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Abstract 
Titel: Den välutbildade och erfarna företagaren – Myt eller sanning?  

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Johan Lindberg & Andreas Toresson 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2014 – maj 

Syfte: Många företag föds årligen, men endast en del av dessa blir framgångsrika och cirka en 

tredjedel av företagen har lagts ner inom en treårsperiod. Därför var intresset att undersöka varför 

vissa företag blir framgångsrika. Detta med hjälp av tre faktorer som kan anses påverka hur 

framgångsrikt ett företag blir. Dessa faktorer var utbildningsnivå, tidigare erfarenhet och 

uppstartsmotiv hos företagsgrundaren. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan dessa 

faktorer och ställa dem mot nystartade företags framgång.  

Metod: En enkätundersökning av kvantitativ karaktär har genomförts för att analysera vikten av de 

faktorer studien tar fasta på. Urvalet var egenföretagare från vars verksamhet startades upp under år 

2012. Studien bygger på 95 respondenters svar på enkätundersökningen. Svaren har sedan 

sammanställts i diagram för att göra en jämförelse mellan de tre faktorerna och två indikatorer som 

tyder på framgång: omsättning och antal anställda. Dessa har sedan analyserats med hjälp 

kontingenstabeller. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att tidigare erfarenhet av den bransch man verkar inom 

har positiv påverkan på både företagets omsättning och antal anställda. Dessutom visar studien att 

de företagsgrundare vars uppstartsmotiv är baserade på självförverkligande, att få vara sin egen och 

att få förverkliga sina idéer tydligt tenderar att bli mer framgångsrika än de vars uppstartsmotiv är 

rent ekonomiska. Studiens resultat visar också att 9 % av respondenterna anser att utbildning kan 

medföra nackdelar för företagsgrundaren. Dessutom anser 75,8% att utbildning inte är av större vikt 

vid start av eget företag. 

Förslag till fortsatt forskning: Studien har genomförts på ett begränsat antal företagare i specifika 

delar av Sverige. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra en större 

empirisk undersökning för att kunna generella resultatet över ett större geografiskt område. Denna 

studie har ej riktat sig mot företagare vars företag gått i konkurs och därför vore en vidare 

forskning, med denna grupp medräknat i urvalet, intressant för att få en större inblick i vad som gör 

ett företag framgångsrikt eller inte.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen resulterar i en ökad förståelse för hur variablerna utbildning, 

erfarenhet och uppstartsmotiv påverkar sannolikheten att uppnå framgång. Resultatet kan 

användas av och vara till nytta för blivande nyföretagare. Studiens resultat lyfter en intressant syn 
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på huruvida utbildning främjar företagande eller inte samt ger en inblick i vikten av 

uppstartsmotiv och tidigare erfarenhet för framgångsrikt företagande. 

Nyckelord: Egenföretagare, framgångsrikt företagande, framgångsfaktorer, företagsstart, 

utbildning, erfarenhet, uppstartsmotiv. 
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Abstract 
Title: The Educated and Experienced Entrepreneurs – Myth or Truth? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business and Economics 

Author: Johan Lindberg & Andreas Toresson  

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2014 – May 

Aim: Many companies are born annually, but only a few becomes successful and just about a 

third of the companies have closed down within three years. Therefore, the interest was to 

explore why some companies becomes successful. This, with the help of three factors that can be 

considered to affect how successful a company becomes. These factors were level of education, 

previous experience and start-up motives of the company founder. The purpose of this study was 

to examine the relationship between these factors and set them against start-up business success.  

Method: A survey of quantitative nature has been conducted to analyze the importance of the 

factors the study focuses on. The sample was self-employed whose business was started up in the 

year 2012. The study is based on 95 respondents' answers to the survey. The answers are then 

compiled into diagrams to make a comparison between the three factors and two indicators of 

success: turnover and employees. These were then analyzed using contingency tables. 

Result & Conclusions: Our results demonstrate that prior experience in the industry in which it 

operates has positive impact on both the company's turnover and employees. In addition, the 

study shows that the company's founder whose start-up motives are based on self-realization, to 

be his own and realize their ideas clearly tend to be more successful than those whose start-up 

motives are purely financial. The study also shows that 9 % of the respondents believe that 

education can have negative consequences for the company founder. Moreover, the 75.8% of the 

respondents believe that education is not of major importance when starting your own business.  

Suggestions for future research: This study was conducted on a limited number of 

entrepreneurs in specific parts of Sweden. A proposal for further research would be to conduct a 

larger empirical study to overall outcome over a larger geographic area. This study was not 

directed at entrepreneurs whose companies have gone bankrupt and therefore would a further 

research with this group, including the selection of this study, be interesting to get a greater 

insight into what makes a business successful or not.  

Contribution of the thesis: The paper results in a greater understanding of how the variables 

education, experience and start-up motives affect the likelihood of achieving success. The result 

can be used and be useful for aspiring entrepreneurs. The results of the study raise an interesting 

view on whether education promotes entrepreneurship or not, and provides insight into the 

importance of start-up motives and previous experience to create a successful entrepreneurship. 
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Key words: Self-employed, business success, success factors, business start-up, training, 

experience, start-up motive. 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 

Antalet nystartade företag år 2012 var 69 216 stycken, av vilka endast hälften hade en omsättning 

överstigande 100 tkr, och bara 11 % hade en omsättning på över 1 miljon kronor (Statistiska 

centralbyrån, 2014-02-10). Det är högst sannolikt att grundarna till företag med omsättning under 

100 tkr inte livnär sig på sitt företag, och därmed har uppstartsmotiv som skiljer sig från de 

grundare som däremot livnär sig på sin verksamhet.  

Vilket uppstartsmotiv företagets grundare har vid uppstarten kan därmed vara en faktor som till stor 

del speglar hur framgångsrikt företaget kan förväntas bli. Vidare har endast lite mer än hälften av 

grundarna enligt statistik från SCB en eftergymnasial utbildning, och bara hälften har tidigare 

erfarenhet av antingen anställning inom samma bransch eller i form av ägare till annat företag 

(Statistiska centralbyrån, 2014-02-10). Därmed skulle utbildningsnivå och tidigare erfarenheter 

även kunna vara en viktig faktor i avgörandet om man lyckas uppnå framgång eller inte, d.v.s. 

vilken tidigare kunskapsnivå grundaren innehar.  

 

Ett stort antal variabler som på något vis kan knytas till begreppet framgång går att finna i tidigare 

forskning inom området och visar även att det finns meningsskiljaktigheter om vilka variabler som 

är av störst vikt och avgörande. Det är fascinerande att en del företag lyckas bli framgångsrika på 

sin marknad medan andra företag inte lyckas nå framgång för sin verksamhet. Varför är det så? 

Därav föddes intresset för vad som kan vara bakomliggande faktorer till framgångsrikt företagande. 

Eftersom uppsatsförfattarna båda inom en snar framtid kommer att erhålla en kandidatexamen i 

ekonomi finns en nyfikenhet på huruvida variabeln utbildningsnivå är väsentlig i frågan om vad 

som föder framgång. Som studerande av ekonomiska ämnesområden finns det enligt Frank, Lueger 

& Korunka (2007) ett högre intresse och därmed en högre sannolikhet till egenföretagande hos 

personer som studerar ekonomi än för personer som studerat andra ämnesområden. Det kan därmed 

vara av stor nytta för en framtida yrkeskarriär, eventuellt som egenföretagare, att ha utökad 

kännedom angående variabler som kan påverka graden av framgång. Av denna anledning finns 

intresse av att förutom utbildningsnivå se närmre på hur tidigare erfarenheter och uppstartsmotiv 

påverkar chansen att lyckas som egenföretagare.  

 

Studiens intresse ligger i att försöka bringa klarhet i om variablerna utbildningsnivå, tidigare 

erfarenhet och uppstartsmotiv har någon positiv inverkan på företagsamhet samt om samband 

existerar mellan dessa variabler och framgångsrikt företagande. Detta är intressant information för 

den som avser att inom en snar framtid starta eget företag, men även för befintliga småföretagare 

som söker vägledning, och därmed kan få information om faktorer för framgångsrikt företagande.  
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1.2 Problematisering 

I Sverige finns ett stort antal företag, där några funnits en längre tid och vuxit sig stora, medan 

andra är nyare på marknaden. Gemensamt för dem alla är att de en gång i tiden grundats och 

därmed varit i uppstartsstadiet, samt att de alla överlevt detta inledande stadium och i någon mening 

blivit framgångsrikt. Flertalet framgångsrika företag, som exempelvis IKEA som nu finns i 26 

länder (IKEA, 2014), H&M som återfinns på plats 30 på Forbes lista över värdefulla varumärken 

(Forbes,2013) samt Spotify som har förändrat musikvärlden, har alla en gång grundats och varit 

små företag i uppstartsstadiet. Därifrån har de vuxit sig stora och framgångsrika och skiljer sig 

därmed från en stor andel av de företag som startas men som inte överlever någon längre tid.  

 

Vad är det som gör att vissa företag inte överlever någon längre tid, medan andra upplever tillväxt 

och framgång i olika bemärkelser? Statistik visar att många av de företag som varje år startas inte 

överlever någon längre tid (Ekonomifakta, 2014-02-10). Vad detta beror på är däremot okänt. 

Chowdhury, Alam, & Arif (2013) påstår i sin studie, med stöd från tidigare forskning (Staw, 1991; 

Meng & Liang, 1996) att det finns en stark positiv korrelation mellan utbildningsnivå och 

framgång. Detta ger en antydan om att det kan finnas ett samband mellan utbildningsnivån hos 

grundare och hur framgångsrika deras företag sedan blir. Cirka en tredjedel av de företag som 

grundas startas av personer med eftergymnasial utbildning överstigande två år (Statistiska 

centralbyrån, 2014-02-10), samtidigt som endast ungefär en tredjedel av företagen som startas finns 

kvar i över tre år (Ekonomifakta, 2014-02-10).  

 

Av 57 801 nystartade företag år 2008 var endast 39 136 stycken fortfarande verksamma år 2011 

(Ekonomifakta, 2013) vilket innebär att 32,3 % av företagen som startats år 2008 gått i konkurs 

eller lagt ner inom en period av tre år. Detta skulle mycket väl kunna bero på just bristande teoretisk 

kunskap, vilket Drucker (1958) understryker viktigt för att kunna tillämpa god praxis. Collier, 

Green, Kim & Peirson (2011) har i sin studie dragit en liknande slutsats om utbildningsnivån, 

nämligen att det är mer sannolikt att ett företag överlever om de anställer mer utbildad arbetskraft, 

vilken tyder på att kompetens i form av utbildning inom företaget ökar dess sannolikhet att 

överleva.  

 

En viktig faktor bakom ett företags framgång är många gånger en ledare som bedriver ett 

framgångsrikt ledarskap menar Elmuti, Minnis & Abebe (2005). I denna studie ställs frågan om det 

går att lära sig att bli en bra ledare genom utbildning. Författarna betonar att en bra ledare formas av 

fler saker än utbildning eftersom även gener, barndomsupplevelser och individens upplevelser som 

vuxen spelar in. Studien undersöker huruvida utbildning inom ledarskap ger kunskaper som är 



	   10	  

viktiga som ledare inom affärslivet, varpå slutsatsen pekar på att en betydande del av ledarens 

kvaliteter med framgång kan läras in genom utbildning (Elmuti et al. 2005). Som grundare av ett 

företag blir den naturliga positionen ofta att verka som någon form av ledare. En gedigen utbildning 

om ledarskap ska gå till ökar därför sannolikheten att företaget blir framgångsrikt enligt Elmuti et 

al. (2005).  

 

Möjligheten finns att det kan finnas ett samband mellan utbildningsnivå hos grundaren och 

överlevnadsgraden hos företagen. Frågan är, är det den ensamma faktorn? Och främjar verkligen en 

högre utbildningsnivå företagsamhet? Eller kan den i själva verket ha en negativ inverkan på 

innovationsförmåga och kapacitet att tänka utanför boxen samt att inte vara låst i vad som är rätt 

eller fel rent teoretiskt? Det är möjligt att utbildning inte är den ensamma faktorn som avgör hur 

stor sannolikhet ett företag har för att bli framgångsrikt. En möjlig faktor skulle kunna vara bristen 

på kunskap kring hur ett företag bör drivas, både i form av teoretisk kunskap om företagsamhet 

samt kunskap i form av tidigare erfarenheter. Genom att kombinera utbildning med variabler som 

tidigare erfarenhet kan en klarare bild av vilka faktorer som har en positiv inverkan på 

företagsamhet erhållas. 35,8 procent av de som startade företag i Sverige år 2012 hade tidigare 

arbetat inom samma bransch, och 15,1 procent hade varit ägare till ett annat företag (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Därmed hade hela 50,9 procent av grundarna tidigare erfarenhet av antingen 

samma bransch eller av företagsamhet i någon form. Denna statistik visar att tidigare erfarenheter 

mycket väl kan vara en avgörande faktor för hur framgångsrikt ett företag blir. Statistik visar även 

att en betydande del av grundarna startat företag för att antingen få arbeta självständigt eller för att 

förverkliga idéer (Statistiska centralbyrån, 2014). Därmed är uppstartsmotiv en variabel som även 

den mycket väl kan spela stor roll i avgörandet om huruvida framgång uppnås eller ej. 

 

Det är svårt att hitta statistik över i vilken utsträckning nystartade företag är framgångsrika eller 

inte. Till största del beror det på tolkningsfrågan om vad framgång egentligen är och vad som gör 

ett företag framgångsrikt. Olika uppfattningar om hur framgång ska definieras har skapat problem, 

exempelvis att identifiera lämpliga mätverktyg (Simpson, Tuck & Bellamy, 2004). Simpson et al. 

