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Behovet av att hitta nya företagare är ytterst viktigt för samhällsekonomin och därmed 

en uttalad angelägenhet av myndigheter och näringslivet. Genom olika slag av åtgärder 
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merkonomstuderande ska kunna förväntas bli entreprenör eller företagare i framtiden. 

Som bisyfte hoppas jag även kunna få svar på frågeställningen hur de studerande 
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Optima i Jakobstad. 
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1 INLEDNING 

Rubriken på denna avhandling ”Företagare för en dag – eller för livet” syftar delvis på det 

upplägg som initierats av CEED, Centre for Entrepreneurship, Education and Development 

Inc. (2009), en organisation vilken startade sin verksamhet 1993 i Halifax, Canada, och vars 

verksamhet är inriktad på utbildning i och utveckling av entreprenörskap. CEED´s 

målsättning är att genom sina metoder kunna hjälpa samarbetspartners som företag, skolor 

och studerande att kunna utveckla ett medvetet företagsamt förhållningssätt och därigenom 

kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar att lyckas som företagare. Modellen bygger 

på en pedagogisk metod och ett tillvägagångssätt som även tillämpas av bland annat 

Startcentrum (2009) i Örebro i Sverige. Startcentrum är ett konsultföretag som arbetar med 

entreprenörskap och utbildning genom att erbjuda entreprenörskapsträning för individer och 

organisationer, däribland yrkesinstitutet Optima (2009) i Jakobstad. Genom konceptet 

”Företagare för en dag” (FFED) strävar både CEED och Startcentrum till att förebygga 

företagsamhet eller entreprenörskap främst riktat till unga personer med tanke på framtida 

företagande. ”Företagare för en dag” –programmet infördes i en del av Optimas utbildningar 

år 2007 och har sedermera ersatts av konceptet Ung Företagsamhet (UF), som upprätthålls 

av organisationen Ung Företagsamhet r.f. i Finland (2010).  

 

Den andra delen av rubriken – ”eller för livet” – ett tillägg med mig som upphovsman, syftar 

på de faktorer, särdrag och processer som bidrar till att en del personer blir företagare medan 

andra inte blir det. Eftersom frågeställningen är mycket angelägen för vårt samhälle och 

framtida välfärd, utgör den också en central del av verksamheten och undervisningen vid 

yrkesinstitutet Optima, som är den utbildningsanordnare där undersökningen genomförts. 

Inom Optimas utbildningsenheter i Jakobstadsnejden är företagsamhetsfostran och -lärande 

för närvarande aktuellt i och med de aktiviteter och program som grundar sig på innehållet i 

de nya examensgrunderna inom andra stadiets yrkesutbildning, och i sådana branscher som 

finns representerade inom utbildningen vid Optima. De modeller som utgör grunderna för 

fostran och lärande i entreprenörskap, företagsamhet och företagande i Optima har m.a.o. 

dels sitt ursprung i CEED, dels i program som exempelvis Ung Företagsamhet (UF), samt i 

branschvisa läroplaner. Det är mot bakgrunden av dessa förhållanden tillsammans med mitt 

intresse för entreprenörskap och företagande i kombination med min anställning som lärare i 

företagsekonomiska ämnen vid Optima som möjliggjort att denna avhandling kunnat uppstå.  

 

1.1 Problemområde  

Behovet av att hitta nya entreprenörer och företagare är ett genomgående problem och 

samtidigt den stora utmaningen för Finland och det finländska näringslivet. Företagen är 

motorn för samhällsekonomin eftersom de tack vare kontinuerlig produktutveckling, 
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produktion och export av sina varor och tjänster bidrar till att pengar strömmar in till vårt 

land, vilket samtidigt är en förutsättning för framgångsrikt företagande och till gagn för vårt 

samhälle. Det är m.a.o. företagen som utgör grunden för vår välfärd (Alikoski et al. 2009:9) 

och av den anledningen behövs genomgående nya företagare enligt Sundnäs et al. (2002:9, 

51). För att företagen skall nå framgång krävs kunnande samt förmåga att dra nytta av detta 

kunnande enligt Helsingin Yrittäjät (2010). Till detta behövs entreprenörer, vilket utgör en 

del av utmaningen. Samtidigt leder den stigande åldersstrukturen på befolkningen och en 

åldrande skara företagare till att våra unga invånare borde engageras allt tidigare i 

arbetslivet, och då gärna som egenföretagare. Enligt Helsingin Yrittäjät (2010) behöver 

Finland uppskattningsvis 50 000 nya ivriga företagare inom snar framtid, och då även med 

företag inom nya branscher. Liknande tankegångar framförs av Nuoret Yrittäjät (2013) som 

konstaterat att nya företagare behövs för att skapa nya arbetsplatser och på så sätt bidra till 

ekonomisk tillväxt. Även i andra fora förekommer motsvarande iakttagelser, t.ex ett uttalat 

syfte med Företagardagen som hölls den 5 september 2012 var det centrala behovet av att ge 

en positiv bild av företagande och att få unga att intressera sig för en karriär som företagare 

(Svenska Yle 2012).  

 

Hur, eller på vilket sätt kan då detta förhållande åtgärdas, är den stora frågan som samtidigt 

utgör själva problemet. I sin doktorsavhandling konstaterar Backström-Widjeskog 

(2008:84–85) att det behövs en attitydförändring till företagsamhet i Finland. Enligt en 

undersökning utförd av Yksityis-yrittäjien säätiö som publicerades 2007 har endast 4 % av 

finländska ungdomar i åldern 16–29 år grundat eget företag. Som orsak till det låga antalet 

unga företagare anges var den generellt sett negativa attityden till företagande som råder och 

har rått i Finland. I sin forskning om attityder till företagande påvisar dock Leskinen i sin 

doktorsavhandling (1999:21–22) att de negativa attityderna gradvis utvecklats i en positiv 

riktning under en tidsperiod om 30–40 år. Liknande resultat presenteras av Hyrsky 

(2001:117) i likhet med Alikoski et al. (2009:8) som i sin studie framhåller att finländarnas 

syn på företagsamhet gradvis blivit mera positiv med åren. Under medlet av 1990-talet hade 

inställningen till företagande blivit mera positiv, cirka 80 % av finländarna var av den åsikten 

att företagarna var till nytta för samhället (Leskinen 2000:9). Utredningar av betydligt 

färskare datum, från 2000-talet, visar även de att ungdomars inställning till företagsamhet 

och företagande är i huvudsak positiv numera. Orsaken till det är att ungdomarna uppfattar 

företagsamhet och företagande som en möjlig del av sin framtida arbetslivskarriär (Helsingin 

Yrittäjät 2010). 

 

Här spelar skolan en viktig roll i hur man lyckas med att implementera 

företagsamhetsfostran i utbildningen. Leskinen (2000:13) framhåller i sin studie att det är 
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skolorna som bidragit till den positiva attitydförändringen. Genom utbildning av 

entreprenörskap och företagsamhet i skolorna kan man därmed främja företagandet i 

Finland. Målsättningen bör vara att genom påverkan av invånarnas attityder och 

förhållningssätt till företagsamhet, kunde intresset för företagsverksamhet och 

företagsamheten på sikt öka. Speciellt företagsamhetsfostran har enligt Backström-

Widjeskog (2008:17) en positiv effekt på individens och samhällets utveckling. Skolornas roll 

och betydelse för denna utveckling är m.a.o. fortsättningsvis angelägen och central. 

