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Summary 
 
Our interest in entrepreneurship arouse when we read a course in the subject. 
Entrepreneurship is of big importance for the society and its development. It creates work 
opportunities and is of importance for companies which can develop and take advantage of 
new ideas. Entrepreneurship also gives people a feeling of creating their own life and future. 
Our purpose is of this reason to report on a few of the internal and external factors that 
influences a person to choose and dare to start their own company, instead of being employed. 
We would also like to get an insight on what is of strong importance for the entrepreneur 
when he establish a new company. This will be done with a theoretical and empirical study. 
 
To bring understanding to entrepreneurship and be able to respond to our purpose we have 
applied to a qualitative method. We have deeply entered ourselves in relevant theoretical texts 
and interviewed five entrepreneurs which we found interesting. These work in different areas 
of business and were of different ages, which we thought could apply different perspectives 
and results to our investigation. 
 
The theoretical and empirical materials have shown that entrepreneurs possess specific 
personal characteristics that differentiate them from other people. These characteristics don’t 
have to be congenital but can be developed during the growth or later in life. The 
entrepreneurs’ upbringing and near environment have a certain influence on his future 
behaviour. The need, which the entrepreneur strives to satisfy with his entrepreneurship, 
varies for different people. It takes a positive or negative start of occurrence for the 
entrepreneur to take the step to start a new business. There are also various phases and factors, 
which are of importance, from the point that an entrepreneur identifies a business opportunity 
to when he establish it. 
 
We have drawn the conclusions that a sense of having control over the situation, which is 
mentioned as an intern ”locus of control”, is a usual personal quality that an entrepreneur is 
driven by. Also are the characteristics creativity, the ability to lead, moderate risk behaviour 
and self confidence internal factors that an entrepreneur often have. A safe upbringing can 
contribute to that a person builds up a god self-confidence and dares to have its own company. 
An unsafe upbringing can, on the other hand, spur the person to do the same, so that he can 
establish something to show off. The values around entrepreneurship within the family, or in 
the ambient society, affects a person in its choice to start an own company. Positive values 
contributes to that you get a positive attitude to entrepreneurship, while negative values can 
lead to that you instead hesitates, in your choice to start your own company or not. These are 
external factors that have an influence on the entrepreneur. We found that entrepreneurs are 
driven by internal factors in the shape of different needs, like the need to accomplish, to feel 
independent, and to satisfy his big passion in life or a need of financial surplus. A financial 
need is something almost every entrepreneur is driven by, but it’s almost never the main 
factor of motivation. External factors, described as positive or negative start of occurrence, 
affects the time when an entrepreneur choose to start his company. It can often be that the 
individual identifies a business opportunity or comes to a point where he has to choose how to 
support himself. Different phases are of importance during the establishing process, these are 
external factors called the idea-, the conviction-, the preparation-, the start-up- and the 
operation phase. During these phases the entrepreneur has seven internal and external factors 
in mind: the need to create, engagement, freedom of action, expertise, near market, faith and 
personal satisfaction. 

 



Sammanfattning 
 
Vårt intresse för entreprenörskap väcktes i och med att vi läste en kurs inom ämnet. 
Entreprenörskap har en stor betydelse för samhället och dess utveckling. Det skapar 
arbetstillfällen och är av betydelse för företag som kan utvecklas och ta tillvara på nya idéer. 
Entreprenörskap ger även människor en känsla av att de kan skapa sitt eget liv och framtid. 
Vårt syfte är av denna anledning att redogöra för några av de inre och yttre faktorer som kan 
påverka en människa till att välja och våga starta ett eget företag, istället för att vara anställd. 
Likaså vill vi ge en inblick i vad som är av stark betydelse för entreprenören när denne 
etablerar ett nytt företag. Detta kommer att göras med en teorigenomgång och en empirisk 
studie. 
 
För att få förståelse för entreprenörskap och därmed kunna besvara vårt syfte har vi tillämpat 
en kvalitativ metod. Vi har fördjupat oss i relevanta teoretiska texter samt intervjuat fem 
entreprenörer, som vi ansåg vara intressanta. Dessa verkade inom olika branscher och var i 
olika åldrar, vilket vi ansåg kunde inbringa varierande perspektiv och resultat till vår 
undersökning.  
 
Vår valda teori och empiri har visat att entreprenörer besitter specifika personliga egenskaper 
som skiljer dem från andra människor. Dessa karaktärsdrag behöver inte vara medfödda, utan 
kan utvecklas under uppväxten eller senare i livet. Entreprenörens uppväxt och närmiljö har 
viss påverkan på entreprenörens framtida beteende. De behov entreprenören strävar efter att 
tillfredsställa med sitt företagande varierar för olika personer. Det krävs en positiv eller 
negativ utlösande händelse för att entreprenören ska ta steget att starta upp en 
affärsverksamhet. Det finns slutligen diverse faser och faktorer som är av vikt från det att 
entreprenören identifierar en affärsmöjlighet till att han etablerar denna.  
 
Vi har dragit slutsatser att en känsla av att ha kontroll över situationen, vilket benämns som en 
intern ”locus of control”, är en vanlig inre faktor som en entreprenör drivs av. Likaså är 
egenskaperna kreativitet, förmågan att leda, måttlig riskbenägenhet och självtillit, inre 
faktorer en entreprenör ofta har. En trygg uppväxt kan medverka till att en människa bygger 
upp ett gott självförtroende och vågar driva ett eget företag. En otrygg uppväxt kan å andra 
sidan sporra människan till att göra detsamma, då denne vill åstadkomma något att visa upp. 
De värderingar som finns kring företagande inom familjen eller i det omgivande samhället 
påverkar människan i valet att starta eget. Positiva värderingar bidrar till att man får en positiv 
inställning till företagande, medan negativa värderingar kan leda till att man istället tvekar, i 
valet att starta eller inte starta, eget företag. Dessa är således yttre faktorer som har en 
inverkan på entreprenören. Vi fann att entreprenörer drivs av inre faktorer i form av åtskilda 
behov, såsom behovet att prestera, att känna oberoende, att tillfredsställa sin stora passion i 
livet eller ett behov av finansiellt överskott. Ett finansiellt behov är något nästintill samtliga 
entreprenörer drivs av, men detta är sällan den huvudsakliga motivationsfaktorn. Yttre 
faktorer, benämnda utlösande positiva eller negativa händelser, påverkar den tidpunkt då 
entreprenören väljer att starta företag. Det kan allt som oftast vara att individen identifierar en 
affärsmöjlighet eller hamnar i ett läge där han måste göra valet hur han ska kunna försörja sig. 
Olika faser är av betydelse under etableringsprocessen, dessa är yttre faktorer och benämns 
idé-, övertygelse-, förberedelse-, igångsättnings- samt driftsfasen. Under dessa faser har 
entreprenören sju inre och yttre faktorer i åtanke, nämligen skaparbehov, engagemang, 
handlingsfrihet, expertis, marknadsnärhet, förtroende samt personlig tillfredsställelse. 
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1 Inledning 
 
I detta inledande avsnitt ska vi författare ge en introduktion i ämnet entreprenörskap, för att 
förtydliga vikten av detta och därmed locka läsaren till en fortsatt intressant läsning. Vi ska 
ge en presentation av varför vi valt att forska i detta ämne och vidare hur vårt syfte med 
denna uppsats lyder, vilket grundats utifrån en problemformulering som likaså den redovisas. 
Kort ges slutligen en beskrivning av vår avgränsning, som vi verkställt i syfte att minska 
omfattningen av arbetet och enbart undersöka relevant fakta som ger oss de svar vi söker. 
 

 

1.1 Ämnesbakgrund 
 
Idag betonar allt fler vikten av entreprenörskap, då det är av betydelse för samhället i och med 
att det leder till fler arbetstillfällen. Studier har visat att i samband med att nya, både mindre 
och större, företag skapas minskar arbetslösheten i samhället. Den ökade sysselsättningen 
främjar samhällets utveckling samt blir en källa till framtida trygghet. Entreprenörskap är 
vidare betydelsefullt för företag, i detta fall kallat intraprenörskap,1 då det leder till att dessa 
kan utvecklas och ta tillvara på nya idéer, samt få de anställda att ta egna initiativ. Det är 
likaså viktigt för människan som individ, att känna att vi har makt över våra liv samt att vi är 
ansvariga för oss själva och har möjlighet att skapa vår egen framtid.2 Entreprenörskap är 
med andra ord en betydelsefull ingrediens i den ekonomiska utvecklingen i samhället, då det 
bidrar till skapande och förändring. Dessa koncept är en förutsättning för att samhället ska 
kunna utvecklas och bemöta framtiden på ett innovativt och därmed positivt sätt.  
 
Entreprenörer var förr i tiden mest önskvärda under perioder då kriser, såsom krig, hade lösts 
och det var väsentligt att skapa något nytt i samhället. Att entreprenörskap idag fått större 
betydelse inom det svenska samhället har troligtvis sin grund i de fördelaktiga faktorerna 
ovan, samtidigt som förändringstakten i samhället har ökat dramatiskt. Den internationella 
konkurrensen har ökat, vilket resulterat i att olika typer av nationellt förankrade monopol 
utsatts för den ökade konkurrensen. Vid sidan av dessa förändringar har även utveckling inom 
teknologi och näringsliv skett.3  
 
Forskning har visat att entreprenörer idag startar fler företag än ett under sin livstid. De kan ha 
många företag samtidigt eller sälja ett företag för att senare starta ett nytt. Förr startade 
entreprenören ett företag som var ett livslångt engagemang för denne. Detta ändrade mönster 
var något som gick att urskilja då entreprenörskapsforskningen fokuserade på entreprenören 
som individ. Det är vanligt att forskningen fokuserar allt för mycket på företaget som 
entreprenören skapat, men med ovanstående i åtanke är det intressantare att studera 
människan bakom företaget.4  
 
Vårt intresse för entreprenörskap väcktes i samband med att vi läste en kurs inom området. 
Efter att ha givits en inblick i ämnet under kursens gång, fann vi det spännande att forska 

                                                 
1 Landström (2000) s. 118, 12 
2 http://www.universeimagine.com/pdf/Personligt_entreprenorskap_forelasningen2007.pdf  2007-05-29 
3 Landström (2000) s. 134, 13 
4 Ibid s. 71 
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vidare inom detta. Vi insåg betydelsen av entreprenörskap, både för samhället i stort samt för 
den enskilda individen och därmed valde vi att skriva en uppsats om entreprenörskap och 
främst då om människan bakom detta fenomen, det vill säga entreprenören. 

 

1.2 Problemformulering 
 
Människor kan få idéer och se möjligheter som finns att utveckla i samhället, men alla går inte 
vidare med dessa och försöker utveckla dem i praktiken. Vi författare frågar oss vad som gör 
att vissa människor väljer och vågar förverkliga sina idéer och fånga möjligheterna för att 
starta upp ett eget företag. Dessa personer skulle vi vilja definiera som entreprenörer. För att 
finna svar bör det undersökas vilka av entreprenörernas bakomliggande faktorer som påverkat 
dem. Någonting bör skilja dessa människor från de övriga, är det ordinära egenskaper som är 
medfödda eller som utvecklats i livet, eller beror allting på omständigheter som uppstått i 
deras omgivning?  
 
Utifrån detta ställer vi oss huvudfrågan:  

• Vilka inre, personrelaterade faktorer, och yttre, omgivningsrelaterade faktorer, har 
påverkat och motiverat entreprenören till att följa sin vision?  

 
För att få svar på vår huvudfråga har vi ställt oss följande delfrågor, efter de inre och yttre 
faktorerna: 
 
Inre faktorer 

• Vilka personliga egenskaper förknippas med den ”typiska” entreprenören? 
• Går det att urskilja särskilda behov en entreprenör vill tillfredsställa genom sitt 

företagande? 
Yttre faktorer 

• Har faktorer i den egna uppväxten påverkat entreprenören till att starta ett företag? 
• Har omgivningen haft inverkan på entreprenörens agerande? 

Inre och yttre faktorer 
• Hur agerar entreprenören från att ha fått en idé till etableringen av ett företag? 

– Vilka faktorer har störst betydelse under denna färd?  

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för några av de inre och yttre faktorer som kan 
påverka människor till att välja och våga starta ett eget företag, istället för att vara anställd. 
Likaså vill vi ge en inblick i vad som är av stark betydelse för entreprenören när denne 
etablerar ett nytt företag. Detta kommer göras med en teorigenomgång och en empirisk studie. 
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1.4 Avgränsningar  
 
Entreprenörskap är ett brett område och av denna anledning har vi författare valt att göra vissa 
avgränsningar för att minska omfattningen på arbetet. Vi har fokuserat vår studie på 
människan bakom företaget och därmed valt att inte gå in djupare på själva företaget. Vi har 
valt att studera vad som motiverat och påverkat människan till att starta sitt företag och hur 
denne gick tillväga för att göra detta. Således har vi inte gjort någon djupare granskning i hur 
företaget fortskridit eller hur väl det fungerar i nuläget. För att avgränsa oss ytterligare 
bestämde vi att inte heller behandla intraprenörskap, det vill säga entreprenörskap som sker 
inom befintliga företag.  
 
Vidare valde vi att analysera berättelser från människor som startat upp ett nytt företag från 
grunden, med andra ord har vi inte sökt empiriska material från personer som blivit egen 
företagare genom överlåtelse av verksamheten.  
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2 Metod 
 
Vi ska i detta avsnitt ge en inblick i hur vi författare gått tillväga för att få svar på vårt syfte 
med denna uppsats. Här ges en presentation av vår metod för hur vi samlat data både ifrån 
skriftliga och muntliga källor samt vad den valda litteraturen och främst studieobjekten gav 
oss för värde. Detta för att ge trovärdighet till det färdiga resultatet som presenteras i 
uppsatsen. 
 

 

2.1 Valet att tillämpa en kvalitativ metod 
 
Vi författare har inför och genom denna uppsats utfört intervjuer, vilket är en kvalitativ 
metod. När forskare tillämpar denna metod är syftet i de flesta fall att finna en förståelse kring 
den egna frågeställningen, vilket innebär att de försöker sig på att förstå innebörden och den 
subjektiva meningen som olika företeelser har för olika individer. Det är därmed lämpligt att 
använda en kvalitativ metod vid en undersökning där upplevelserna som ska studeras är unika 
från människa till människa och man söker en helhet.5 Av denna anledning såg vi det som 
naturligt att använda det kvalitativa metodalternativet, då vi bland annat vill försöka förstå de 
krafter som medverkar till att människor väljer att bedriva entreprenörskap. Vi förstod att våra 
valda entreprenörers berättelser skulle skilja sig från varandra och därmed vara unika. Vid en 
kvantitativ metod är syftet vanligtvis att finna en kausal förklaring, som då består utav termer 
och orsaker. Det kan exempelvis röra sig om beräkningar som tolkas och vidare därigenom 
ger ett resultat i form utav siffror.6 Vi vill inte försöka finna något statistiskt svar i vår studie, 
utan sätta in vår empiri i den teoretiska diskussion som förs i ämnet. Vidare vill vi se helheten 
i fenomenet entreprenörskap, med inriktning mot entreprenörens inre och yttre drivkrafter, till 
att bedriva entreprenöriella aktiviteter.  

 

2.2 Datainsamling för en teoretisk och empirisk inblick 
 
Vi vill få en förståelse kring entreprenörers drivkrafter och därigenom kunna analysera, tolka 
samt dra slutsatser. Av denna anledning var en grundläggande aktivitet i uppsatsskrivandet att 
söka efter tidigare relevanta och trovärdiga teoretiska skrifter samt intressanta och lämpliga 
empiriska studieobjekt. 

 

2.2.1 Val av teoretiska skrifter 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul7 uttrycker att författarna av en uppsats inledningsvis bör 
granska tidigare teoretiska skrifter i det valda ämnet. Detta kan med fördel ske i de bibliotek 

                                                 
5 Langemar (2005) s. 7 
6 Ibid s. 5, 7 
7 Eriksson  m.fl. (2001) 
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som finns i författarens lokala omgivning.8 För att få en teoretisk förståelse för entreprenörer 
och entreprenörskap fördjupade vi oss därmed i relevanta teoretiska texter i ett tidigt stadium 
av uppsatsskrivandet. Detta ansåg vi, i likhet med nämnda forskare, vara en viktig aktivitet 
inför den senare empiriska datainsamlingen. Vi sökte efter väsentlig litteratur på biblioteket 
vid Högskolan samt på stadsbiblioteken i Gävle och Söderhamn. Där valde vi litteratur vi 
tidigare studerat och därmed visste var relevant för uppsatsens syfte. Utöver det valde vi 
litteratur ur hyllorna genom att begrunda titlarna och läsa inledningarna i de olika källorna. Vi 
kompletterade vår teoretiska inläsning med studerande av artiklar och tidigare 
undersökningar, vilka vi fann genom att söka i Högskolans artikelkatalog samt via Google 
scholar. Eriksson och Widersheim-Paul betonar vidare att Internetkällor kan vara otillförlitliga 
och felaktiga och att man av denna anledning bör vara källkritisk genom att bland annat 
kontrollera de grundkällor författarna angett, om inte författaren är en välkänd forskare inom 
området9. Detta hade vi i åtanke vid val av de artiklar vi fann på Internet. Vissa av dessa var 
författade av forskare vi kände väl till, och där detta inte var fallet kontrollerade vi att de 
källor författarna angett var uppriktiga och tillförlitliga. Därmed anser vi oss ha funnit 
tillämpliga träffar via de nämnda sökmotorerna.  
 
