anledning att bli heltidskonsult. Vi föreställer oss att en hel del personer
resignerar eller söker jobb någon annanstans i en sådan situation. Andra gör som några av
våra respondenter, det vill säga bryter upp och startar eget.

Karin anser, att ett starkt självförtroende är av stor vikt. Detta visar även den teori vi har
studerat. Självförtroende och en tro på sig själv är viktig för entreprenören, skriver
Johannisson och Lindmark (1996, s. 28). Karin säger emellertid att hennes självförtroende
inte var osedvanligt stort till en början, men att det växte med tiden genom hennes
egenföretagande. Vi tror att det gäller att ha en attityd som Saras, att allt inte kan vara klart
och planerat från början utan saker får lösas efterhand. Lambing och Kuehl nämner
egenföretagarnas ofta stora kunskap om sin egen bransch och att detta hjälper att stärka
självförtroendet (2000, s. 16). Anna uttrycker precis detta då hon menar att den erfarenhet
som entreprenören har och får genom uppdragen är absolut oumbärlig för självkänslan.
Vidare är Annas liknelse att en egenföretagare tar ledning och vill ha förarsätet i en bil en
bra jämförelse och stämmer väl med Greenberger och Sextons åsikt att en entreprenörs
självuppfattning måste vara att hon/han är en företagsam och initiativrik människa (1988, s.
6). Det är också ett exempel på en inre locus of control, som Ångman et al. beskriver som
känslan av att det är personen själv, som vill avgöra förutsättningarna och ha kontrollen
(1996, s. 44f).

Många funderar på att starta eget företag, men alla kommer inte till skott. Steget kan tyckas
stort och riskerna många. Sara är den enda som nämner riskbenägenhet som en möjlig
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entreprenöriell egenskap och menar, att en egenföretagare måste ha modet att satsa för att i
slutändan få framgång. Respondenterna i vår studie har dock alla tagit risker för att kunna
dra igång sina företag. Bird påtalar olika typer av risker (1989, s. 86). Egenföretagandets
krav på hårt arbete dyker visserligen upp i intervjuerna, men inte som en social risk, utan
som en möjlighet att förlägga arbetsdagen som de själva vill. Främst har vi dock sett
exempel på finansiellt risktagande hos respondenterna. Alla har de tagit en ekonomisk risk
genom att satsa pengar i sitt företagande och genom att välja en osäker tillvaro som
företagare istället för en fast inkomst som anställd. Det finns sätt att mildra finansiella
risker. Vad vi kan bedöma, har riskerna ofta modererats genom att flera av respondenterna
har startat företaget stegvis eller på deltid. Några gjorde det för att sondera marknaden,
någon med tanken att det måste finnas en viss ekonomisk säkerhet för att kunna uppväga
risken. Sara är ett exempel på att det är möjligt att minska riskerna genom att ens partner
har en fast inkomst. Den ekonomiska risken är inte bara en konkret fara att förlora pengar,
tror vi, utan även en osäkerhet att hela tiden behöva oroa sig för att inte få in tillräckligt
med pengar för att företaget ska gå runt. Karin, Helen och Eva anser det är påfrestande att
varje dag få slåss för att ha arbete. För att minska oron för inkomsterna har flera av
respondenterna tagit med sig kunder som de arbetat med som anställda, vilket
överensstämmer med Feldman och Bolinos uttalanden (2000, s. 63f). I denna typ av
bransch är individen oerhört viktig. Tjänsterna är så att säga en del av personen, vilket kan
förklara, varför kunden följer med någon som lämnar en anställning och startar eget.