(2004) menar att framgång kan definierats som tillväxt, hållbarhet och omsättning. Men även i form 

av entreprenörsegenskaper och organisatoriska egenskaper. Försök med att komma överens om vad 

som karakteriserar ett framgångsrikt företag har misslyckats (Simpson, et al., 2004). För visst finns 

det studier (Chowdhury, Alam & Arif, 2013; Van Praag, 2003; Harada, 2003; Watson, Hogarth-

Scott & Wilson, 1998) kring vilka faktorer som är avgörande för om ett företag blir framgångsrikt 

eller inte, men dessa studier ger varierande exempel på framgångsfaktorer och deras åsikter går i 

sär. Dock går många likheter att finna, forskare emellan, i deras tankesätt för vad som enligt dem 
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utmärker framgångsrikt företagande. Däremot berör ytterst få studier nystartade företag och 

betydelsen av utbildningsnivå, erfarenhet och uppstartsmotiv på mer djupgående nivå, d.v.s. om det 

finns något samband mellan dessa i ett nystartat företag. Här finns det en lucka att fylla vilket denna 

studie tar fasta på. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan utbildningsnivå, erfarenhet hos 

företagsgrundare samt huvudsakligt uppstartsmotiv och sedan ställa detta mot företagens framgång. 

Studien ska bringa klarhet i huruvida dessa variabler påverkar lämpligheten för olika individer att 

starta eget företag samt belysa vilka fördelar och nackdelar som finns med utbildning. Högre 

kännedom vill också erhållas för hur tidigare erfarenheter inverkar på företagsamhet och om olika 

uppstartsmotiv resulterar i varierande framgång.  
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2. Teori 
Inledningsvis skapas en teoretisk referensram genom en sammanställning av vad tidigare studier 

bidragit med inom ämnesområdet och vad forskningen anser om de variabler som valts att 

undersökas: utbildningsnivå, tidigare erfarenheter samt huvudsakligt motiv för uppstart av företag. 

Detta följs av diskussion och definition av begreppet framgång, för att sedan ge presentation åt 

studiens modell av hur valda faktorer antas påverka huruvida ett företag blir framgångsrikt eller 

inte, samt på vilket sätt det sedan går att avgöra om företaget verkligen är framgångsrikt.  

 

2.1 Teoretisk referensram 

Efter att ha genomfört sökningar efter artiklar och studier som behandlar om det finns något positivt 

samband mellan utbildningsnivå, erfarenhet, uppstartsmotiv och framgångsrikt företagande kan det 

konstateras att väldigt få undersökningar genomförts beträffande denna specifika frågeställning. Det 

verkar således inte finnas någon tidigare teoretisk modell specificerad mot just detta och som passar 

in i studien. Däremot har utbildning och erfarenhet många gånger tillsammans med andra variabler 

utgjort faktorer som beaktats vid utvärdering av vad som karakteriserar framgångsrika företag. 

Avsikten är därför att skapa en teoretisk referensram av de slutsatser som tidigare artiklar och 

studier påvisat, och genom att sammanställa dessa skapa en ram av tidigare forskning vilken sedan 

ska ligga till grund för genomförandet av studien.  

 

2.1.1 Utbildningsnivå 

Backes-Gellner & Werner (2006) hävdar att man kan dra slutsatser om en persons framtida 

produktivitet genom att titta på dennes beteende i andra aktiviteter, t.ex. hans eller hennes 

utbildning. Gör man antagandet att utbildning och goda studieresultat medför en högre produktivitet 

kan även antagandet modifieras något för att passa denna studie, d.v.s. att utbildning leder till en 

högre sannolikhet att lyckas uppnå framgång vid företagande. Detta antagande bekräftas i sin tur av 

flertalet forskare (Chowdhury, et al, 2013; Collier, et al. 2011; Meng & Liang, 1996; Staw, 1991).  

 

Collier et al. (2011) menar att chefer varierar i sina föreställningar om effekten av utbildning och att 

anställa mer utbildad personal och hävdar att vissa chefer har otillräcklig uppskattning av 

utbildningens positiva effekter, vilket leder till att vissa kommer att komma närmre de optimala 

effekterna och värdena av kompetensinvesteringar. De som tror mindre på utbildningens positiva 

effekter kommer att göra mindre optimala beslut. Millán, Congregado, Román, Van Praag & Van 

Stel (2013) antar ett liknande förhållningssätt till utbildning och menar att inte enbart 

entreprenörens egen utbildningsnivå har en positiv påverkan på huruvida entreprenören blir 

framgångsrik eller inte. Även dennes intressenters utbildningsnivå, så som konsumenter och 
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anställda, påverkar stort. Detta anser Millán et al. (2013) beror på att anställda med högre 

utbildningsnivå kan vara mer produktiva medan konsumenter med högre utbildningsnivå ökar 

efterfrågan på produktvariation samt innovativa produkter och tjänster.  

 

Vidare har Frank, Lueger & Korunka (2007) kommit fram till att en större andel av de studenter 

som läser ekonomi och företagande anger att det är sannolikt att de kommer vara egenföretagare 

senare i karriären. Jämfört med de studenter som läser tekniska utbildningar eller 

samhällsvetenskap; 45-60 % av ekonomistudenterna, 30-35 % av studenterna vid tekniska 

utbildningar, och signifikant lägre vid samhällsvetenskapliga utbildningar (Frank et al. 2007). 

Därför kan det förväntas att de företagsgrundare som har en högre utbildningsnivå med större 

sannolikhet har utbildning inom de ekonomiska ämnena än inom andra ämnesområden. Däremot 

menar Van Praag, Van Witteloostuijn & Van der Sluis (2009) att entreprenörskap har en negativ 

koppling till utbildning. De antar att människor tenderar att uppfatta utbildning som mindre 

värdefullt för just entreprenörskap eller att personer med högre utbildning är mindre motiverade att 

bli entreprenörer. Samtidigt har Van Praag et al. (2009) kommit fram till att den uppskattade 

inkomsten blir 2 till 13 procent högre som entreprenör än som anställd, givet samma 

utbildningsnivå. Detta menar de beror på att eget företagande ger större möjligheter till att optimera 

användningen av den utbildning man införskaffat, eftersom man då kan välja fritt och utföra de 

uppgifter där ens kunskaper sannolikt genererar högst avkastning.  

 

Delade meningar råder däremot kring huruvida specifik utbildning för entreprenörskap kan bidra till 

ökade förutsättningar. Kirby (2004) menar att utbildningar som är ämnade att förbereda elever för 

entreprenörskap snarare utbildar eleverna om vad entreprenörskap är för något än att ge bättre 

förutsättningar för att lyckas vid eget företagande. Endast i sällsynta fall anser Kirby (2004) att 

utbildningar bidrar med särskilda attribut som bidrar med egenskaper för framgångsrikt 

företagande. Dickson, Solomon & Weaver (2008) menar att det finns starka bevis att det existerar 

en koppling mellan allmän utbildning och framgångsrikt företagande. Däremot anser de att 

kopplingen mellan specifik utbildning inom entreprenörskap och framgångsrikt företagande är mer 

tvetydlig men att ett positivt samband mellan dem existerar. 

 

Även Arthur, Cabrera & Hisrich (2012) anser att utbildning inte är den avgörande faktorn för att 

lyckas inom entreprenörskap, men menar ändå att det är en faktor som rankas högt i jämförelse med 

andra faktorer. Halabí & Lussier (2014) menar att framgångsrika företagare har högre 

utbildningsnivå, även fast deras studie inte påvisade några statistiskt signifikanta skillnader. De 

menar att bristen på signifikanta skillnader beror på att det inte finns någon direkt korrelation 
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mellan företag och utbildning, utan att kopplingen är indirekt. Ytterligare intressant information 

som Halabí & Lussier (2014) erhöll vid sin studie var att företagarna i genomsnitt hade 2,9 års 

högskoleutbildning och att de flesta respondenterna tidigare hade varit verksamma inom 

företagsrelaterade aktiviteter. Det framgick dessutom att de som tidigare hade arbetat som anställda 

hade gjort detta i genomsnitt i 8,5 år, och den genomsnittliga åldern hos grundarna var 34 år.  

 

2.1.2 Tidigare erfarenhet 

Van Praag (2003) har i sin studie funnit att relevant erfarenhet, som exempelvis erfarenhet inom 

samma bransch eller yrke, är till stor fördel för att bli en framgångsrik företagare. Studien visar att 

erfarenhet har en signifikant negativ påverkan på risken, vilket betyder att risken sjunker vid högre 

erfarenheter, och erfarenhet därmed har en positiv effekt på om ett företag blir framgångsrikt eller 

inte. Detta styrks ytterligare av Aldrich & Martinez (2001) som även de anser att en viss mängd 

förkunskaper krävs, antingen i form av utbildning eller av erfarenhet. Harada (2003) menar i sin tur 

att tidigare erfarenhet inom branschen, tidigare kunskap om marknaden samt annan relaterad 

företagserfarenhet är faktorer som ger positiv inverkan på företagets omsättning, vilken ofta har 

stark anknytning till framgång. Toft-Kehler, Wennberg & Kim (2013) anser däremot att erfarenhet 

kan ha en negativ påverkan för de som är nybörjare på företagande, medan erfarenhet är positivt för 

erfarna entreprenörer. Detta anser de beror på att man som nybörjare kan ha en oförmåga att 

generalisera sin erfarenhetsmässiga kunskap i nya satsningar, och på så vis i värsta fall även 

prestera sämre än vad de gjort utan erfarenheten.  

 

Fiet, Norton & Clouse. (2012) menar att tidigare erfarenhet endast medför ökad ekonomisk 

potential om den består av specifik information och inte enbart generell information som finns 

tillgänglig för allmänheten. Det är därför av största vikt att den tidigare erfarenheten består av 

djupare kunskap från verksamheter inom samma bransch eller yrke, och består av mer än bara 

allmän information. Mitsuhashi & Oe (2013) visar i sin studie att nystartade företag når sin break-

even punkt snabbare när grundaren har erfarenhet inom samma bransch, och att denna effekt blir 

ännu starkare om företaget lägger mer resurser på att sprida och tolka grundarens erfarenhet i 

företaget. Även Jo & Lee (1996) har kommit fram till att tidigare erfarenhet inom relaterade 

områden leder till högre lönsamhet. Dock finns också studier som påpekar att ingen koppling 

mellan grundarens tidigare erfarenhet och företagets lönsamhet föreligger (Davidsson & Honig, 

2003; Newbert, 2005; West III & Noel, 2009). Mitsuhashi & Oe (2013) menar dock att avsaknaden 

av positiva samband i dessa tidigare studier beror på att man har gjort antagande om att grundarnas 

personliga erfarenheter automatiskt blir organisatoriska tillgångar utan systematiskt arbete. 

Mitsuhashi & Oe (2013) hävdar, i enighet med Huber (1991), att grundarnas tidigare erfarenhet kan 
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vara improduktiv om dessa inte integreras i företaget och upptas som organisatorisk kunskap. 

Mitsuhashi & Oe (2013) påpekar att det finns tre typer av tidigare erfarenhet som grundaren kan 

besitta; (1) tidigare erfarenhet av uppstart av företag. (2) arbetslivserfarenhet. (3) erfarenhet från 

samma bransch. I sin studies resultat visar han att arbetslivserfarenhet och erfarenhet från samma 

bransch har en positiv påverkan på nystartade företags förmåga att nå sin break-even punkt, men att 

tidigare erfarenhet av uppstart av företag inte har någon påverkan på detta.  

 

Enligt Delmar & Shane (2006) bör tidigare erfarenhet av branschen öka överlevnaden och 

omsättningen för nybildade företag av tre anledningar: (1) mer branscherfarenhet resulterar i en 

bättre förståelse för hur man ska tillgodose kundernas efterfrågan inom branschen, eftersom sådan 

information oftast endast är tillgänglig via aktivitet inom den specifika branschen. (2) många av de 

färdigheter och mycket av den information som krävs för att effektivt utnyttja en möjlighet lär man 

sig bara genom sin anställning inom en bransch eftersom sådan information inte finns fastställd. (3) 

för att sociala band till leverantörer och distributörer skapas över tid genom aktivitet i en bransch. 

Delmar & Shane (2006) kom vid sin studie fram till att grundarens erfarenhet ökar både 

överlevnadsgraden och omsättningen men att effekterna inte var linjära. Grundare med 11-15 års 

branscherfarenhet hade signifikant högre omsättning. Även Bosma, Van Praag, Thurik & De Wit 

(2004)  har vid sina studier om tidigare erfarenhet kommit fram till att företagsgrundare som har 

erfarenhet sedan tidigare från sin bransch presterar bättre.  

 

2.1.3 Uppstartsmotiv 

Den motivation och entusiasm som finns vid uppstarten av ett företag påverkar i hög grad företagets 

uppskattade livslängd enligt Van Praag (2003). Det kan med detta i åtanke anses att grundare med 

starkt intresse för den verksamhet som företaget skall bedriva med stor sannolikhet kommer att bli 

mer framgångsrikt än ett företag vars grundare endast startar företag på grund av att han eller hon är 

eller riskerar att bli arbetslös eller liknande uppstartsmotiv som inte grundar sig i ett starkt intresse. 

Van Praag (2003) menar att ”pull”-faktorerna genererar mycket högre överlevnadssannolikhet än 

”push”- faktorerna. Med det menas att de som exempelvis startat sin verksamhet medan de var 

arbetslösa har lägre sannolikhet att bli framgångsrika som företagare än de som startat sin 

verksamhet medan de fortfarande var anställda. Även Williams & Round (2009) använder sig av 

liknande begrepp som ”push”-faktorer och ”pull”-faktorer när de diskuterar ämnet. Enligt dem drivs 

entreprenörer av antingen nödvändighet, där behov efter pengar och sysselsättning är stor, eller av 

möjligheter, där individen av eget val väljer att bli företagare. Enligt författarna är det också möjligt 

att entreprenörernas drivkraft kan vara en kombination av de båda ytterligheterna. Enligt Watson et 

al. (1998) är det större chans att lyckas om uppstartsmotiven är att vara oberoende, vara sin egen 
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chef eller få utlopp för sin kreativitet, medan chansen är mindre att lyckas om större vikt lagts vid 

uppstartsmotivet att få arbeta hemifrån.  

De viktigaste drivkrafterna för egenföretagande anser Van Gelderen & Jansen (2006) vara att driva 

ett företag självständigt istället för att arbeta för någon annan. Däremot menar de att företagarna 

skiljer sig åt i betoningen av varför de vill vara självständiga. Många gillar självständighet på grund 

av friheten att ta egna beslut, medan andra behöver friheten för att kunna förverkliga andra 

önskningar. Ytterligare motiv till varför man vill vara självständig beskriver Van Gelderen & 

Jansen (2006) som att få arbeta efter egna mål och värderingar. De beskriver också vad de kallar 

negativ frihet, vilket innebär att man i allmänhet ogillar eller för tillfället upplever svårigheter med 

någon chef eller några regler.   