Vi valde att studera ett flertal olika teoretiska skrifter för att kunna ta del av olika forskares 
synvinklar och teorier, vilket vi anser gav oss en stadig grund i den fortsatta studien. 

 

2.2.2 Val av studieobjekt 
 
Repstad10 framhåller att vid urval av studieobjekt bör forskare välja respondenter som skiljer 
sig åt, för att ges ett betydelsefullt resultat.11 Av denna anledning såg vi det som intressant att 
studera entreprenörer som verkade inom olika branscher och var i olika åldrar och därmed 
hade olika erfarenheter av både livet och sitt företagande. Vi valde även, som vi nämnde i 
avgränsningen, att studera entreprenörer som på egen hand bedrev affärsverksamheter. 
Samtliga valda studieobjekt var män, vilket inte var något vi varken eftersträvade eller 
försökte undvika. Vi ville studera och få förståelse för personen bakom och ansåg därmed att 
det inte var av betydelse att ingen kvinna förekom i vår studie. Vi hade funnit det vara 
intressant att även intervjua kvinnor, men samtidigt uppfattar vi det inte som en svaghet med 
arbetet att detta inte blev fallet, då vi valt att inte göra en undersökning utifrån ett 
genusperspektiv. Vi vill poängtera att vi i den teoretiska delen av uppsatsen benämner 
entreprenören som en ”han/honom”. Detta är inte på grund av att våra studieobjekt är män, 
utan att entreprenören benämns som en ”han” i tidigare teoretiska texter. De entreprenörer vi 
valde att intervjua såg vi, som sagt, vara intressanta av olika anledning.   
 
Vårt första studieobjekt var Bosse. Vi författare såg honom vara en intressant person att 
studera, då han efter nästan 30 år som anställd inom framgångsrika företag valde att starta upp 
ett eget företag. Vi frågade oss vilka drivkrafter som bidrog till att han vid denna tidpunkt i 
livet tog initiativ till detta.  
 
Det andra studieobjektet vi valde var Andreas S. Vi såg honom vara av intresse att tala med, 
då han tvärtemot Bosse, startade sitt företag när han var endast 18 år gammal och fortfarande 
                                                 
8 Eriksson  m.fl. (2001) s. 64f 
9 Ibid s. 72, 153f 
10 Repstad (1999)  
11 Ibid s. 66f 
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gick på gymnasiet. I den åldern har de flesta människor ännu inte fått erfarenhet kring 
arbetslivet och dess marknad och av den orsaken frågade vi oss vad som medverkade till att 
han startade eget redan då. 
 
Vårt tredje studieobjekt var Sven-Erik, som är i samma ålder som Bosse. Sven-Erik har haft 
sitt företag i drift under många år och det har sedan starten utvecklats till att handla om mer än 
enbart fastigheter. Av denna anledning fann vi honom vara en person som kunde öka vår 
insikt inom begreppen entreprenör och entreprenörskap. 
 
Den fjärde person vi valde att tala med var Philip. Han och Andreas S är i samma ålder och 
startade båda upp sina företag i relativt tidig ålder. Vi ville se om det fanns större skillnader 
eller likheter mellan de inre och yttre faktorer som medverkat till deras val att driva egen 
affärsverksamhet. Philip befinner sig i tidigt skede av sitt företagande och utöver att 
undersöka vilka drivande faktorer som var bakomliggande till nystartandet, såg vi det som 
intressant att få höra Philips visioner och tankar kring framtiden. 
 
Efter de fyra första intervjuerna kände vi att vi fått en givande inblick i entreprenörernas 
värld, men valde att utföra en sista intervju på ett annorlunda sätt, för att se om det kunde 
inbringa något nytt. Det femte studieobjektet blev därmed Andreas J, då vi ansåg att han 
kunde ge oss ytterligare förståelse. Andreas J har alltid velat ägna sig åt företagande, han 
startade sitt första företag tidigt, men gick sedan vidare till nästa. Vi kände att det skulle vara 
givande att prata med en person som kontinuerligt har flera tankar i gång, och som har, och 
har haft, flera olika företag inom olika branscher. Vi betraktade det som att en berättelse från 
honom skulle ge oss ännu en intressant och unik förståelse kring de medverkande faktorerna 
till att starta eget. Samtidigt ville vi göra den sista intervjun på ett annorlunda vis, för att 
kunna utveckla både oss själva och uppsatsens resultat. Vi organiserade därmed om ordningen 
på våra intervjufrågor, för att se om detta kunde öppna upp entreprenören på ett annat sätt än 
tidigare. I efterhand fann vi att den sista intervjun gav oss ett annat perspektiv och en 
annorlunda inblick, då Andreas J var så engagerad i företagande. Om den ändrade 
ordningsföljden på våra intervjufrågor hade någon större inverkan på resultatet som intervjun 
gav, kan vi i efterhand inte uttala oss om, då Andreas J talade så fritt om entreprenörskap 
överhuvudtaget. 
 
Ejvegård12 betonar att man genom att hålla respondenterna anonyma kan få dem att öppna sig 
lättare under intervjuernas gång. Det är även viktigt då vissa frågor kan vara känsliga för en 
person att svara på.13 Av denna anledning beslutade vi att låta våra studieobjekt få vara 
anonyma, vilket vi upptäckte var ett klokt beslut, då det uppskattades av våra valda 
entreprenörer som då utan oro kunde uttala sig om sina åsikter och värderingar, vilket kan 
vara känsliga ämnen. Vi har således varken angivit deras efternamn, företagsnamn eller 
intressenter till företaget  

 

2.3 Inför och genomförandet av våra intervjuer  
 
Vi ansåg att personliga intervjuer med var och en av våra valda entreprenörer skulle inbringa 
störst förståelse kring entreprenörskap. Fördelarna med besöksintervjuer är, enligt Eriksson 

                                                 
12 Ejvegård (2003)  
13 Ibid s. 51 
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och Wiedersheim-Paul, att intervjuaren kan ges chansen att ställa följdfrågor vid oklarheter14. 
Detta såg vi som en fördel då entreprenörernas berättelser var unika samtidigt som vi ansåg 
det vara intressant att få fram tankar hos dem vilka de kanske annars inte vidareutvecklat. En 
annan fördel som Eriksson och Wiedersheim-Paul lägger fram är att intervjuaren lättare kan 
läsa den han intervjuar, genom exempelvis det kroppsspråk som denne använder.15 Vi är av 
samma åsikt, och vidare anser vi det vara mer tillförlitligt att utföra personliga möten, då de 
som intervjuar troligen kan minska feltolkningar och skildringar, vilket lättare kan uppstå vid 
telefon- eller mailintervjuer, än vid personliga intervjuer. Dock är vi medvetna om att det 
enda sättet att veta om vi tolkat de intervjuade rätt, är att låta dem läsa igenom det renskrivna 
intervjuresultatet, varför vi därmed erbjöd samtliga respondenter att få läsa igenom det 
renskrivna intervjuerna. I vårt fall såg vi det vidare som en omöjlighet att utföra en 
enkätundersökning, då det är svårt att ges en förståelse utav sådana. Våra frågor som vi 
formade för att kunna besvara vårt syfte är inte anpassade till en enkät samtidigt som vi inte 
tror att studieobjekten skulle svara lika innehållsrikt i en sådan. Vid tillämpning av 
enkätundersökningar kan man heller inte erhålla en effektiv dialog med sina studieobjekt, 
vilket vi ser som betydelsefullt. Vi läste, som sagt, en del teori kring entreprenörskap innan 
intervjuerna för att få en bättre förståelse kring vilka frågor vi skulle ställa, samtidigt som vi 
ville ha möjlighet att kunna föra en effektiv dialog med våra respondenter. 
 
Då vi vid ett flertal gånger tidigare har genomfört personliga intervjuer under vår utbildning 
vid Högskolan i Gävle, ansåg vi oss vara väl insatta i de intervjuareffekter som kan uppstå 
samt tyckte oss ha god kunskap om den intervjuteknik som bör användas i praktiken. Eriksson 
och Wiedersheim-Paul poängterar att den intervjuade riskerar att påverkas utav den som 
intervjuar och även tvärtom16. När vi formade våra intervjufrågor, och därmed 
intervjuunderlag, hade vi i åtanke att inte ställa ledande frågor som riskerade att påverka våra 
respondenters svar. Vi försökte samtidigt att inte styra våra frågor allt för mycket mot våra 
teoretiska inriktningar då det kan påverka utgången av intervjuernas resultat. Vi anser det vara 
en fördel om den intervjuade får möjlighet att tala fritt utifrån sina egna erfarenheter utan att 
få ta del av vad som är vanligt enligt tidigare teoretiska undersökningar. Under intervjuernas 
genomförande försökte vi likaså vara opartiska och inte visa hur våra åsikter lyder, vilket vi 
tror kan få den intervjuade att få svårare att uttrycka sina egna åsikter och dela med sig av sina 
värderingar. Vårt intervjuunderlag kan tas del av i Bilaga 1, där frågorna till de första 
respondenterna finns och i Bilaga 2, där frågorna till den sista respondenten finns.  
 
Vi beslutade att, för att erhålla ett inbringande resultat från intervjuerna, spela in dessa på ett 
kassettband, vilket är något Repstad17 framhåller både fördelar och nackdelar med. Han 
menar att det ger möjligheten att lättare fokusera på respondenternas svar under intervjuerna 
samt föra en effektivare dialog med dem, då intervjuaren inte behöver anteckna allt 
respondenterna berättar om.18 Denna åsikt delar även vi och samtidigt gav det oss en 
möjlighet att lyssna på de genomförda intervjuerna i efterhand, vilket vi anser minskar risken 
för feltolkningar och andra skildringar än de rätta, som ges av studieobjekten. Nackdelen 
Repstad framhöll med kassettbandspelare var att användning av detta under en intervju kan 
göra den intervjuade nervös19. Detta var dock inget vi lade märke till, vilket vi tror beror på 

                                                 
14 Eriksson m.fl. (2001) s. 85 
15 Ibid  
16 Ibid 
17 Repstad (1999) 
18 Ibid s. 70ff. 
19 Ibid  
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att entreprenörerna alla var sociala och kände ett starkt engagemang till sin verksamhet, 
vilken de gärna berättade om.  
Vi har gjort en återberättelse av våra respondenters intervjusvar, vilket Esaiasson m.fl.20 
framhåller vara en vanlig sammanfattningsteknik av intervjumaterial. Det menas att då samtal 
ofta inte har en tydlig ordningsstruktur, utan hoppar fram och tillbaka, blir det intervjuarens 
uppgift att finna en grundstruktur, som kan liknas vid en berättelse.21 Repstad betonar att vid 
återberättande av intervjuer bör man vara varsam både med omskrivningen av ord och när 
man väljer bort orelevant information.22 Vi har, vid återberättandet av intervjuerna, haft 
Repstads ord i åtanke och därmed redigerat med varsamhet och enbart uteslutit sådant som vi 
inte ansett vara relevant för vår studie. Vi författare beslutade att återberätta respondenternas 
berättelser i jag-form. Detta ansåg vi skulle ge mer liv i texten, då våra entreprenörers 
personligheter skulle framhävas och synas mer. 
 

                                                 
20 Esaiasson m.fl. (2002) 
21 Ibid s. 297 
22 Repstad (1999) s. 85f 
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3 Vad andra har skrivit i ämnet 
 
I detta kapitel ska vi presentera de teorier vi anser vara relevanta och som kan bidra till en 
bättre förståelse kring det empiriska material som redovisas i kapitel 4. Inledningsvis kommer 
vi författare presentera hur olika forskare ser på och har beskrivit de svårdefinierade 
begreppen entreprenör och entreprenörskap. Därefter ges en beskrivning av den typiska 
entreprenörens karaktärsdrag. Detta avsnitt följs av en förklaring kring vilka inre och yttre 
faktorer som medverkar till att entreprenören startar ett eget företag. Avslutningsvis 
presenteras entreprenörens aktiviteter från idé till etablerad affärsverksamhet. 
 

 

3.1 Definition av entreprenörs- och entreprenörskapsbegreppen 
 
Entreprenörer och entreprenörskap är begrepp aktuella inom många olika ämnesområden och 
av denna orsak finns ingen generell definition av dem. De olika ämnesområdena är ekonomi, 
historia, psykologi, sociologi och geografi. Beroende på vilken kontext man befinner sig i ges 
olika definitioner utifrån de olika områdenas perspektiv. Då entreprenörskapet är så pass 
betydande är dessa olika perspektiv nödvändiga för att kunna förklara komplexiteten av 
begreppen.23 Det är det ekonomiska perspektivet som dominerar bland de olika definitionerna 
av entreprenörskapet. Det är vanligt förekommande att se entreprenören som en företagare 
och entreprenörskapet som en nyskapande variant av företagande.24  
 
Lundblad och Johannisson25 delar tillsammans med ett flertal forskare uppfattningen om att 
entreprenör och entreprenörskap är två begrepp som bör skiljas åt. Det en entreprenör gör kan 
kallas för entreprenörskap, men entreprenörskap kan även utövas utan att endast en ensam 
entreprenör är inblandad. Entreprenörskap kan definieras som ett resultat av en serie 
gynnsamma händelser som sammanfaller och där ett flertal människor är inblandade. Ingen av 
dessa personer behöver vara en entreprenör, men vad de tillsammans åstadkommer kan ändå 
vara entreprenörskap.26 Delmar27 är av samma åsikt och menar vidare att definitionen av 
entreprenörskap kan bero på om forskaren ifråga fokuserar på entreprenörskap som en 
ekonomisk funktion, eller som ett resultat av en individs agerande eller en kollektiv 
prestation. Fokuseringen kan även ske på nyskapandet av ett företag eller på expansionen av 
ett befintligt företag.28 Lundblad och Johannisson argumenterar att entreprenörskap heller inte 
kan definieras som att starta ett eget nytt och litet företag, då skulle varenda korvgubbe vara 
en entreprenör. Det handlar om skapande snarare än företagande. De framhåller att 
entreprenörer kan kallas för innovatörer. Innovation kan definieras som någonting som är 
realiserat och utfört på marknaden, det behöver nödvändigtvis inte vara någonting nytt, utan 
kan vara ett utvecklande av något befintligt.29 Johannisson30 argumenterar vidare för att 
entreprenörskapet är mångdimensionellt och konstnärligt. Det innebär en känsla för vad som 
                                                 
23 Delmar (1996) s. 5 
24 Lundblad m.fl. (1998) s. 19 
25 Lundblad m.fl. (1998) 
26 Ibid s. 17 
27 Delmar (1996) 
28 Ibid s. 5f 
29 Lundblad m.fl. (1998) s. 20, 18 
30 Johannisson (1992) 
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rör sig i tiden, en känslighet för vad människors agerande och brist på agerande betyder, att 
lyssna aktivt och skapa helheter utifrån fragment. Han definierar entreprenörskap som 
framgångsrikt företagande genom att man lär sig och prövar sig fram till något som är nytt på 
marknaden.31  
 
En betydande nationalekonomisk teoretiker under 1900-talet var Joseph Schumpeter. Han 
jämförde entreprenörskap med en ekonomisk utveckling, vilken består av fem fall: att en ny 
obekant vara eller att en ny obekant kvalitet av en vara införs på marknaden, att en ny 
produktionsmetod inom branschen beprövas, att en ny marknad öppnas, att en ny källa till 
råvaror eller halvfabrikat erövras samt att en ny organisation genomförs av en bransch eller att 
ett monopol bryts eller skapas. Schumpeter såg entreprenören som någon som skapade 
ojämnvikter på marknaden genom att han genererade nya innovationer. Han ansåg att det 
krävdes speciella människor till detta beteende och dessa individer definierade han som 
entreprenörer med en önskan att skapa privata kungadömen.32 Hans arbete har påverkat den 
moderna entreprenörskapsforskningen och det har under 60- och 70-talen försökts ta reda på 
vem som blir entreprenör och hur entreprenörens drivkrafter kan påverkas. David McClelland, 
som verkade under 1970-talet, var likaså han en teoretiker som påverkat den framtida 
forskningen. Han inriktade sin forskning på att försöka ge psykologiska förklaringar till ett 
komplext ekonomiskt beteende och studerade främst personer som ansågs vara mer 
prestationsinriktade än andra. Hans forskning hade mindre fokus på varför vissa personer 
startar företag och mer på varför vissa personer är bättre än andra på att ta ekonomiska beslut, 
men hans forskning har trots det haft väldigt stor betydelse.33  
 
Begreppet entreprenörskap har således funnits sedan långt tillbaka och har definierats på olika 
sätt av olika forskare genom tiderna. Länge förknippades entreprenörskap med handlingskraft 
och risktagande samt förmågan att hantera osäkerheter, men det sågs även som att det var en 
individ som var en uppdragstagare åt någon annan. Vissa forskare har även gjort ett samband 
mellan entreprenörer och kapitalister, men just entreprenören som en risktagare är vad det 
mesta som forskningen om entreprenörskap handlar om.34  
 
Entreprenörskap kan sammanfattningsvis definieras som något en människa, kallad 
entreprenör, utför med ett nyskapande tänkande. Med en viss risk genomför entreprenören 
vissa entreprenöriella aktiviteter som slutligen resulterar i något, allt som oftast, nytt på 
marknaden. Forskare inom ämnet betonar att entreprenör och entreprenörskap är två begrepp 
som bör skiljas åt, vid definiering. Entreprenören sägs ha ordinära personliga egenskaper, som 
vi benämner inre faktorer, samt påverkas av element i sin kontext, vilka vi kallar yttre 
faktorer. Dessa kommer vi att redogöra djupare för i nästkommande avsnitt. 