Den nyare forskningen som vi studerat visar på att synen att en entreprenör innehar
särskilda karaktärsdrag är omodern. Fokus bör istället vara på individen och inte på dennes
personlighet. Däremot är det intressant att notera att allt material vi har studerat har haft
med en diskussion om entreprenörers egenskaper, även om de mer har koncentrerat sig på
drag som kreativitet och flexibilitet, än på prestationsbehov och locus of control.
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Vi har redan diskuterat mycket av det som berör fyra av de fem faktorer som Naffziger,
Hornsby och Kuratkos menar leder fram till beslutet om att starta ett företag. Förutom
personliga egenskaper, individens bakgrund, individens mål och omvärld så är också
affärsidén en faktor. Trots att alla de intervjuade hade erfarenhet sedan tidigare och
kunskap om den marknad de skulle ge sig in på, var det inte alltid lätt att få den första
affärsidén att hålla. Vi kan se att respondenternas tjänster har förändrats med företagens
framväxt, anpassats efter kundernas behov och även efter vad entreprenören har velat syssla
med själv.

Förutom de tidigare diskuterade fem faktorerna påverkas beslutet om att agera
entreprenöriellt av två saker: entreprenören måste tro att hennes/hans förväntningar
kommer att uppfyllas och att hennes/hans handlingarna kommer att leda till ett visst resultat
för företaget. Ingen av våra respondenter svarade, att de haft några direkta förväntningar på
sitt entreprenörskap. Här blev nog vår fråga något feltolkad. Vi hade lagt en neutral
värdering i ordet förväntning, medan de intervjuade såg detta som positivt laddat. De säger
sig inte ha haft några förväntningar, men Fredrik berättade, att han räknade med det värsta
och Helen hade blivit uppskrämd med att hon bara skulle få sköta ekonomin hela tiden.
Detta är naturligtvis också olika former av förväntningar. Vi förutsätter, att respondenterna
trodde på sina strategier i startskedet, även om det ibland var med darriga ben, som de
kastade sig in i egenföretagandet. Vi tror inte att någon startar ett företag, vilket innebär ett
risktagande, om man inte tror på sina egna idéer. Annas slående liknelse om att en
egenföretagare väljer förarsätet framför baksätet i en bil, tycker vi ger en bra bild av denna
tillit till den egna förmågan.

En kommentar till modellen är, att vi tror, att någon form av katalysator krävs för att den
entreprenöriella karriären ska inledas. Bara för att du är en högutbildad man i
storstadsregion med högt prestationsbehov boende i USA, så startar du inte automatiskt ett
företag. Vi anser därför att ännu en faktor föregår beslutet att starta eget, nämligen
katalysatorn. För tre av våra respondenter blev otillfredsställdheten med arbetssituationen
det som gjorde att de startade sina företag. De hade ingen djup önskan att bli entreprenörer,
utan det blev en sista utväg för att kunna försörja sig eller för att få fortsätta arbeta med det
de ville. De övriga tre är snarare exempel på personer som blivit entreprenörer, för att de
haft idéer som de har velat utveckla, eller för att de blivit erbjudna projekt av en händelse.
Dahlquist kallar detta för push och pull-faktorer (1998, s. 16).

Enligt modellen är det större chans att en entreprenör vill fortsätta att driva sitt företag om
hennes/hans förväntningar har infriats. Positiva resultat som kan vara materiella likaväl som
psykologiska gör att den entreprenöriella motivationen ökar. Vi tycker att respondenterna i
den här studien verkar vara nöjda med de resultat som uppnåtts i form av psykologiska
belöningar. Flera av dem värderar högt möjligheten att styra det egna arbetslivet och
kombinera det med familj och fritid. Ur den synpunkten verkar det alltså som om de
positiva resultatet överväger hos respondenterna och att det är dessa som gör att de
motiveras att fortsätta vara entreprenörer. Vad det gäller de materiella resultaten tycks det
ha varit svårare. Tidvis har det varit besvärligt ekonomiskt för en del av respondenternas
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företag och marknaden har varit hårdnackad. Trots detta slås vi att de inte tycks ha mött
tillräckligt stora motgångar för att ge upp sina entreprenöriella karriärer. De psykologiska
belöningarna verkar överväga så pass mycket trots att de materiella ersättningarna inte
alltid har varit bra. I företagets längre perspektiv kan också de åren då företagen gick bra
varit en morot för de dåliga.