 

Även utbildningsstyrelsen i Finland (UBS 2009) har uppmärksammat behovet av att fostra 

nya entreprenörer vilket framkommer i dess examensgrunder. I de äldre examensgrunderna 

för grundexamen inom företagsekonomi från år 2000 som gäller merkonomexamen, framgår 

att företagsamheten går ut på att de studerande skall utveckla sig till initiativrika, 

pliktmedvetna, driftiga och uppslagsrika arbetstagare och yrkesutövare eller företagare som 

sätter värde på sitt arbete (UBS 2000:10). I de nya examensgrunderna för grundexamen 

inom företagsekonomi från 2009, i kapitel 1.1 (UBS 2009:8) som beskriver målen med 

merkonomstudierna, har tillkommit en utveckling av detta. Här framställs förhållandet 

företagsamhet och företagande genom ett förtydligande som säger att den som avlagt 

merkonomexamen har övergripande färdigheter att verka som egenföretagare. I 

beskrivningen av ovan nämnda examensdel i kapitel 4.6.1 om företagsamhet, framkommer 

bland annat krav på yrkesskicklighet vilka förutsätter att den studerande skall kunna bedöma 

verksamhetsförutsättningarna för ett företag som ska grundas, samt att dessutom i 

samarbete med en grupp själv planera, starta och verka i det grundade företaget (UBS 

2009:186–187). 

 

Betoningen på just fostran till företagsamhet bör förstås mot bakgrunden av recessionen i 

ekonomin som inleddes i början av 1990-talet, vilken bidrog till den omfattande konkursvåg 

för företagen med efterföljande växande arbetslöshet under denna period. Ett nationellt 

behov att stöd till företagen för att öka sysselsättningen med syfte att motverka nedgången 

blev regeringens viktigaste uppgift. Samtidigt strävade man till stimulering av företagande 

med hjälp av utbildningsprogram inriktade på speciellt företagsamhet (Backström-Widjeskog 

2008:14). Med hjälp av bland annat företagsamhetsfostran ville man fokusera på de 

färdigheter och kunskaper som är nödvändiga i arbetslivet och samtidigt som en följd av 

åtgärden uppnå ökad sysselsättning och således även minskad arbetslöshet (Arveli 1993:25). 

Genom åtgärderna ansågs man kunna bidra till att motverka nedgången och samtidigt lyfta 

upp landets ekonomi ur den rådande lågkonjunkturen. Därför uppfattades 

företagsamhetsfostran vara ett gynnsamt instrument i strävandet till en uppgång för 

ekonomin, då avsikten var att med hjälp av just företagsamhetsfostran kunna bidra till att 
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nya entreprenörer eller företagare skapades. Dylika frågeställningar är fortfarande aktuella 

och lyfts därför fram och betonas från bl. a. Utbildningsstyrelsens sida (Spektri 2010).  

Förhållandet beskrivs också kortfattat av Sundnäs et al. (2002:18), som i inledningen i sin 

bok omgående konstaterar att – utan entreprenörskap stannar vi. Påståendet understryks 

av bl.a. Gibb & Hannon (2006:10) av vilka den tidigare är känd för sin forskning i 

entreprenörskaps-lärande och framhåller att entreprenörskap är nyckeln till tillväxt och 

konkurrenskraft. 

 

Varför är då entreprenören, entreprenörskap och företagsamhet samt deras betydelse för i 

synnerhet företagandet och även samhället i övrigt av intresse? Enligt min uppfattning kan 

entreprenören med åtföljande entreprenörskap eller företagsamhet inte överskattas, de är 

betydelsefulla företeelser. Därför är det intressanta i det här sammanhanget att kunna 

undersöka och förhoppningsvis identifiera sådana faktorer, särdrag och processer som kan 

tänkas väcka ungdomars eller i detta fall merkonomstuderandes intresse för entreprenörskap 

och företagsamhet, och naturligtvis då med tanke på eventuellt framtida företagande och 

företagsverksamhet. Samt om möjligt, hitta relevanta svar på frågeställningarna bland dessa 

faktorer, särdrag och processer.  

 

Det finns ett flertal intressanta frågeställningar inom problemområdet utöver frågan vad 

unga merkonomstuderande uppfattar som betydelsefullt och viktigt med företagande och 

entreprenörskap. Vilka slag av erfarenheter kommer de studerande att göra, vilka slutsatser 

kommer de att dra av dessa erfarenheter, och hur kommer de att ställa sig till att någon 

gång i framtiden själva grunda ett eget företag? Ökar alternativt minskar deras intresse för 

företagsamhet och företagande i samband med att de genomgår programmet Ung 

Företagsamhet? Syftet med UF-programmet (2009) är ju som redan framgått att de 

studerande skall bli mera företagsamma och samtidigt få ett ökat intresse för företagande, ett 

förhållande som även sammanfaller med Utbildningsstyrelsens (2009) målsättningar. Hur 

detta verkligen förhåller sig för denna grupp förblir öppet eftersom karaktären på frågorna i 

denna undersökning inte direkt medger att dessa frågor blir besvarade, eftersom det inte är 

själva UF-programmet som är föremål för undersökningen. 

 

Vilka eventuella faktorer inverkar på de studerandes förhållningssätt till entreprenörskap och 

företagande? Enligt den senare entreprenörskapsforskningen utgående från bl.a. 

McClellands (1961) teorier, så inverkar i synnerhet social bakgrund och uppväxtmiljö på hur 

individen förhåller sig till företagande i positiv bemärkelse. Även det faktum att gruppen som 

undersöks går en utbildning i företagsekonomi borde enligt min uppfattning förbättra 

förutsättningarna för att där skall utvecklas framtida företagare. Är det också möjligt att vissa 
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särdrag bland studerandena är mera framträdande än andra, och i så fall vilka? Finns 

speciella kännetecken för de som förhåller sig positivt alternativt negativt till tanken att 

kunna bli företagare i framtiden? Det är min förhoppning att jag utgående från svaren på 

frågorna i undersökningen skall kunna identifiera sådana nyanser och skillnader bland så 

kallade entreprenöriella särdrag och kännetecken hos respondenterna, d.v.s. de studerande. 

En central frågeställning för avhandlingen är hur de studerande förhåller sig till typiska 

entreprenöriella behov och motiv samt vilka slag av personliga egenskaper de framhåller hos 

sig själva och uppfattar som kännetecknande för utpräglade företagare. Detta förhållande 

utgår från McClellands (1961) bidrag till entreprenörskapsforskningen vilket är mycket 

betydelsefullt för avhandlingens genomförande. 

 

Kan om möjligt även själva processen med företagsamhetsutbildningen ge upphov till 

intressanta svar? Frågeställningarna är många och det är min förhoppning att de studerande 

som deltar i programmet ”UF – Ett år som företagare” vill dela med sig av sina erfarenheter 

genom att besvara de enkätfrågor som jag ställer i anslutning till deras studier i ämnet 

företagsamhet, en examensdel med omfattningen 10 studieveckor vilken ingår i 

grundexamen inom företagsekonomi för merkonomer.  

 

1.2 Syfte  

Huvudsyftet med denna avhandling är att undersöka samt analysera vad som är utmärkande 

för att merkonomstuderande ska kunna förväntas bli entreprenör eller företagare i 

framtiden. Detta görs genom att ställa ett antal utvalda frågor i enkätform för att dels 

kartlägga en grupp merkonomstuderandes bakgrund och dels undersöka på vilket sätt eller 

hur de uppfattar samt förhåller sig till entreprenörskap eller företagande och dess utövning. 