 

3.1.1 Entreprenörens ordinära personliga egenskaper 
 
När man försöker definiera vem som är entreprenör sker oftast en fokusering på de personliga 
egenskaperna. Definitionen blir då oftast att ”en gång entreprenör, alltid entreprenör”, då 
entreprenören ses som en specifik personlighetstyp. Dock anser man det vara svårt att se 
skillnad på dem som är entreprenörer och dem som inte är det, utifrån deras psykologiska 
                                                 
31 Johannisson (1992) s. 100, 10 
32 Swedberg (1994) s. 2, 12, 21f 
33 Hult (1985) s. 23 
34 Landström (2005) s. 23ff 
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egenskaper. Idag har man trots allt en tämligen bra bild över de personliga egenskaper som 
kännetecknar den typiska entreprenören.35  
 
Även om det finns en generell bild över vem entreprenören är, finns det olika sätt att se på 
honom. Entreprenören kan ses som en hjälte med en intuitiv förmåga och med speciella 
medfödda egenskaper som skiljer sig från de ordinära. Han kan även ses som en person driven 
av unika egenskaper, motiv och attityder, vilka kan vara prestationsmotiv, självständighet och 
optimism.36 Entreprenörer kräver mycket av sig själva, vill utföra något utöver det vanliga 
och har förkärlek till utmaningar. De är oftast risktagare, tävlingsinriktade och inte särskilt 
rädda för att misslyckas. En entreprenör är ofta positiv till förändring, för det ger möjligheter 
och möjligheter är något han anser sig vara säker på att kunna hantera. De är självständiga, 
har en stark tilltro till sig själv och sin förmåga och har även ofta ett behov av att vara 
oberoende. Dock behövs stöd i verksamheten när den väl blivit uppbyggd.37 Entreprenören 
kan ses som en innovatör, som är kreativ och upptäcker nya affärsmöjligheter. Han ses vidare 
som en ledare, med en förmåga att organisera nya affärsverksamheter och samtidigt leda de 
involverade individerna.38  
 
Entreprenörer kan uppleva sig själva som oumbärliga. De är inte spelare och slumpen är något 
de vill undvika. Entreprenören lär sig av sina misstag och samlar på sig erfarenheter för att 
bättre kunna ta vara på nästa möjlighet när den dyker upp. De använder sig också ofta av 
nätverk, som de själva bygger, upprätthåller och utnyttjar som ett verktyg till att utveckla sin 
kunskap och samla information. Många entreprenörer visar sig i väldigt tidig ålder och skapar 
ofta fler än en affärsverksamhet.39  
 
En entreprenör kan från flera håll ses som någon som bör hindras, eller i alla fall inte 
uppmuntras. I stora organisationer och företag kan en entreprenör lätt bli utstött, eftersom han 
inte anpassar sig utan vill göra nya saker och därmed skapa förvirring och oreda i den annars 
strikta strukturen.40 Denna person kan på grund av sin avvikande personlighet ha svårigheter 
att acceptera auktoriteter och ha svårt att samarbeta med andra. Dock har denna forskning fått 
kritik då den enbart beskriver ett fåtal extrema entreprenörer.41

 
Det är vanligt att se entreprenören som en kreativ nytänkare, men för att kunna berättigas att 
kallas entreprenör krävs att man medverkat till innovationens uppkomst och att man följer sin 
idé till verklighet.42  
 
Sammanfattningsvis drivs entreprenören av ett flertal ordinära inre faktorer, som i teorin 
utmärks vara: intuitiv, risktagare, självsäker, innovatör, kreativ, ledare, samt en positiv attityd 
till företagande och förändring. Han definieras således som en specifik personlighetstyp som 
under sin livstid ofta skapar många företag. Han kan bli utstött då han skapar oreda i den 
strikta strukturen och inte kan samarbeta tillsammans med andra. Entreprenören drivs, 
förutom av dessa unika egenskaper, av olika former av motiv, attityd och behov. Dessa yttre 
faktorer presenteras i nästkommande avsnitt. 
 
                                                 
35 Landström (2005) s. 17, 63 
36 Ibid s. 17 
37 Johannisson (1992) s. 126ff 
38 Landström (2005) s. 17 
39 Johannisson (1992) s.126ff 
40 Karlöf (1984) s. 125 
41 Landström (2005) s. 60 
42 Lundblad (1998) s. 21 
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3.1.2 Krafter som medverkar till att entreprenören förverkligar sin idé 
 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar och motiverar människors vilja att ägna sig åt 
företagande. Vanligt förekommande är att de har ett behov som endast kan tillfredställas 
genom att de förverkligar sin idé och går sin egen väg. De vill känna ett oberoende, utveckla 
och utnyttja sin kunskap eller uppfylla ett prestationsbehov. Vidare förekommer drivkrafter, 
såsom ambition, mål, handlingskraft, uthållighet, envishet eller en förkärlek till branschen i 
fråga, som medverkar till att människan väljer att starta ett eget företag.43

 
Johannisson44 menar att den ursprungliga närmiljön, barndomshemmet, eller den plats där 
man lever och bor, för många entreprenörer kan ha stor betydelse. Det kan även krävas att han 
flyttar därifrån för att få den stimulans han behöver. Närmiljön är den omgivning 
entreprenören själv påverkar genom sina handlingar, men också vad han själv påverkas av 
genom värderingarna som finns där. Man skulle kunna säga att det är entreprenörens 
träningsarena. I ens närmiljö finns både stabilitet och förändring, trygghet och möjligheter, 
vilket är betydelsefullt för den skapande processen och för entreprenören som individ och 
handlingsmänniska. Det är här entreprenörens handlingar skapas. Johannisson argumenterar 
vidare för att tryggheten gör att man som individ vågar mer och utvecklar sina 
entreprenöriella talanger. Det är lättare för en entreprenör att se behov och nya marknader i 
sin närmiljö, men tryggheten där gör att han kan få lättare att se dessa även på andra håll. Har 
entreprenören väl etablerat företaget på ”sin” marknad kan det vara lättare att etablera det på 
en annan marknad. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan entreprenören och närmiljön, då 
det krävs en miljö som är positiv till företagande och nytänkande för att man som entreprenör 
ska kunna lyckas med sin verksamhet eller våga ta steget att starta eget.45  
 
Johannisson talar även om att vissa omständigheter, såsom familjebakgrund och uppväxt, kan 
inverka på en människas val att ägna sig åt entreprenörskap. Växer man upp i en 
företagarmiljö, där det inte skiljs på arbete och fritid, är det lätt att den livsstilen överförs från 
en generation till en annan. Även en barndom och uppväxt med knappa ekonomiska 
förhållanden kan hos en del människor skapa en stark vilja att lyckas.46 Landström47 
poängterar vidare att en turbulent uppväxt, med exempelvis förlust av anhöriga, många 
uppbrott samt avsaknaden av en föräldragestalt, kan påverka i valet att starta eller inte starta 
en egen affärsverksamhet. Likaså kan en motvilja i att underordna sig auktoriteter ha sin 
bakgrund i dessa barndomsupplevelser. En människas kamp med omgivningen ges i uttryck 
genom att han karaktäriseras som rastlös, beslutsam och samtidigt fylld av självhävdelse. Han 
försöker av denna anledning åstadkomma och prestera något han kan visa för omvärlden.48

 
Som tidigare nämnts, är ett vanligt förekommande behov för entreprenören prestation. 
Prestationsmotivet kan sägas bestå av fyra grundelement: att det egna företaget dominerar i 
ens liv och alltid kommer i första hand för ägaren, att känna oberoende genom att kunna stå 
på egna ben, att planera affärerna istället för att lämna dem åt slumpen samt att kunna 
kontrollera alla involverade individer.49 Likaså är sökandet efter status, pengar och välfärd 
grundläggande faktorer i prestationsmotivet. Dock bör det betonas att det är en naturlig känsla 

                                                 
43 Roininen m.fl. (2005) s. 4 
44 Johannisson (1992) 
45 Ibid s. 130f 
46 Ibid s. 135 
47 Landström (2005) 
48 Ibid s. 61 
49 Cromie (1987) s. 252 
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av framgång som den prestationssökande vill känna, och inte materiella belöningar. En person 
med högt prestationsbehov tenderar att åta sig mer utmanande jobb som kräver kunskap och 
ansträngning, där han möts av osäkerhet och har personligt ansvar över sina prestationers 
utgång.50

 
Landström51 menar att när en människa gör valet att förverkliga sina idéer kan det till stor del 
bero på deras ”locus of control”, vilket därmed i teorierna har blivit en vanlig förklaring till 
entreprenörskap. Entreprenörer har enligt denna teori en intern ”locus of control”, vilket 
innebär att de anser sig själva ha kontroll över situationen. Tillskillnad från en icke-
entreprenör som kan se sig själv som ett ”offer” och inte anse sig kunna påverka situationen, 
och därmed ha en extern ”locus of control”. Begreppet förklarar i hur stor utsträckning 
människor tror att det är de själva eller omständigheter runt omkring som påverkar deras 
presterande.52

 
Ett begrepp som ligger nära ”locus of control” är självtillit. Landström redogör för att 
självtillit vanligtvis har en stor inverkan på yrkesvalet en människa gör, då vi tar på oss 
uppgifter som vi anser oss kunna hantera. De människor som anser sig ha en entreprenöriell 
självtillit tenderar därför att starta ett eget företag och utföra entreprenöriella aktiviteter. Den 
entreprenöriella självtilliten utvecklas under uppväxten genom tidiga erfarenheter och 
förebilder. Förebilderna kan vara, förutom ens egna föräldrar, fritids- och skolpersonal eller 
kamrater och arbetskollegor.53

 
Givetvis spelar entreprenörens syfte med företaget en stor roll i valet att förverkliga hans 
vision. Entreprenörens intention kan påverkas av de tre element som tidigare nämnts: hans 
attityder till beteendet kring entreprenörskap, de sociala normer som omger honom och 
slutligen hans upplevda kontroll över situationen. Vidare menas att det krävs en utlösande 
positiv eller negativ händelse för att en människa ska ta steget att starta eget. Det kan innebära 
en positiv händelse i form av att individen identifierar en affärsmöjlighet eller erbjuds ett 
samarbete med en kollega. Negativa händelser som har inverkan kan vara att individen inte 
trivs på arbetet och med sina arbetsförhållanden, blir arbetslös eller går igenom en 
skilsmässa.54 Sammanfattningsvis kan man säga det finns en önskan att göra en större 
förändring i sin livsstil och i samband med det starta en egen affärsverksamhet.55

 
Att människor väljer att starta och driva en egen verksamhet kan ha sin grund i att de känner 
sig som fångar i sin anställning och vill slita sig loss.56 Langborg hävdar att ett flertal 
människor har arbeten de vantrivs med, men inte vågar säga upp sig på grund av risken att bli 
arbetslös. Han menar att hierarkiska maktstrukturer i företag bidrar till att människors 
kreativitet och engagemang inte får ges i uttryck, men genom att de startar ett eget företag kan 
deras kreativitet och engagemang frodas.57  
 
Studier har visat att personer som blivit uppsagda från sina arbeten, tenderar med större 
sannolikhet än andra att starta ett eget företag. De människor som väljer att starta eget, väljer 

                                                 
50 Sagie m.fl. (1999) s. 376f 
51 Landström (2005) 
52 Ibid s. 59 
53 Ibid s. 64 
54 Ibid s. 65 
55 Roininen m.fl. (2005) s. 20 
56 Landström (2005) s. 61 
57 Langborg (1999) s. 4 
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då oftast samma bransch som sin tidigare arbetsgivare, eftersom de vill kunna fortsätta med 
sin yrkeskompetens som de känner att de behärskar.58

 
Ett centralt motiv kan, som nämndes tidigare, vara att entreprenören känner en stark passion 
till sitt företagande. Han känner tillfredställelse genom att bygga upp ett företag med 
framgång, samtidigt som han får ge uttryck för sitt intresse och utföra det han själv anser vara 
väsentligt. Det egna företaget har allt som oftast att göra med entreprenörens förlängda 
passioner i livet.59 Många forskare inom entreprenörskapsområdet är eniga om att 
entreprenörskap drivs av passion och inte enbart av kalkylerat beteende. 60

 
Det finns tre specifika psykologiska motiv som kan vara grunden till varför en individ väljer 
att starta en egen affärsverksamhet. Det första motivet är att han önskar att kommersialisera 
en upptäckt teknologi som han vill utveckla i praktiken. Om det görs i ett befintligt företag 
finns risken att han inte får det inflytandet han önskar, samtidigt som rädslan av att företaget 
ska misslyckas med utveckling av idén finns hos honom. Det andra motivet är ett finansiellt 
syfte i form av att kunna tjäna pengar på sin idé.61 En motiverande faktor för entreprenören 
kan med andra ord delvis eller enbart vara att nå ett kvantitativt mål, såsom finansiellt 
presterande, tillväxt eller innovation. Dessa mål har stor betydelse, både på kort och lång sikt, 
för individen.62 Det tredje motivet är slutligen att han vill känna oberoende genom att inte 
jobba under någon annan.63 Oberoende innebär att ta ansvar och följa sitt eget omdöme, till 
skillnad från att blint följa andras värderingar och omdömen. Det innebär samtidigt att ta 
ansvar och kontroll över sitt eget liv, istället för att lämna det i någon annans händer. Dessa 
motiv ligger nära det tidigare nämnda prestationsmotivet som oftast spelar en stor roll i 
människors val att starta ett eget företag. 64

 
En omfattande teoretisk utbildning behöver inte vara nödvändigt för att en människa väljer att 
bli entreprenör, dock tenderar utbildningsnivån i genomsnitt vara högre för företagare än för 
befolkningen i övrigt. Utbildning värderas högt och många väljer även att återuppta studierna 
senare i livet, då ofta studier med anknytning till företaget främst med teknisk och ekonomisk 
inriktning. Dock visar flera undersökningar att målinriktad utbildning inte har något 
inflytande på en entreprenörs framgång.65  
 
Sammanfattningsvis är de yttre faktorer som driver entreprenören, attityder och värderingar 
som finns i hans närmiljö, därmed familj och lokala samhälle. En positiv nyföretagande miljö 
medverkar till att entreprenören ser företagandet som en naturlig livsstil. Likaså har 
familjeförhållandet en inverkan på människans val att ägna sig åt entreprenörskap. En uppväxt 
som associeras med trygghet ger individen ett gott självförtroende, och medverkar till att han 
därmed vågar starta eget. En uppväxt som definieras som problematisk kan däremot resultera 
i att individen känner ett behov av prestation och kan uppfattas bland annat som beslutsam 
och fylld av självhävdelse. En utlösande händelse medverkar till att människor väljer att starta 
företag vid den tidpunkt då de gör det. Dessa kan vara positiva i form av att en affärsmöjlighet 
identifieras eller att ett samarbete erbjuds. De kan även vara negativa i form av att människan 
blir arbetslös eller vantrivs på sitt arbete. De som blir uppsagda väljer vanligtvis samma 
                                                 
58 Roininen m.fl. (2005) s.13 
59 Shane m.fl.(2003) s. 268f 
60 Johannisson m.fl. (1999) s. 5 
61 Roininen m.fl. (2005) s. 4 
62 Shane m.fl. (2003) s. 11 
63 Roininen m.fl. (2005) s. 4 
64 Shane m.fl. (2003) s. 268 
65 Johannisson (1992) s. 136 
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bransch som sin tidigare arbetsgivare. Inre faktorer som kan få en entreprenör att starta eget är 
bland annat att denne drivs av ett prestationsmotiv. I anslutning till detta behov tar företaget 
stor plats i entreprenörens liv, han vill känna ett oberoende och kunna gå sin egen väg samt 
har ett sökande efter status och framgång. Entreprenören har ofta en känsla av att han har 
kontroll över situationen, vilket definieras som ”locus of control”. Likaså har han en 
entreprenöriell självtillit. Entreprenören drivs av en stark känsla till sitt företagande, som 
oftast har att göra med hans förlängda passioner i livet. Att en individ väljer att starta eget kan 
vara att denne upptäckt en teknologi som han vill utveckla i praktiken, då han i ett befintligt 
företag inte kan få samma inflytande. Entreprenörer har i genomsnitt en högre 
utbildningsnivå, även om detta inte är någon förutsättning för ett framgångsrikt 
entreprenörskap. 