 

2.1.4 Hur skall framgång definieras?  

Stewart (2004) påstår att man med enkelhet kan urskilja framgångsrika företag från mindre 

framgångsrika, just på grund av de gemensamma kännetecken de få utmärkande företagen uppvisar. 

I hans studie jämfördes brittiska företag med företag i Singapore och Boston. Med största 

sannolikhet är resultatet jämförbart och tillämpligt även på den svenska marknaden. Karakteristiskt 

för framgångsrika företag är, enligt Stewart (2004), bland annat att de återinvesterar en andel av 

vinsten i sin kärnverksamhet, vilket tyder på en medvetenhet om att de måste förvänta sig 

regelbundna förändringar och hålla sig innovativa för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.  Detta 

ligger helt i linje med en av Druckers (1958) fem ”överlevnadsfunktioner”, vilken innebär att 

företag måste sträva efter att hålla sig innovativt för att överleva, just på grund av den föränderliga 

ekonomi och teknologi som föreligger. Det finns alltså belägg för att säga att karakteristiskt för 

framgångsrika företag bör vara att de håller sig innovativa och öppna för regelbundna förändringar.  

 

Ett mer statistiskt tillvägagångsätt för att avgöra om ett företag är framgångsrikt eller inte, är att titta 

på företagets omsättning och antalet anställda, vilket Perren (1999, 2000) starkt förespråkar och 

själv använder sig av som mätstock i sin studie av tillväxt i småföretag.  

 

Van Praag (2003) bjuder i sin studie på en alternativ metod att mäta framgång, nämligen företagets 

livslängd. Hon menar att ju längre ett företag kan överleva och därmed förhindra ett ofrivilligt 

försvinnande från marknaden, desto mer framgångsrikt är företaget. Även Watson, Hogarth-Scott & 

Wilson (1998) förespråkar detta tankesätt. I sin studie fokuserar de på utveckling och tillväxt i nya 

småföretag och vilka faktorer som kan förknippas med antingen misslyckande, verksamheten 

upphör, eller överlevnad, fortsatt handel. Littunen & Niitykangas (2010) definierar i sin studie 
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framgång som hög tillväxt under företagets fyra första verksamhetsår och därefter hög utveckling 

för de kommande fyra verksamhetsåren. 

 

Att skapa hållbara konkurrensfördelar skulle kunna vara en faktor som ökar företagets livslängd. 

Hållbara konkurrensfördelar har under en längre period varit åtråvärt bland företag i sin strävan att 

skapa sig fördelar över sina konkurrenter i jakten på framgång. Chaharbaghi & Lynch (1999) påstår 

att hållbara konkurrensfördelar är en resa och inte ett mål. Vidare resonemang visar att många 

organisationer har bekymmer med att identifiera vart man befinner sig på resan vilket har inverkan 

på företagets framgång och skiljer framgångsrika företag och mindre framgångsrika företag åt.  

 

2.2 State-of-the-art 

Avsikten med state-of-the-art är att utvärdera styrkan i den teori som presenterats under 

teoriavsnittet. Denna del avser att visa huruvida forskningen är relativt säker på att teorin 

återspeglar en korrekt bild av verkligheten, om forskningen är mindre säker, eller om den inte vet 

med säkerhet alls (Philipson, 2013). Detta avgörs, i state-of-the-art, baserat på hur många citeringar 

som gjorts på respektive teori samt hur pass validerad teorin i fråga är. Teori med över 500 

citeringar och hög validering anses vara dominerande, teori med 100-500 citeringar och viss 

validering anses vara framväxande, medan teori med under 100 citeringar och låg validering endast 

anses vara föreslagen.  

 

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka 

Utbildning Arthur, Cabrera 

& Hisrich 

(2012) 

4 Låg andel Föreslagen 

Backes-Gellner 

& Werner 

(2007) 

69 Låg andel Föreslagen 

Collier, et al. 

(2011) 

6 Låg andel Föreslagen 

Dickson,  

Solomon & 

Weaver (2008) 

108 Medelhög andel Framväxande 

Drucker (1958) 112 Medelhög andel Framväxande 

Kirby (2004) 334 Medelhög andel Framväxande 
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Tidigare 

erfarenhet 

Aldrich & 

Martinez (2001) 

643 Medelhög andel Framväxande 

Bosma, Van 

Praag, Thurik & 

De Wit (2004) 

425 Medelhög andel Framväxande 

Delmar & Shane 

(2006) 

192 Hög andel Framväxande 

Harada (2003) 107 Medelhög andel Framväxande 

Huber (1991) 6866 Väl Dominant 

Jo & Lee (1996) 138 Låg andel Föreslagen 

Mitsuhashi & 

Oe (2013) 

1 Låg andel Föreslagen 

Van Praag 

(2003) 

269 Medelhög andel Framväxande 

West III & Noel 

(2009) 

108 Medelhög andel Framväxande 

Uppstartsmotiv Van Gelderen & 

Jansen (2006) 

80 Låg andel Föreslagen 

Watson et al. 

(1998) 

159 Låg andel Föreslagen 

Williams & 

Round (2009) 

33 Låg andel Föreslagen 

Definitionen av 

framgång 

Perren (1999) 68 Låg andel Föreslagen 

Perren (2000) 31 Låg andel Föreslagen 

 

Den största andelen av teori som presenterats är antingen föreslagen eller framväxande. Medan en 

av teorierna anses vara dominerande. Detta medför att forskningen inte med säkerhet kan anses 

avspegla en korrekt bild av verkligheten, samtidigt som den ändå anser sig visa en trolig bild av de 

variablerna som valts att studeras djupare och vilken påverkningsgrad dessa kan antas ha på 

framgång. Studien har presenterat ett flertal teorier berörande utbildningsnivån som är 

framväxande, likaså ett antal framväxande teorier kring utbildningsnivån där en av teorierna även 

helt klart är av dominerande karaktär. Angående uppstartsmotiv och definitionen av framgång är 

teorierna som presenterats alla endast föreslagna teorier, vilket tyder på att endast begränsad 

forskning inom dessa områden finns tillgänglig och att det finns ett behov av utökade studier kring 

dem.  
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De artiklar som i denna studie valts att studera närmare har alla gemensamt att de på något vis berör 

eller går att relatera till studiens ämne. Nämligen vad det är som påverkar huruvida ett företag blir 

framgångsrikt eller inte, så kallade ”success factors”. Framförallt används artiklar som berör 

faktorerna utbildningsnivå, tidigare erfarenhet samt uppstartsmotiv.  

 

Drucker (1958) poängterar redan för snart 60 år sedan vikten av att besitta teoretisk kunskap för att 

lyckas vid företagande. Även om det vanligtvis sker stora förändringar inom forskningen under 60 

år, så påstår många fortfarande än idag att det är av stor vikt att ha antingen teoretisk (Chowdhury, 

et al, 2013; Collier, et al. 2011; Halabí & Lussier, 2014; Meng & Liang, 1996; Staw, 1991) eller 

praktisk erfarenhet (Delmar & Shane, 2006; Harada, 2003; Fiet, et al, 2012; Mitsuhashi & Oe, 

2013). Alternativt att de båda är av största betydelse (Aldrich & Martinez, 2001; Van Praag, 2003). 

Därmed kan man inte med säkerhet påstå att vetenskapen lyckats komma längre eller utvecklats 

sedan Drucker år 1958. Dock går det bland forskning idag att se en ökad betoning på vilken roll 

tidigare erfarenhet spelar för sannolikheten att lyckas vid företagande.  

 

Angående vilka uppstartsmotiv som är mest gynnsamma och har starkast koppling till framgång 

råder det däremot större tveksamhet kring. Forskningen påpekar idag att den viktigaste drivkraften 

för egenföretagare är att vara oberoende och självständig (Van Gelderen & Jansen, 2006; Watson et 

al. 1998), samt att ”pull”-faktorer mot eget företagande anses vara gynnsammare än ”push”-faktorer 

(Van Praag, 2003; Williams & Round, 2009). Närmare slutgiltiga svar på denna fråga verkar 

forskningen ännu inte lyckats nå.  

 

2.3 Egen modell 

Denna studie använder sig av en modell vilken är baserad på tidigare studier och teorier om vad det 

egentligen är som ligger till grund för framgångsrikt företagande. De variabler som används är 

baserade på vad tidigare forskning menar är viktiga variabler för att uppnå framgång i någon 

mening vid uppstart och drift av företag. För att definiera framgång har valts att studera de 

kvantitativa variablerna: omsättning och antal anställda. Eftersom dessa variabler till stor del 

speglar hur framgångsrikt ett företag är. Kvalitativa variabler går att tolka på olika vis, och de hade 

därmed blivit ytterst svåra att använda sig av i denna studie. 

 

2.3.1 Modellens variabler 

Modellen har utgångspunkt i de tre variablerna utbildningsnivå, uppstartsmotiv och erfarenhet. 

Dessa tre variabler har tidigare förespråkats som faktorer som i hög grad påverkar huruvida 
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framgångsrikt företagande uppnås eller inte (Aldrich & Martinez, 2001; Arthur, Cabrera & Hisrich, 

2012; Chowdhury, et al, 2013; Collier, et al, 2011; Delmar & Shane, 2006; Halabí & Lussier, 2014; 

Harada, 2003; Jo & Lee, 1996; Meng & Liang, 1996; Mitsuhashi & Oe, 2013; Staw, 1991; Van 

Praag, 2003; Watson et al, 1998). Framgång är därefter nästa steg, och det centrala i själva 

modellen, vilket efter att ha studerat framgångsindikatorerna går att antingen avfärda eller bekräfta. 

Framgångsindikationerna är som tidigare nämnts av kvantitativ karaktär, vilket möjliggör en 

statistisk jämförbarhet. Hög omsättning eller högt antal anställda indikerar på att företaget är 

framgångsrikt, medan det motsatta ger indikation på inte fullt lika framgångsrikt företagande.  

 

2.3.2 Variablernas koppling till tidigare forskning 

Vikten av teoretisk kunskap, d.v.s. variabeln utbildningsnivå, påpekades redan av Drucker (1958) 

vara en viktig faktor för att lyckas överleva. Han menar att utan denna kunskap kan man inte 

förutsäga resultatet av handlingar och beslut och därmed endast bedöma handlingarnas resultat i 

efterhand. Att en utbildning genererar en stabil grund att stå på för grundaren av ett företag 

bekräftas av flertalet tidigare studier (Chowdhury, et al, 2013; Collier, et al., 2011; Meng & Liang, 

1996; Staw, 1991).  

 

Uppstartsmotiven spelar i sin tur även de en stor roll i avgörandet om huruvida framgång uppnås 

eller inte, då tidigare forskning menar att chansen är större att lyckas om grundaren har en stark 

drivkraft och stor entusiasm för företaget (pull-faktor), än om grundaren tvingas in i rollen som 

egenföretagare på grund av yttre omständigheter (push-faktor) som exempelvis arbetslöshet (Van 

Praag, 2003).  

 

På samma vis som de två tidigare variablerna utbildningsnivå och uppstartsmotiv, har tidigare 

erfarenhet inom branschen visat sig även den ha positiv inverkan på företagsamhet. Erfarenhet har, 

som ovan beskrivits, fastställts som en faktor som reducerar risken samt gynnar grundaren i sitt 

försök att skapa en framgångsrik verksamhet (Aldrich & Martinez, 2001; Delmar & Shane, 2006; 

Harada, 2003; Jo & Lee, 1996; Mitsuhashi & Oe, 2013; Van Praag, 2003). 

 

2.3.3 Användning av modellen 

De valda variablerna utbildningsnivå, uppstartsmotiv och tidigare erfarenhet kommer att jämföras 

mot indikatorerna omsättning och antal anställda, för att på så vis avgöra om det teoretiska 

sambandet mellan de valda variablerna och framgång existerar i praktiken. Finns det samband 

mellan variablerna och indikatorerna bekräftas att undersökningen lyckats finna ett mönster som 

pekar på vad som ökar sannolikheten att lyckas inom företagande. Skulle undersökningen däremot 
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resultera i slutsatsen att det inte finns några självklara samband kan det konstateras att de valda 

variablerna inte ger upphov till framgång, utan andra variabler måste undersökas i andra 

kombinationer. Om så är fallet kan modellen modifieras med andra variabler och indikatorer.  

 

Modellen kan därmed följas för att beskriva sambandet mellan grundarens erfarenhet och dennes 

uppstartsmotiv mot hur framgångsrikt hans eller hennes företag är mätt i de kvantitativa 

framgångsindikationerna omsättning och antal anställda. Den som avser att starta ett företag kan 

skapa sig en bild av vad som krävs för att lyckas, och den som avser att investera i någon annans idé 

eller företag kan analysera sannolikheten att verksamheten kommer att fungera och vara värd att 

investera i. 

 

 
Figur 1.1 (Modell baserad på information insamlad via tidigare studier) 

 

2.4 Hypoteser 

Förtydligande av formulering i hypoteser: Med högre utbildningsnivå avses utbildning på 

eftergymnasial nivå. Med framgångsrikt företagande avses högre omsättning och ett högre antal 

anställda. Alla hypoteser och de egenskaper som nämns i dessa riktas mot grundarna av företagen.  
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Hypotes 1.1: En högre utbildningsnivå främjar framgångsrikt företagande. 

Hypotes 1.2: En högre utbildningsnivå påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir. 

 

Hypotes 2.1: Branscherfarenhet främjar framgångsrikt företagande.  

Hypotes 2.2: Branscherfarenhet påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir.  

 

Hypotes 3.1: Uppstartsmotiven påverkar hur framgångsrikt ett företag blir.  

Hypotes 3.2: Uppstartsmotiven påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir. 
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3. Metod 
I det kommande kapitlet beskrivs vilken metod som användes vid genomförandet av 

undersökningen, hur datainsamlingen gick till och vilket tillvägagångssätt som användes för att få 

tag på just den information som efterfrågades. Även hur det empiriska materialet behandlades 

kommer att beröras. Vidare beskrivs även begreppen reliabilitet och validitet, för att påvisa 

undersökningens pålitlighet och mätbarhet.  