Resonemanget bygger på antagandet att ett företagsamt förhållningssätt eller 

entreprenörskapsanda är en förutsättning för att kunna bli entreprenör och företagare 

utgående från diskussionen om problemställningen i föregående stycke. 

 

Som bisyfte hoppas jag även kunna få svar på frågeställningen hur de studerande förhåller sig 

till företagsamhet och företagande utgående från McClellands entreprenörskapsforskning 

och dennes rön genom att undersöka sådana faktorer, särdrag och processer som är 

kännetecknande för entreprenörskap och som antas leda fram till att företagande uppstår. Är 

det alltså möjligt att på basis av de slutsatser som dragits av studien kunna avgöra eller få 

tillräckligt tillförlitliga indikationer om vilka individer som det är mest sannolikt att verkligen 

blir företagare i framtiden? 
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen utfördes på klassen M11, som består av 34 stycken andra årets 

merkonomstuderande vid Optima Paul Hallvarsgata i Jakobstad (tidigare handelsinstitutet). 

Tidpunkten för genomförandet av enkäten var 18–20 februari 2013 i slutskedet av Ung 

Företagsamhetsprogrammet och av praktiska orsaker besvarades frågorna under normal 

lektionstid. Proceduren föregicks av en kort instruktion i användningen av enkätprogrammet 

Webropol för att undvika svårigheter av IT-teknisk natur vid tillfället för undersökningen.  

 

Trots att den empiriska delen av undersökningen genomförts på en grupp 

merkonomstuderande hos en utbildningsanordnare eller skola, behandlar jag i övrigt inte 

inom ramen för denna avhandling olika inlärningsmodeller, lärandeprocesser eller 

pedagogiska metoder, inte heller så kallade skol- eller utbildningsspecifika särdrag. Vidare 

utgår studien från de förhållanden som råder hos Optima i Jakobstad och i jakobstadsnejden 

i övrigt under samma period. Jag går inte in på företagsspecifika faktorer som exempelvis i 

nejden rådande lokala särdrag eller berör konjunkturmässiga förhållanden. Jag redogör 

heller inte för vad företagande eller företagsverksamhet allmänt går ut på, utan koncentrar 

mig på att ta fram och beskriva de faktorer, särdrag och processer som jag anser vara 

förutsättningar för framtida företagande. Nämligen förekomsten av företagsamhet och 

entreprenörskap. Det vill säga vikten av ett företagsamt och entreprenörskapsmässigt 

förhållningssätt och attityder hos berörda personer, som här representeras av en grupp 

merkonomstuderande. Studien har avgränsats så att jag utgående från mitt val av teorigrund 

enbart valt att studera hur de studerande förhåller sig till företagsamhet och som naturlig 

följd av detta även till eventuellt framtida företagande.  

 

Även de begrepp som kommer till användning i denna avhandling kräver givetvis vissa 

förtydliganden. Benämningen företagare avser här även entreprenören vilket berörs i större 

omfattning, medan själva organisationen företaget och den egentliga företagsverksamheten 

berörs över huvudtaget inte alls, utan fokus ligger på själva individen tillsammans med 

företagsamhet och entreprenörskap. Även begreppet företagande kommer i viss utsträckning 

att behandlas och då med avseende på de följder som uppstår när ett 

entreprenörskapsmässigt eller företagsamt förhållningssätt aktivt utövas hos en individ. I 

fortsättningen på denna avhandling behandlas därför begreppen och företeelserna 

företagsamhet och entreprenörskap som liktydiga vilket även tillämpats av bl.a. Backström-

Widjeskog (2008:30) i hennes doktorsavhandling ”Du kan om du vill”.  
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1.4 Arbetets upplägg 

I inledningen till kapitel ett har jag redogjort för bakgrunden till att denna avhandling 

uppstått. Jag har även beskrivit hur idén till den föddes och varför avhandlingen namngivits 

som den gjorts. Dessutom framgår i inledningen var undersökningen genomfördes. 

Problemområdet handlar i huvudsak om behovet av företagande sett ur nationellt perspektiv 

samt om hur det uppstår nya entreprenörer och som en naturlig följd av det även nya 

företagare. Jag har också beskrivit problemen med detta sett ur ett allmänt perspektiv och 

hur jag hoppas hitta svar på frågorna med hjälp av studien. Här berör jag även 

Utbildningsstyrelsens uppfattning om problemområdet samt ger synpunkter på vikten av 

företagsamhetsfostran i skolorna som instrument för framtida företagande, dessutom berör 

jag ingående de intressanta frågeställningarna inom problemområdet i samma avsnitt. 

 

Mitt syfte och delsyfte med avhandlingen framställs förhoppningsvis på ett tillräckligt klart 

och tydligt sätt, trots en viss komplexitet med arbetet. Avgränsningarna har gjorts med tanke 

på att omfattningen på den skall hållas inom ett tillräckligt avgränsat och specifikt område. 

Avslutningsvis på kapitel ett ingår en utförlig redogörelse för min bakgrund och indirekt 

orsaken till att en studie att just det här slaget uppstått.  

 

I anslutning till kapitel två presenteras ingående grundläggande teorier kring 

entreprenörskap och företagsamhet, med en generell indelning i tidigare, senare och dagens 

forskning. I den här avhandlingen ligger tyngdpunkten på teorier med ursprung i senare 

forskning, men även den tidigare och dagens forskning används som grund, dock i mera 

blygsam omfattning. Tyngdpunkten ligger speciellt på McClellands bidrag inom 

entreprenörskapsforskningen. 

  

I kapitel tre ges först en redogörelse för grundläggande vetenskapsteorier samt för den 

vetenskapliga ansats och metod som tillämpats, samt även för alternativa metoder. Här 

framgår även motiveringar till de val av metoder jag gjort. Jag har utgått från ett 

hermeneutiskt synsätt och ett kvantitativt angreppssätt, dock med inslag av den kvalitativa 

metoden i min studie. Ansatsen är i huvudsak teoristyrd eller deduktiv, men kan även anses 

ha en något abduktiv karaktär. Jag ger även en kortfattad beskrivning över den 

datainsamlingsmetod och -teknik som tillämpats vid undersökningen. Till sist redogör jag 

även för urvalet av respondenterna för undersökningen. 

 

Samma kapitel fortsätter med empiridelen i vilken jag gör en omfattande beskrivning över 

studiens innehåll, upplägg och tillvägagångssätt samt i vilket forum den utförts. Här 

sammanställs och redogörs för enkätsvaren som erhållits från den undersökta gruppen på ett 
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ändamålsenligt sätt. I samma avsnitt ingår även en beskrivning över studieprogrammet Ung 

Företagsamhet som utgör ett centralt och betydelsefullt instrument i undervisningen av 

målgruppen d.v.s. respondenterna, samt för själva genomförandet av undersökningen. 

 

Följande kapitel, det fjärde, inleds med en redovisning av enkäten i sin helhet i obearbetad 

form. I analysdelen genomförs en systematisk analys utgående från det bearbetade empiriska 

materialet, d.v.s. enkätsvaren tillsammans med tolkningar av dessa vilka ställs i relation till 

de teorier som presenterats i kapitel två. En diskussion utgående från informationen som 

erhållits ur svarsmaterialet från enkäten i kombination med grundläggande teorier ges även 

utrymme i analysdelen, vilket är tänkt att skall ge studien en mera övergripande och tydligare 

karaktär, samt ligga till grund för och möjliggöra ytterligare tolkningar av min avhandling.  