 

3.2 Entreprenörens färd från idé till etablerat företag 

Idé 
fasen 

Övertygelse 
fasen 

Förberedelse 
fasen 

Igångsättnings
fasen 

Drifts 
fasen 

 
 
        Figur 3.1, Etableringsprocessens faser 66

 
 
Hult67 redogör för etableringsprocessen, vilken beskriver vägen till att starta ett företag. 
Etableringsprocessen består av olika faser, nämligen idéfasen, övertygelsefasen, 
förberedelsefasen, igångsättningsfasen samt driftsfasen. Idéfasen är den inledande fasen, där 
entreprenören funderar på att starta ett eget företag. Övertygelsefasen är nästkommande fas. I 
denna känner entreprenören av omgivningens reaktioner på sin vision om att starta ett eget 
företag genom att testa idén på människor i hans direkta närhet. I denna fas märks 
förebildernas betydelse tydligt, då framförallt sådana som entreprenören kan sammankoppla 
med affärsmässig verksamhet samt framgångsrika personer som är utmanande för honom. 
Entreprenören börjar nu skissa på planer till den framtida verksamheten, vilket leder till nästa 
fas, nämligen förberedelsefasen. I denna fas identifierar och analyserar entreprenören sin 
affärsidé, marknad, ekonomi och organisation, därefter utarbetar han planer för sin framtida 
verksamhet samt gör en riskbedömning. Kontakten med andra människor, utöver hans 
närmaste, ökar för att han ska kunna öka sin kunskap och minimera sina risker. I 
igångsättningsfasen, som är nästkommande fas, startar entreprenören upp verksamheten, 
vilket inte behöver betyda att verksamheten kommer igång. För att detta ska ske krävs en 
utlösningsmekanism, i likhet med de utlösande händelser som redogjordes för tidigare, 
exempelvis arbetslöshet eller vantrivsel på arbetet. Det kan även vara sådana händelser som 
att entreprenören exempelvis har fått lokalfrågan, finansierings- eller andra resursproblem 
lösta samt ser chansen och tar den. Möjligheten att komma igång beror även på om det finns 
efterfrågan av idén på marknaden. Den här fasen är en besvärlig fas för entreprenören, då det 
kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop de första månaderna innan man börjat få intäkter. 
Det är viktigt att i denna fas skapa fungerande kund- och leverantörsförhållanden samt att 

                                                 
66 Hult (1985) s. 28 
67 Hult (1985)  
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bearbeta dem kontinuerligt. I driftsfasen, som är den slutliga fasen, talar Hult om att 
entreprenörens förmåga att ta initiativ, hans tillgång till förebilder i närmiljön samt hans 
handlingsförmåga i kritiska situationer är nödvändiga för att etableringsprocessen ska kunna 
fullbordas. Dock räcker det inte enbart med detta, då det även bör finnas tillgång till resurser 
såsom arbetskraft, råvaror, kapital, byggnader, utrustning och dylikt. Driftsfasen, som är den 
fas som fullbordar etableringsprocessen, handlar därmed om entreprenörens aktiviteter för att 
samordna alla resurser, vilket sker när företaget har kommit in i en kontinuerlig stabil drift.68  
 
Johannisson69 redogör för fyra faktorer som är relevanta under själva etableringsprocessen. 
Dessa är: skaparbehov, engagemang, handlingsfrihet samt expertis. Den första faktorn, 
skaparbehov, kommer ofta ifrån att entreprenören är missnöjd med nuvarande förhållanden. 
Saker och ting kan alltid bli bättre och därför vill entreprenören se till att det händer något. 
Det är ett behov som ofta leder till att han söker möjliga projekt att ta tag i, idéer ska göras om 
till handling och det ska ske snabbt. Även om idén kanske måste förändras på vägen i och 
med att saker sker, finns oftast den ursprungliga idén kvar och problemen löses allt eftersom 
de dyker upp. Den andra faktorn, engagemang, handlar om att satsa helhjärtat och vara envis 
för det visar omgivningen att projektet verkligen ska genomföras. Fler och fler människor blir 
involverade i projektet allt eftersom det framskrider och det är entreprenören som ska visa att 
dessa personer inte är med i onödan. En entreprenör får aldrig tvivla på att hans projekt går att 
genomföra, eftersom han är den enda som verkligen vet vart han vill i slutändan är det också 
han som måste övertyga omgivningen att hans idéer är bra. Han måste dock vara villig att 
kompromissa och ta hänsyn till marknadens och omgivningens krav på framgång. Detta kan 
vara svårt för många entreprenörer då de vanligtvis inte är särskilt förtjusta i att tvingas 
kompromissa med omgivningen, de strävar snarare efter att minimera det. De vill ha 
handlingsfrihet som är den tredje faktorn. Handlingsfriheten konkretiseras av entreprenören 
på marknaden, det är här som behovet av oberoende blir synligt. För att hans vision ska kunna 
bli verklighet måste han kunna leda och styra processen. Om omgivningen ifrågasätter ser 
entreprenören ofta det som störande, eftersom han litar på att det han gör är rätt. Han vill inte 
ha fler personer involverade i projektet än vad som är nödvändigt. Ofta söker sig 
entreprenören medvetet till personer som han vet kan stödja projektet, vilket hjälper honom i 
hans fortsatta handlingsfrihet. Negativt med entreprenörens strävande efter oberoende och 
handlingsfrihet kan vara att om han utvecklar en idé precis som han själv vill kan han tvingas 
göra om den när den väl når marknaden, då det inte alls är vad marknaden vill ha, vilket kan 
bli väldigt kostsamt för entreprenören. En entreprenör som däremot har lite mindre 
handlingsfrihet tvingas anpassa sig redan i tidigare skeden, vilket kan innebära mindre 
anpassningar och mindre kostnader. Den fjärde faktorn, expertis, beskriver att om en vision 
ska kunna förverkligas krävs att entreprenören blir expert på sitt område. Kunskapen blir ett 
verktyg till förverkligande, både direkt och indirekt, då entreprenören genom att vara kunnig 
på ämnet lättare kan övertyga omgivningen att visionen är genomförbar. Kompetensen 
utvecklas allt eftersom entreprenören experimenterar sig fram med sin idé. Det som slutligen 
är viktigt är att veta vem som vet, för att kunna presentera sina idéer för lämpliga personer så 
att de ska vilja engagera sig.70

 
Utöver de fyra faktorer som finns för att starta upp själva företaget, finns det två faktorer som 
bygger på interaktionen med marknaden eller kunden. De faktorerna är marknadsnärhet och 
förtroende, vilka är nästintill nödvändiga för framgång på marknaden. Marknadsnärhet 
minskar osäkerheten för företaget vid satsningar på marknaden. Om entreprenören är nära 
                                                 
68 Hult (1985) s. 28ff 
69 Johannisson (1992) 
70 Ibid s. 150ff 
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sina kunder får han den information som är nödvändig för förbättringar och kan lättare se vad 
kunden vill ha. En entreprenör är ofta, även i de fall han har skapat en stor organisation, noga 
med att behålla en nära kundkontakt som den han byggde sina första affärer på. Entreprenören 
ser gärna marknadens krav som en inspiration till att förändra, vilket även konkurrenternas 
handlingar gör. Gör konkurrenten något bra får det ofta entreprenören att tänka till på vad han 
kan göra bättre. Den andra faktorn, förtroende, hjälper till att minska den ömsesidiga 
osäkerheten i relationen mellan köpare och säljare.  För att behålla sin position på marknaden 
krävs att man använder sin kompetens och sin närhet till marknaden och därmed skapar 
förtroende. Det krävs även i relationer med andra än kunder, alla intressegrupper kring 
företaget kräver ett ömsesidigt förtroende. Om något händer som rubbar människors 
förtroende för företaget tar entreprenören det ofta som ett personligt misslyckande eftersom 
det är ”hans” företag.71

 
Den sjunde faktorn Johannisson redogör för, handlar om vad entreprenören får ut av sitt möte 
med marknaden. Den belöning som motiverar ett framgångsrikt entreprenörskap kan främst 
tyckas vara pengar, men vad som egentligen väger tyngre är känslan av att ha åstadkommit 
någonting. Som benämnts tidigare, är det den personliga tillfredsställelsen som motiverar en 
entreprenör. Att få erkännande från andra är en bekräftelse på att han hade rätt, men det ger 
även en möjlighet att utveckla verksamheten och bygga förtroende hos nya affärspartners. 
Dock är det i slutändan vad entreprenören själv tycker som är det viktiga för honom själv och 
omgivningens uppskattning kommer i andra hand. Då entreprenören är så inställd på att hans 
bild av verkligheten är den riktiga, och han dessutom är den enda som har en bild av hela 
processen från idé till etablering, är det enbart han själv som kan bedöma om han lyckats.72

 
Etableringsprocessen kan sammanfatta entreprenörens färd till att starta eget företag och den 
består av fem faser. Under den inledande fasen, som är idéfasen, är det inre faktorer som styr 
entreprenören, medan det under de resterande fyra faserna, övertygelse-, föreberedelse, 
igångssättnings- samt driftsfasen, är yttre faktorer som driver entreprenören. Under 
etableringsprocessen känner entreprenören efter hur hans idé kan fungera i praktiken och vad 
som krävs för att kunna organisera resurserna. Det finns sju faktorer som är relevanta för 
entreprenören under denna färd. De fyra första faktorerna, vilka är inre, är skaparbehov, 
engagemang, handlingsfrihet och expertis. Han söker, med envishet och brinnande intresse, 
nya projekt att ta tag i, för att kunna tillfredsställa sitt behov av oberoende. De två 
nästföljande faktorerna är yttre och benämns som marknadsnärhet och förtroende. Dessa 
bygger på en interaktion med marknaden eller kunden. Ett förtroende minskar den ömsesidiga 
osäkerheten i entreprenörens relation med sin omgivning. Den sista faktorn, vilken är en inre 
faktor, är personlig tillfredsställelse, vilken berör vad entreprenören får ut av sitt möte med 
marknaden.  
 

 

 

                                                 
71 Johannisson (1992)  s. 155ff 
72 Ibid s. 161f 
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4 Berättelser från entreprenörer 
 
Vi ska i detta avsnitt redogöra för det empiriska material vi erhållit genom personliga 
intervjuer med fem stycken entreprenörer. Det empiriska materialet som givits av våra 
studieobjekt presenteras i den följd som intervjuerna ägt rum. Inledningsvis ges en 
presentation av entreprenören och därefter ges hans berättelse, återberättad av oss. 
Intervjuunderlaget för de olika respondenternas svar återges i Bilaga 1 samt Bilaga 2, som 
finns att ta del av under uppsatsens sista sidor. 
 

 

4.1 Förmedlare mellan företag i biomassabranschen 
 
Den första person vi har intervjuat heter Bosse och han är född 1951. Han är gift, har två 
vuxna barn och bor sedan ungefär 15 år tillbaka i Söderhamn. Han är född i Dalarna men 
uppvuxen i Finland och flyttade tillbaka till Sverige för att studera när han var i 20 årsåldern. 
1978 avlade han en civilingenjörsexamen i kemisk teknologi vid KTH i Stockholm. Senare 
kompletterade han sina studier med marknadsföring samt kostnads- och intäktsanalysering vid 
Stockholms Universitet. Bosse har i sitt yrkesliv mestadels arbetat i varierande 
chefsbefattningar med försäljning och marknadsföring i olika företag inom kemibranschen. 
De sista 20 åren arbetade han på ett framgångsrikt internationellt företag. Hans geografiska 
område var under denna tid mestadels Europa och Asien.  
 
Berättelsen om Bosse 
Jag startade mitt aktiebolag i början av 2005. Vid denna tidpunkt blev debatten kring CO2-
utsläpp allt hetare och min vision med det nystartade bolaget var att försöka minska dessa 
utsläpp genom att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energikällor. Ett flertal länder 
inom Europa, såsom Nederländerna, har inte tillgång till vattenkraft och bioenergi. Min 
affärsidé är att exportera bioenergi som är baserad på skandinavisk träpellets, genom att köpa 
in träpellets och även andra bioenergiprodukter från nordiska leverantörer och därefter 
leverera dessa produkter vidare till kontinentala Europa. 
 
Mitt företag fungerar som en ”förmedlare” mellan en fabrik i Finland och en i min hemstad 
och jag gör årskontrakt med det företag som köper biomassan av företaget i Finland. Som en 
”trader” i biomassa finns möjligheten att köpa produkter till ett lägre pris än det som gäller på 
den befintliga marknaden, mest på grund av att jag kan ha en nära kundkontakt med båda 
företagen. Av denna anledning kan jag göra en vinst med mitt bolag. Dessutom har jag inga 
nämnvärda kostnader utan jag driver själv affärerna hemifrån, medan min son sköter större 
delen av administrationen, vi anlitar även en revisor för bokföring och revision. 
Tradingverksamheten omsätter ca 10 miljoner per år och mitt bolag får ca 5 % i kommission. 
Mitt företag tar inte särskilt stor plats i mitt liv. Verksamheten är redan etablerad och mina 
aktiviteter idag är egentligen endast telefon- och mailkontakt samt några personliga möten då 
och då. 
 
Affärsidén föddes vid en diskussion med kollegor i Amsterdam ett år innan starten av mitt 
företag. Jag upprättade kontakt med ett företag i Nederländerna som var intresserad av att 
köpa och sälja skandinavisk träpellets vidare till energiproducenter i landet. Efter att ha insett 
att ett intresse fanns, bildade jag aktiebolaget. Jag valde denna företagsform då jag inte ville 
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riskera mitt egna kapital vid en eventuell förlust. Goda bankkontakter och referenser var för 
mig en stor hjälp och en viktig förutsättning för etableringen. Jag anser dock att den viktigaste 
faktorn var mitt kontaktnätverk, utan det hade jag inte kunnat implementera min idé. 
 
Som person har jag alltid varit kreativ och idérik samt tyckt om att ta egna initiativ. Jag har 
sett många möjligheter, men aldrig tidigare tagit dem. Valet att starta upp en egen 
affärsverksamhet gjorde jag efter att ha blivit uppsagd från mitt arbete. Jag var nu trött på att 
vara anställd på ett kommersiellt och internationellt företag, utan ville vara min egen chef. 
Samtidigt var det påfrestande att ständigt behöva vara på resande fot. Som egen företagare har 
jag förmånen att själv styra över mina arbetsförhållanden, vilket ger mig en frihet jag 
värdesätter högt.  
 
Givetvis finns ett finansiellt syfte i nystartandet, men en annan förmån med bolaget är att jag 
får möjligheten att tillfredställa mitt sociala behov och intresse genom att träffa likasinnade 
affärsmän. Under min tidigare karriär fick jag erfarenhet av denna typ av marknad, samtidigt 
som jag byggde upp ett betydelsefullt nätverk. Mina tidigare arbetslivserfarenheter har 
utvecklat mig till en kompetent förhandlare. Inom mitt uppbyggda nätverk har ett flertal 
personer valt att starta upp egna affärsverksamheter, vilket inspirerat mig att göra detsamma. 
 
Jag skulle inte vilja påstå att jag växt upp i en nyföretagande miljö, men jag anser ändå att min 
uppväxt påverkat mig till att bli en entreprenör. Jag har haft en trygg uppväxt med både 
ekonomisk trygghet och stabil familjesammanhållning. Min trygga uppväxt har bidragit till att 
jag byggt upp ett bra självförtroende. Jag vågar satsa i olika situationer och är inte rädd för att 
misslyckas. Jag är inte heller rädd att möta andra människor eller få negativ kritik, det skakar 
jag bara av mig och går vidare utan att påverkas av det. 

 

4.2 Ritare och projekterare av brandlarm 
 
Den andra personen vi intervjuat heter Andreas S och är född 1983. Han är född i Stockholm, 
men bor sedan ungefär tre år tillbaka i Gävle, dit han flyttade för att studera 
fastighetsekonomi vid Högskolan. Andreas S har i grundskolans årskurs 4-9 gått på en 
balettskola i Stockholm och i gymnasiet läste han media/natur. Därefter läste han också en 
termin företagsekonomi i Stockholm. Han har aldrig haft ett jobb som anställd, då han 
startade sitt företag relativt tidigt, men mycket kunskap om sin bransch har han fått via sin 
pappas företag. 
 
Berättelsen om Andreas S  
Jag startade mitt bolag för ungefär sex år sedan. Det är ett enskilt bolag, en form som jag 
valde för att jag ansåg det vara lättast. Att starta ett aktiebolag skulle ha krävt kapital, vilket 
jag inte hade att bidra med, och handelsbolag ansåg jag vara för företag med fler personer 
inblandade. När jag tjänade som mest hade jag en omsättning på 10 000– 15 000 kr i 
månaden. Företaget ritar och projekterar brandlarm, men jag har även börjat skapa hemsidor. 
Någon affärsidé hade jag inte från början, mer än att jag ville vara billigare än alla andra. Jag 
arbetar nästan själv i företaget och studerar på sidan om, jag måste vara billig för att ha en 
möjlighet att konkurrera. För att klara av allt arbete tar jag hjälp av båda mina föräldrar och 
min storebror. Pappa arbetar med att projektera brandlarm, mamma arbetar till vardags med 
datorer och min bror arbetar bland annat med webdesign.  
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Företaget har från början varit enbart en hobby och av denna anledning ville jag inte ta på mig 
för mycket kunder, och därmed är min marknad enbart Stockholm och Gävle. Just nu 
avvecklar jag företaget då jag snart är klar med min utbildning och då hellre vill jobba med 
någonting inom fastighetsbranschen, kanske starta eget inom fastighetsförvaltning.  
 
Jag har inte tänkt så mycket på att starta eget när jag var yngre, sådan information får man inte 
i skolan. Där fostras man i att man ska utbilda sig för att sedan få ett bra jobb. Jag tror att 
entreprenörskap får man främst av sina nära. Det var när jag var i 17 årsåldern som tanken 
kom att möjligheten fanns att starta eget. Anledningen till att jag startade företaget just när jag 
gjorde det var för att tillfället gavs helt enkelt. Pappa hade mycket jobb och kunde lägga ut 
ritningar och därför behövde han någon som gjorde ritningar åt honom. Både min pappa och 
en kompis uppmuntrade mig och tyckte att det var en bra idé att starta ett företag. Jag tog på 
mig att göra en ritning utan att få något betalt för det, pappa ansåg den vara bra, vilket 
resulterade i att jag kände att det bara var att starta upp företaget. Eftersom det skulle vara 
olagligt för min pappa att lägga ut arbeten på mig, så är vi tvungna att använda oss av en 
mellanhand.  
 