 

3.1 Undersökningsmetod 

Metodiskt genomfördes studien genom att först djupdyka i olika framgångsfaktorer inom 

företagande. Denna bakgrund ligger till grund för valda framgångsvariabler. Djupdykningen gjordes 

i syfte att kartlägga och identifiera de mest intressanta variablerna, sett ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Variablerna användes sedan som underlag till en surveyundersökning. Som verktyg för 

undersökningen användes enkäter och därmed visar studien upp kvantitativa data. Valet att arbeta 

med enkäter grundar sig på medvetna val angående undersökningens art. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är enkäter billiga och snabba att administrera, vilket tilltalade då undersökningen skickades 

ut till ett stort antal respondenter på kort tid med begränsad budget. En enkätundersökning har oftast 

en kausal struktur menar Sohlberg & Sohlberg (2013) vilket visar sig i form av operationaliseringen 

som görs med hjälp av bakgrundsvariabler och effektvariabler.  

 

3.2 Insamlandet av empiriskt material/datainsamling 

Surveyundersökningen utgjordes av en modern postenkät via internet. En fördel med postenkät är 

enligt Bryman & Bell (2013) att respondenterna själva fyller i enkäten och att den därför kan 

skickas ut via en internetlänk och på så sätt distribueras till ett stort antal respondenter samtidigt. En 

annan fördel är att en intervjuare inte påverkar de svar som respondenterna lämnar på frågorna. Det 

blir heller ingen variation när det gäller formulering av frågorna. En postenkät kan också enkelt 

anpassas efter respondenternas behov, eftersom de kan besvara enkäten när de har tid eller 

möjlighet att göra så (Bryman & Bell, 2013).  

Studiens enkät är utformad med undersökningens problemformulering i åtanke, detta för att ge svar 

på den grundläggande frågeställningen i studien. Enkäten består framförallt av slutna frågor, 

eftersom enkäten har vinning av att den är enkel att förstå och lätt att besvara. Slutna frågor ökar 

också jämförbarheten i svaren. Postenkäten är därför också begränsad i antalet frågor för att minska 

risken för enkättrötthet. Frågorna är utformade med en enkel struktur för att göra den så enkel som 

möjligt för respondenterna att förstå och besvara. Enkäten går att finna som bilaga 10.2. Urvalet av 

respondenter är gjort med hänsyn till att bortfallet enligt Bryman & Bell (2013) kan beräknas bli 
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stort på en postenkät. För att försöka minska bortfallet författades ett introduktionsbrev (Bryman & 

Bell, 2013) som skickades tillsammans med länken till enkäten.   

 

För att testa enkätens kvalitet utfördes en pilotstudie. Detta för att säkerställa att surveyfrågorna 

fungerade som det var tänkt och för att se till att undersökningen i sin helhet blev bra. Vid 

genomförandet av datainsamlingen användes variabler med mätbara dimensioner. De mätbara 

variablerna utgörs av indikatorer och tar sin form i de frågor som ryms i enkätundersökningen, 

vilket är ett sätt att arbeta med indikatorerna (Bryman & Bell, 2013). Frågorna rör respondenternas 

attityder samt deras utbildnings- och branscherfarenhet. 

 

3.3 Population & Urval 

Generalisering syftar enligt Bryman & Bell (2013) till att resultatet för en undersökning ska vara 

giltigt för populationen inom vilken urvalet är hämtat. Studien använde sig av en bred population då 

den fokuserar på nystartade företag i Göteborg och Helsingborg oavsett bransch. Enkäten 

distribuerades till sammanlagt 469 personer och besvarades av totalt 95 personer, vilket gav en 

svarfrekvens på 20,3 %. Svarfrekvensen för respektive stad var 17,9 procent för Göteborg och 25,7 

% för Helsingborg. 74,7 % av respondenterna var män medan 25,3 % var kvinnor.   

 

Företagen i urvalet är uppstartade under år 2012. Detta val gjordes med hänsyn till att 

respondenterna skulle ha möjlighet att besvara alla frågor på enkätundersökningen, eftersom vissa 

av frågorna kräver att företaget har varit verksamt i minst ett år. Bryman & Bell (2013) diskuterar 

huruvida undersökningar gjorda för specifika områden kan generaliseras till den population där 

urvalet är hämtat. Den diskussionen är av intresse i denna studie, då det inte med säkerhet går att 

generalisera samma resultat i andra geografiska delar. 

 

Studien använder sig av ett icke-sannolikhetsurval, en urvalsteknik som inte baseras på slump. 

Anledningen till att denna urvalsteknik valdes är att studien riktar sig till ett urval med en enda 

individ i olika organisationer. Bryman & Bell (2013) menar att icke-sannolikhetsurval är en vanlig 

praktik för denna typ av studie när man vill studera en enskild individ som till exempel senior chef 

eller HR-representant. Urvalsmetoden som användes är kvoturval. Ett kvoturval ger enligt Bryman 

& Bell (2013) ett stickprov som speglar en population i termer av den relativa fördelningen av 

individer i olika kategorier. Metoden passar studien bra eftersom urvalet inte görs på något 

slumpmässigt sätt, utan det slutgiltiga beslutet om vem som ska vara med i undersökningen görs av 

oss själva i egenskap av författare. De kategorier som användes i kvoturvalet till denna studie är 

geografiskt område och egenföretagare.  
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3.4 Yttre faktorer 

Undersökningens urval präglades av yttre faktorer som kan ha påverkat urvalets utseende. 

Inaktuella mailadresser kan anses vara en sådan yttre faktor. De mailadresser som användes till att 

skicka enkätundersökningen var registrerade år 2012. Därmed finns möjligheten att alla tilltänkta 

respondenter inte fick ta del av enkätundersökningen om företaget har bytt mailadress sedan de 

registrerade sin verksamhet. Till viss del kan detta förklara enkätundersökningens bortfall. 

Undersökningens art och upplägg är sådant att den riktade sig till företag som fortfarande är 

verksamma. Sannolikt är att enkätundersökningen även nådde individer vars företag har gått i 

konkurs eller på annat sätt har avslutat sin verksamhet. Svar från dessa individer samlades inte in. 

Om även svar från dessa individer hade samlats in kunde det ha bidragit till en större helhet för att 

se även deras utbildningsnivå, erfarenhet och uppstartsmotiv.  

Individernas brist på tid är en faktor som kan ha påverkat urvalets utformning. 

Enkätundersökningen har, som tidigare nämnts, styrka i att respondenten själv kan besvara den när 

tid finns. Tänkbart är emellertid att enkätundersökningen inte prioriterades av samtliga individer 

som var föremål för undersökningen och att enkäten därmed förblev obesvarad.  

 

3.5 Operationalisering (av enkäten) 

Bryman & Bell (2013) menar att operationalisering syftar till att utforma de begrepp som 

undersökningen avser att göra mätbara. Operationaliseringen av enkäten visar på vilket sätt enkäten 

ska mäta ett område (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enkätundersökningens operationalisering syftade 

till att försöka mäta framgångsrikt företagande. Undersökningen använde sig av variabler avsedda 

att vara möjliga att uppfatta för respondenterna. Detta för att minimera risken för missförstånd i 

undersökningens frågor. Viktigt var att begreppen lyckades fånga dels respondenternas egna 

erfarenheter, dels respondenternas uppfattningar kring ämnet. Enkätundersökningens frågor ställdes 

på sådant vis att de skulle uppfattas lika av samtliga respondenter.  

 

Faktorer Operationell 

definition 

Referenser Intervjufrågor 

Utbildningsnivå ”Framgångsrika 

företagare har högre 

utbildningsnivå” 

 

”Entreprenörskap 

har negativ koppling 

Halabí & Lussier 

(2014) 

 

 

Van Praag, Van 

Witteloostuijn & Van 

Vilken 

utbildningsnivå har 

du? 
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till utbildning” 

 

”Det finns starka 

bevis att det existerar 

en koppling mellan 

allmän utbildning 

och framgångsrikt 

företagande”  

der Sluis (2009) 

 

Dickson, Solomon & 

Weaver (2008) 

Uppstartsmotiv ”Det är större chans 

att lyckas om 

uppstartsmotiven är 

att vara oberoende, 

vara sin egen chef 

eller få utlopp för sin 

kreativitet, medan 

chansen är mindre 

att lyckas om större 

vikt lagts vid 

uppstartsmotivet att 

få arbeta hemifrån” 

 

”De viktigaste 

drivkrafterna för 

egenföretagande är 

att driva ett företag 

självständigt istället 

för att arbeta för 

någon annan” 

Watson, Hogarth-

Scott & Wilson 

(1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Gelderen & 

Jansen (2006) 

 

Av vilken anledning 

startade du ditt 

företag? 

Utbildningsområde ”En större andel av 

de studenter som 

läser ekonomi och 

företagande anger 

att det är sannolikt 

att de kommer vara 

egenföretagare 

Frank, Lueger & 

Korunka (2007) 

Inom vilket 

ämnesområde är du 

utbildad? 
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senare i karriären” 

Tidigare erfarenhet ”Erfarenhet inom 

samma bransch eller 

yrke, är till stor 

fördel för att bli en 

framgångsrik 

företagare” 

 

”En viss mängd 

förkunskaper krävs, 

antingen i form av 

utbildning eller av 

erfarenhet” 

 

”Tidigare erfarenhet 

inom relaterade 

områden leder till 

högre lönsamhet” 

 

 

Van Praag (2003) 

 

 

 

 

 

 

Aldrich & Martinez 

(2001) 

 

 

 

 

Jo & Lee (1996) 

Har du några tidigare 

erfarenheter av den 

bransch ditt företag 

verkar inom, och i så 

fall hur lång 

erfarenhet? 

Framgångsindikator 

Omsättning 

”Ett mer statistiskt 

tillvägagångsätt för 

att avgöra om ett 

företag är 

framgångsrikt eller 

inte, är att titta på 

företagets omsättning 

och antalet 

anställda” 

Perren (1999, 2000) Hur mycket omsatte 

ditt företag 

föregående 

räkenskapsår? 

Framgångsindikator 

Antal anställda 

”Ett mer statistiskt 

tillvägagångsätt för 

att avgöra om ett 

företag är 

framgångsrikt eller 

inte, är att titta på 

Perren (1999, 2000) Hur många anställda 

finns i ditt företag? 
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företagets omsättning 

och antalet 

anställda” 

Uppfattning 

Utbildningsnivå 

”Chefer varierar i 

sina föreställningar 

om effekten av 

utbildning” 

 

 

Collier, Green, Kim 

& Peirson (2011) 

Hur viktigt anser du 

att det är för en 

företagsgrundare att 

ha eftergymnasial 

utbildning? 

Uppfattning 

Tidigare erfarenhet 

”Tidigare erfarenhet 

inom relaterade 

områden leder till 

högre lönsamhet” 

 

 

Jo & Lee (1996) Hur viktigt anser du 

att det är för en 

företagsgrundare att 

ha tidigare 

arbetslivserfarenhet 

kring området för sitt 

nystartade företag? 

Kunskapsområde ”En större andel av 

de studenter som 

läser ekonomi och 

företagande anger 

att det är sannolikt 

att de kommer vara 

egenföretagare 

senare i karriären” 

Frank, Lueger & 

Korunka (2007) 

Vad anser du att det 

är viktigast att ha 

kunskap inom vid 

startandet av företag? 

Negativa effekter 

Utbildning 

”Människor tenderar 

att uppfatta 

utbildning som 

mindre värdefullt för 

just 

entreprenörskap” 

Van Praag, Van 

Witteloostuijn & Van 

der Sluis (2009) 

Tror du att 

eftergymnasial 

utbildning kan vara 

negativt vid 

uppstartande av 

företag? Om du 

svarade ja på 

ovanstående fråga, på 

vilket sätt kan det 

vara negativt? 
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I enkätundersökningen ställdes även frågor angående ålder, kön, företagets säte samt 

verksamhetsbransch för att en uppfattning av respondenten skulle uppnås. Även mailadress angavs 

av respondenterna i syfte att studiens resultat skulle kunna delges de medverkande i 

undersökningen.  

 

3.6 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler används enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2010) för att 

kontrollera att ingen utomstående variabel åstadkommer den observerade samvariationen. 

Variablerna som användes i studien var utbildningsnivå, tidigare erfarenhet och uppstartsmotiv. 

Studiens operationalisering syftade till att endast dessa variabler skulle påverka studiens 

samvariation. Ytterligare ett stort antal variabler kan dock antagas påverka huruvida ett företag blir 

framgångsrikt eller inte. Medfödda talanger, såsom fallenhet för entreprenörskap och nyfikenhet för 

företagande, kan skapa fördelar som inte tillhandahålls genom varken utbildning eller tidigare 

erfarenheter och går att betrakta som en bidragande faktor till den samvariation som studien 

uppvisade. Eftersom studien inte inriktade sig på någon enskild marknad så kan även olika 

marknaders tillstånd ha påverkat den observerade samvariationen, då olika marknader kan ha haft 

olika tillväxt och aktivitet och därmed påverkat företagandet både positivt och negativt.  

Tidigare i studien gjordes antagandet att en del av respondenterna inte livnär sig på sin verksamhet. 

Ambitionsnivån för företagandet kan därmed antas skilja sig åt mellan de olika respondenterna 

vilket kan ha haft inverkan på studiens uppvisade samvariation. Respondenter vars syfte med 

företagandet är att livnära sig och få verksamheten att växa kan antas uppvisa högre omsättning och 

högre antal anställda än de respondenter vars syfte inte är att livnära sig på företaget.  

Studien präglades därmed av en förståelse för att utomstående variabler kan ha påverkat studiens 

samvariation. 

 

3.7 Analysmetod 

Analysen av datainsamlingen är en så kallad bivariat analys som behandlar två variabler i taget i 

syfte att visa hur de två är relaterade till varandra. Detta för att få en bild av relationen mellan 

variablerna i syfte att se samband mellan utbildning, erfarenhet, uppstartsmotiv och framgångsrikt 

företagande. Undersökningen gynnas av detta tillvägagångssätt med behandling av två variabler i 

taget för att se samband. För att sammanställa bivariatanalysen användes kontingenstabeller, vilka 

enligt Bryman & Bell (2013) är en vanlig metod för sammanställning av kvantitativ data och de 

används med fördel vid bivariat analys för att hitta sambandsmönster. Kontingenstabellens 

egenskap att analysera två variabler i taget är viktig för undersökningen och Bryman & Bell (2013) 

menar också att kontingenstabeller kan tillämpas på alla slags variabelpar vilket gjorde det giltigt 
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för undersökningen. Undersökningen utrycker sig i stor omfattning i procent, vilket gör 

kontingenstabellerna enkla att tolka. 