 

Sammanfattningen i kapitel fem presenterar mina slutsatser med utgångspunkt i 

problemområdet och syftet. Här är det min avsikt att kunna beröra och presentera svaren på 

vilka faktorer av entreprenöriell karaktär som upplevs betydelsefulla för 

merkonomstuderande med tanke på framtida eventuellt företagande. Är det alltså möjligt att 

på basis av de slutsatser som dragits av studien kunna avgöra eller få tillräckligt tillförlitliga 

indikationer på vilka individer som i framtiden är möjliga företagare? Förslag till vidare 

forskning ges även här.  

 

1.5 Bakgrund  

I denna studie har jag gjort ett val som i första hand grundar sig på mitt eget intresse av 

entreprenörskap, men även på den tidsanda som präglas av ett generellt behov av ett mera 

utbrett företagande tillsammans med utvecklad företagsamhet, vilket genomgående lyfts 

fram i det finländska samhället inom utbildning, ekonomi och politik. Men också det faktum 

att jag sedan år 2007 har haft förmånen att vara medarbetare i en organisation, Optima, vars 

uppdrag går ut på fostran, lärande, utbildning eller mera konkret, kunskapsutveckling, där 

bland annat företagande, företagsverksamhet och företagsamhet eller entreprenörskap ingår 

som ämnen. Till saken hör också att examensdelar med inriktning på företagsverksamhet och 

företagsamhet har fått större framtoning i de av utbildningsstyrelsen utarbetade 

examensgrunderna vartefter de förnyats för andra stadiets yrkesutbildning. Jag har på min 

fritid idkat studier inom ämnet entreprenörskap och företagsledning vid Svenska 

Handelshögskolan i Vasa med avsikt att kunna avlägga en ekonomiemagisterexamen. Genom 

mitt arbete som timlärare på Optima med i huvudsak företagsekonomiska ämnen på 

arbetsschemat i kombination med egna studier inom samma område, det ekonomiskt- 

samhällsvetenskapliga, har jag enligt min uppfattning ett enastående utgångsläge för 

genomförande av denna studie. Jag inser att detta förhållande är mycket värdefullt, något jag 
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givetvis är tacksam för. Enligt min uppfattning kunde jag därför utgöra en representant för 

den kategori av lärare som besitter kunskaper och intresse för fostran till företagsamhet 

vilket beskrivs av bland annat Ristimäki (2000:57–61). Jag hyser därför en förhoppning om 

att mitt intresse för entreprenörskap bibehålls och förstärks samt att mitt kunnande inom 

området förbättras i och med genomförandet av denna studie. 

 

Organisationen jag arbetar i heter Optima samkommun som från 1.1.2009 är ett yrkesinstitut 

med huvudsäte i Jakobstad. Optimas uppgift är att tillhandahålla yrkesutbildning åt 

ungdomar på andra stadiet, men riktar sig även till näringslivet med arbetslivstjänster som 

t.ex. fortbildning, utbildning och kurser av olika slag i huvudsak avsedda för vuxna. Att som 

lärare få arbeta tillsammans med och undervisa unga studerande är en utmaning i sig, medan 

vuxenstuderande ställer andra krav på både organisationen och dess representanter, då 

främst handledare, utbildare och planerare. Till stor nytta för mig i mitt arbete är att jag vid 

det här laget hunnit få perspektiv på både arbetsliv och studier, tack vare de erfarenheter jag 

samlat på mig under de drygt 30 år jag deltagit i och befunnit mig utanför arbetslivet. Mitt 

arbete i olika branscher som dels tjänsteman och dels yrkesarbetare i kombination med 

ofrivillig arbetslöshet, har enligt min uppfattning gett mig erfarenheter vilka är till stor nytta 

vid genomförandet av en studie med denna karaktär. Utan tvivel uppfattar jag detta 

perspektiv som värdefullt, inte minst för att jag i samband med mina studier i mitt 

huvudämne entreprenörskap och företagsledning i kombination med tidigare huvudämnet 

organisation och ledning samt mitt biämne, arbetsplatspsykologi, kan relatera mina 

erfarenheter till teorier och förhållanden i både mina huvud- och biämnen. Huvudämnet 

ligger alltså inom samhälls- och ekonomiska vetenskaper medan biämnet faller inom 

beteendevetenskaperna, och forskning samt teorier ur bägge ämnesområdena kan mycket väl 

enligt min uppfattning användas som underlag för reflektioner, diskussioner, analyser, 

slutsatser och som komplement till varandra i denna studie.  

 

Teorier i temat entreprenörskap förekommer inom flera vetenskaper, varför jag inte ser 

några hinder i att inom ramen för denna studie hänvisa till forskning och teorier i dessa 

vetenskaper som stöd för mina påståenden, och vid behov även använda källor i dessa som 

referenser utan speciellt tagande av hänsyn till i vilken av vetenskaperna källan finns. 

Huvudsakliga avsikten är dock inte att reda ut begreppen entreprenör eller entreprenörskap, 

utan att i stället utgående från vetenskapligt synsätt på basis av den vetenskapliga ansats, 

metodologi, metod och det material jag valt undersöka skulle kunna bidra till att ge svar på 

vad entreprenörskap inom ramen för en företagsverksamhet egentligen handlar om utgående 

från de perspektiv unga studerande innehar. Den kanske mest intressanta med 

problemställningen är att med studien som utgångspunkt, om möjligt, kunna identifiera vilka 
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faktorer, särdrag och processer som i huvudsak kan bidra till att någon väljer att i något 

skede av sitt liv bli en entreprenör eller företagare. Detta förhållande ligger till grund för 

problemformuleringen och syftet med denna avhandling, vilket jag redogjort för i de 

föregående avsnitten. Det är min förhoppning att jag med hjälp av dessa ord kan leda in 

läsaren på de teman som jag avser studera, diskutera, analysera och redogöra för i min 

avhandling, och samtidigt kunna ge svar på frågeställningarna. 
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2 ENTREPRENÖRSKAP  

Begreppet entreprenör eller ”entrepreneur” härstammar från franskan, ordet dök första 

gången upp 1437 i en fransk ordbok (Landström 1999:21). Enligt Nyström (2005:12) 

användes dock ordet entreprenör redan tidigare, nämligen på 1300-talet. I den franska 

ordboken beskrivs begreppet entreprenör som ett allmänt uttryck för en person som är aktiv 

och får något uträttat. En mera omfattande definition av begreppet entreprenörskap ges av 

den nationella forskningsportalen (2012) i Sverige, vars webbsidor lyder enligt följande:  

 

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt 

eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att 

omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella 

eller ekonomiska sammanhang.” 

 

En kortare förklaring ger Leffler (2002:90) som ser entreprenörskap liktydigt med en person 

som vill ha utveckling, utmaningar, förändringar och som vill pröva nya idéer. Parallellt 

med uttrycket entreprenör används begreppet företagsam vilket enligt Nationalencyklopedin 

(2010) avser en driftig, initiativrik, uppfinningsrik person som gärna startar en egen 

verksamhet med avseende på företagsverksamhet. Detta innebär att begreppen 

entreprenörskap och företagsamhet uppfattas ha liktydig betydelse i det svenska 

språkbruket (Johannisson & Madsen 1997:19). I denna avhandling används därför begreppet 

entreprenörskap som uttryck för bägge begreppen med utgångspunkt i att de har samma 

innebörd och därför kan betraktas som synonymer utan att speciell motivering för detta 

behöver göras varje gång något av begreppen förekommer. I detta avsnitt kommer jag i 

huvudsak att undersöka och redogöra för entreprenörskapet eller företagsamhet ur dels 

ekonomisktvetenskapligt perspektiv och dels sett ur beteendevetenskapligt perspektiv. 