Min vision med företaget var från början mest att jag ville ha en extra inkomst, men när jag 
väl tänkte till kom jag på hur jag kunde utveckla det i framtiden. Jag ville stå på sidan om och 
låta andra jobba, göra mig själv överflödig och därmed få både tid och pengar. Min 
motivation var främst pengarna, då jag ser det som att jag byter tid mot pengar. Jämfört med 
ett vanligt arbete, kan jag jobba mindre timmar men samtidigt få mer betalt. Flexibiliteten är 
även något som motiverade mig till att starta eget, då jag kan lägga upp hur och när jag vill 
arbeta.  
 
Entreprenöriella egenskaper jag har är väl kanske att jag har drivkraften till något som är 
jobbigare än ett arbete på Ica, jag har viljan till något mer. Jag vill ha utmaningar, men är 
samtidigt väldigt lat, även om jag vill mer och vill förbättra saker, jag är inte nöjd med saker 
som de är. I viss bemärkelse kanske jag är kreativ, dock blygsamt kreativ. Jag är kanske inte 
optimistisk eller positiv i så stor bemärkelse, men däremot har jag en kompis som är väldigt 
positiv, han ser någonting i allting som han kan göra bättre. Då ser väl jag mer begränsningar, 
är mer realistisk kanske, mer riskmedveten och tänker igenom saker innan jag agerar.  

 
Jag är uppväxt i en nyföretagarfamilj och det har påverkat mig väldigt mycket. Mina föräldrar 
har båda alltid haft tanke på att starta företag. Min mamma har ett företag och min pappa 
tycker det är roligt att starta upp företag och sedan släppa dem till någon annan. Uppväxten 
har varit trygg, inga större tragedier, normal skulle jag vilja säga. De utbildningar jag gått 
innan jag hamnade i Gävle har även de bidragit en del till min vilja att starta eget, man kan 
säga att jag fått en del av min fostran därifrån. I balettskolan jag gick hade vi många utländska 
lärare och deras motivation var barnuppfostran, ”det som inte dödar en gör en starkare”. I 
både gymnasiet och grundskolan fick vi ta mycket eget ansvar. På gymnasiet hade vi skola 
enbart halva veckan, resten var självstudier. Det var mycket distansutbildning och väldigt 
mycket eget ansvarstagande. I den klass jag gick var det enbart hälften av eleverna som 
lyckades få ut ett fullständigt betyg.  
 
Det viktigaste när man startar ett företag tror jag är kontakter, annars kan det vara svårt att få 
jobb eller den kunskap som behövs för att utvecklas. Mitt kontaktnät jag nu har, har min 
pappa gett mig, det har bland annat gett mig viktiga kunder i Gävle. Jag tror även att det är 
viktigt med självförtroende och stöd från familj och vänner, så man förstår att det faktiskt inte 
är så svårt att starta ett eget företag.  
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4.3 Fastighetsförvaltare och investerare i utvecklingsbara företag 
 
Den tredje personen vi intervjuat heter Sven-Erik och han är född 1948. Han är gift och har 
fyra barn, varav tre flyttat hemifrån. Han är född och uppvuxen i Gävle och det är även där 
han bor idag. Vid Uppsala Universitet avlade Sven-Erik en kandidatexamen i juridik samt 
som civilekonom, specialiserad inom fastigheter. 
 
Berättelsen om Sven-Erik  
Mitt företag är ett aktiebolag jag startade 1978. Affärsidén var från början förvaltning av 
fastigheter, men har på senare år även utvecklats till att bistå med kapital till utvecklingsbara 
företag. Förvaltningen innebär att i första hand erbjuda bostadssökande bostäder, men även 
bra kvalitet och god service med låga kostnader inom ramarna för gällande lagstiftning. 
Marknaden för förvaltningen är Enköping, Uppsala och Gävle och marknaden för 
bolagsandelar och kapital till utvecklingsbara företag är hela Sverige samt Östeuropa. Vi 
arbetar mycket utanför gränserna. Företaget har ett tiotal anställda och omsätter ca 50-60 
miljoner per år. Min vision och framtidsutsikterna för företaget är att vi vill medverka till 
utvecklingen av den fria ekonomin i Östeuropa på ett sätt som gagnar företaget, vad gäller 
värde och resultat men som även gagnar länderna vi arbetar i.  
 
Jag har alltid varit politiskt intresserad och kämpade på barrikaderna mot kommunisterna. Jag 
har även bekanta som var studenter i Östeuropa på 1980-talet och kämpade för frigörelsen. Av 
denna anledning tycker jag det är jättekul att investera där och framförallt spännande. 
Fastighetsförvaltningen får allt mindre fokus i företaget, den har kommit in i ett spår och 
rullar på av sig själv. Det som främst satsas på där är att bygga 55+ boende, men det är inte så 
dramatiskt. Vi vill helt enkelt bygga hus som fungerar för människor som börjar bli lite äldre, 
de som vill bo lugnt och tryggt och kunna bo kvar även när de har svårt att ta sig fram, kanske 
har de rullator eller liknande. Många vill kanske även ha stora balkonger för att de har svårt 
att ta sig ut. Man hamnar med tiden i olika inriktningar som man tycker är roliga och 
intressanta och då blir det vad man fokuserar på. Det viktiga i början är att man får en stabil 
bas och får ekonomin att fungera, sedan kan man göra lite det som roar en.  
 
Min motivation till att starta eget var att jag var utbildad inom juridik och ekonomi, men ville 
göra affärer. Jag ville inte arbeta på en advokatbyrå med en chef över mig, utan ville vara 
själv och få en chans att tjäna mer pengar. Belöningarna jag får ut av det är att jag kan 
bestämma min tillvaro själv, jag kan hålla på med det jag tycker är roligt i relativt hög grad 
och tjäna pengar på det. Vidare spelar etik en stor roll för mig, jag ogillar att göra oetiska 
affärer och detta kan jag förhindra genom att ha ett eget företag där det är jag som bestämmer.  
Självklart tar företaget stor plats i mitt liv, det har det alltid gjort, men det har blivit mindre 
med tiden.  
 
Att jag valde att starta eget när jag gjorde det var för att jag tog examen och det var dags att 
börja försörja sig. Man kan säga att det var lite slumpen också. Jag tog juridiska uppdrag från 
byggmästare, fastighetsägare och mäklare, hjälpte dem med olika juridiska frågor kring bland 
annat fastighetsförvaltning, vilket gav mig erfarenhet och kontakter. Under den här tiden var 
bostadsmarknaden helt tvärtemot av vad den är idag. Det fanns mycket bostadssubventioner 
och det var svårt att sälja bostadsrätter. En mäklare rådfrågade mig hur han skulle göra för att 
sälja ett bostadsrättshus. Han hade fått flera bostadsrätter han inte kunde sälja och ville veta 
om det var möjligt att sälja hela huset. Det slutade med att jag köpte huset och gjorde om det 
till hyreslägenheter. Jag gick till Länsstyrelsen och tog ut register på flera 
bostadsrättsföreningar och skickade sedan ut frågebrev till dem. På så sätt gjorde jag 
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ytterligare två fastighetsköp av föreningar i liknande situationer som det första. Det var ett sätt 
att köpa välskötta fastigheter för en billig summa. 
 
Påverkan till att starta eget kommer mycket från min uppväxt. Min barndom var bra, den 
skiljde sig nog inte mycket från andras. Jag var yngst i en stor syskonskara, vilket kan ha gjort 
att jag behövde kämpa mer för att visa vad jag dög till. I min familj fanns mycket företagande 
och affärsverksamheter av olika slag, bland annat hade min pappa ett charkuteri och därmed 
var företagandet naturligt i min familj. Även mina vänner hade samma värderingar som jag, 
de ville göra affärer och tjäna pengar och hade även de föräldrar som var företagare, konsulter 
med mera. Flera av mina dåvarande vänner startade även de upp företag. De som var mest 
finurliga, syntes och hördes mest har inte lyckats, de har startat upp företag som gått i 
konkurs, startat upp nytt företag och gått i konkurs och så vidare. Vi som var mer jordnära har 
lyckats bättre. Man måste ha ordning och reda, det tar tid att bygga upp ett framgångsrikt 
företag. Nu är det helt annorlunda, allting ska gå så fort numera.  
 
Jag tror att det viktigaste för att lyckas är att man är hängiven, att man tänker sig för och 
samlar information. Man måste vilja och våga och behöver inte vara världens smartaste för att 
starta företag, men man måste vara hängiven nog att klara av det och inte ge upp. Jag skulle 
nog säga att jag är väldigt målmedveten. Kanske inte så riskbenägen längre, vi gör mycket 
affärer i Östeuropa med stora investeringar, men det är inget som skulle kunna riskera hela 
kapitalet. Jag är också engagerad och envis, ger mig aldrig och är väldigt tjurskallig. Sådana 
egenskaper tror jag är viktiga för att lyckas starta upp ett framgångsrikt företag. 

 

4.4 Försäljare av basketprylar över Internet 
 
Den fjärde person vi intervjuat heter Philip. Han föddes 1984 i Stockholm och bor kvar där än 
idag. Hans gymnasieutbildning är naturvetenskaplig med idrottsinriktning, då han har ett stort 
engagemang till idrotten och då främst basketen. För tillfället läser han ekonomi på 
Stockholms Universitet med en kandidatexamen som mål. Vid sidan av studierna arbetar han 
extra på ett lager samt driver sitt företag. Hans arbetslivserfarenheter har sedan tidigare 
erhållits genom arbeten på lager samt inom restaurangbranschen. 
 
Berättelsen om Philip 
Mitt företag är ganska nystartat, då jag startade det i september 2006. Jag har en hemsida där 
mina kunder kan kontakta mig för att köpa produkter inom basketområdet, till exempel 
proteindrycker till ett bra pris. Min affärsidé är att väcka intresse för basketen som idrott och 
jag vill nå ut till dem som har basketen som livsstil. När jag startade företaget fanns många 
idrottsbutiker, men ingen som var inriktade på enbart basket. Jag vill att mina kunder ska 
känna tillhörighet till basketen och jag vill samtidigt känna tillhörighet till dem. Jag startade 
upp en enskild firma med endast mig själv som anställd. Min omsättning är idag ca 1000 
kronor per månad, men inom en snar framtid har jag räknat med att omsättningen ska öka till 
ca 3000 kronor per månad. Mina kortsiktiga planer är att utveckla hemsidan ytterligare och 
långsiktiga planer är att etablera ett fåtal butiker i Sverige. 
 
Idén om mitt företag föddes när jag var mellan 16 och 18 år. Sista året på gymnasiet skrev jag 
ett arbete om min idé och det var då jag insåg att det inte fanns något liknande i verkligheten, 
därför ville jag genomföra det när jag var 18 år. Dock tog det fyra år innan jag kom igång, 
anledningen till det berodde på mitt liv, det är andra delar som inte fungerat där. I senare 
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delen av förra året kände jag mig mer säker på min framtid, mitt liv och mig själv, och därför 
kunde jag ta steget och förverkliga idén. Jag känner att jag har hittat mig själv nu och jag är en 
entreprenör. Jag ser saker som jag vill genomföra, men ibland kan jag vara lite väl extrem, 
dock skriver jag ner och planerar innan jag agerar. Jag sätter gränser och skulle påstå att jag är 
en måttlig risktagare eftersom jag tycker det är idioti att satsa pengar man inte har på 
någonting som kanske misslyckas. Att ta risker är ändå något jag gillar men de ska som sagt 
inte vara allt för osäkra. Som person är jag annars uthållig, arbetsam och väldigt positiv. 
 
Jag studerar nu ekonomi på Universitet, för jag vet att det komma att vara nyttigt och bra att 
ha med sig när jag ska vidareutveckla företaget och genomföra mina långsiktiga planer. Jag 
lär mig hur saker och ting fungerar. I samband med starten tog jag reda på vilka leverantörer 
som fanns, vilka produkter dessa hade och kvalitén på dessa, priser, leveransalternativ och så 
vidare. Givetvis kollade jag vilken konkurrens som fanns på marknaden.  
 
Vad som motiverade mig till att starta ett eget företag är olika saker. Det främsta är att jag har 
en inre glöd och energi som jag vill kunna ge uttryck för och tjäna själv på, jag gillar inte 
tanken på att någon annan ska tjäna på min inre glöd. Jag känner samtidigt att jag vill prestera 
något och har nog ett behov av att vilja åstadkomma något och jag vill kunna visa upp att det 
här har jag gjort. Jag vill tillfredställa ett slags behov som jag har, som bygger på min inre 
glöd, det är svårt att förklara det med ord. Jag känner att jag inte har ett lugn i kroppen förrän 
jag gjort det här. Det är en eld som inte vill släckas, vilket kan kännas lite stressande ibland, 
då jag känner en så pass stark iver och passion till det här. Likaså ogillar jag auktoritet, eller 
vad man ska kalla det. Jag ogillar folk som trycker ned en, vilket jag fick erfara både 
hemifrån, i lumpen och av tidigare arbetsgivare. Det är mycket därför som jag vill ha ett eget 
företag och inte vara anställd. 
 
Jag skulle vilja säga att jag växt upp i en nyföretagande miljö. Förutom att både pappa och 
morfar hade egna företag har jag under uppväxten bott i två förorter där många med 
invandrarbakgrund bott och startat eget. Det är med andra ord många i min närhet som startat 
egna företag. Jag har väl haft en trygg uppväxt till viss del, även om den varit jobbig. 
Egentligen var den inte särskilt trygg när jag ser tillbaka, även om jag trodde det då. Min 
familj hade starka värderingar och moral men egentligen var det bara en fasad utåt, min 
uppväxt var mer eller mindre problematisk. Det är absolut människor i min omgivning som 
påverkat mig till att starta eget, både min far och morfar hade egna företag. Likaså har jag 
inspirerats av människor i min omgivning, men det är svårt att säga någon specifik individ 
som påverkat mig. 
 
Mitt företag tar stor plats psykiskt, men inte praktiskt, då det inte blir mer än någon dag i 
veckan jag ägnar mig åt det. Dock vill jag att det ska ta större plats i mitt liv, vilket jag har 
planer på. Jag vill slippa jobba extra och kunna överleva på mitt företag som ska vara en 
trygghet och säker inkomst för mig. Det är det jag vill och jag tycker om det.  

 

4.5 Företagare med många järn i elden 
 
Den femte personen vi intervjuat heter Andreas J och är född 1982 i Stockholm. Han har bott 
i Stockholm hela sitt liv och skulle aldrig kunna tänka sig att bo någon annanstans. Den 
utbildning han har är enbart gymnasial. Han började läsa företagsekonomi vid Stockholms 
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Universitet, men hoppade av efter att ha läst enbart fem poäng. Sitt första företag startade han 
redan i 18 års ålder.  
 
Berättelsen om Andreas J 
Jag har för tillfället två företag, dock håller det ena på att avvecklas för att ge plats för det 
andra samt ett nytt som jag vill starta upp. Samtliga mina företag jag har nu är aktiebolag. Jag 
hade enskild firma förut, men ser inte det som ett riktigt företag, då man kan ha det som 
enbart ett extraknäck eller liknande. Det första företaget jag har, det som just nu håller på att 
avvecklas, hyr ut husbilar till barnfamiljer och turister i Stockholmsområdet och utomlands, 
men mestadels till olika människor i Stockholm. Det företaget startade jag för ca tre år sedan, 
så 2004 var det nog.  
 
Det andra företaget, som är relativt nystartat, är en turnébuss med scen, som riktar sig till en 
mängd olika människor, framförallt artister, som kan åka ut på roadshows och liknande. Jag 
har haft som kunder allt från stora band till små nyetablerade, men jag hyr även ut till olika 
företagsevent. Eventen kan bestå i att företagen åker runt som en roadshow och visar upp sig 
själva för att lansera en produkt eller liknande. Bussen fungerar även som en vanlig 
scenlösning mot festivaler och liknande. Jag har ingen anställd i mina företag utan jobbar 
själv. Omsättningen på husbilarna har varit ungefär 400 000 kr per år, för turnébussen tror jag 
att det kommer att ligga runt 700 000 kr per år.  
 
Min tanke med företaget är att det ska bli ett moderbolag som äger massa olika bolag. Just nu 
har jag husbilarna och turnébussen som ligger under själva moderbolaget, tanken är att även 
lägga in ett byggföretag under det. Husbilarna lägger jag ju ner nu, men visionen med 
turnébussen är att jag förhoppningsvis inom ett år ska ha en till buss, och om 3-4 år ytterligare 
en, alltså vill jag ha tre bussar rullande samtidigt. Inom byggbranschen, där jag vill slå mig in, 
om jag lyckas med det, kommer det förhoppningsvis explodera mycket. Jag har ingen aning 
om hur många år det kommer att ta, men jag vill bygga i alla fall 20 hus åt gången.  
 