Vi tror dock att även negativa resultat kan uppmuntra till fortsatt entreprenörskap. I
intervjuerna ges ett flertal exempel på hur respondenterna om igen kastar sig in i leken och
vägrar att ge upp. De har löst det hela genom att kombinera uppdrag med anställning eller
genom att starta nytt företag med förhoppningsvis förbättrade affärsidéer. En karriär som
entreprenör är alltså tillräckligt lockande för att de ska vilja göra ett nytt försök.
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Information är en viktig resurs för företag, så kan en sammanfattning se ut vad det gäller
den litteratur vi studerat (jfr t.ex. Sandström, 1988, s. 28 ;  Flodhammar & Songsong, 1999,
s. 29). Stämmer detta överens med det vi har sett i vår undersökning? På sätt och vis. De
intervjuade är alla övertygade om att kunderna, det vill säga företagen, har ett behov av
deras tjänster. Om så inte vore fallet skulle de ju inte vilja driva sina företag, tror vi. Vad
gäller marknadens omfattning känner vi oss lite mer tveksamma. Vi tror dock, med tanke
på att vi hade svårt att hitta lämpliga intervjupersoner, att det kan innebära att det finns en
ganska liten kår av informationskonsulter i Sverige. Emellertid säger flera av våra
intervjupersoner att det finns en relativt stor marknad för den typ av tjänster de erbjuder,
men att kunderna måste bearbetas. Samtidigt som det inte har varit lätt att vara
informationskonsult för de intervjuade. Tjänsterna kräver mycket marknadsföring, det är
inte självklart vad deras företag erbjuder kunderna. Detta, tror vi, hänger samman med
tjänsternas art.

Efter att ha studerat material om tjänster som omvärldsbevakning och business intelligence
förstår vi, att meningarna är delade om vad dessa begrepp egentligen rymmer. Det skapar
naturligtvis en förvirring. Det är lättare för en advokat eller privatläkare att marknadsföra
sig. Den typen av professioner har de flesta människor en bild av och alla förstår deras
arbetsuppgifter. När det gäller informationskonsulter vet kunderna alltså inte alltid vad de
här företagen kan, vilket gör att konsulten måste beskriva sin kompetens och sina tjänster
noggrant. Här är det intressant att föra in tankar om hur respondenterna titulerar sig. Just
med tanke på tjänsternas komplexitet så räcker det inte, menar flera av respondenterna, att
benämna sig på ett eller annat sätt. Tjänsten måste beskrivas i första hand, som Sara säger.

De konkurrenter, som våra respondenter tog upp i intervjuerna, var inte andra
konsultföretag utan snarare okunskap hos kunderna och intern konkurrens hos kunden.
Precis som Pagels-Fick (1999, s. 175) tar Eva upp konkurrensen som kan komma inifrån
kundernas organisationer, kanske i form av marknads- och informationsavdelningarna. Det
tycks oss som att konkurrens från andra liknande företag anses vara positivt. Detta beror på
att marknaden räcker till för många, som Helen säger. Dessutom tror vi, att denna typ av
kunskapsföretagare har stort utbyte av kollegors erfarenheter, eftersom de intervjuade alla
är intresserade av nätverk av olika slag.