Orsaken är att dessa bägge discipliner dominerat forskningen inom entreprenörskap, dock 

under olika tidsperioder. Den nationalekonomiskvetenskapliga synen som utgör tidigare 

forskning kom inledningsvis att dominera området, medan den beteendevetenskapliga 

inriktningen är av betydligt färskare datum och framträdde först under 1970-talet. Dessutom 

har ekonomer tenderat att betrakta entreprenörskapet ur ekonomisk synvinkel, medan 

beteendevetare valt att definiera entreprenörskap med individen som utgångspunkt, ett 

förhållande som konstaterats av bland annat Leskinen (2000:25) samt av Backström-

Widjeskog (2008:38). 

 

2.1 Tidigare forskning  

För att kunna förstå och diskutera begreppen entreprenör och entreprenörskap, deras 

innebörd och i vilka sammanhang de förekommer, är det skäl att först betrakta och ta del av 
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forskning och teorier på traditionellt sätt, nämligen sedda ur det 

nationalekonomiskvetenskapliga perspektivet. Entreprenörskapforskning och tillhörande 

litteratur i ekonomiska sammanhang uppmärksammades redan på 1700-talet, då 

fransmannen Cantillon (1680–1734) gjorde ansats till att analysera och förklara innebörden 

på begreppet entreprenörskap. Cantillon var den förste forskare som därmed uppfattade 

entreprenörens betydelse för ekonomin och dess utveckling, och vilken dessutom definierade 

entreprenörskapet i större omfattning (Landström 1999:25, 35, Leskinen 2000:20–21 och 

Backström-Widjeskog 2008:43). Något senare trädde en annan forskare fram, ekonomen Say 

(1767–1832) som utvecklade Cantillons teorier och som tillsammans med Cantillon anses 

vara de som introducerade begreppet entreprenörskap inom den ekonomiska vetenskapen 

(Landström 1999:29, 35 och Leskinen 2000:22).   

 

Enligt Landström (1999:26) betraktade Cantillon entreprenörskapet med själva funktionen 

som utgångspunkt och inte ur individen entreprenörens synvinkel. Cantillons syn på 

entreprenörskapet grundade sig på risktagning utgående från ett förhållande där 

entreprenören köper varor till ett säkert eller bestämt pris medan osäkerheten eller risken 

ligger i att denne i inköpsskedet inte har kännedom om till vilket pris han kan sälja varorna 

eller i vilken omfattning. Hans teorier har sitt ursprung i jordbruket och i sitt verk, Essai Sur 

la Nature du Commerce en General (1755), beskrivs entreprenören vara den som köper 

jordbruksprodukter till ett bestämt pris och därefter säljer dessa på marknaden till ett 

osäkert pris. Priset och efterfrågan på produkterna var de osäkerhetsfaktorer vilka utgjorde 

risken. Cantillon framhöll således risk och osäkerhet som centrala faktorer i entreprenörens 

beslutsprocess (Leskinen 2000:22), och hans forskning kom senare att influera den 

fysiokratiska skolan. I likhet med Cantillon framhöll Say även risk och osäkerhet i sin 

forskning (Kyrö 1997:108) emedan han såg entreprenörens funktion som varande en 

”katalysator”, vars uppgift bestod i att göra korrigeringar i produktionsmedlen för att uppnå 

skapande av värde och nytta (Landström, 1999:29 och Leskinen 2000:22). Say utgick i sina 

teorier från tre huvudpunkter, nämligen forskning för att generera kunskap som därefter 

tillämpades vid tillverkningen av produkter, och enligt Say var det entreprenören som 

fungerade som en samordnare för forskning, tillämpning och tillverkning (Bjerke 2005:92).  

 

Amerikanen Knight (1885-1972) var den forskare som långt senare presenterade en mera 

utvecklad syn på förhållandet risk, osäkerhet och vinst med avseende på entreprenörskapet, i 

sin bok Risk, Uncertainty and Profit (1921). Enligt Knights teori råder en distinktion mellan 

risk och osäkerhet enligt vilken risken är känd och kalkylerbar medan osäkerhet är okänd och 

inte kan kontrolleras av entreprenören (Landström 1999:34 och Landström & Löwegren, 

2008:52). Viljan att ta risker i kombination med förmåga att hantera osäkerheten är således 
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central för entreprenören enligt Knights synsätt. Det är genom att fatta beslut utgående från 

okända och osäkra faktorer samt förhållanden som entreprenören har möjligheter att få 

belöning för sina handlingar när företaget gör vinst (Leskinen 2000:23). I förhållanden där 

stor osäkerhet råder, är således entreprenörens förmåga att hantera denna osäkerhet desto 

viktigare enligt både Landström (1999:34) och Backström-Widjeskog (2008:44). Gemensamt 

för den tidiga forskningen inom entreprenörskap var att den hade fokus på risker med 

företagande och risktagning under förhållanden av osäkerhet för entreprenören, ett synsätt 

vilket Knight i likhet med Cantillon och Say representerade. 

 

Det är märkbart att redan tidigt inom den ekonomiska forskningen förknippas risk och 

osäkerhet långt ihop med entreprenörskap och företagande, ett synsätt som blivit bestående 

inom ekonomiska vetenskaper och inom entreprenörskapsforskningen. Mot denna bakgrund 

vill jag dra slutsatsen att risk och osäkerhet går som en röd tråd genom själva utövandet av 

entreprenörskap och i synnerhet i samband med företagande.   

 

2.1.1 Tidigare forsknings utveckling utgående från Schumpeter 

Inom senare entreprenörskapsforskning i den ekonomiskvetenskapliga disciplinen har andra 

teorier framträtt och begreppen entreprenör och entreprenörskap har fått ny och mera 

omfattande innebörd. Med senare forskning avser jag här forskning som utförts under 1900-

talet och fram till 1970-talet. Redogörelse för denna senare forskning inleds med 

presentation av österrikaren, ekonomen och samhällsvetaren Schumpeter (1883–1950) vars 

bidrag till entreprenörskapsforskningen är både framträdande och betydelsefullt. I sitt 

klassiska verk The Theory of Economic Development (1934), utvecklade Schumpeter sin teori 

enligt vilken han utgick från att det råder jämvikt i det ekonomiska systemet eller marknaden 

(Landström 1999:41 och Leffler 2002:91). Han betraktade ekonomin som ett slutet kretslopp 

i vilket ett flöde av varor med tillhörande produktion och konsumtion går i en riktning. I 

motsatt riktning går ett flöde av pengar, vilket bidrar till ekonomisk jämvikt så länge bägge 

flödar i samma omfattning i jämn takt. När förändringar eller störningar i systemet inträffar 

upphör jämvikten, vilket enligt Schumpeter leder till att kombinationen av resurser och 

medel för produkter, metoder, marknader, branscher och organisationer måste omfördelas 

och anpassas till den nya situationen (Landström 1999:41–42). Det är i dessa sammanhang 

som entreprenören träder in i bilden enligt Schumpeters tankegångar. Genom att 

entreprenören introducerar innovationer skulle denne på så sätt skilja sig från andra aktörer 

eller företag och samtidigt genom denna åtgärd bryta den jämvikt som råder på marknaden. 

Schumpeter betraktade alltså entreprenören som en innovatör vars viktigaste uppgift är att 

hitta rätt kombination av produktionsfaktorer och genom användning av dessa bryta rådande 

mönster (Kyrö 1997:120, Landström 1999:41–42, Leskinen 2000:24 och Backström-
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Widjeskog 2008:44–45). Schumpeters tankegångar och rön har även ifrågasatts och enligt 

Leskinen (2000:24) har Schumpeter till viss del fått kritik för att han bland annat underlåtit 

att beakta och framhålla risken i samband med utövning av entreprenörskap. 