Min uppväxt har varit mycket trygg. Jag vet inte om den har påverkat mig på något sätt till att 
vilja ha egna företag, jag har alltid varit företagsam. När min lillasyster och jag fick pengar, 
konsumerade hon dem på godis och liknande, medan jag sparade nästan varenda krona. Jag 
har ingen aning om varför vi är så olika. Hon är två år yngre än mig, vi har samma föräldrar, 
samma uppfostran och så vidare, så jag tror inte det har med det att göra. Vi har inte 
företagande i familjen, mamma är lärare och pappa är polis. De flesta vänner till familjer var 
arbetskamrater till pappa, så de var också poliser. Så i miljön som sådan som jag är uppväxt i, 
skulle jag inte vilja säga att det fanns företagande. Företag finns i släkten dock, min farbror 
har många företag och även flera kusiner på den sidan av släkten. Även en morbror har ett 
företag, inom ekonomisk rådgivning, men annars kommer jag från en arbetarfamilj. Jag har 
velat ha företag sen jag var liten, en period hade jag väl lite funderingar på att bli polis som 
pappa, men på något sätt har jag ändå alltid sett mig själv som egen företagare. 
Entreprenöriella egenskaper jag har är en hjärna som tuggar hela tiden på nya idéer, på nya 
lösningar på problem. Jag är inte rädd och hyfsat riskbenägen. Jag vill göra någonting, inte 
ligga på sofflocket som många andra och göra ingenting.  
 
Jag vet inte vad som motiverade mig att starta företag, jag har ju alltid velat göra det. Jag ser 
det som en form av skola, det är lite utbildning. Jag vill inte jobba hela livet, tanken med mina 
företag är att jag ska kunna sluta arbeta, det är vad alla idéer jag haft har kunnat sluta i. Att 
själv kunna försvinna och se hur det utvecklas, dock kanske jag inte gör det för jag tycker mitt 
företagande är så kul. Jag tycker företagande är som att måla en tavla, man skapar någonting. 
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Jag tycker inte det är kul att måla tavlor, men det är kul att se hur företagen bara rullar på. Jag 
vill ha frihet, bestämma över min egen tid och ingen som talar om för mig vad jag ska göra. 
Jag får igenom mina egna idéer, om en chef säger en sak till mig men jag tycker annorlunda, 
varför ska jag då göra det? Jag har även råd att göra vad jag vill. Pengar är självklart en liten 
motivationsfaktor. Skulle jag inte tjäna pengar, skulle jag kanske inte ägna mig åt 
företagande, för då skulle jag inte tycka att jag skapar något på samma sätt. Skillnaden på 20-
30 000 kr i månaden och 200 000 kr i månaden skulle kanske inte driva mig mer, då den 
största faktorn är att jag vill ha något eget. Kommer jag inte på något som ger jättemycket 
pengar, nöjer jag mig med en vanlig månadslön. Hela tiden när det händer något försöker jag 
ge saker till mig själv, min bil är till exempel en personlig belöning för att det gick bra. Det är 
även roligt att se hur allting rullar på. Den sista kunden jag har med husbilarna nu innan jag 
lägger ner är polisen, som har en husbil på medborgarplatsen. Det är kul att se ens bilar 
användas på det sättet, är med i tidningar och allt vad det må vara. Det är väl därför man har 
startat det och valt att hålla på med företag.  
 
Det var nog ingen i min omgivning som direkt påverkade mig till att starta eget. Överlag 
tycker jag att svenskar är dåliga på att stötta. Det är fult att tjäna pengar, vilket påverkar 
många företagare negativt. Vill man driva företag måste man våga. Om man jämför med 
USA, där är det fruktansvärt häftigt att vara egen företagare. Startar man ett stort företag där 
tycker alla det är jättekul, det finns inte i Sverige. Vill du starta ett företag i Sverige 
ifrågasätter folk mest. ”Ja, det är väl kul. Hur tror du att det ska gå då? Vågar du verkligen 
göra det? Tror du verkligen att du klarar det? Har du kompetens för att klara det?” Det är en 
fruktansvärd skepticism. Andra människor kan säga lite motvilligt ”Jaja, men jo, vad kul..” 
Jag vet att jag inte är ensam om att tycka såhär, mina kusiner, som har företag både i Sverige 
och i USA, pratar mycket om det. De har hur många bolag som helst och har råkat ut för exakt 
samma sak.   
 
Det är lätt att bli motarbetad när man får nya idéer. Som entreprenör kan man få idéer som 
ligger långt fram i tiden, vilket gör att folk inte riktigt hänger med när man förklarar. Och 
hänger de inte med blir de väldigt skeptiska. ”Hur ska det där kunna gå då? Hur ska du 
kunna klara det där? Kan man verkligen göra så?” Och när man väl har lyckats säger folk; 
”Ja men titta, det gick.” Det är nog så i ganska mycket, oavsett vad man vill utbilda sig till 
ifrågasätter svensken om man verkligen klarar det. Jag tror inte det skiljer så mycket mellan 
pannbenen på mig och någon som har funderat på att starta företag. Den enda skillnaden, som 
jag kan se det, är att jag vågar, det gör inte de andra. Man påverkas av mycket negativt hela 
tiden, och tror att man inte ska klara det.  
 
Jag kan inte se att det finns någon direkt utlösande faktor till varför jag startade något av mina 
företag. Det första företaget startade jag när jag var 18 år, så jag känner att jag alltid sysslat 
med det. Då höll jag på med nätverksmarknadsföring och skapade hemsidor åt företag. 
Eftersom jag alltid velat driva företag har jag väl alltid sökt efter projekt som man kunde göra 
något av. Jag kunde bygga hemsidor och fick en förfrågan av ett företag om jag kunde göra 
deras hemsida, och sen rullade det bara på.  
 
Jag har alltid gillat egenföretagarrollen, det ger många fördelar. Man har möjlighet att tjäna 
mer pengar på det än som anställd, på samma projekt. Anledningen till att jag startade 
husbilarna var att jag såg det som en utbildning, alla mina kompisar började plugga, och jag 
ville också plugga. Det var under den här perioden som jag läste fem poäng företagsekonomi. 
Jag tänkte att det kunde ge mig något, men jag tyckte det var tråkigt så jag hoppade av. Jag 
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tänkte att jag kunde få en utbildning av husbilsbolaget istället. Man kan säga att jag gjorde det 
i utbildningssyfte. Det är kanske inte så vanligt, att starta företag för att utbilda sig själv. 
 
Idén till husbilarna föddes för att mamma ville ha en husbil, men inte hade råd. Jag tänkte då 
att: ”bra då köper jag in två husbilar och testar hyra ut dem, om det fungerar kan ni få låna 
dem en vecka om ni hjälper till att finansiera det”. Det kom spontant på en eftermiddag, man 
kunde kanske tjäna pengar på det, så jag satte mig ner och räknade på det. Idén till 
turnébussen föddes när diverse kändisar började hyra husbilar av mig för att åka på turnéer. 
Jag tänkte att de kanske ville ha något större, flera företag ringde även och frågade efter större 
lösningar. Jag kände att om jag köper en turnébuss kan jag hyra ut den längre och tjäna mer 
pengar med mindre arbetsinsats, än med husbilarna, av denna anledning tyckte jag det bara 
var att köra. Jag handlar väl ganska på en gång, men räknar om det fungerar först. Till 
företaget med husbilarna hjälpte mina föräldrar mig att få lån. Vi belånade deras lägenhet och 
sedan köpte jag två husbilar och körde igång. Med turnébussen hade jag redan pengar, då 
köpte jag bara bussen. Där gick det väldigt snabbt från idé till handling.  
 
Det viktigaste när man vill starta upp ett företag är att ha klart för sig vad man vill och kolla 
att det fungerar, ekonomiskt och så. Sedan är det bara att köra. Mina bolag har väl inte varit 
avancerade på så sätt. Man kan ju göra marknadsundersökningar och liknande, men det 
fungerar inte i verkligheten. Jag kan ringa runt till folk och fråga om de kan tänka sig att hyra 
en turnébuss av mig. Självklart svarar de ja då, men det behöver ju inte betyda att de verkligen 
gör det senare, när företaget kommit igång. Man får känna av om man tror att det kommer 
fungera och sedan är det bara att köra, om man tror på idén och kalkylen stämmer. Jag tänker 
alltid att om jag kan köra plus/minus noll, så att jag inte går back, då är det bara att testa. 
Fungerar det inte har man i alla fall lärt sig något, och fungerar det, ja då hade man ju rätt. På 
så sätt har jag vågat prova istället för att fega och fundera på om det verkligen kommer att 
fungera. Men jag har trots det kanske fegat lite med turnébussen. Jag ville bygga om den 
innan jag började marknadsföra, men jag lyckades inte bygga om den som jag ville och då har 
det visat sig att jag hade fel. Jag hade inte behövt vänta, för nu när jag börjat marknadsföra 
har samtalen bara rullat in. Jag blev tvungen att marknadsföra i oombyggt skick och allt 
ramlade in ändå. Har man bara en bra idé säljer den troligtvis sig själv. 
 
Kontakter är ingenting som jag egentligen har haft när jag börjat. Jag har en bra bankman, 
som hjälpt mig mycket och gjort saker möjliga. Mina föräldrar som hade en belåningsbar 
lägenhet, gjorde även de saker möjliga, om man nu kan kalla det för kontakter. Jag hade klarat 
saker på ett eller annat sätt ändå, det hade bara tagit längre tid. Här tror jag inte socialklassen 
har någon betydelse. Jag har kompisar från en betydligt högre socialklass än jag, men de gör 
ingenting ändå. Jag har haft samtal med min farbror och mina kusiner också, men jag träffar 
inte dem ofta, så jag kan inte förlita mig på det. Jag får prata med andra vanliga dödliga. 
Ringa runt till vänner och bekanta och deras bekanta, fråga vad de tycker och tror, om de tror 
att det jag vill göra kommer att fungera. Men det är ju inte riktigt kontakter det heller. Det är 
nästan som att man frågar någon på gatan, om man vet vad de gör, om det är något man kan 
ha användning av. Jag har nog inga speciella kontakter alls egentligen.   
 
Företagen tar stor plats i mitt liv, jag har ingen aning om hur mycket tid egentligen, men för 
mycket enligt vissa. I tanketid kanske det upptar 20 timmar per dygn, jag drömmer ju 
företagande också. Jag har lärt mig att ha papper och penna vid sängen, ifall jag skulle vakna 
med någon bra idé i huvudet. Det är min hobby, man måste tycka det är kul. Man måste börja 
på ruta A för att komma till ruta B. Man lär sig något och sedan kan man gå vidare.  
Egentligen har det inte spelat stor roll vad jag gjort, bara jag haft eget företag. Jag hade lika 
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gärna kunna fortsätta med husbilarna och anställa någon som skötte det, men jag tröttnade väl 
på det. Någon gång vill man hoppa vidare till nästa projekt. Jag har mycket tankar och idéer i 
huvudet hela tiden på vad jag vill göra, det är svårt att välja bort saker. Mitt mål är att ha 
igång tre företag samtidigt, men just nu har jag inga idéer på vad jag vill göra senare, utan är 
blockad och inne på det jag gör just nu. Jag har funderat lite på ”lägsta budet- sajter”, men det 
är väl inte riktigt lagligt, så det vågar jag inte köra på. Sedan skulle jag även vilja hyra ut 
renodlade scener, podium och så vidare, men jag vet inte. Jag kommer på mycket, men allt 
går in och ut när jag släpper det. All min energi går just nu åt till vad jag ska göra med mina 
nuvarande projekt. Nu är det turnébussen, men framförallt byggandet som tar upp min tid. 
Byggandet på tomter är ett projekt som jag har dragit in min svåger i, jag tyckte att han också 
kunde bli lite företagsam, men det är svårt när man blir så motarbetad av samhället. Det har 
varit problem med att få banklån då jag är så pass ung och inte har erfarenhet, men hur ska jag 
kunna få erfarenheten om jag inte ges en chans? 
 
Jag skulle vilja pusha för företagande, de flesta människor är rädda och vågar inte starta 
företag. Det mesta man förlorar om man startar ett företag är tid och det är väl inte så farligt, 
tid har alla lika mycket av. Man måste våga chansa, det är svårt att förlora allt, och skulle man 
nu göra det, hur mycket är det egentligen? De flesta jag pratar med har idéer som inte kostar 
mycket pengar, så varför tveka? Att ta ett lån på 100 000 kr är väl inte så mycket pengar. Man 
får väl dra in på något annat om man nu skulle råka förlora det. Personligen tycker inte jag att 
café eller frisör är speciellt upphetsande, även om det skulle vara bättre än att vara anställd. 
Men det är inte sådant jag vill hålla på med.  
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5 Diskussion 
 
I vår diskussion ska vi åskådliggöra de mönster och samband vi urskiljt mellan de teoretiska 
redogörelserna och det empiriska materialet. Vi ska i denna del, med hjälp av 
sammanställningen, utreda de problemformuleringar samt ge svar på de frågeställningar som 
vi ställde oss i uppsatsens inledningsavsnitt. 
 

 

5.1 Inre entreprenöriella egenskaper och förmågor  
 
Olika teorier menar att entreprenören har ordinära personliga egenskaper som skiljer honom 
från övriga människor. Många av de teoretiska karaktärsdragen kan vi se stämmer överens 
med dem som våra studieobjekt ansåg sig själva inneha, eller med den uppfattning vi fick av 
dem. Entreprenörer förknippas exempelvis med egenskaper såsom kreativitet och innovation. 
Bosse sa att han såg sig själv som kreativ, men i övrigt var det inget ord de övriga ville 
använda på sig själva. Dock anser vi att alla våra studieobjekt besitter denna egenskap mer 
eller mindre. Andreas S ville inte uttrycka sin kreativitet med ord, men vi ser honom som 
kreativ då han tog tillfället som gavs honom samt att han har haft utvecklande tankar kring sitt 
företag och således inte varit helt passiv i sitt företagande. Att Sven-Erik identifierade en 
affärsmöjlighet i att göra om ett hus med bostadsrätter till hyresrätter samt att han har 
utvecklat sitt företag till att bli så mycket mer än vad det var från början, ser vi som en viss 
nivå av kreativitet. Philip är, enligt vår mening, kreativ då han fann något han brann för och 
såg till att hans idé blev verklighet. Han vill väcka intresse för basketen som idrott och har 
många framtidsplaner med sitt företagande. Andreas J utstrålar kreativitet med hela sin 
personlighet. Nya tankar och idéer dyker kontinuerligt upp i hans huvud och han följer dessa 
till förverkligande om han ser att det finns möjlighet till det. Vi ser kreativitet som en 
förutsättning för att kunna ägna sig åt företagande. Man måste vara flexibel och tänka utanför 
ramarna eftersom det inte finns en spikrak väg till ett lyckat företagande. Ibland fungerar inte 
den första planen utan man måste komma på andra förslag på lösningar.  
 
Entreprenören ses vidare som en ledare med en förmåga att kunna organisera både själva 
verksamheten och de individer som är involverad i den. Med detta resonemang som bakgrund 
ser vi Bosse som en entreprenör med denna förmåga. Under många år hade han olika 
chefsbefattningar där troligtvis förmågan att kunna orientera var central. Att Bosse fick 
utveckla denna förmåga kan säkert vara en bidragande faktor till hans framgångsrika 
företagande. Även om Bosse är den enda som har erfarenhet av en ledarposition innan han 
startade sitt företag anser vi att de övriga har denna förmåga. Sven-Erik har idag en stark 
ledarposition i och med att han har många anställda under sig i ett stort företag. De tre yngre 
respondenterna anser vi vara kapabla ledare även om de inte har desto mer erfarenhet av 
ledarskap. Andreas J ser vi som en person med en stark vilja och förmåga att ge raka direktiv, 
medan vi uppfattar Philip och Andreas S som mer pedagogiska och lugna i sitt framträdande.  
 
En entreprenör karaktäriseras i teorin bland annat som en risktagare med förkärlek till 
utmaningar och utan rädsla för att misslyckas. Samtidigt är han ingen spelare som lämnar sina 
affärsaktiviteter åt slumpen. Våra respondenter ser sig som risktagare, men med viss 
begränsning. Efter att vi tagit del av deras berättelser kan vi inte annat än hålla med. De har 
alla haft kännedom om marknaden och undersökt om behovet funnits innan de implementerat 
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sina idéer. Vi anser att begreppet risktagare kan associeras till något negativt. Givetvis finns 
alltid en risk att starta eget då ansvaret och presterandet ligger helt i den ensamma individens 
händer. Likaså om individen satsar sitt kapital i verksamheten. Tre utav våra fem studieobjekt 
har valt att starta aktiebolag. För att kunna göra detta krävs att man har ett kapital på 100 000 
kr. Fördelen är att vid eventuella förluster eller obetalda fordringar kan företagaren endast 
krävas att betala kapitalet som finns inom aktiebolaget. Detta minimerar risken till skillnad 
från att bedriva en enskild firma, där man kan krävas på den privata egendomen. Våra två 
respondenter som valt denna företagsform har inte haft kapitalet som krävts för ett aktiebolag, 
men de är ändå varsamma i sitt företagande genom att granska och utvärdera innan de går 
vidare till nästa steg. Deras företag är i nuläget dessutom av den mindre sorten.  
 
Ett typiskt drag för entreprenörer är att de har en stark tilltro till sig själv och sin förmåga. 
Teorin talar om ”locus of control”, vilket innebär att entreprenörer anser sig ha kontroll över 
situationen. Likaså har de en stark självtillit, vilket gör att de tror sig kunna klara av 
entreprenöriella aktiviteter. Den entreprenöriella självtilliten kan utvecklas genom ens 
uppväxt och de händelser man bemöter där. Vi ser att samtliga våra respondenter har en stark 
tilltro till det de gör och kontroll över sin situation, troligtvis för att de har kunskap om den 
bransch de verkar inom. Hur de skulle hantera situationer på marknader de inte har kunskap 
kring kan vi inte uttala oss om, med undantag av Andreas J, som vi har fått känslan av skulle 
kunna hantera de flesta situationer han hamnar i.  
 