När det gäller vår beteckning på respondenterna som är informationskonsulter, tycker vi för
övrigt, att den stämmer ganska bra in på alla personerna i studien vid jämförelse med
Nuteks kriterier. ()������
��������
1
��
"����%$����#�, 1999, s. 15f). Alla arbetar utanför
sina kunders organisationer i olika tidsavgränsade projekt. Vi tycker också, att det finns fog
att säga, att kunskap överförs från respondenterna till kunderna. Därefter är det kundernas
val om och hur de ska implementera kunskapen. I motsats till detta är det intressant att se
att känslorna är ambivalenta mot att kalla sig för konsult eller någon titel över huvud taget.
Detta är förståeligt med tanke på vad vi redan skrivit ovan. Respondenterna säljer
komplicerade tjänster och har ett yrke som knappast ryms i ett ord. Samtidigt tror vi, att just
denna begreppsförvirring är till skada för branschen, eftersom kunderna inte riktigt vet vad
de kan vänta sig.
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Informationsmäklare var det ingen av de intervjuade som kallade sig, men några använde
titeln konsult. Vi tror att det kan hänga samman med att informationsmäklare är ett begrepp
som är lite flummigt. Inom biblioteksvärlden är det många som känner till termen, men är
det så även i världen utanför? Den enda slutsatsen som kan dras av detta är att de tjänster
som små företag inom information erbjuder är väldigt varierande. Det är svårt att sätta en
enda benämning som passar in på alla dessa små aktörer, tror vi. Eventuellt är det så att
frågan om hur en informationskonsult eller informationsmäklare ska definieras mest är
intressant för teoretiker.

Bara en av de intervjuade har en anställd och de aktuella verksamheterna är alltså
småskaliga företag. Någon större ambition att få företaget att växa till att bestå av fler
personer verkar inte finnas. Kämper skriver att informationsmäklare i USA och Europa
vanligen driver små verksamheter, och det stämmer väl in på våra respondenter (1998, s.
133). Detta tror vi har flera orsaker. Marknaden har varit ganska hårdnackad, vilket våra
respondenter vittnar om. Möjligtvis är anställningar inte varit möjliga av ekonomiska skäl.
Det är inte heller bara att anställa vem som helst, eftersom tjänsterna informationskonsulter
säljer är av kvalificerad art. I vår undersökning ser vi också en annan orsak. Alla vill helt
enkelt inte driva ett stort företag. Själva målet med företagandet är ofta att uppnå mer
personlig frihet och att ha anställda ställer krav på ägaren och inskränker den eftersträvade
friheten.

Vi intervjuade endast två informationskonsulter som hade bakgrund inom biblioteksvärlden
och vi fann inga fler när vi sökte efter intervjupersoner. Är detta förvånande? Möjligen inte
om man betänker att bibliotekarier traditionellt arbetar inom offentlig sektor. Viktigt att
påpeka är också att intervjupersonerna har stora specifika ämnes- och branschkunskaper,
samt erfarenhet från den privata sektorn. Dessa är saker som personer med biblioteks- och
informationsvetenskaplig bakgrund inte alltid har. Kan detta ha avskräckt bibliotekarier att
starta eget företag? Vi tror att det krävs både goda kunskaper inom informationsområdet
och även vidgade perspektiv inom det fält som kunderna finns i. En informationskonsult
måste kunna erbjuda hög kompetens inom sitt eget gebit, men för att kunna sälja sitt
kunnande krävs en förståelse för kundens situation. Kehoe anser att blivande
informationsmäklare även bör få en utbildning i hur ett företag ska skötas (1997, s. 66-69).
Vi tror att det underlättar att ha sådana kunskaper, men att de inte är nödvändiga. En av
våra respondenter säger att allt kan man inte planera och ha klart från början, utan problem
uppkommer efter hand och får lösas då.