 

Därför har andra analysmetoder valts bort så som korrelations- eller regressionsanalys. Dessa 

metoder prövar föreställningar om olika samband och mäter relationer mellan intervall- och 

kvotvariabler (Bryman & Bell, 2013). Studien är därför inte gjord med korrelations- eller 

regressionsanalys, eftersom denna studie valt att fokusera på variabler där avståndet mellan 

kategorierna överallt inte är lika stort utan istället ger en bild inom vilken ram respondenten anser 

sig stå (exempelvis omsättning mellan 0-100 tkr, 100-500 tkr, 500-1000 tkr eller 1000 tkr och 

uppåt). 

Anledningen till att frågorna inte är utformade med intervall-/kvotvariabler är framförallt för att det 

passade studiens syfte, insamlingsmetod och urval bättre med variabler vars kategori inte kan 

rangordnas men också för att det finns en risk att svarsfrekvensen skulle minska markant om 

intervall-/kvotvariabler hade använts, dels eftersom det finns en möjlighet att respondenterna inte 

hade känt sig bekväma med att lämna ut sådan exakt information. Samt att det hade funnits risk för 

många felaktiga svar eftersom det många gånger är svårt att svara på vilken den exakta siffran är i 

till exempel frågan angående omsättning.   

På grund av detta var det inte möjligt att göra en korrelations- eller regressionsanalys som 

återspeglar en rättvis bild av verkligheten. Likaså hade korrelations- eller regressionsanalys inte 

heller blivit korrekt då många respondenter med största sannolikhet inte kunnat ange korrekt svar på 

t.ex. frågan kring omsättning, vilket hade gjort det omöjligt att få fram en korrekt regressionslinje, 

och därmed även gjort det svårt att göra en rättvisande korrelationsanalys (Bryman & Bell, 2013).   

 

3.8 Kvalitetsmått 

Reliabiliteten av undersökningen, d.v.s. mätningarnas pålitlighet (Bryman & Bell, 2013) har en hög 

stabilitet, eftersom enkätfrågornas art gör att respondenternas svar med största sannolikhet hade 

blivit de samma vid ett test-retest (Bryman & Bell, 2013). Eftersom undersökningen genomfördes 

med enkäter minskar risken för skillnader i svar vid ett test-retest. Sambanden mellan två 

observationstillfällen av en viss grupp hade i så fall blivit starka. Urvalet för undersökningen valdes 

noggrant vilket bidrog till att stödja reliabiliteten.   

 

Undersökningens validitet syftar till att mätningarna mäter det som avsågs mätas (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Enkätens operationalisering utformades med hänsyn till att främja 

validiteten för undersökningen genom att enkätens mätning speglar det som ska mätas.  
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Undersökningens reliabilitet och validitet stärks av den pilotstudie som genomfördes i syfte att 

kontrollera undersökningens kvalitet. De som gjorde pilotstudien ansåg att måttet lyckades fånga 

begreppet, vilket har positiv inverkan på validiteten (Bryman & Bell, 2013).  
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4. Empiri 
Resultatet av enkätstudien har valts att presenteras i både stapeldiagram och cirkeldiagram. 

Stapeldiagrammen anger antalet respondenter i respektive kategori, medan cirkeldiagrammen 

anger andelen respondenter i respektive kategori i procent. Procentsatserna är för 

överskådlighetens skull avrundade till tal med endast en decimal.   

 

4.1 Kön 

 
Diagram 1.1. Fördelning efter kön, först angivet i procent och därefter i antal. 

 

Av undersökningens respondenter var 74,7 % Män medan 25,3 % var Kvinnor.  

 

4.2 Verksamhetsort 

 
Diagram 1.2. Fördelning efter stad, först angivet i procent och därefter i antal. 
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Fler företag startades i Göteborg under år 2012 än vad det gjordes i Helsingborg 

(Nyföretagarcentrum, 2014). Därför skickades fler enkäter ut till företag med säte i Göteborg. 61,1 

% av respondenterna angav att deras företag har säte i Göteborg medan 37,9 % angav att deras 

företag har säte i Helsingborg. 1,1 % av respondenterna valde att inte ange vilken stad de är 

verksamma i.  

 

4.3 Ålder 

 
Diagram 1.3. Fördelning efter ålder, först angivet i procent och därefter i antal.  

 

Diagrammen visar att majoriteten av respondenterna är inom åldersspannet 35 – 44 år, vilket 34,7 

% angav. Därefter följer de respondenter som angav åldern 45-54 år, vilka utgjordes av 23,2 %. 

Fördelningen visade sig jämn mellan de respondenter som angav åldrarna 55-64 år samt 25-34 år, 

med procentfördelningen 17,9 % respektive 16,8 %. Noterbart är att det endast är 2,1 % av 

respondenter som angav att de är 18-24 år. Respondenter som angav 65 år eller äldre var inte heller 

vanligt förekommande, då endast 5,3 % angav detta.  
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4.4 Utbildningsnivå 

 
Diagram 1.4. Fördelning efter utbildningsnivå, först angivet i procent och därefter i antal.  

 

Diagrammen visar att 58,9 % av respondenterna angav att de innehar Högskoleutbildning, 3 år eller 

mer, vilket innebär att denna utbildningsnivå är vanligast förekommande i undersökningen. Totalt 

visar cirkeldiagrammet att 79,9 % av respondenterna innehar någon typ av eftergymnasial 

utbildning, där 12,6 % innehar Högskoleutbildning mindre än 3 år och 8,4 % har 

Yrkesförberedande utbildning (KY/YH). 2 % av respondenterna innehar endast 

Grundskoleutbildning medan 16,8 % innehar Gymnasieutbildning. Alternativet Annan utbildning 

angavs av 1,1 %. 

 

4.5 Uppstartsmotiv 

 
Diagram 1.5. Fördelning efter uppstartsmotiv, först angivet i procent och därefter i antal. 
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Det uppstartsmotiv som domineras av respondenterna var att Få arbeta självständigt och vara min 

egen, följt av att Få förverkliga mina idéer. Dessa svarsalternativ står för 41,7 % respektive 22,6 % 

av undersökningens svar. Uppstartsmotiven Finns behov av produkt/tjänst på marknaden och 

Möjlighet att tjäna pengar är mindre vanligt förekommande med 10,7 % respektive 11,9 %. 

Uppstartsmotivet Vara eller riskerade att bli arbetslös angavs av 6,0 % av respondenterna och 

Behov av att få utlopp för kreativitet angavs av 7,1 %. 

 

4.6 Utbildningsområde 

 

 
Diagram 1.6. Fördelning efter utbildningsområde, först angivet i procent och därefter i antal. 

 

Majoriteten av respondenterna, 40 %, har svarat att de är utbildade inom Samhälle, företagsekonomi 

och administration. 15,8 % av respondenterna angav att de innehar utbildning inom Naturvetenskap 

och 13,7 % angav att de har utbildning inom Teknik, kommunikation och hantverk. Därefter följer 

resterande utbildningsområden med jämnt fördelade låga procenttal.  
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4.7  Verksamhetsbransch 

 
Diagram 1.7. Fördelning efter verksamhetsbransch, först angivet i procent och därefter i antal.  

 

Verksamhetsbransch för respondenternas företag varierade stort. Många av svarsalternativen 

hamnade under 5 % i svarsfrekvens. Dessa har därför summerats i en egen kategori med diverse 

branscher med lågt antal respondenter. Enbart de mest förekommande branschinriktningarna anges i 

diagrammen ovan. Fullständigt diagram finns som bilaga 1.2. Den vanligaste verksamhetsbranschen 

var Övrig specialiserad konsultverksamhet vilket angavs av 16,8 % av respondenterna, följt av 

Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet med 10,5 % av svaren. Även Programmering, 

informationstjänster angavs som en vanlig branschinriktning med 9,5 % av svaren. 11,6 % av 

respondenterna ansåg att inget av svarsalternativen stämde in på deras verksamhet.  

 

4.8 Branscherfarenhet 

 
Diagram 1.8. Fördelning efter tidigare branscherfarenhet, först angivet i procent och därefter i 

antal. 
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Diagrammen visar att majoriteten av respondenterna angav att de hade Mer än 10 års erfarenhet av 

den bransch de verkar i. Denna svarsgrupp uppgick till 52,6 %. Av respondenterna svarade 15,8 % 

att de hade 5-10 års erfarenhet, 10,5 % svarade att de hade 2-5 års erfarenhet och 9,5 % svarade att 

de hade 0-2 års erfarenhet. 11,6 % angav Ingen tidigare erfarenhet. 

 

4.9 Omsättning 

 
Diagram 1.9. Fördelning efter omsättning föregående räkenskapsår, först angivet i procent och 

därefter i antal.  

 

Diagrammen visar att 35,8 % av respondenterna har angivit att deras företag har en omsättning 

Över 1 000 tkr. Denna svarsgrupp befinner sig därmed i majoritet bland respondenterna. 26,3 % av 

respondenterna uppgav en omsättning på 500-1 000 tkr medan 23,2 % av respondenterna uppgav en 

omsättning på 100-500 tkr och endast 14,7 % av respondenterna uppgav en omsättning Under 100 

tkr.  
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4.10 Antal anställda 

 
Diagram 1.10. Fördelning efter antal anställda, först angivet i procent och därefter i antal. 

 

51,6 % av respondenterna uppgav att de har 1-5 anställda. Därmed bildar dessa respondenter 

majoritet bland svarsalternativen. 37,9 % uppgav alternativet Inga anställda, 6,3 % svarade 6-10 

anställda medan 4,2 % svarade Över 20 anställda.  

 

4.11 Vikten av eftergymnasial utbildning 

 
Diagram 1.11. Vikten av eftergymnasial utbildning, skala 1 – 5, först angivet i procent och därefter 

i antal.  

 

Diagrammen visar att åsikterna kring vikten av eftergymnasial utbildning vid företagsstartande går 

isär. Den vanligast återkommande åsikten bland respondenterna angavs vara Inte alls viktigt, vilket 

30,5 % av respondenterna svarade. 26,3 % av respondenterna placerade sig i mitten av alternativen 

och valde att ange alternativet Varken oviktigt eller nödvändigt. Endast 6,3 % angav alternativet 
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Absolut nödvändigt, medan 18,9 % av respondenterna svarade att det är Mindre viktigt och 17,9 % 

angav alternativet Viktigt.  

 

4.12 Vikten av tidigare erfarenhet 

 
 

Diagram 1.12. Fördelning efter vikten av tidigare erfarenhet inom området, skala 1 – 5.  

 

Cirkeldiagrammet visar att 44,2 % av respondenterna ansåg det Viktigt med tidigare erfarenhet inom 

området för sitt nystartade företag. 22,1 % anser att det är Absolut nödvändigt medan lika många 

tyckte att det varken är Oviktigt eller nödvändigt. Få respondenter tyckte att det är mindre viktigt 

eller inte alls viktigt med erfarenhet inom området. 7,4 % ansåg det Mindre viktigt och 4,2 % 

uppgav svarsalternativet Inte alls viktigt.  
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4.13 Kunskapsområde 

 
 

Diagram 1.13. Fördelning efter viktigast område att ha kunskap inom vid uppstart av företag, först 

angivet i procent och därefter i antal. 

 

66,3 % av respondenterna angav Yrkesskicklighet inom området som den viktigaste kunskapen vid 

uppstartande av företag. 17,9 % uppgav att kunskaper inom Ekonomi var viktigast. 7,4 % uppgav 

svarsalternativet Annat och 7,4 % ansåg att Marknadsföring var viktigast att ha kunskap om. Endast 

1,1 % uppgav Data/IT som den viktigaste kunskapen. 

 

4.14 Eftergymnasial utbildning 

 
Diagram 1.14. Fördelning efter svar på frågan: Kan eftergymnasial utbildning vara negativt vid 

uppstart av företag? Först angivet i procent och därefter i antal. 
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90,5 % av respondenterna svarade Nej på frågan om eftergymnasial utbildning kan vara negativt vid 

uppstart av företag. 9,5 % av respondenterna svarade i sin tur Ja på frågan. De respondenter som 

svarade ja på frågan blev tilldelade en möjlighet att motivera sitt svar. Motiveringar mottogs från 8 

av de 9 respondenterna som svarade Ja på frågan. Motiveringarna framgår nedan. 

 

”Du blir stöpt i samma form som alla andra. Framtidens arbeten/företag är inte uppfunna/startade 

ännu, därför är det svårt att utbilda sig inom det som kommer vara viktigt i framtiden.” 

 

”Man blir fostrad att bli försiktig, man vet för mycket om ekonomi, marknad etc. som begränsar ditt 

mod och din kreativitet då man vill plocka in idéen i en modell. I entreprenörskapet finns inga 

teoretiska modeller. Som akademiker beskriver man dem, två olika saker.” 

 

”Tänker för mycket på riskerna, om man är för analytisk kan man tycka att riskerna överväger 

möjligheterna.” 

 

”Jag tror eftergymnasial utbildning i många fall kan döda entreprenörer på vägen. För somliga är 

det säkert jättebra - särskilt om du avser starta ett företag inom ett område som verkligen ställer 

krav på spetskompetens, men många idéer har gått till spillo för att folk behöver plugga för tentor. 

Ofta är enkla idéer de bästa, skolor har en förmåga att döda kreativitet, egentänkande och 

självständighet. Nu generaliserar jag grovt såklart.” 

 

”Man kan bli lite för riskmedveten när man har studerat mycket.” 

 

”Kan verka begränsande, man vågar inte eftersom man inte anser sig tillräckligt duktig eller också 

överanalyserar man allt.” 

 

”Om du är medveten om alla risker som föreligger vid företagande, är risken stor att du inte vågar 

starta något företag överhuvudtaget. Ju mer utbildning och teoretisk kunskap du har ju mer kan du 

förutse. Så kunskapen i sig är inte negativ men allt företagande innebär risktagande och man vill 

minimera riskerna. Om man ska låna kapital till sitt företagande, vilket är förutsättningen för en 

majoritet av nystartade företag så minskar incitamentet ju större man bedömer risken. ” 

 

”Håller dig tillbaka eftersom du kan få en säkrare inkomst på andra sätt.” 
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5. Analys  
Analysen baseras på kontingenstabeller där empirins resultat ställs mot varandra i de olika 

kategorierna utbildningsnivå, erfarenhet och uppstartsmotiv. Som motpol används studiens 

indikatorer för framgång: antal anställda samt omsättning. 