  

Teorin om att entreprenören kännetecknas som en innovatör omfattas även av exempelvis 

Baumol (1922–) och Kirzner (1930–), vars forskning jag återkommer till senare i denna 

avhandling. Enligt Landström (1999:52) beskriver Baumol i likhet med Schumpeter 

entreprenören som en innovatör bidrar till att skapa förändringar på marknaden, mot den 

bakgrunden att entreprenören har betydelse för utvecklingen och spridningen av dessa 

innovationer. 

 

2.1.2 Harvard- och Human Action-traditionerna 

Utgående från Schumpeters teorier om entreprenörskap har senare forskning spjälkts upp 

och utvecklats i två olika forskningsinriktningar enligt Landström (1999:45). Eftersom det 

vore omöjligt att förbise Schumpeters forskning om och bidrag till entreprenörskap, vore det 

även enligt min uppfattning otänkbart att i detta sammanhang utelämna dessa inriktningar 

från diskussionen, nämligen Harvard-traditionen och Human-action-traditionen. Medan 

forskningen med inriktning på Harvard-traditionen kan uppfattas som en vidareutveckling 

av Schumpeters tankegångar, har Human-action-traditionen karaktären av alternativ 

forskning. 

 
 
Harvard-traditionen grundar sig som ovan nämnts på Schumpeters definition av 

entreprenörskap. Enligt forskarna i Harvard kan synen på entreprenörskap sammanfattas 

enligt tre dimensioner (Sundnäs et al. 2002:23 och Landström 1999:46), av vilken den första 

bygger på Schumpeters definition, nämligen att entreprenörskapet är förknippat med 

förändringar som inträffar i det ekonomiska systemet. För det andra handlar 

entreprenörskap om att bygga organisationer med rätta strukturer och med hjälp av dessa 

samtidigt skapa nödvändiga förutsättningar för att tillvarata de innovationer som skall 

kommersialiseras. Samt för det tredje handlar entreprenörskapet om möjligheterna att få 

vinst, vilket är en viktig drivkraft enligt bl. a. Knights teorier (Landström 1999:46). Medan 

Harvard-traditionens forskningscenter upphört att existera sedan drygt 50 år tillbaka, har 

dess forskning fortsättningsvis betydelse för nutida entreprenörskapsforskning (Sundnäs et 

al. 2002:24).  

 

Human-action-traditionen uppstod på 1800-talet och har sitt ursprung i Österrike, och kallas 

av den orsaken för ”den österrikiska skolan”. Upphovsmännen var tre ekonomer, Menger, 

von Wiesser och von Böhm-Bawerk. Det var dock två andra österrikare, von Hayek (1899–
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1992) och von Mises (1881–1972) som kom att utveckla human-action-teorierna. Deras 

forskning utgick från antagandet att ojämvikten på marknaden försvårade företagens 

möjligheter att planera sin verksamhet, eftersom planerna ändå inte höll i verkligheten och 

vinstmöjligheterna därför spolierades. Lösningen på dilemmat stod enligt von Mises att finna 

hos den enskilde individen, eftersom denne besitter förmågan att ta vara på de oförutsedda 

möjligheter som uppstår vartefter på marknaden (Landström 1999:47). von Hayek betonade 

den enskilda individens betydelse utgående från antagandet att varje individ är unik och 

innehar en mängd olika kunskaper, eftersom varje individ har olika livssituation, erfarenhet, 

utbildning och socialt nätverk. Hans resonemang utgick från att endast ett fåtal personer 

innehar tillräckliga och centrala kunskaper för att kunna introducera innovationer och 

därigenom påverka marknaden (Sundnäs et al. 2002:24).   

 

Human Action-traditionen har senare utvecklats av Kirzner (1930–), vars teori grundar sig 

på synsättet att entreprenören är en alert person med förmåga att upptäcka och ta tillvara 

tillfällen att göra vinst, medan andra aktörer på marknaden inte uppfattar detta. Till skillnad 

från Schumpeter som såg entreprenören som en skapare av ojämvikt på marknaden, anser 

Kirzner att entreprenören genom att identifiera brister på marknaden och därefter reagera på 

dessa ojämvikter uppfattar de vinsttillfällen som uppstår och tar tillvara dessa (Leskinen 

2000:25 och Sundnäs et al. 2002:24). Enligt Kirzner är det entreprenörens uppgift att ta vara 

på befintlig information om resurserna för att kunna utnyttja dessa mera effektivt genom att 

koordinera dem, och med hjälp av denna åtgärd skapas alltså jämvikt på marknaden vilket 

skulle vara det centrala syftet med entreprenöriell verksamhet enligt Kirzner (Bjerke 2005:93 

och Landström 1999:48). 

 

 2.1.3 Övriga bidrag till tidigare entreprenörskapsforskning 

En annan teori av färskare datum är den forskning inom nationalekonomiska vetenskapen 

som framlagts av Casson (1945–). Cassons resonemang påminner långt om de teorier som 

framlagts av Kirzner, d.v.s. genom att koordinera och ta tillvara resurserna styrs marknaden 

mot jämvikt. Informationens betydelse är central för den entreprenörskapssyn Casson i 

likhet med Kirzner står för. Att ha tillgång till mera detaljerad information jämfört med 

andra aktörer är dock inte tillräckligt, utan det är förmågan att ha en helhetsuppfattning som 

är det viktiga. Resonemanget utgår från att entreprenören skall kunna bearbeta olika slag av 

information för att senare kunna tillgodogöra sig denna. Entreprenörens uppgift går ut på att 

kunna koordinera begränsade resurser med hjälp av viss specifik information i kombination 

med sin förmåga att ta tillvara de möjligheter informationen erbjuder, enligt Casson 

(Landström 1999:51). 
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2.2 Senare forskning  

Entreprenören och entreprenörskapet betraktat ur enbart ekonomisk- eller 

nationalekonomisk-vetenskapligt perspektiv ansågs inte fungera och vara tillräckligt i 

längden eftersom i synnerhet jämviktsmodellerna kommit att alltmera dominera den 

forskningen. Synen på entreprenörskapet ändrades när behovet av entreprenörer och 

entreprenörsanda växte på grund av den ekonomiska utvecklingen under 1950-talet. Det 

visade sig bli allt mera viktigt, ur samhällsperspektiv sett, att hitta personer som hade 

kunskaper och förmåga samt vilja och intresse av att starta upp nya företag för att bygga upp 

samhällen igen efter att andra världskriget avslutats. Samtidigt uppstod ett nytt öppet 

outforskat fält som kom att fyllas av forskare inom det beteendevetenskapliga området. Inom 

den beteendevetenskapliga forskningen ligger fokus på själva individen och de egenskaper 

som kännetecknar en entreprenör till skillnad från den tidigare, ekonomisk-vetenskapliga 

forskningen som framhåller själva entreprenörsfunktionen, enligt Landström (1999:60) och 

Sundnäs et al. (2002:26).    

 

2.2.1 McClellands bidrag till entreprenörskapsforskningen  

Den forskare som anses vara föregångare inom den beteendevetenskapliga 

entreprenörskaps-forskningen är McClelland (1917–1998), vars forskning handlade om 

frågan varför vissa samhällen är mera dynamiska än andra? Hans strävan till att få svar på 

varför samhällen och länder utvecklades olika när det gällde ekonomisk tillväxt och 

utveckling, ledde till verket The Achieving Society som gavs ut 1961. Enligt McClellands 

teorier styrs och formas individer av de normer och värderingar som råder i samhället de 

lever i, samt av ett prestationsbehov eller – motiv (Backström-Widjeskog 2008:90). 