Det är intressant att anknyta till våra antaganden i uppsatsens inledning angående
bibliotekariers yrkesval. Bibliotekarier väljer enligt Drake inte sitt yrke för att kunna tjäna
mycket pengar eller för att erhålla status (1993, s. 922). Detta är precis samma sak som våra
respondenter uttryckt. Egenföretagandet var för dem inte ett sätt att bli rika eller uppnå
status i samhället, utan en möjlighet att leva det liv de själva önskade och förbättra sina
yrkesliv. Drake anser att valet att bli bibliotekarie ofta beror på en önskan att hjälpa sina
medmänniskor. Det kan inte direkt kopplas till den här undersökningen, eftersom vi inte
berört valet av yrke utan valet av karriär, vilket vi menar är två skilda saker. Inom ramen
för kommersiella tjänster menar vi dock att det också finns en hjälpande aspekt. Kunden
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har ett problem och konsulten hjälper till att lösa detta. Det ligger i bådas intresse att det
finns respekt och fungerande kommunikation, även om tjänsten inte är gratis. Vår mening
är alltså att bibliotekarier liksom andra yrkeskategorier kan bli entreprenörer. Valet att bli
bibliotekarie, journalist eller jurist innebär val av yrke. Detta behöver inte stå i motsats till
karriärsvalet att bli entreprenör, som innebär att avgöra hur den fortsatta karriären ska se ut.
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Vi vill påpeka att vid sammanställandet av resultatet uppkom nya tankar som ledde till en
förändrad problemformulering. Till en början var målet att intervjua bibliotekarier som
arbetar som egenföretagare. Detta fick vi utveckla till att beskriva entreprenörskap inom
informationsbranschen, eftersom vi fann få egenföretagande bibliotekarier. Vi ville studera
orsaker till starten, hur företaget initierades och upplevelsen av livet som entreprenör. Vår
tanke då var att teorin skulle bygga på entreprenörskapsforskning med fokus på
informationsbranschen. Analysen av intervjuerna visade att vi hade en tyngdpunkt just på
upplevelsen av entreprenörskapets tillvaro. Det gjorde att vi kände oss föranledda att ändra
fokus i vårt syfte. Upplevelsevinkeln kändes svår att avgränsa och efter att ha fördjupat oss
mer i entreprenörskapsforskningen kom vi slutligen att rikta siktet mot entreprenörens
motivation. Det visade sig dock att vi inte fann någon litteratur som diskuterade
entreprenörens motivation utifrån ett informationsvetenskapligt perspektiv, vilket vi hade
hoppats på.

De förändrade frågeställningarna gör att det finns en brist på överensstämmelse mellan
intervjuguide och frågeställningar. Under arbetet med att analysera intervjuerna och skriva
diskussionen har vi också fått tankar om frågor vi kunde ha ställt, exempelvis när det gäller
entreprenörernas förebilder. En del frågor vi ställde under intervjuerna har heller inte längre
något berättigande i uppsatsen, eftersom fokus har flyttats.

Vårt mål var att ta del av individuella upplevelser, och därför blev metodvalet kvalitativa
intervjuer. På grund av ett litet urval, bara sex stycken respondenter, är resultat och
slutsatser inte generaliserbara. Vi ser inte detta som en begränsning, utan som en naturlig
följd av helt skilda förutsättningar mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Syftet med
kvalitativ metod är inte att generalisera (jfr Patel & Davidsson, 1994, s. 21). Med tanke på
att alla våra respondenter accepterade och kände igen sig i resultatbeskrivningen, tycker vi
dock kan visa på att undersökningen är trovärdig.

Vi upptäckte att en del personer lyckades få med nästan alla punkter från intervjuguiden
utan att vi behövde ställa specifika frågor. Det berodde troligen på att alla hade fått
intervjuguiden i förväg. Till viss del har vi alltså styrt innehållet i intervjuerna och kan på
så sätt ha gått miste om aspekter vi inte tänkt på. En sak vi noterade var att ordet
”förväntningar”, som vi använde i en fråga, verkade vara positivt laddat. Vi hade själva lagt
en neutral betydelse i begreppet.

Beskrivandet av de intervjuades verksamhetsområden har varit problematiskt. Vi är
medvetna om att de själva kanske inte skulle beskriva sig som informationskonsulter, men
vi tycker att de visar vissa likheter som berättigar en sådan benämning. Det förefaller också
som att det är svårt att hävda att det finns en uttalad bransch med ensamföretagare som är
verksamma inom informationsförmedling och analys. Vi har fått uppfattningen att dessa
personer inte är så särskilt många, eftersom vi har haft svårt att lokalisera dem för
intervjuer. Inte finns det heller mycket svenskt material skrivet om dem, även om vi funnit
relativt mycket amerikanskt material. Problemet med denna typ av tjänster är att de tangerar
många andra. Många företag, både enmans- och större verksamheter säger sig erbjuda
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informationstjänster. Vid närmare anblick kan dessa tjänster vara mycket mångskiftande,
från försäljning av dataprogram till produktion av hemsidor.