Teorin hävdar att entreprenören visar sig i tidig ålder samt ofta skapar flera 
affärsverksamheter i livet. Detta resonemang kan vi tydligt koppla till Andreas J och hans 
berättelse. Han har sett sig själv som en företagare sedan han var liten och har nu, vid 25 års 
ålder, redan haft tre företag med ett fjärde på gång. Detta är inget vi kan se lika tydligt hos 
någon av våra övriga entreprenörer. Andreas S har dock tankar om att starta ett företag i en 
annan bransch senare i livet, till skillnad från Bosse och Philip som vi inte tror kommer att 
starta upp något nytt. Bosse har kommit upp i relativt hög ålder och känner sig nog nöjd med 
det han åstadkommit med sitt befintliga företag. Philip brinner för sin idé och har många 
framtidsplaner med sitt nystartade företag och vi tror därmed inte att han kommer starta upp 
företag i andra branscher. Slutligen anser vi att Sven-Erik har utvecklat sin befintliga 
verksamhet så pass att man nästan kan säga att han startat upp en helt ny verksamhet, utifrån 
den ursprungliga. Vidare ifrågasätter vi vad teorierna menar med i tidig ålder, vi anser att 
Andreas S, Philip och Andreas J i relativt unga år gav uttryck för sina entreprenöriella tankar.  

 

5.2 Yttre påverkan i entreprenörens närmiljö och uppväxt 
 
De teoretiska tankegångarna kring entreprenörens ordinära personliga egenskaper väcker 
frågan om dessa är medfödda eller inte, vilket vi inte tror. Vi anser att en individs uppväxt och 
omgivning kan påverka om denne i livet blir entreprenör eller inte, vilket även teorin belyser. 
Det menas att den närmiljö entreprenören vuxit upp och levt i påverkar hans val att starta 
företag. Individer som levt i miljöer med positiva värderingar angående nyföretagande har 
större benägenhet att starta eget senare i livet. Vi fann att samtliga våra studieobjekt, med 
undantag för Bosse, hade någon i familjen eller släkten som varit eller är egen företagare. 
Människor i omgivningen har mer eller mindre en påverkande kraft på hur vi är och hur vi 
agerar. Philip, Bosse och Andreas S menade att människor kring dem, som startat eget, 
påverkat dem till att göra detsamma. Vi skulle tro att detta varit ett stöd, samtidigt som man 
upptäcker att hindren inte behöver vara oöverkomliga. Andreas S fick en sträng uppfostran på 
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den grundskola han gick i. Hans gymnasiala utbildning präglades vidare av självständigt 
arbete. Genom detta utvecklade han egenskaper som gjort honom stark och orädd att ta ansvar 
för sina egna prestationer. Vidare har de lokala samhällsvärderingarna en inverkan på 
entreprenören, vilket är något Sven-Erik och Andreas J talade starkt om. De menade båda att 
samhället i stort påverkar företagare negativt eftersom det är fult att tjäna pengar. Det här tror 
även vi kan medverka till att människor inte vågar starta egna företag. Den enda av våra 
entreprenörer som anser sig blivit positivt påverkad av sin lokala omgivning är Philip, som 
växt upp i ett samhälle där man ser företagande som ett naturligt väsen.  
 
Teorin menar vidare att utöver att en individ växt upp i en företagarmiljö har själva uppväxten 
inverkan på den entreprenöriella benägenheten. En trygg uppväxt medverkar till att man vågar 
mer. Samtliga respondenter, med undantag av Philip, uppger sig haft en trygg och stabil 
barndom. Dock är Bosse den enda som sa rakt ut att han tror hans trygga uppväxt påverkat 
honom till att starta eget då det gett honom ett gott självförtroende. Ett gott självförtroende 
anser vi vara nödvändigt för förmågan att starta upp och driva företag. Man måste tro på sig 
själv för att lyckas i sitt presterande. Gott självförtroende kan fås genom en trygg uppväxt, 
men självförtroendet kan även komma av andra saker i livet, såsom egna lyckade insatser. 
Med det vill vi säga att en trygg uppväxt inte behöver vara en förutsättning för ett lyckat 
entreprenörskap. Teorin åsyftar att även en otrygg uppväxt kan påverka i valet att starta eget. 
Detta kan leda till en motvilja att underordna sig auktoriteter, samt att man blir rastlös, 
beslutsam, fylld av självhävdelse och därmed vill prestera något för att visa andra att man kan. 
I detta kan vi se en påtaglig koppling till Philips karaktär. Vi tror, i likhet med teorin, att en 
otrygg barndom kan få en individ att vilja försöka mer för att åstadkomma något, för att man 
då har mer att bevisa både för sig själv och för andra. Sven-Erik poängterade att han var yngst 
i sin syskonskara och trodde att det kunde ha haft inverkan på hans val att starta eget, då han 
behövde kämpa mer för att visa vad han dög till. Av denna anledning tror vi att en av Sven-
Eriks motivationskrafter vid nystartandet var att fylla ett behov av prestation. Efter att ha 
givits en empirisk inblick har vi därmed fått bilden av att en individs uppväxtförhållanden kan 
påverka på olika sätt, men inte nödvändigtvis behöver göra det alls.  
 
Teorin talar om att en entreprenör i genomsnitt har en omfattande utbildning, dock behöver 
detta inte vara fallet för att man ska välja att starta eget. Vi fann att samtliga våra studieobjekt, 
med undantag av Andreas J, har bakom sig eller för tillfället studerar till, en högre examen. Vi 
tror dock inte att en bred utbildning är en viktig förutsättning för att starta eget, även om det 
kan underlätta. Det stärker ens självförtroende och man kan känna sig mer säker på att man 
besitter den kunskap som krävs. De flesta studieobjekten läser eller läste något inom ekonomi, 
vilket kan vara en fördel om man vill starta ett företag. Andreas J började studera 
företagsekonomi på Universitet, men ansåg det inte vara tillfredsställande och trodde sig 
kunna få utbildning genom sitt företagande istället. Vi tycker hans resonemang låter 
förnuftigt, då teorin talar om att entreprenörer lär sig av sina misstag samt samlar på sig 
erfarenheter i sitt företagande. 

 

5.3 Inre entreprenöriella behov med motiverande effekt 
 
Vi har uppmärksammat att både teorin och empirin talat om specifika behov en entreprenör 
kan söka tillfredställelse för genom att starta och driva ett eget företag. Ett vanligt behov för 
en entreprenör är att denne vill känna att han presterat något. När vi författare hör ordet 
prestationsbehov associerar vi det med något starkt, att människor med detta behov inte 
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känner att de duger. Vi uppfattar inte att våra entreprenörer har det i denna utsträckning, dock 
anser vi att de alla vill känna att de presterar något i mer eller mindre grad. Teorin 
argumenterar att för entreprenörer med prestationsbehov tar företaget stor plats i livet. Detta 
kan sägas överensstämma med tre utav våra studieobjekt. För Sven-Erik och Andreas J tar det 
både fysiskt och psykiskt stor plats, medan det för Philip enbart tar stor plats psykiskt, dock 
har han en önskan om att det ska ta större plats i hans liv. Ett annat behov är att entreprenören 
vill känna oberoende genom att kunna kontrollera sitt liv och inte jobba under någon annan 
och därmed tvingas följa dennes värderingar. Vi kan här se ett mönster då detta passar in på 
samtliga våra intervjuade entreprenörer. De vill ha flexibilitet och kunna bestämma över sina 
egna arbetsförhållanden. Sven-Erik belyste, i samband med detta, betydelsen för honom att 
kunna agera etiskt. Bosse betonade att han kände sig fången i sin anställning under de sista 
åren och nu ville uppnå de fördelar med oberoende som eget företagande ger. Teorin 
argumenterar vidare att individen planerar sina affärer istället för att lämna dem åt slumpen, 
vilket vi likaså ser överensstämmer med samtliga studieobjekt, som vi berörde tidigare i 
diskussionen. Ett annat behov som nämns i samband med prestationsbehovet är att individen 
har ett finansiellt syfte med sitt företagande. Dock är det vanligt att detta syfte inte är av en 
materiell art. Samtliga respondenter har ett finansiellt syfte med sin verksamhet, då de vill 
kunna försörja sig utan att behöva ta anställning. Även om syftet är framträdande hos samtliga 
entreprenörer är det inte drivkraften hos dem och de känner inte att de behöver bli rika på sitt 
företagande. Samtliga hävdade att det är andra motiverande krafter som driver dem. 
 
Entreprenörer kan, enligt teorin, ha ett behov som endast kan tillfredsställas genom att de 
förverkligar sin idé. De känner en stark passion till sitt företagande samt tillfredsställelse 
genom framgång med sitt företag, samtidigt som de får ge uttryck för det de brinner för. Vi 
kan med detta se ett mönster som sammanfaller med somliga av våra studieobjekt. Sven-Eriks 
stora passion i livet tolkar vi vara just fastigheter och den kontext han därmed befinner sig i. 
Philip brinner för basket och beskrev med egna ord att han inte skulle få ett lugn i kroppen 
förrän han förverkligat sin idé. Andreas J verkar brinna för företagande i allmänhet och kan 
inte se sig själv göra någonting annat. Han får tillfredsställelse av att lyckas med sitt 
företagande och tycker om tanken på att få uppskattning för det han gör. För Bosse och 
Andreas S tolkar vi det som att inte just den bransch de verkar inom är deras stora passion, 
men de känner ändå en tillfredsställelse genom sitt företagande.  
 
 

5.4 Omgivningens yttre inverkan på entreprenören  
 
Teorin hävdar att det krävs en utlösande positiv eller negativ händelse för att en människa ska 
ta steget att starta eget. Med detta resonemang kan vi dra tydliga paralleller till samtliga 
studieobjekt. Vi har fått uppfattningen av att Bosses utlösande händelse, förutom att han 
identifierade en affärsmöjlighet, var att han blev uppsagd från sitt arbete. Andreas S hävdade 
att hans utlösande händelse var att tillfället gavs då hans pappa behövde hjälp i sitt företag. 
För Sven-Erik var det så att han tog examen och strax därefter identifierade en 
affärsmöjlighet. Philip hade å andra sidan haft sin affärsidé i huvudet i flera år, men att han 
startade upp sitt företag när han gjorde det berodde enligt honom själv på att han kände sig 
mer säker på sin framtid, sitt liv, och sig själv. Andreas J har alltid velat hålla på med 
företagande, och hans utlösande händelse var att han helt enkelt identifierade 
affärsmöjligheter.  
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Det är vanligt förekommande att uppsagda människor startar eget företag i samma bransch 
som sin tidigare arbetsgivare, då de vill utveckla och utnyttja sin yrkeskompetens. Denna 
teoretiska tankegång överensstämmer med vår respondent Bosse. Vi ser det som att han ville 
ta tillvara, dels den kompetens han utvecklat, dels det kontaktnät han byggt upp under åren. 
Han ville troligtvis även i fortsättningen vara en del av denna kontext och inte lämna bakom 
sig allt som han under åren byggt upp. 

 

5.5 Etableringsprocessens inre och yttre faser och faktorer 
 
I teorin redogörs för etableringsprocessen och dess fem faser. I den inledande inre påverkande 
fasen, idéfasen, funderar entreprenören på att starta ett företag. Detta ser vi som en fas alla 
entreprenörer går igenom, dock kanske inte alla vidareutvecklar sin idé härifrån. Samtliga 
våra entreprenörer har varit i denna fas och känt att de velat vidareutveckla sina idéer, även 
om vissa gjorde detta i långsammare takt än andra. I nästkommande fas, övertygelsefasen, 
vilken har en yttre påverkan, beskrivs att entreprenören känner av omgivningens intresse och 
testar sin idé på människor i sin närhet. Detta var något vi fann att alla våra entreprenörer 
gjort, de skulle inte ha gått vidare med sin idé om de inte trodde att det skulle lyckas på 
marknaden och om de inte känt att behovet funnits. I denna fas förtydligas entreprenörernas 
förebilder, vilka påverkat dem i valet att starta eller inte starta eget företag. Detta framhävde 
Philip påverkat honom i hans val att starta eget. I förberedelsefasen, som är nästa yttre 
påverkande fas, beskrivs att entreprenören analyserar marknaden och gör planer, både för 
nuläget och för framtiden, samt bedömer hur stora risker som kan finnas. Även här har våra 
entreprenörer utfört aktiviteter i likhet med den teoretiska beskrivningen. De planerade alla, i 
viss mån, hur den framtida verksamheten skulle se ut samt utförde riskbedömningar. I den 
fjärde fasen, igångssättningsfasen, som likaså den har en yttre påverkan, sägs att för att 
verksamheten ska komma igång krävs en utlösningsmekanism. Vi fann att en positiv eller 
negativ utlösande händelse låg till grund för att våra entreprenörer startade sina företag vid 
den tidpunkten då de gjorde det, vilket vi redogjorde för tidigare i diskussionen. Det beskrivs 
även i denna fas att ekonomisk knapphet är vanligt innan man börjat få de första intäkterna. 
Detta är dock inget vi har uppmärksammat att våra entreprenörer upplevt, vilket vi tror beror 
på att de har relativt små företag, med undantag av Sven-Erik. Sven-Erik har dock inte nämnt 
att han haft några ekonomiska problem, utan det verkar som att allting flöt på relativt 
smärtfritt. I denna fas beskrivs även att det är viktigt att skapa fungerande kund- och 
leverantörsförhållanden, vilket Bosse och Philip uppger att de har. Vi tror att de resterande 
respondenterna likaså skapade sådana förhållanden, även om detta inte är något de nämnt. 
Andreas S hade redan sådana förhållanden via sin pappas företag. Den sista yttre påverkande 
fasen, driftsfasen, beskriver att entreprenörens handlingar för att samordna alla resurser är 
viktiga för att etableringsprocessen ska kunna fullbordas. Vi ser här skillnader mellan våra 
entreprenörers aktiviteter inom denna fas. För Bosse och Andreas S fanns det mesta redan på 
plats och det krävdes inga större ansträngningar för att organisera verksamheten. För Andreas 
J och Sven-Erik var det en del aktiviteter i denna fas, men dessa togs igenom utan större 
hinder och genomfördes därmed tämligen fort. Vad gäller Philip ser vi att när han väl fått sin 
utlösande faktor, gick resten tämligen fort. Han hade klart för sig vad han ville och hade 
planerat detta under lång tid. Även om våra entreprenörer alla genomgått 
etableringsprocessens faser, har de gjort det på olika sätt och i olika takt. 
 
Johannisson talar om sju faktorer som är viktiga genom hela etableringsprocessen. Av dessa 
faktorer är skaparbehov, engagemang, handlingsfrihet, expertis samt personlig 
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tillfredsställelse inre. Medan marknadsnärhet samt förtroende är av yttre struktur. 
Skaparbehovet kännetecknas av att entreprenören ser möjligheter i allting, och på så sätt hittar 
olika projekt att ta tag i. Detta är något vi anser helt stämmer in på Andreas J samt delvis på 
de övriga studieobjekten. Philip uppmärksammade att det fanns många idrottsbutiker, men 
ingen som inriktade sig på enbart basket. Detta såg han som en möjlighet att göra något åt. 
Bosse såg även han en möjlighet i och med att verka som förmedlare och drivas av en 
affärsidé inom den bransch han verkat inom, vilket kanske inte vem som helst sett. Sven-Erik 
såg att det fanns en möjlighet i att göra om bostadsrätter till hyresrätter, vilket vi nämnt 
tidigare i diskussionen. Medan Andreas S gavs möjligheten snarare än såg den. Den andra 
faktorn, engagemang, beskriver att en entreprenör måste satsa helhjärtat och vara envis om 
han vill lyckas med det han har företagit sig. Denna faktor anser vi vara en förutsättning för 
ett framgångsrikt entreprenörskap. Vi kan se att samtliga studieobjekt visat engagemang i sin 
verksamhet, de brinner för det de gör och pratar med glädje om sitt företagande. Enda 
undantaget vi kunde se var Andreas S, som för närvarande avvecklar sitt företag då han hellre 
vill verka inom en annan bransch, men vi tror att hans engagemang funnits där tidigare. Den 
tredje faktorn, handlingsfrihet, handlar om entreprenörens behov av oberoende. Att han inte 
vill att andra människor ska tala om för honom vad han ska göra, för han vet vad han vill och 
vill gå sin egen väg. Detta anser vi vara en faktor som motiverar samtliga våra entreprenörer, 
vilket vi berörde ovan i diskussionen. Den fjärde faktorn, expertis, förklarar att man måste 
vara kunnig inom sitt område för att lyckas bra, och även få andra att tro på ens idé. Detta är 
något vi anser att alla våra studieobjekt har, även om de fått det från olika håll. Kompetensen 
som krävts för företagandet har getts genom utbildning, arbetslivserfarenhet, närliggande 
omgivning, men även genom ett intresse de utvecklat vidare. Vi ser det som en central faktor 
att man har kompetens inom sitt område, framförallt för att minimera risker som kan finnas på 
den interna och externa marknaden, vilket leder oss in till nästa faktor, marknadsnärhet.  
 