McClellands teori grundar sig på upptäckten att speciellt inom den protestantiska kulturen 

förekom en högre grad av prestationsmotivation hos invånarna jämfört med invånarna i 

katolska kulturer (Landström 1999:62–63). Han utförde studier som påvisade att ett 

samhälle med hög eller högre prestationsmotivation jämfört med andra samhällen, har ett 

direkt samband med samhällets ekonomiska utveckling (Robbins 2005:229). Entreprenören 

var i detta sammanhang en utmärkt representant för individer med utpräglat 

prestationsbehov, eftersom av de egenskaper som är karaktäristiska för en entreprenör är ett 

högt prestationsmotiv mest framträdande enligt McClellands rön (Landström 1999:64). 

McClelland såg alltså i sin forskning en tydlig koppling mellan entreprenören och 

prestationsmotivet, enligt Backström-Widjeskog (2008:90). Men även andra egenskaper som 

till exempel gott självförtroende, problemlösningsförmåga, måttlig risktagning, och 

individuellt ansvarstagande är centrala enligt hans rön (Backström-Widjeskog 2008:93 och 

Nyström 2005:16). Tack vare McClellands bidrag till entreprenörskapsforskningen kom 

speciellt de personliga egenskaperna att få en framträdande roll inom 
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beteendevetenskaperna i fortsättningen (Leffler 2002:92). Den individbaserade forskningen 

har därefter spjälkts upp i två separata inriktningar, den analytiskt orienterade som försöker 

identifiera entreprenörens personliga egenskaper respektive den psykoanalytiska som utgår 

från att individen formas av sitt ursprung, vilket skulle påverka dennes beteende (Backström-

Widjeskog 2008:88). Enligt Landström (1999:64) har dock bägge inriktningarna ett 

gemensamt syfte, nämligen att ge svar på frågan: ”Vem är entreprenören?” 

 

2.2.2 Analytisk och psyko-analytisk inriktning 

Den beteendevetenskapliga forskningen kom som sagt att indelas i dels en analytisk 

inriktning, som baserar sig på entreprenörsegenskaper, och dels en psykoanalytisk 

inriktning vilken handlar om entreprenörens uppväxt och sociala bakgrund (Landström 

1999:64). Avsikten med den analytiskt orienterade forskningen var att hitta vetenskapliga 

belägg för vilka egenskaper som var utmärkande för entreprenören, för att kunna identifiera 

och ge stöd åt sådana individer som hade så kallade entreprenöriella karaktärsdrag och 

egenskaper enligt Landström (1999:77–78). Listan över entreprenöriella kännetecken eller 

egenskaper tenderar bli lång, se t.ex. Landström (1999:65), några exempel på dessa har jag 

redan nämnt i föregående stycke. Förutom dessa exempel förekommer övriga egenskaper 

som anses typiska för entreprenören, t.ex. enligt Leskinen (1999:65) är sådana 

initiativförmåga, självständighet, arbetsvillighet, flit, tålamod, målmedvetenhet och mod. I 

flertalet källor framträder dock som redan nämnts prestationsbehovet som mest centrala 

egenskap hos entreprenörer (Landström 1999:62, Leskinen 2000:25, Robbins 2005:178, 

Sundnäs et al. 2002:26). Utöver detta förhållande säger Landström att målsättningen med 

den beteendevetenskapligt orienterade forskningen också är att samtidigt utveckla kunskaper 

som möjliggör identifiering av individer med entreprenöriell talang. Det centrala med 

resonemanget ovan bygger på att den psykologiskt inriktade forskningen utgår från att det är 

företagsamma eller entreprenöriella individer som startar företag, vilket är av stor vikt för 

samhället och dess ekonomiska utveckling (Bjerke 2005:273, Henrekson & Stenkula 

2007:156, Löwe-Nielsen et al. 2009:33, Distansgymnasiet 2012). 

 

Till den analytiskt orienterade forskningen räknas även bidraget av Julian Rotter, som under 

samma tidsperiod (1966) kom fram med teorin ”Locus of control”, vilken bygger på 

antagandet att individens uppfattning om sin egen förmåga att kontrollera situationen han 

eller hon befinner sig i är central (Landström 1999:64–65). Intern ”Locus of control” 

existerar alltså när entreprenören själv upplever sig ha kontroll över sin egen situation, i 

motsats till individer som inte anser sig kunna påverka sin situation utan skyller det som 

händer på ödet. Förhållanden grundar sig på individens tro på eller förmåga till en ”inre 

livskontroll” (Backström-Widjeskog 2008:95). I likhet med Backström-Widjeskog har t.ex. 



 18 

 

även Huuskonen (1993:21) betonat betydelsen av inre kontroll speciellt med tanke på 

entreprenörskap och företagande. Även Leskinen (1999:26) framhåller att intern ”Locus of 

control” korrelerar positivt till framgång i affärslivet. Inom den beteendevetenskapliga 

forskningen anses generellt sett entreprenören ha en hög intern ”Locus of control”, enligt 

exempelvis Sundnäs et al. 2002:26). 

 

Tankegångar om att entreprenören är en speciell typ av individ som tack vare vissa 

utmärkande egenskaper är mera lämpad än andra att starta ett eget företag understryks 

exempelvis med detta citat hämtat ur Landströms bok (1999:78): 

 

”Entreprenören är en individ som startar nya företag, tar initiativ och 

den risk som är förknippad med detta. Entreprenören gör detta genom att 

skapa något nytt eller genom att utnyttja resurserna på ett annorlunda sätt 

som skapar ett värde för hans/hennes kunder (Holt, 1992).” 

 

Både Landström (1999:78) och Backström-Widjeskog (2008:91) har i likhet med andra 

forskare varit kritiska till och ifrågasatt förhållandet att med hjälp av beteendevetenskapliga 

metoder på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera entreprenöriella individer från icke-

entreprenöriella, utgående från deras psykologiska egenskaper. Sundnäs et al. (2002:46) 

menar att det är ytterst svårt att mäta entreprenöriella egenskaper eller så kallad 

”entreprenörskapsfallenhet” hos individen, medan en annan frågeställning främst inom 

senare forskning rör sig om på vilket sätt man skall mäta entreprenöriellt beteende, ett 

problem som enligt Gibb (2002b:242) är olöst tillsvidare, vilket understryker de 

komplicerade frågeställningarna. Någon helt tillförlitlig metod att mäta graden av 

entreprenörskap på ett vetenskapligt vedertaget sätt finns m.a.o. fortfarande inte att tillgå 

enligt facklitteraturen, bl. a. Landström (1999:66) och Löwe-Nielsen et al. (2009:37–38).  

 

Den psykoanalytiska inriktningen utgår som redan framkommit ur en annan 

forskningstradition. Inom denna disciplin fokuserar forskningen på bakomliggande 

psykosociala orsaker till individens beteende (Backström-Widjeskog 2008:88). Antagandet 

bygger på uppfattningen att grunden till individens eller entreprenörens behov läggs tidigt i 

livet, redan under uppväxttiden enligt t.ex. Sundnäs et al. (2002:27).  Behoven ger i sin tur 

upphov till inre drivkrafter som i entreprenörens fall bidrar till att individen uppvisar så 

kallade typiska entreprenöriella beteenden. En orsak till sådant entreprenöriellt beteende är 

enligt vissa forskare resultatet av en olycklig barndom, vilket kan ta sig uttryck i form av 

anpassnings- och samarbetssvårigheter för individen senare i livet. Främste förespråkare för 
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det senare synsättet är de Vries (1942–) enligt Leffler (2002:92) och Landström (1999:66, 

68). 