Vi har inte lagt något genusperspektiv på vår uppsats, även om vi har berört aspekten
skillnader mellan män och kvinnor som är entreprenörer. Detta val gjorde vi med tanke på
att vi har få respondenter och att vi bara intervjuar en man. Det hade naturligtvis gått att
intervjua enbart kvinnor. Med tanke på svaren vi fått om att fyra av kvinnorna inte upplever
sig bli bemötta annorlunda för att de är kvinnliga entreprenörer är det inte säkert att det
hade gett så mycket.
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Under arbetet med denna rapport har vi stött på frågeställningar som inte hör hemma inom
vår uppsats, men som ändå engagerat oss. Några av dessa presenterar vi nedan som förslag
till vidare forskning.

•  Vår ursprungliga tanke var att utforma en affärsplan för ett
informationsmäklingsföretag. Vi insåg efterhand att detta inte var genomförbart, men
däremot tror vi att det skulle kunna vara intressant att fördjupa sig i själva
startprocessen. Ett uppslag till vidare forskning är därför att intervjua
informationsföretagare om hur de rent konkret har gått tillväga för att starta företaget.

•  En typ av entreprenörer sägs de så kallade intraprenörerna vara. Dessa är förnyare som
är verksamma inom större organisationer. Vi tycker att det vore spännande att lokalisera
sådana nyskapare inom den svenska biblioteks- och informationssektorn och studera
deras motivation och omgivningens reaktioner på deras idéer.

•  Ett ytterligare uppsatsförslag är att noggrannare studera vad som motiverar människor
att bli bibliotekarier och även att undersöka vad som gör att bibliotekarier vill fortsätta
att vara verksamma inom yrket. Vi har funnit några magisteruppsatser som skrivits om
vad som motiverat studenter att söka en utbildning i biblioteks- och
informationsvetenskap (jfr bl.a. Bengtson & Rutanen, 1995 ; Svalstedt & Österdahl,
1995). Därför skulle det vara givande med studier av bibliotekarier som varit
verksamma länge inom yrket.

•  Bibliotek på entreprenad - att driften läggs ut på en extern utförare, men att ansvaret för
verksamheten fortfarande ligger hos exempelvis kommunen - har varit omdebatterat,
särskilt bland personer verksamma inom bibliotekssfären. Vi har funnit  flera uppsatser
och rapporter i detta ämne, t.ex. några rörande entreprenader i Järna och Åre under
1990-talet. Dessa studier har mer inriktat sig på fenomenet entreprenadverksamhet, hur
det fungerar och vad målgruppen allmänheten tycker. Vi tycker att det vore intressant
att få en bild av vilken motivation som de personer som har valt att driva ett bibliotek
på entreprenad har. Sundin har skrivit en rapport om exemplet Linghem i Östergötland,
där det finns ett bibliotek på entreprenad (7�"����������
���
����	�
���, 2000). Hon
tangerar den aktuella bibliotekariens incitament att driva biblioteket på entreprenad,
men det vore givande med en fördjupning.
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Något vi har lärt oss under arbetets gång, är att uppsatsskrivande är en process som går
fram och tillbaka. Den väg som först stakades ut blev inte den som presenteras i denna
studie. Det har varit ett arbetsamt förlopp, men förhoppningsvis har slutprodukten blivit
bättre av att idéer har bearbetats och förkastats. Vi tycker att det är spännande att vi, med
hjälp av resultat och teori kan föreslå tillägg till Naffziger, Hornsby och Kuratkos modell i
form av en utlösande faktor. Som vi skrev i inledningen är vi själva intresserade av att
starta företag någon gång. Vad vi nu har insett är att det förutom en vinnande affärsidé,
krävs så mycket mer. Entreprenören måste dels brinna för sin vision, samtidigt som
hon/han måste vara tålmodig och mycket envis.
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Syftet med vår uppsats är att studera vad som motiverar människor att bli entreprenörer och
hur de motiveras att fortsätta vara det. Med vår uppsats vänder vi oss framförallt till
studerande och yrkesverksamma inom biblioteks- och informationsfältet. Vi har låtit oss
inspireras av Naffziger, Hornsby och Kuratkos modell över entreprenöriell motivation
(1994) och har valt att fokusera på följande områden:
•  Drivkrafter i företagandet som innefattar förväntningar på företagande, utlösande