 
5.1 Utbildningsnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 1.1: Utbildningsnivå - Omsättning 

 

Kontingenstabellen för utbildningsnivå visar omsättningen i relation till utbildningsnivå. Ur tabellen 

går att utläsa att bland respondenterna som innehar Högskoleutbildning, 3 år eller mer har den 

största andelen en omsättning Över 1 000 tkr, vilket utgör den högsta valbara omsättningen i 

enkätundersökningen. Det går i linje med att högre utbildning leder till bättre förutsättningar för att 

starta framgångsrika företag. Motsatsen visas dock också i form av att samma grupp, 

Högskoleutbildning, 3 år eller mer, även är dominant för svarsalternativet omsättning Under 100 

tkr i procentuell fördelning. Dessa siffror gör det svårt att dra slutsatser kring hur denna typ av 

utbildning påverkar möjligheterna till hög omsättning. Fördelningen visar sig vara jämn bland 

samtliga svarsalternativ gällande omsättning på enkätundersökningen. 

 

Oavsett grad av utbildning så är fördelningen bland svarsalternativen att betrakta som relativt jämn. 

Noterbart är dock att det hos gruppen med Grundskoleutbildning och Annan utbildning inte finns 

 Indikator: Omsättning  

Variabel: 

Utbildningsnivå 
Under 100 tkr 100 - 500 tkr 500 - 1 000 tkr Över 1 000 tkr 

Totalt per 

utb.nivå 

Grundskoleutbildning  50 %  50 % 2,1 % 

Gymnasieutbildning 12,5 % 12,5 % 50 % 25 % 16,8 % 

Högskoleutbildning, 

mindre än 3 år 
8,3 % 16,7 % 41,7 % 33,3 % 12,6 % 

Högskoleutbildning, 3 år 

eller mer 
17,8 % 28,6 % 16,1 % 37,5 % 58,9 % 

Annan utbildning    100 % 1,1 % 

Yrkesförberedande 

utbildning (KY/YH) 
12,5 % 12,5 % 37,5 % 37,5 % 8,5 % 

Totalt per omsättning 14,7 % 23,2 % 26,3 % 35,8 % 100 % 
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några respondenter som har uppgivit att de har den lägsta omsättningen, Under 100 tkr. Tabellen 

visar också att personer med Gymnasieutbildning och personer som angett att de innehar Annan 

utbildning är de som i högsta grad uppvisar en omsättning Över 1 000 tkr. Tillförlitligheten i dessa 

kolumner kan anses svag, eftersom respondenterna i dessa grupper är få till antalet. Ett större urval 

hade kunnat ge ett mer rättvisande underlag för dessa grupper. Trots detta visar och lyfter analysen 

en intressant tes. 

 

Intressant att utläsa av tabellen är att det är större chans för personer med eftergymnasial utbildning 

att uppnå undersökningens högsta omsättning. Såväl Högskoleutbildning, mindre än 3 år som 

Högskoleutbildning, 3 år eller mer och Yrkesförberedande utbildning uppvisar enligt 

undersökningen förbättrade möjligheter att uppnå omsättningen Över 1 000 tkr. Sambandet visar att 

personer gynnas av att inneha eftergymnasial utbildning sett till omsättningen. Undersökningen 

stödjer därmed flertalet tidigare forskare (Arthur, Cabrera & Hisrich,2012; Chowdhury, et al., 2013; 

Collier, et al., 2011; Halabí & Lussier, 2014; Meng & Liang, 1996; Staw, 1991) som menar att 

högre utbildningsnivå leder till framgångsrikare företagande. Undersökningen visar tydliga 

tendenser för utbildningens påverkan på företagets omsättning. Att undersökningen visar att störst 

andel med omsättning Under 100 tkr går att finna i gruppen för Högskoleutbildning, 3 år eller mer 

gör att undersökningen även uppvisar negativa effekter av utbildning. Möjligheten till hög 

omsättning är trots detta tydligt representerad i tabellen vilket gör att sambandet kan anses gälla. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att eftergymnasial utbildning inte garanterar hög 

omsättning, men att eftergymnasial utbildning ökar möjligheterna till hög omsättning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.2: Utbildningsnivå – Antal anställda 

 
Indikator: Antal anställda 

 
Variabel: 

Utbildningsnivå 
Inga 1-5 6-10 11-20 Över 20 

Totalt per 

utb.nivå 

Grundskoleutbildning 
 

50 % 50 % 
  

2,1 % 

Gymnasieutbildning 31,25 % 43,75 % 18,75 % 
 

6,25 % 16,8 % 

Högskoleutbildning, 

mindre än 3 år 
50 % 41,7 %  

 
8,3 % 12,6 % 

Högskoleutbildning, 3 

år eller mer 
39,3 % 53,5 % 3,6 % 

 
3,6 % 58,9 % 

Annan utbildning  100 %  
 

 1,1 % 

Yrkesförberedande 

utbildning (KY/YH) 
37,5 % 62,5 %  

 
 8,5 % 

Totalt per antal 

anställda 
37,9 % 51,6 % 6,3 % 

 
4,2 % 100 % 
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När man analyserar utbildningsnivå och antal anställda kan man se att tendensen i undersökningen 

gällande utbildningsnivå och antalet anställda är tydlig. Oavsett utbildningsnivå så framgår det 

tydligt att det vanligaste för nystartade företag uppgavs vara Inga anställda, alternativt att de har 1-

5 anställda. Dessa svarsalternativ utgörs av 37,9 % respektive 51,6 %. Det är enligt undersökningen 

ovanligt att företag som varit verksamma i 2 år har 6-10 anställda eller Över 20 anställda. 

Svarsalternativet med 11-20 anställda har inte angivits av någon respondent. Respondenterna driver 

företag som är startade under år 2012, vilket gör att livslängden för företagen i dagsläget är kort. 

Troligt är att företagen ännu inte har nått sin fulla potential och därför inte har varit i behov av 

nyanställningar alternativt inte haft råd att expandera verksamheten med ny personal. En annan 

tänkbar förklaring till att företagen har få antal anställda är att dessa företag inte drivs som 

respondentens huvudsyssla, utan snarare som ett intresse vid sidan av ett annat arbete. 

 

De respondenter som angivit att de har personal Över 20 personer kan anses ha haft en snabb 

utveckling. Troligt är att dessa företag verkar på marknader som präglas av snabb tillväxt som 

bidrar till att höja personalantalet. Att mäta tillväxt på detta vis följer det mönster som Perren (1999, 

2000) förordar för att mäta tillväxt. Bland de respondenter som uppgav att de har Över 20 anställda 

är den vanligaste utbildningsnivån Högskoleutbildning under 3 år och tillsammans med 

Högskoleutbildning, 3 år eller mer har 10.9 % Över 20 anställda. Detta stärker ett samband mellan 

eftergymnasial utbildning och förutsättningar för företagsstart. 

 

5.2 Tidigare erfarenhet 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.3: Erfarenhet – Omsättning. 

 

 
Indikator: Omsättning 

 

Variabel: Tidigare 

erfarenhet 
Under 100 tkr 100 - 500 tkr 500 - 1 000 tkr Över 1 000 tkr 

Totalt per 

erfarenhet 

Ingen tidigare erfarenhet 45,5 % 18,2 % 9,1 % 27,2 % 11,6 % 

0-2 års erfarenhet 22,2 % 55,6 % 11,1 % 11,1 % 9,5 % 

2-5 års erfarenhet   30 % 70 % 10,5 % 

5-10 års erfarenhet 6,7 % 20 % 46,7 % 26,6 % 15,8 % 

Mer än 10 års erfarenhet 12 % 24 % 26 % 38 % 52,6 % 

Totalt per omsättning 14,7 % 23,2 % 26,3 % 35,8 % 100 % 
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Av tabellen för hur omsättningen påverkas av tidigare erfarenhet går det att utläsa att en stor andel 

av respondenterna har stor erfarenhet då 52,6 % har svarat att de har Mer än 10 års erfarenhet. Få 

av de som besitter den erfarenheten har en omsättning Under 100 tkr medan desto fler har en 

omsättning Över 1 000 tkr. Det går därmed att utläsa att denna mängd erfarenhet tenderar att ha 

positiv påverkan snarare än negativ påverkan. 

 

Av de respondenter som uppgav Ingen tidigare erfarenhet inom företagets område är effekten den 

motsatta, vilket innebär att det är fler som har en omsättning Under 100 tkr än Över 1 000 tkr. Hos 

respondenterna med 0-2 års erfarenhet är svaren angående omsättning jämnt samlade bland 

svarsalternativen, där en omsättning på 100-500 tkr till viss del skiljer sig från de övriga 

svarsalternativen. Med detta som bakgrund från undersökningen går det att se ett positivt samband 

mellan erfarenhet och omsättning då de respondenter som angivit att de har mer än 2 års erfarenhet 

har en stor andel med undersökningens högsta omsättning som tydligt skiljer sig från 

respondenterna med erfarenhet understigande två år. Undersökningens utfall bekräftar tidigare 

forskning som hävdar att tidigare erfarenhet har positiv inverkan på ett företags omsättning (Harada, 

2003).  

 

Noterbart är att samtliga respondenter som har angett att de har 2-5 års erfarenhet också har angett 

att de har en omsättning på 500-1 000 tkr eller högre, vilket kan anses högt för undersökningen. På 

förhand var det svårt att förutse att undersökningen skulle visa att 2-5 års erfarenhet tenderar att 

med marginal ge större omsättning än 5-10 års erfarenhet eller Mer än 10 års erfarenhet. 

Omsättningens omfattning ökar alltså enligt undersökningen inte proportionellt i takt med antal år 

av erfarenhet. Detta går emot den tidigare forskning som tagits del av till denna studie och pekar på 

att det finns en motsats till vad som tidigare påvisats. Vad detta kan bero på är för undersökningen 

okänt. En förklaring skulle emellertid kunna vara att vid 2-5 års erfarenhet har individen 

införskaffat sig nödvändig branscherfarenhet, samtidigt som individen inte har hunnit bli stöpt i 

samma form som övriga aktörer på marknaden. Vid erfarenhet över 5 år finns möjligheten att risken 

ökar att individen inte ser förbättringar och möjligheter inom branschen på samma sätt eftersom 

arbetet utförs mer på rutin. 
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Tabell 1.4: Erfarenhet – Antal anställda. 
 

Kontingenstabellen för tidigare erfarenhet och antal anställda visar med tydlighet att det är 

respondenter med Mer än 10 års erfarenhet som är den enda kategorin som har personalstyrka Över 

20 personer. Denna grupp med respondenter är liten, men skapar en lucka till övriga svarsalternativ. 

En majoritet av respondenterna med Mer än 10 års erfarenhet angav dock Inga anställda eller att 

de har 1-5 anställda. Detta gör att det inte med säkerhet går att säga att långvarig erfarenhet leder 

till en verksamhet med många arbetstillfällen. Däremot går det med stöd av undersökningen att säga 

att möjligheterna för expansion ökar med större erfarenhet, vilket leder till fler anställda. 

 

Respondenterna som saknar erfarenhet uppgav Inga anställda alternativt att de har 1-5 anställda. 

Talet är lågt, vilket kan anses ha kopplingar till bristen på erfarenhet för företagets 

verksamhetsområde. Dessa företag kan möta problem som försvårar expansion och ytterligare 

arbetstillfällen. 

 

Ett tydligt mönster uppstår av att det endast är respondenter med erfarenhet överstigande 2 år som 

har angett att de har 6-10 anställda. Kategorin 6-10 anställda uppnås inte av respondenterna med 

erfarenhet under 2 år. Mönstret kan ses som ett tecken på att branscherfarenhet främjar 

framgångsrikt företagande inte bara finansiellt utan även storleksmässigt. 

 

Undersökningens vanligaste bransch är Övrig specialiserad konsultverksamhet. Det kan vara en 

anledning till att antalet anställda generellt sett är lågt. En konsultverksamhet kan bedrivas med lågt 

antal anställda och är inte i större mån beroende av att ha ett stort antal anställda. 

 
Indikator: Antal anställda 

 
Variabel: Tidigare 

erfarenhet 
Inga 1-5 6-10 11-20 över 20 

Totalt per 

erfarenhet 

Ingen tidigare 

erfarenhet 
45,5 % 54,5 % 

   
11,6 % 

0-2 års erfarenhet 22,2 77,8 % 
   

9,5 % 

2-5 års erfarenhet 30 % 60 % 10 % 
  

10,5 % 

5-10 års erfarenhet 33,3 % 53,3 % 13,3 % 
  

15,8 % 

Mer än 10 års 

erfarenhet 
42 % 44 % 6 % 

 
8 % 52,6 % 

Totalt per antal 

anställda 
37,9 % 51,6 % 6,3 % 

 
4,2 % 100 % 
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5.3 Uppstartsmotiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 1.5: Uppstartsmotiv – Omsättning.  

 

Respondenternas uppstartsmotiv för sitt företag har enligt undersökningens utfall betydelse för 

företagets omsättning. Högst omsättning uppvisar de respondenter som uppgav uppstartsmotivet att 

Få arbeta självständigt och vara min egen. Den största andelen respondenter uppgav just detta som 

sitt huvudsakliga uppstartsmotiv. Även möjligheten att Få förverkliga sina idéer visade sig ha 

positiv effekt på omsättningen i den meningen att ingen av respondenterna med detta 

uppstartsmotiv hade en omsättning Under 100 tkr. 