Marknadsnärhet innebär både närhet till kunder, men även till konkurrenter, vilket är något 
våra studieobjekt har i olika grad. Bosse och Philip är de enda vi kan se som uttryckt sig ha en 
nära kundrelation. Bosse har lärt känna sin kontext i sina tidigare arbetslivserfarenheter, vilket 
bidragit till att han har inseende hos både kunder och konkurrenter. Philip har en nära 
kundrelation och detta värderar han högt. Vi tolkar det som att Sven-Erik har en närhet till 
sina kunder och konkurrenter, då han har ett så pass stort företag samt ett företag inom en 
sådan bransch som kräver marknadsnärhet. Andreas J uppfattar vi även han, ha en tämligen 
hög grad av marknadsnärhet, då han tar sitt företagande på allvar och vi anser att 
marknadsnärhet är en viktig framgångsfaktor. Andreas S tolkar vi, ha fått marknadsnärhet via 
sin pappas företag, dock uppfattar vi det vara en lägre grad i jämförelse med övriga 
studieobjekt. Den sjätte faktorn, förtroende, innebär att entreprenören måste ha ett ömsesidigt 
förtroende med alla företagets intressenter. Denna faktor anser vi vara sammankopplad med 
marknadsnärheten, har man marknadsnärhet skapar man även ofta ett förtroende. Vi kan 
därmed dra samma paralleller i denna faktor som i föregående. 
 
Den sjunde och sista faktorn är personlig tillfredsställelse, vilket vi behandlat tidigare i denna 
diskussion. Den främsta motivationen är inte pengar utan en känsla av att ha åstadkommit 
något och därmed ges uppskattning av omgivningen. Vi anser att detta stämmer in på våra 
entreprenörer, då de alla vill känna tillfredsställelse med sitt företagande, även om denna 
skiljer sig åt i viss grad. Vi tolkar det som att det finansiella syftet var starkare för Andreas S 
och Bosse, än för övriga entreprenörer, även om de vid sidan av det finansiella syftet ville 
bestämma över sina egna arbetsförhållanden och därmed få flexibilitet. En känsla av att ha 
åstadkommit något är en motivationsfaktor som vi tror driver resterande studieobjekt i hög 
grad, medan det driver Andreas S och Bosse i mindre grad.  
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi författare redogöra för de slutsatser vi dragit under arbetets gång. 
Med dessa slutsatser kommer vi att besvara vårt syfte med denna uppsats och därmed ge våra 
svar kring de frågor vi ställde oss i inledningen.  
 
 
 
Syftet med detta examensarbete var att redogöra för några av de inre och yttre faktorer som 
kan påverka människor till att välja och våga starta ett eget företag, istället för att vara 
anställd. Likaså ville vi ge en inblick i vad som är av stark betydelse för entreprenören när 
denne etablerar ett nytt företag. Detta gjordes med en teorigenomgång och en empirisk studie. 
 
Vi har, efter den teoretiska inblicken och de fem intervjuerna, fått förståelse för att individer 
som startar egna företag kan besitta vissa inre specifika personliga egenskaper. Framträdande 
egenskaper vi upptäckt hos våra entreprenörer är kreativitet, förmågan att leda samt måttlig 
riskbenägenhet. En påverkande faktor till att våga starta eget vi fann, var att entreprenörerna 
känner att de har en intern ”locus of control” och därmed känner att de har kontroll över 
situationen. Vidare har de en stark självtillit som bidrar till att de vågar ta steget att starta egna 
företag. Efter den teoretiska och empiriska förankringen drog vi även slutsatsen att 
entreprenörerna drivs av ett flertal skilda inre behov. Dessa var bland annat ett 
prestationsbehov, ett behov av oberoende genom att få flexibilitet och kontroll över sina 
arbetsförhållanden, ett behov av att tillfredställa sin passion i livet samt ett behov av finansiell 
karaktär, vilket dock betonas både i teorin och i empirin inte vara den huvudsakliga 
drivkraften för entreprenörerna.  
 
Vi har kommit fram till att uppväxten är en yttre faktor som har påverkat våra entreprenörer 
till att ägna sig åt eget företagande. En trygg uppväxt kan bygga upp ett gott självförtroende, 
vilket gör att en individ vågar starta eget, då han tror på sig själv och sin förmåga. En mindre 
trygg uppväxt kan å andra sidan sporra individen till att ägna sig åt eget företagande då han 
vill åstadkomma något för att visa sig själv och omgivningen att han kan. Likaså påverkades 
våra entreprenörer av yttre faktorer i form av om eget företagande är ett fenomen som funnits 
inom familjen. Vid sidan av detta påverkades de även av omgivningens värderingar kring eget 
företagande. En närmiljö som är positiv till entreprenörskap kan inspirera till att starta ett eget 
företag, medan en negativ miljö kan bidra till att entreprenören inte vågar.  
 
Vi har dragit slutsatsen, utifrån vår teori och våra entreprenörers berättelser, att en omfattande 
utbildning inte behöver ha någon påverkan i en människas val att starta eget företag, dock kan 
det vara en trygghet att ha kunskapen som fås av en utbildning med sig under sitt företagande.  
 
Att entreprenörer väljer att starta företag vid den tidpunkten då de gör kan bero på en eller 
flera yttre utlösande händelser som varierar från person till person. De utlösande händelser vi 
fann vara vanliga för våra entreprenörer var, identifiering av en affärsmöjlighet eller att 
hamna i ett läge där de måste göra ett val för hur de ska försörja sig. Det har allt som oftast 
varit att entreprenören velat göra en förändring i sitt liv. 
 
Utifrån teorin och våra fem intervjuer har vi konstaterat att entreprenören går igenom, mer 
eller mindre omfattande, fem faser i det inledande skedet av sitt entreprenörskap. Dessa faser 
fann vi vara idéfasen, övertygelsefasen, förberedelsefasen, igångsättningsfasen samt 
driftsfasen. Idéfasen har en inre påverkan på entreprenören, medan de fyra sistnämnda har en 
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effekt av yttre struktur. Under dessa faser finns sju faktorer som entreprenören tar hänsyn till, 
nämligen ett inre skaparbehov, ett inre engagemang i företaget, en inre handlingsfrihet, en 
inre expertis, en yttre marknadsnärhet med omgivningen, ett yttre ömsesidigt förtroende med 
omgivningen samt en inre personlig tillfredsställelse. Dessa faser och faktorer går 
entreprenören igenom då han är riskmedveten och inte vill lämna sitt företagande åt slumpen. 
 
Vi har således funnit väsentliga inre och yttre faktorer som påverkat och därmed drivit våra 
entreprenörer till att starta egna företag. Även om det är många olika faktorer som påverkat 
dem i mer eller mindre grad har vi fått förståelse för vad den största drivkraften till deras 
entreprenöriella handlande har varit. Dessa var i tur och ordning:  
 

• Bosse som sökte frihet efter en lång karriär inom kommersiell och internationell 
affärsverksamhet.  

• Andreas S som eftersträvade ett utbyte av tid mot pengar vid sidan av sina studier. 
• Sven-Erik som ville ge uttryck för sina etiska och politiska värderingar. 
• Philip som sökte ett tillfredsställande av sin inre glöd och sitt behov av att vilja 

åstadkomma något av betydelse. 
• Andreas J som drevs av en stark passion för innovativt företagande. 
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7 Våra reflektioner 
 
I det tidigare stadiet under uppsatsskrivandet gjorde vi upptäckten att olika forskares 
definitioner av entreprenörskap och entreprenörer är blandade och i viss utsträckning 
motsägelsefulla gentemot varandra. Trots detta problem känner vi att vi fått en bättre 
förståelse kring begreppen under skrivandets gång. Vi insåg att det inte var ett problem med 
dessa skilda definitioner, utan snarare något som bidrog till intresset kring 
entreprenörskapsforskning och som vidare gör fenomenet entreprenörskap ännu mer 
fascinerande i våra ögon. 
 
Som vi inledningsvis sa, fann vi det spännande att våra studieobjekt verkade inom olika 
branscher. Trots detta faktum kunde vi se likheter mellan dessa individer, däribland kring 
vilka faktorer som drivit dem till valet att starta ett eget företag. Givetvis fanns tydliga 
åtskillnader, såsom i deras utlösande händelser, vilket till stor del berodde på deras åldrar och 
erfarenheter i livet. Två av våra studieobjekt var i 50 årsåldern och tre av dem var i 20 
årsåldern, dock var det enbart en utav dessa, nämligen Bosse, som startade en egen 
affärsverksamhet under det senare skeendet i livet. Denna omständighet samt intervjuernas 
inbringande gav oss en större förståelse kring betydelsen av entreprenörens ”rätta tidpunkt” 
för att ta steget och implementera sin idé som kan ha funnits där sedan långt tillbaka. Alla 
våra studieobjekt är män, vilket inte var ett medvetet val, utan de entreprenörer vi fann vara 
intressanta att studera visade sig vara det. Vi hade funnit det av intresse att intervjua även 
kvinnliga entreprenörer, då faktum är att dessa är mer ovanliga. Dock hade vi inte möjlighet 
att finns någon kvinnlig entreprenör till vårt urval dels på grund av den tidsbegränsning vi 
hade i och med detta examensarbete. 
 
Det finns ett tydligt motstånd mot entreprenörer och deras beteende, då det i Sverige anses 
vara fult att tjäna pengar samtidigt som man inte ska vara förmer än andra eller synas för 
mycket. Vi har aldrig tänkt så långt som till att entreprenörer och deras arbete kan påverkas av 
dessa värderingar, men fick en insikt i detta efter att ha hört Sven-Erik och Andreas J berätta 
om det. Vi tycker det är tråkigt att detta negativa tankesätt ska existera idag, trots de fördelar 
som visat sig finnas med entreprenörskap, vilket vi inledningsvis redogjorde för. 
Förhoppningsvis kan fortsatt forskning och uppsatser i likhet med denna medverka till en mer 
positiv syn till bedrivande av entreprenörskap. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning inom ämnet 
 
Vi diskuterade inledningsvis betydelsen av entreprenörskap, både ur ett samhällsperspektiv 
och utifrån den egna individens personliga vinning av att bedriva entreprenörskap. Av denna 
anledning ser vi det som intressant att gå vidare i frågan om vad som krävs för att få fram fler 
entreprenörer. Exempelvis är, som redogjorts i denna uppsats, attityder och värderingar vi 
människor möter, en viktig faktor till vad vi själva får för uppfattning kring skapanden av 
företag. Negativa tankar kring entreprenörskap, eller att detta ses som en främmande livsstil i 
människors lokala samhälle, bidrar till att vi tvekar vid valet att starta eller inte starta ett eget 
företag. En positiv attityd till företagande och nyskapande kan resultera i ett ökat antal 
entreprenörer, men på vilket vis kan samhället främja entreprenörskapsandan? Ska vi 
människor introduceras i ämnet entreprenörskap i tidig ålder, via skolan eller dylikt? Ska 
dagens befintliga företag framhäva företagande som något positivt för sin personal? Eller 
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finns andra vägar att skapa en positiv syn till entreprenörskap? Vidare kan den intresserade i 
denna fråga undersöka vilka andra hinder som idag finns för dem som vill utöva 
entreprenörskap och hur dessa hinder kan överträffas.  
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att skriva om entreprenörskap ur ett genusperspektiv, 
samt studera vilka drivkrafter till entreprenörskap som är av betydelse för män respektive 
kvinnor, det vill säga undersöka om det finns några större skillnader på vad det är som 
motiverar de båda könen till att bedriva företag. Då det idag är en obestridlig sanning att fler 
män än kvinnor har egna företag, är ett annat alternativ att studera om det finns något 
motstånd mot kvinnor som vill starta egna företag och vilka eventuella andra svårigheter det 
finns för kvinnor att etablera sina idéer. Vad kan den bakomliggande orsaken vara samt hur 
går detta dilemma att lösa? Beror det på samhället och dess gamla traditioner att männen ska 
arbeta och kvinnorna vara hemma och ta hand om hemmet?  
 

37 
 



Källförteckning 
  
Litteratur 
Delmar F, 1996, Entrepreneurial Behavior & Business Performance, Ekonomiska 
Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI), Stockholm 
 
Ejvegård R, 2003, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Eriksson LT & Wiedersheim- Paul F, 2001, Att utreda, forska och rapportera, Liber 
Ekonomi, Karlshamn 
 
Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L, 2002, Metodpraktikan Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm 
 
Hult M, 1985, Företag i starten, Faktaboken, Liber Förlag, Stockholm 
 
Johannisson B, 1992, Entreprenörskap på svenska Affärer & Förnyelse, Almqvist & Wiksell 
Ekonomiförlagen, Arlöv 
 
Johannisson B & Landström H, 1999, Images of Entrepreneurship and Small Business- 
Emergent Swedish Constrbutions To Academic Research,, Studentlitteratur, Lund 
 
Karlöf B, 1984, Affärsutveckling Teori och praktik om skapande och affärer, IHM Läromedel 
AB, Göteborg 
 
Landström H, 2000, Entreprenörskapets rötter, Studentlitteratur, Lund 
 
Landström H, 2005, Entreprenörskapets rötter, Studentlitteratur, Lund 
 
Langborg F & Westlund C, 1999, Gör din grej, Project People, Falun 
 
Lundblad N & Vejbrink K, 1998, I huvudet på en skapare På spaning efter 
entreprenörskapets kärna, Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), Uppsala 
 
Repstad P, 1999, Närhet och distans Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Schumpeter J.A, 1934/2000, Den ekonomiska utvecklingens teori, i Swedberg R, Schumpeter 
– Om skapande förstörelse och entreprenörskap, City University Press Ratioklassiker, AB 
Timbro, Smedjebacken 
 
Artiklar 
Cromie S, 1987, Motivations of aspiring male and female entrepreneurs journal of 
occupational behaviour, Vol. 8, pp 251-261 
 
Langemar P, 2005, Att låta en värld öppna sig – Introduktion till kvalitativ metod i psykologi, 
Psykologiska institutionen Stockholms Universitet 
 

38 
 



Roininen S & Nilsson T, 2005, Varför startar enskilda individer egna företag? – en studie av 
motiv, utlösande faktorer och nyföretagarinsatser vid valet att starta ett företag, Luleå 
tekniska Universitet, Institutionen för Ekonomi och Samhällsvetenskap, Avdelningen för 
Industriell Organisation 
 
Sagie A & Elizur D, 1999, Achievement motive and entrepreneurial orientation: a structural 
analysis, Journal of Organizational Behaviour, Vol. 20, pp 375-387  
 
Shane S, Locke A. E, Collins J. C, 2003, Entrepreneurial Motivation, Human Resource 
Management Review, Vol. 13, pp 257-279  
 
Internet 
http://www.universeimagine.com/pdf/Personligt_entreprenorskap_forelasningen2007.pdf  
2007-05-29 
 
Muntliga källor 
Bosse, 2007-04-08, kl. 14.00-14.50 
Andreas S, 2007-04-18, kl. 10.15-11.00 
Sven-Erik, 2007-04-18, kl. 13.55-14.25 
Philip, 2007-04-19, kl.15.00-15.40 
Andreas J, 2007-05-05, kl. 11.00-11.55 
 

39 
 

http://www.universeimagine.com/pdf/Personligt_entreprenorskap_forelasningen2007.pdf


Bilaga 1 
 
Intervjuunderlag till entreprenörerna: 
 

• Hur lyder affärsidén? 
• När startade du företaget? 
• Vilken företagsform? 
• Hur många anställda? 
• Omsättning? 
• Vilken är eran marknad? 
• Vad har du för vision, vad vill du åstadkomma med företaget, framtidsplaner? 

 
• Vad motiverade dig till att starta eget? 

 
• Vad var det som gjorde att du startade företaget vid just den tidpunkten? 

 
• Var det någon i din omgivning som påverkade dig till att starta eget? 

 
• Vilka personliga belöningar ville du åstadkomma när du startade upp? 

 
• Tar ditt företag stor plats i ditt liv? 

 
• Hur gick etableringen till? 

 
• Hur föddes idén? 

 
• Vilka aktiviteter genomförde du därefter? 

 
• Vilka aktiviteter tycker du var eller är viktigast? 

 
• Vilka entreprenöriella egenskaper, anser du, att du besitter? 

 
• Tror du att din uppväxt har bidragit till ditt val att starta eget? Och i så fall hur? 

 
• Var du uppväxt i en nyföretagande närmiljö? 

 
• Har du haft en trygg uppväxt? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuunderlag till Andreas J: 
 
     Företaget 

• Hur lyder affärsidén? 
• När startade du företaget? 
• Vilken företagsform? 
• Hur många anställda? 
• Omsättning? 
• Vilken är eran marknad? 
• Vad har du för vision, vad vill du åstadkomma med företaget, framtidsplaner? 
 
Barndomen/uppväxten 
• Tycker du att du har haft en trygg eller otrygg uppväxt? 

 
• Tror du att din uppväxt har bidragit till ditt val att starta eget? Och i så fall hur? 

 
• Är du uppväxt i en nyföretagande närmiljö? 

 
Medverkande krafter 
• Vad motiverade dig till att starta eget? 

 
• Var det någon i din omgivning som påverkade dig till att starta eget? 

 
• Vilka personliga belöningar ville du åstadkomma när du startade upp? 
 
• Vad var det som gjorde att du startade företaget vid just den tidpunkten? 

 
• Vilka entreprenöriella egenskaper, anser du, att du besitter? 

 
       Etableringen  

• Hur föddes idén? 
 

• Vilka aktiviteter genomförde du därefter? 
 

• Vilka aktiviteter tycker du var eller är viktigast? 
 

• Tar ditt företag stor plats i ditt liv? 
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