faktorer till starten, skillnader mellan egenföretagare och anställning samt fördelar och
nackdelar med egenförtagandet.

•  Entreprenörens omvärld tangerar omgivningens reaktioner till företagandet.
Företagsklimatet diskuteras i form av ekonomiska villkor, myndighetskontakter,
marknad, marknadsföring, regionala skillnader samt nätverk.

•  Entreprenörens individuella bakgrund omfattar entreprenöriella förebilder, utbildning
och skillnader mellan manliga och kvinnliga entreprenörer.

•  Personliga egenskaper som är väsentliga för rollen som entreprenör.

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi ville ta del av informationskonsulters
personliga inställningar till sitt företagande. Sex intervjuer genomfördes med
egenföretagare som erbjuder tjänster som inhämtning, bearbetning och analys av
information om exempelvis konkurrenter, kunder och marknad åt en extern uppdragsgivare.

I kapitlet om informationskonsulter försöker vi ge en bild över våra respondenters
verksamhetsområde och begreppen informationsmäklare och informationskonsult
diskuteras. I kapitlet entreprenöriell motivation tas olika faktorer upp som är betydelsefulla
för entreprenörens motivation. Vår materialinsamling har till största delen gjorts via ICE-
samlingen (Internationellt centrum för entreprenörskap) vid högskolebiblioteket i
Jönköping. Återstående litteratur har funnits via olika databaser såsom Libris och ICE:s
artikeldatabas. Vi redogör i ett definitionsavsnitt för begreppen entreprenör, egenföretagare
och ensamföretagare.

Naffziger, Hornsby och Kuratko menar med sin modell att individens egenskaper,
omgivning, mål och affärsidé och de affärsmässiga villkoren för företagande, påverkar
beslutet att bli entreprenör. Dessutom medverkar individens tro på att hennes förväntningar
kommer att infrias och att hennes handlingar mynnar ut i vissa resultat till beslutet.
Entreprenören utvärderar när företaget är i gång till vilken grad hennes/hans förväntningar
har uppfyllts. Detta kan påverka motivationen och entreprenörskapet. Efter presentationen
av modellen diskuteras entreprenörens drivkrafter, omvärld, individuella bakgrund och
betydelsefulla egenskaper utifrån ett teoretiskt perspektiv. Personer blir entreprenörer av
olika anledningar, planerade eller tillfälliga. De sporras av exempelvis ekonomiska skäl,
självständighet, frihet eller trygghet. Den omvärld som blivande entreprenörer hamnar i är
viktigt att beakta. Kulturen och de ekonomiska förutsättningarna som de befinner sig i
påverkar. Det är också viktigt att egenföretagare har stöd av både sociala och professionella
nätverk. Valet att bli entreprenör kan också influeras av vilken grad av utbildning man har,
om det finns entreprenöriella förebilder och om hur acceptansen av kvinnliga respektive
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manliga entreprenörer ser ut. Eventuella egenskaper såsom prestationsbehov, inre locus of
control, riskbenägenhet och självkänslan diskuteras (1994).

Intervjuerna redovisas i resultatkapitlet. Vi försöker först åskådliggöra hur våra
respondenters företag ser ut. Därefter är kapitlet uppdelat i uppsatsens fokusområden:
drivkrafter i företagandet, entreprenörens omgivning, individuella bakgrund samt
egenskaper som kan vara väsentliga för rollen som entreprenör.