 

Noterbart är att av de respondenter som har angivit att uppstartsmotivet var Möjlighet att tjäna 

pengar så har ingen av dem lyckats nå en omsättning Över 1 000 tkr, och så stor andel som 50 % av 

dessa respondenter har en omsättning Under 100 tkr. Det vittnar om att det snarare lönar sig att 

starta företag om avsikten är att få ägna sig åt något som man vill göra än att man ägnar sig åt något 

enbart för att nå ekonomisk vinning. Motivation och engagemang kan antas vara av avgörande slag 

i uppstartsmotivet, vilket även Van Praag (2003) hävdar.  Närmare hälften, 45,7 %, av de 

respondenter som angivit att de har som uppstartsmotiv att Få arbeta självständigt och vara min 

egen uppgav att de har en omsättning Över 1 000 tkr vilket är högt för undersökningen. De 

respondenter vars uppstartsmotiv grundar sig i att det fanns Behov av produkt/tjänst på marknaden 

 
Indikator: Omsättning 

 

Variabel: Uppstartsmotiv Under 100 tkr 100 - 500 tkr 500 - 1 000 tkr Över 1 000 tkr 
Totalt per 

motiv 

Få arbeta självständigt 

och vara min egen 
11,4 % 8,6 % 34,3 % 45,7 % 36,8 % 

Få förverkliga mina idéer  42,1 % 21,1 % 36,8 % 20 % 

Var eller riskerade att bli 

arbetslös  40 % 40 % 20 % 5,3 % 

Behov av att få utlopp för 

kreativitet 
33,3 % 33,3 %  33,3 % 6,3 % 

Behov av produkt/tjänst 

på marknaden  22,2 % 22,2 % 55,6 % 9,5 % 

Möjlighet att tjäna 

pengar 
50 % 20 % 30 %  10,5 % 

Annat 27,3 % 27,3 % 18,1 % 27,3 % 11,6 % 

Totalt per omsättning 14,7 % 23,2 % 26,3 % 35,8 % 100 % 
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uppvisar också ett uppseendeväckande svarsmönster där 55,6 % uppgav en omsättning Över 1 000 

tkr. Antalet respondenter i denna grupp är dock låg i jämförelse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.6: Uppstartsmotiv – Antal anställda. 

 

Tabellen som visar uppstartsmotiv i relation till antalet anställda visar på en liknande fördelning. 

Tabellen visar att respondenterna med mest personal, Över 20 anställda, är de vars uppstartsmotiv 

var att Få arbeta självständigt och vara min egen och Få förverkliga mina idéer. Detta tyder 

ytterligare på att dessa två uppstartsmotiv enligt undersökningen ger störst sannolikhet till framgång 

för företaget. Fördelningen är jämn bland övriga svarsalternativ, där det går att notera att 

majoriteten av respondenterna vars uppstartsmotiv var att Möjlighet att tjäna pengar står utan 

anställda. 

 

 

 

 
Indikator: Antal anställda 

 

Variabel: 

Uppstartsmotiv 
Inga 1-5 6-10 11-20 över 20 

Totalt per 

motiv 

Få arbeta 

självständigt och vara 

min egen 
31,4 % 60 % 2,9 % 

 
5,7 % 36,8 % 

Få förverkliga mina 

idéer 
26,3 % 57,9 % 5,3 % 

 
10,5 % 20 % 

Var eller riskerade att 

bli arbetslös 
20 % 80 %  

 
 5,3 % 

Behov av att få utlopp 

för kreativitet 
50 % 50 %  

 
 6,3 % 

Behov av 

produkt/tjänst på 

marknaden 
33,3 % 22,2 % 44,5 % 

 
 9,5 % 

Möjlighet att tjäna 

pengar 
70 % 30 %  

 
 10,5 % 

Annat 54,5 % 45,5 %  
 

 11,6 % 

Totalt per antal 

anställda 
37,9 % 51,6 % 6,3 % 

 
4,2 % 100 % 
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6. Diskussion 
Diskussionen utgår från studiens hypoteser och förs kring hypotesernas resultat. Vidare diskuteras 

övriga intressanta observationer från studien, följt av återkoppling till studiens modell.  

 

6.1 Utbildningsnivåns påverkan på framgång 

Variabeln utbildningsnivå är en av faktorerna som efter att tidigare forskning inom området 

studerats antogs ha en positiv påverkan på huruvida framgång uppnås i nystartade företag. Utefter 

detta antagande valdes att använda denna variabel som en av faktorerna i den modell som skapades 

till studien, vilken omfattar studiens framgångsfaktorer. Därefter ställdes två hypoteser om 

utbildningsnivån: 

 

Hypotes 1.1: En högre utbildningsnivå främjar framgångsrikt företagande. 

Hypotes 1.2: En högre utbildningsnivå påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir. 

  

Förhoppningar fanns om att finna samband mellan utbildningsnivån hos nystartade företags 

grundare och framgång i form av högre omsättning och högre antal anställda. Som tidigare nämnts 

påpekar Drucker (1958) vikten av teoretisk kunskap för att kunna tillämpa god praxis, vilket styrks 

av flertalet forskare (Arthur, Cabrera & Hisrich, 2012; Chowdhury, et al, 2013; Collier, et al, 2011; 

Halabí & Lussier, 2014; Meng & Liang, 1996; Staw, 1991). I analys mellan utbildningsnivån hos 

grundaren och företagets omsättning kan denna studie inte finna uppenbara kopplingar mellan 

variablerna. Detta stärker det resonemang som Halabí & Lussier (2014) för om att det inte finns 

någon direkt korrelation mellan utbildningsnivå och framgång, men att framgångsrika företagare 

ofta ändå har högre utbildningsnivå och att det finns indirekta samband. Alternativen 

Grundskoleutbildning eller Annan utbildning var starkt underrepresenterade. Detta medför även att 

inga slutsatser kan dras utefter dessa få respondenters svar. Bland resterande utbildningsalternativ 

var fördelningen jämn och ingen sticker ut jämfört med de andra. Noterbart är att 80 % av 

respondenterna har någon form av eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med den statistik 

SCB redovisar som gör gällande att endast 54,6 % av grundarna av företagen startade 2012 har 

eftergymnasial utbildning. En möjlig orsak till detta, om man utgår från studiens hypotes 1.1 att 

högre utbildningsgrad främjar företagande, är att de med lägre utbildningsnivå har misslyckats som 

egenföretagare. Misslyckandet, med konkurs som följd, resulterar i uteblivna svar från dessa 

respondenter. En annan möjlig orsak är att statistiken från SCB gäller för hela Sverige medan 

studien är begränsad till två städer, vilket kan ge ett annorlunda urval. 
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I jämförelsen mellan utbildningsnivån och antalet anställda hade en majoritet Inga anställda eller 1-

5 anställda. Dock hade ett fåtal, totalt 4,4 % av respondenterna, Över 20 anställda. Av dessa hade 

75 % någon form av högskoleutbildning. Detta ger en indikation på att utbildningsnivån faktiskt 

kan påverka hur framgångsrikt ett företag blir mätt i antalet anställda. Att driva ett företag med över 

20 anställda ställer krav på kompetens som inte ställs i samma utsträckning i ett företag med ett 

fåtal anställda. Struktur, ledarskap och organisering blir då viktigare inslag i företagandet. 

Anledningen till att studien visar att det är en tydlig majoritet som driver dessa företag som också 

innehar högskoleutbildning kan vara att dessa respondenter har tillgodogjort sig just denna 

kompetens genom sin högre utbildning. Dock hade ett starkare och tydligare samband behövts för 

att bekräfta att positiv påverkan föreligger, då det av huvudsaken av respondenternas svar inte går 

att urskilja några liknande tendenser. Alternativt att en mer omfattande undersökning genomförts.  

 

Studiens resultat kan inte bekräfta hypotes 1.1: en högre utbildningsnivå främjar framgångsrikt 

företagande. Det kan inte heller bekräftas att utbildningsnivån helt saknar betydelse för om 

framgång uppnås, eftersom den uteblivna bekräftelsen av hypotes 1.1 till trots har funnits tendenser 

till samband vilka möjligtvis skulle kunna bekräfta sambandet om en mer omfattande och detaljerad 

undersökning hade genomförts. Därmed kan varken hypotes 1.1 eller hypotes 1.2 bekräftas eller 

avfärdas. Studiens resultat går emot den tidigare forskning som menar att det finns en stark positiv 

korrelation mellan utbildningsnivå och framgångsrikt företagande (Staw, 1991; Meng & Liang, 

1996; Chowdhury et. al, 2013). Däremot stämmer resultatet bra överens med den forskning som 

menar att det inte finns några statistiska bevis om en stark positiv korrelation. Resultatet stämmer 

även överens med forskning som menar att utbildning inte är den avgörande faktorn för 

framgångsrikt företagande, men att det ändå är en faktor som med hög sannolikhet påverkar graden 

av framgång (Arthur, Cabrera & Hisrich, 2012; Halabí & Lussier, 2014). 

 

Studien uppvisar dock intressanta attityder angående utbildning. Endast 23 respondenter angav att 

de tyckte att utbildning var viktigt för att starta företag. Siffran är låg och bekräftar ytterligare att 

utbildning inte har en avgörande roll för företagande. En förklaring till den låga siffran kan vara att 

respondenterna själva inte besitter en hög utbildningsnivå och anser att de klarar sig väl. En annan 

förklaring kan vara att respondenterna besitter en högre utbildningsnivå men anser att de hade klarat 

sig lika bra med en lägre utbildningsnivå. Åsikterna antyder att det finns en övertro till utbildning, 

vilket stärks av att 9 respondenter ansåg att utbildning kan vara negativt. Utbildning ansågs av dessa 

respondenter vara negativt eftersom man blir väldigt teoretisk och kan därför bli begränsad i sitt 

tänkande. Eftersom företagande till stor del handlar om att våga testa affärsidéer, kan därmed en 

hämmande effekt fås genom att medvetenheten om riskerna tar överhand. 
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6.2 Tidigare erfarenheters påverkan på framgång 

Nästkommande variabel som studien fokuserat på är respondenternas tidigare erfarenhet av 

branschen de nu är verksamma inom. Tidigare studier går isär något där somliga menar att 

erfarenhet av branschen är till stor fördel vid företagande (Aldrich & Martinez, 2001; Harada, 2003; 

Jo & Lee, 1996; Mitsuhashi & Oe, 2013; Praag, 2003) medan andra påstår att någon koppling inte 

existerar (Davidsson & Honig, 2003; Newbert, 2005).  För att argumentera mot de som anser att 

något samband inte finns mellan tidigare erfarenhet och framgång menar tidigare studier att 

erfarenheten ska bestå av specifik information eller kunskap som inte finns lättillgänglig för 

allmänheten (Fiet et al, 2012), samt att erfarenheten inte automatiskt blir företagets tillgångar utan 

de måste arbetas in (Mitsuhashi & Oe, 2013). Utifrån denna tidigare forskning ställdes följande 

hypoteser upp: 

 

Hypotes 2.1: Branscherfarenhet främjar framgångsrikt företagande.  

Hypotes 2.2: Branscherfarenhet påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir.  

 

Det förväntade resultatet var att finna samband mellan tidigare erfarenhet och variablerna 

omsättning och antal anställda. Efter att ha analyserat resultatet av enkätundersökningen kan 

konstateras att det finns ett samband. Andelen företag med högre omsättning än 500 tkr är större 

hos de företag vars grundare har 2 års erfarenhet eller mer av branschen, än hos de grundare som 

har ingen eller mindre än två års erfarenhet. Denna iakttagelse ligger i linje med antagandet om att 

tidigare erfarenhet inom branschen, tidigare kunskap om marknaden, eller annan relaterad 

företagserfarenhet har positiv inverkan på företagets omsättning (Aldrich & Martinez, 2001; Delmar 

& Shane, 2006; Harada, 2003; Jo & Lee, 1996; Mitsuhashi & Oe, 2013; Van Praag, 2003). Vidare 

går det utifrån analysen att utläsa att 50 % av de grundare som inte hade någon erfarenhet alls av 

branschen hade en omsättning Under 100 tkr, vilket anses vara mindre framgångsrikt än de som 

lyckats uppnå en omsättning på över 500 tkr sedan uppstarten under år 2012.  

 

I analysen mellan tidigare erfarenhet och antalet anställda går det även där att finna ett tydligt 

samband. Av de företag som sysselsatte Över 20 anställda hade alla grundarna över 10 års 

erfarenhet av branschen och 6-10 anställda återfanns enbart hos de grundare som hade minst 2 års 

erfarenhet eller mer. Även i denna jämförelse kan konstateras att av de företag som kan antas vara 

minst framgångsrika, d.v.s. de som inte hade några anställda, återfanns flest i den kategori med 

grundare som inte hade någon tidigare erfarenhet av branschen. 50 % av dessa hade Inga anställda.  
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Orsakerna till att tidigare erfarenhet bidrar till framgång kan vara flera. En orsak kan vara att 

grundaren redan besitter stor kunskap inom området vilket betyder att inlärningsperioden blir kort. 

En annan orsak kan vara att företagaren enklare klarar av dagliga beslut och i större utsträckning 

kan koncentrera sig på företagets långsiktiga utveckling. Ytterliggare en orsak kan vara att en 

företagare med tidigare erfarenhet hanterar företagets intressenter på ett bättre sätt än vad den 

oerfarne företagaren gör. Konflikter med exempelvis kunder, personal eller långivare borde därmed 

i större utsträckning kunna undvikas. En företagare med tidigare erfarenhet kan dessutom ha 

förmågan att utföra arbetet snabbare och därmed kunna tjäna mer på sitt företag. 

 

Studien visar också attityder angående tidigare erfarenhet. Endast 11 respondenter angav att tidigare 

erfarenhet inte är viktigt vid startande av företag, vilket betyder att 88,4% tycker att tidigare 

erfarenhet är viktigt. Svarsfördelningen kan bero på att merparten av respondenterna själva hade 

tidigare erfarenhet innan de beslutade sig för att starta sina företag och anser att de har haft nytta av 

det. Det kan också bero på att de har bevittnat nya företagare som har tagit sig in på marknaden utan 

tidigare erfarenhet och tidigt gått i konkurs. 

 

Utifrån analysen av enkätundersökningen kan det konstateras att det föreligger ett samband mellan 

grundarnas tidigare erfarenhet och deras framgång. Därmed är hypotes 2.1 bekräftad: 

branscherfarenhet främjar framgångsrikt företagande, och hypotes 2.2 avfärdad: branscherfarenhet 

påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir.  