Diskussionskapitlet är till största delen indelat efter våra fokusområden och våra viktigaste
reflektioner är:

•  Våra respondenter har valt sitt egenföretagande av olika anledningar och tillfälligheter.
De förväntningar som de hade var få och problem befarades. Drivkraften har framförallt
varit behovet efter självständighet och målen var främst friheten och tryggheten.
Ensamheten har de bland annat löst genom olika nätverk och att ha kompanjoner. De
flesta av våra respondenter säger att entreprenörskapet är det bästa yrkesval de har gjort.

•  Alla intervjuade har fått uppskattande reaktioner på sitt beslut att blir egenföretagare.
En stor behållning har de av sina nätverk. Det är inte nödvändigt att vara insatt i
ekonomi eller administration, då dessa uppgifter kan studeras eller köpas in externt.
Dock eftersträvas enklare regler vid administrationen. Entreprenörernas familjer har
stöttat dem under tiden som entreprenör, vilket är viktig för respondenterna eftersom
familjen betyder mycket för dem.

•  Utbildningsnivån är relativt hög bland de intervjuade är relativt hög, dock är det en som
inte har någon akademisk utbildning alls. Detta kan visa på att erfarenhet är minst lika
viktigt som utbildning. Respondenterna har överlag inte upplevt några skillnader mellan
kvinnliga och manliga egenföretagare varken i bemötande eller yrkesmässigt.

•  Vi kan se tecken på att egenskaperna prestationsbehov, inre locus of control,
riskbenägenhet samt självkänsla finns hos de intervjuade. Detta har de emellertid inte
direkt tagit upp själva. De tycker själva att uthållighet och kreativitet är viktigt. Det ska
dock påpekas att en del av dessa karaktärsdrag inte är utmärkande enbart för
entreprenörer.

Vi resonerar ytterligare kring modellen som är gjord av Naffziger, Hornsby och Kuratko.
Förutom våra fokusområden påverkas även den blivande entreprenören av sin affärsidé.
Respondenternas skildring av sin entreprenöriella karriär visade att den första affärsidén har
förändrats mycket. Tjänsterna har ändrats och utvecklats efter antingen kundens behov eller
vad respondenterna har velat arbeta med. Vår undersökning visade att inte enbart positiva
upplevelser får entreprenören att fortsätta. Våra respondenter har fortsatt trots de tunga
åren.

Avslutningsvis i diskussionskapitlet ventileras tankar angående informationskonsulters
förutsättningar. Vi tror att det endast finns en liten grupp i Sverige som arbetar som
informationskonsulter, även om intervjupersonerna anser att marknaden för
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informationstjänster är stor. Tjänsterna måste hela tiden beskrivas, yrkestitel är mindre
viktig. Informationsmäklare är det ingen som kallar sig, likaså konsult. Bibliotekarier kan
gärna arbeta som informationskonsulter, men ofta krävs det specialkunskaper om det fält
kunderna befinner sig i.

Uppsatsen avslutas med en diskussion angående vår undersöknings upplägg och utförande.
Vi ger också förslag på vidare forskning.
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Under perioden 2002-03-22--2002-04-19 utfördes sex anonyma intervjuer med
informationskonsulter. Ljudupptagningarna och utskrifterna finns i författarnas ägo.
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1. Presentation av oss och vårt syfte med uppsatsen
2. Anonymitet
3. Kontrollera om det går bra att vi bandar intervjun

•  6	����
�
�������	���	��������
������>
�
Affärsidé
Tjänster/kunder?
Målgrupp?
När startades företaget?
Hur är företaget uppbyggt?
Tidigare erfarenhet? Tillräcklig?
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Drömmar, inspiration, utlösande faktorer
Uppkomst av affärsidén
Heltid/deltid
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Affärsplan före/nu, förändringar, nytta?
Förändrad verksamhet (tjänster, organisation)?
Förväntade och upplevda hinder?
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Uppfyllda förväntningar?
Svårigheter? Hinder?
Fördelar och nackdelar
Ekonomi