 

6.3 Uppstartsmotivets påverkan på framgång 

Den tidigare presenterade forskningen menar att det är större sannolikhet att grundaren lyckas 

uppnå framgång om det finns ett genuint intresse och ett stort engagemang, samt om det snarare 

finns en ”pull”- än ”push”-faktor till uppstartandet (Van Praag, 2003). Forskning visar dessutom att 

det finns ett starkare positivt samband med framgång om motivet var exempelvis att vara oberoende 

och förverkliga idéer istället för en önskan om att arbeta hemifrån (Watson et al, 1998). Våra 

hypoteser beträffande uppstartsmotiv var följande:  

 

Hypotes 3.1: Uppstartsmotiven påverkar hur framgångsrikt ett företag blir.  

Hypotes 3.2: Uppstartsmotiven påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir. 

 

Av undersökningsresultatet att döma var motivet att Få vara självständig och vara min egen det 

mest fördelaktiga uppstartsmotivet, då 80 % av grundarna med detta motiv hade en omsättning över 

500 tkr. Dessutom hade 45,7 % av dessa Över 1 000 tkr i omsättning. Dessa grundare har därmed 
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startat företagen på grund av ”pull”-faktorer snarare än ”push”-faktorer, och därmed även lyckats 

bättre. Vad som framkommer av undersökningen är dock att de som startat företag under ”push”-

faktorn att de Var eller riskerade att bli arbetslös, vilka dock var få till antalet, har lyckats bra i 

jämförelse med andra uppstartsmotiv. Detta tyder på att även om ”pull”-faktorer har stark positiv 

påverkan på hur väl man lyckas, så behöver ”push”-faktorer inte vara ”dåliga” uppstartsmotiv vilket 

Van Praag (2003) menar. Det sämsta uppstartsmotivet enligt undersökningen är Möjlighet att tjäna 

pengar, då 50 % av dessa hade en omsättning Under 100 tkr, och ingen av dessa respondenter 

uppvisade en omsättning Över 1 000 tkr.  

 

Tydliga indikationer på att Möjlighet att tjäna pengar inte är något bra uppstartsmotiv bekräftas 

även då den gruppen är den med högst andel företag utan några anställda. I topp vid analysen 

framgick att de med motivet att Få arbeta självständigt och vara min egen, samt alternativet Få 

förverkliga mina idéer var de motiv som gjort företag mest framgångsrika. Detta visas genom att 

samtliga företag med Över 20 anställda hade något av dessa uppstartsmotiv. Det stärker ytterligare 

den tidigare forskningens antagande om att uppstartsmotiven att vara självständig, vara oberoende 

och sin egen chef är gynnsamma (Van Praag, 2003; Watson et al, 1998). Nystartade företag kräver i 

regel mycket tid och resurser för att överleva och hitta sin plats på marknaden. Om inte 

uppstartsmotivet är ekonomiskt är det möjligt att tålamodet hos företagaren är större, vilket kan vara 

en bidragande orsak till studiens resultat. Om man startar företag med motivet att Få förverkliga 

mina idéer eller Få arbeta självständigt och vara min egen är det möjligt att man brinner för den 

verksamhet man vill starta. Att det är något man tror på snarare än att det är något man ser som en 

möjlighet till ekonomisk vinning. Många nystartade företag tjänar inte pengar på sin verksamhet 

inledningsvis, vilket kan vara en möjlig förklaring till varför Möjlighet att tjäna pengar inte är 

något bra uppstartmotiv.  

 

Med studiens resultat konstateras hypotes 3.1 bekräftad: uppstartsmotiven påverkar hur 

framgångsrikt ett företag blir, och hypotes 3.2 avfärdad: uppstartsmotiven påverkar inte hur 

framgångsrikt ett företag blir.  

 

6.4 Övriga reflektioner över enkätundersökningens resultat 

Majoriteten av respondenterna som besvarat enkätundersökningen är inom åldern 35 – 44 år, vilket 

34,7 % av respondenterna angav. En möjlig anledning till det skulle kunna vara att man i den åldern 

hunnit skaffa sig tillräcklig erfarenhet inom en särskild bransch och djupare kunskap inom specifika 

ämnesområden, vilket resulterar i kunskap för att kunna konkurrera på marknaden. Endast två 

respondenter har angivit åldern 18 – 24 år, vilket kan bero på att man, i motsats till den tidigare 
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kategorin, i den åldern ännu inte hunnit erhålla djupare erfarenheter och kunskaper inom någon 

bransch. Studien visar för denna fråga att företagsamheten toppar vid åldern 35 – 44 år. Därefter 

stagnerar intresset för att inleda en karriär som egenföretagare, kanske till följd av att antalet 

framtida yrkesverksamma år minskar. Endast ett fåtal respondenter, 5,3 %, har valt att starta företag 

efter 65 års ålder. Halabí & Lussier (2014) kom fram till att genomsnittsåldern hos respondenterna i 

deras undersökning var 34 år, vilket betyder att denna studies genomsnittliga ålder är högre. Detta 

kan bero på diverse åtskillnader mellan olika länder, eftersom deras studie genomfördes i Chile. 

Skillnaderna skulle även kunna förklaras genom att svarsalternativen i de olika studierna är olika 

formulerade, då Halabí & Lussier (2014) studie redovisar en exakt ålder medan denna studie använt 

sig av olika intervaller som svarsalternativ.  

 

Utbildningsområdet som flest företagsgrundare förväntades ha var utbildning inom Samhälle, 

ekonomi och administration vilket visade sig stämma överens med studien. Detta ligger i linje med 

att det är större sannolikhet att de som studerar ekonomi och företagande kommer att vara 

egenföretagare i framtiden (Frank et al, 2007). En möjlig förklaring till det är att de som innehar 

dessa utbildningar i större utsträckning kommer i kontakt med företagsekonomi och näringsliv, 

vilket borde kunna leda till dels ett större intresse av företag men också en större förståelse för hur 

företag bedrivs.  

 

6.5 Återkoppling till modellen 

Efter genomförd enkätundersökning och analys av resultatet från studien ämnas en återkoppling till 

studiens modell att göras. Studien har kunnat bekräfta hypotes 2.1: branscherfarenhet främjar 

framgångsrikt företagande samt hypotes 3.1: uppstartsmotiven påverkar hur framgångsrikt ett 

företag blir. Däremot kan studien inte kunnat bekräfta hypotes 1.1: en högre utbildningsnivå främjar 

framgångsrikt företagande och inte heller avfärda hypotes 1.2: en högre utbildningsnivå påverkar 

inte hur framgångsrikt ett företag blir. Druckers (1958) uttalande om att utbildning var en viktig 

faktor för att lyckas överleva kan eventuellt ha varit ett mer korrekt uttalande för 50 – 60 år sedan, 

medan man i dagens samhälle via modern teknik kan förse sig med den information om hur företag 

ska bedrivas, information som förr endast var tillgänglig via utbildning. Det finns också anledning 

att tro att utbildningsnivån år 2014 är högre än den som rådde för 50-60 år sedan och att det därför 

är naturligt att alla med högre utbildning inte blir framgångsrika företagare på grund av den ökade 

konkurrensen. Det bör anses möjligt att, precis som påpekats vid flertalet studier (Arthur, Cabrera & 

Hisrich, 2012; Chowdhury, et al, 2013; Collier, et al, 2011; Halabí & Lussier, 2014; Meng & Liang, 

1996; Staw, 1991), att högre utbildning kan ge goda förutsättningar för företagande. Studiens 

resultat visar dock att utbildning inte ska ses som garanti för framgångsrikt företagande.  
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Modellen kan följas för att beskriva sambandet mellan grundarens erfarenhet och dennes 

uppstartsmotiv och hur framgångsrikt företaget är mätt i studiens kvantitativa 

framgångsindikationer omsättning och antal anställda.  

 
Resultatet av studien visar att om erfarenheten är hög så ökar sannolikheten för framgång i form av 

de båda indikatorerna samt att val av uppstartsmotiv i olika grad påverkar indikatorerna. Vidare 

visar studien att en hög omsättning kan uppnås oberoende av om antalet anställda är högt eller lågt, 

men om antalet anställda är högt är även omsättningen hög.  
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7. Slutsats 
Slutsatserna fastställer huruvida studiens hypoteser bekräftas eller avfärdas. 

 

Hypotes 1.1: En högre utbildningsnivå främjar framgångsrikt företagande. Hypotesen kan varken 

bekräftas eller avfärdas. 

Hypotes 1.2: En högre utbildningsnivå påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir. Hypotesen 

kan varken bekräftas eller avfärdas. 

 

Hypotes 2.1: Branscherfarenhet främjar framgångsrikt företagande. Hypotesen bekräftas. 

Hypotes 2.2: Branscherfarenhet påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir. Hypotesen 

avfärdas.  

 

Hypotes 3.1: Uppstartsmotiven påverkar hur framgångsrikt ett företag blir. Hypotesen bekräftas. 

Hypotes 3.2: Uppstartsmotiven påverkar inte hur framgångsrikt ett företag blir. Hypotesen avfärdas. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Som tidigare nämnts, skulle studien vara intressant att göra i större skala. Med ett större antal 

respondenter skulle studien kunna uppvisa tydligare samband och bidra till ännu större kunskap 

kring hur framgångsrikt företagande påverkas av undersökningens berörda faktorer. Studien skulle 

också kunna göras utan avgränsning till två städer, utan istället spegla hela Sveriges befolkning 

eftersom individers åsikter kan skilja sig åt för olika delar av landet. 

 

Intressant vore att i vidare forskning även få med de företagare vars företag inte längre är 

verksamma och inte överlevt de två första åren. För att på så vis få en bättre insyn i vilka faktorer 

som kan ligga till grund för både framgångsrikt och misslyckat företagande.  

 

De faktorer som har berörts i denna studie är bara några få av de faktorer som kan påverka hur 

framgångsrikt ett företag blir. Det finns därmed ett stort antal faktorer att gå vidare med i fortsatt 

forskning för att hitta samband som visar positiv effekt på företagandet. Av de faktorer som bedöms 

i studien vore det intressant att applicera dessa på företagets anställda, och inte enbart på 

företagsgrundarna. Det går att hävda att företag till stor del är beroende av sin personal, och därför 

hade en undersökning med de anställda i fokus varit av intresse för att lyfta fram personalens syn på 

variablerna som gjordes gällande i undersökningen. 

 

Undersökningen skulle också kunna utföras med djupgående intervjuer och observationer för att nå 

en mer djupgående analys kring de olika faktorerna. En sådan undersökning skulle kunna bidra med 

andra insikter än vad denna studie har gjort.  

 

Denna studie inriktades inte på någon enskild bransch och sammanställningen visar inte 

respondenternas svar baserat på inom vilken bransch de är verksamma. Forskning skulle kunna 

bedrivas för att undersöka huruvida svaren skiljer sig åt mellan olika branscher. På så vis skulle det 

gå att se hur olika branscher skiljer sig från varandra, vilket skulle ge information om faktorernas 

påverkan inom olika branscher. En sådan undersökning skulle bidra med fördjupad information till 

de som planerar att starta företag. 
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10. Bilagor 
10.1 Fullständigt diagram över enkätundersökningens fördelning efter bransch 

 

 
 

10.2 Enkätfrågor 

 

Kön  

•  Kvinna  

•  Man  

Ålder  

•  18 - 24 år  

•  25 - 34 år  

•  35 - 44 år  

•  45 - 54 år  

•  55 - 64 år  

•  65 år eller äldre  

Vilken utbildningsnivå har du?  

•  Grundskoleutbildning  

•  Gymnasieutbildning  
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•  Högskoleutbildning, mindre än 3 år  

•  Högskoleutbildning, 3 år eller mer  

•  Yrkesförberedande utbildning (KY/YH)  

•  Annan utbildning  

Av vilken anledning startade du ditt företag?  

•  Få arbeta självständigt och vara min egen 

•  Få förverkliga mina idéer  

•  Var eller riskerade att bli arbetslös  

•  Behov av att få utlopp för kreativitet  

•  Finns behov av produkt/tjänst på marknaden  

•  Möjlighet att tjäna pengar  

•  Annat  

I vilken stad är företaget registrerat? 

•  Göteborg 

•  Helsingborg 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag?  

•  Jordbruk, skogsbruk och fiske  

•  Tillverkning  

•  Byggverksamhet  

•  Handel, service av motorfordon  

•  Transport och magasinering  

•  Hotell- och restaurang   

•  Media och telekommunikation   

•  Programmering, informationstjänster  

•  Finans, försäkring och fastigheter  

•  Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet  

•  Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning  

•  Reklam, marknadsföring  

•  Övrig specialiserad konsultverksamhet  

•  Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster  



	   63	  

•  Utbildning  

•  Vård, omsorg  

•  Kultur, nöje, fritid  

•  Övrig service, personliga tjänster  

•  Inget av ovanstående  

Inom vilket ämnesområde är du utbildad?  

 (Öppen fråga) 

Har du några tidigare erfarenheter av den bransch ditt företag verkar inom, och i så fall hur lång erfarenhet?  

•  Ingen tidigare erfarenhet  

•  0 - 2 års erfarenhet  

•  2 - 5 års erfarenhet  

•  5 - 10 års erfarenhet  

•  Mer än 10 års erfarenhet  

Hur mycket omsatte ditt företag föregående räkenskapsår?  

•  Under 100 tkr  

•  100 - 500 tkr  

•  500 - 1 000 tkr  

•  Över 1 000 tkr  

Hur många anställda finns i ditt företag?  

•  Inga anställda  

•  1 - 5 stycken anställda  

•  6 - 10 stycken anställda  

•  11 - 20 stycken anställda  

•  Över 20 stycken anställda  

Hur viktigt anser du att det är för en företagsgrundare att ha eftergymnasial utbildning?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt           Absolut nödvändigt 

Hur viktigt anser du att det är för en företagsgrundare att ha tidigare arbetslivserfarenhet kring området för sitt 

nystartade företag?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt           Absolut nödvändigt 
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Vad anser du att det är viktigast att ha kunskap inom vid startandet av företag?  

•  Data/IT  

•  Marknadsföring  

•  Ekonomi  

•  Yrkesskicklighet inom området  

•  Annat  

Tror du att eftergymnasial utbildning kan vara negativt vid uppstartande av företag?  

•  Ja  

•  Nej  

Om du svarade ja på ovanstående fråga, på vilket sätt kan det vara negativt?  

 (Öppen fråga) 

Vänligen fyll i din mailadress  

 (Endast till för att veta vilka som svarat på enkäten samt för att kunna delge resultatet till de som svarat.) 