 

Till skillnad från föregående resonemang, där uppväxt och social bakgrund anses leda till 

problem för individen, så lägger McClelland fram en annorlunda syn på saken. Som tidigare 

presenterats i stycke 2.2, har uppväxtmiljön uppenbarligen stor betydelse för entreprenörens 

utveckling i positiv bemärkelse enligt McClelland. Enligt Leskinen (1999:60–61) är 

bakgrunden en central faktor som inverkar på i vilken omfattning entreprenören väljer att 

starta eget företag. Ett viktigt element är föräldrarnas betydelse som förebilder för 

entreprenören. En företagarvänlig miljö sätter sina spår i värderingar och bidrar till en mera 

inställsam attityd till företagsamhet och företagande hos individen (Johannisson et al. 

2000:43). Personer med ursprung i företagarfamiljer eller med företagare i 

bekantskapskretsen har större benägenhet att själva starta företag än andra 

(Distansgymnasiet 2012 och Landström & Löwegren 2009:47, 59). Alla har självfallet inte 

samma motiv att starta eget företag, men gemensamt för de personer som väljer att bli 

företagare är att de har en vilja till det i kombination med rätt omständigheter vilket bidrar 

till deras motivation (Distansgymnasiet 2012 och Landström & Löwegren 2009:88–89). 

 

2.2.3 Entreprenöriella motiv och inre företagsamhet  

Att ha ett motiv eller motivation till något beskrivs som en inre psykologisk process vilken 

bidrar till att skapa den drivkraft som gör att individen skrider till handling enligt Jacobsen 

& Thorsvik (1995:222). Förekomsten av denna drivkraft eller s.k. inre företagsamhet kan 

därför uppfattas som en förutsättning för att den yttre företagsamheten eller företagande 

skall kunna existera (Backström-Widjeskog 2008:36). Resonemanget bygger på antagandet 

att människan till sin natur är företagsam, och genom påverkan av den miljö hon för tillfället 

befinner sig i leder fram till på vilket sätt människans företagsamhet tar sig uttryck 

(Backström-Widjeskog 2008:39). Inre företagsamhet handlar alltså om ett aktivt 

förhållningssätt till olika saker man har att göra med, som t.ex. Distansgymnasiet (2012) 

beskriver saken.  Enligt den definition publikationen Kalejdoskopet ger för inre 

företagsamhet anspelar detta på ett företagarmässigt verksamhetssätt (Kokko, 2007:13). 

Den inre företagsamheten är av den anledningen en mycket central företeelse eftersom den 

ger upphov till förändringskraft enligt Luukkainen & Toivola (1998:51), och är 

grundläggande orsak till att entreprenöriella motiv leder till verkställighet och förverkligande 

i form av företagsverksamhet enligt min uppfattning. Inre företagsamhet kan därmed 

uppfattas som företagets nyckel till framgång (Luukkainen & Toivola 1998:61) eftersom den 

uppträder åtminstone i inledningsskedet av en företagsverksamhet och då tillsammans med 

den s.k. yttre företagsamheten.  
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Betydelsen av motivation betonas även av Koiranen & Pohjansaari (1994:10), då de beskriver 

detta förhållande på ett enligt min uppfattning utmärkt sätt med hjälp av en historia om två 

stenhuggare, vilkas uppgift var att hugga ut fyrkantiga block ur granit. När de tillfrågades om 

vad de gör, svarade den ena uppgivet att han hugger fyrkantiga stenblock, medan den andra 

ivrigt svarade: - Jag hjälper till med att bygga en katedral! Motivationen påverkar därmed i 

stor utsträckning själva prestationen, eftersom det är just motivet som påverkar individens 

handlingar i dennes strävan mot ett bestämt mål (Backström-Widjeskog 2008:89). Enligt 

min syn på saken är det därför kombinationen motivation och inre företagsamhet som 

bidrar till att något händer och som således inverkar på förekomsten av företagande. 

 

2.2.4 McClellands tre grundläggande behov  

Enligt den forskning McClelland bedrivit leder ett högt prestationsbehov till att individen 

även presterar bättre (Landström 1999:63 och Leskinen 2000:25–26). McClelland grundade 

sina teorier på den forskning om behov som bl. a. Murray (1893–1988) tidigare publicerat.  

När Murray använde begreppet behov i sin forskning, talade McClelland om motiv i samma 

betydelse, enligt Backström-Widjeskog (2008:89). Gemensamt för bägge forskarna var 

teorierna om individens tre grundläggande behov, nämligen makt, samhörighet och 

prestation. Murray kom i sin forskning fram till att makt-, relations- eller 

samhörighetsbehoven, och prestationsbehoven inverkar på individens arbetsvilja. 

McClellands motivationsteori bygger på antagandet att individen har i princip dessa tre olika 

behov som motiverar denne till någon form av prestation när tillfälle uppstår (Backström-

Widjeskog 2008:89–90 och Robbins 2005:177–178). Han delade även in individerna i två 

olika grupper, en mindre som vill ha utmaningar och är villig att göra uppoffringar för att nå 

sina mål och en större grupp som utgörs av individer som saknar dylika ambitioner enligt 

Jacobsen & Thorsvik (1995:222).  

 

McClellands motivationsteori kan förklaras på följande sätt: Maktbehovet består av 

individens behov av att styra andra och få dem att agera på önskvärt sätt eller av viljan att 

kunna påverka samt kontrollera andra (Robbins 2005:177–178 och Hansson 2012). 

Samhörighetsbehovet beskrivs som behovet av gemenskap och samhörighet med andra 

människor, och vikten av att få andras godkännande och uppmuntran enligt Robbins 

(2005:177–178) och Hansson (2012). Distansgymnasiet (2012) beskriver detta förhållande på 

motsatt sätt, när de påstår att individen entreprenören har ett litet behov av 

grupptillhörighet och ett stort behov av självständighet enligt McClellands forskning. Även 

Landström & Löwegren (2009:48) framhåller ett liknande förhållande, nämligen att en 

entreprenöriell egenskap är att söka oberoende och ha ett starkt behov av självständighet. 

Johannisson (2005:61) utvecklar detta förhållande ytterligare när han kommit fram till 
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slutsatsen att de flesta personer som startar eget (företag) gör det för att de vill vara 

självständiga. Enligt min uppfattning innebär detta att de bägge teorierna eller 

inriktningarna därmed står i konflikt med varandra, något jag strävat till att synliggöra i figur 

1. Prestationsbehovet består exempelvis av egenskaper som vilja att få ta personligt ansvar, 

att utmanas till att finna rätta lösningar och få uppgifter utförda, samt av en drivkraft som 

strävar till att nå framgång och att lyckas (Robbins 2005:177–178 och Hansson 2012). 

Entreprenören eller företagaren är en person som söker de outnyttjade möjligheterna med 

avsikt att hitta dessa och därefter dra nytta av dem, vilket bygger på entreprenörens förmåga 

att uppfatta problemen och samtidigt se dessa som möjligheter enligt Koiranen & 

Pohjansaari (1994:14). 

 

De olika behoven varierar i styrka hos individen vid olika tillfällen, men hos individer som 

utvecklas till entreprenörer är just prestationsbehovet ett framträdande särdrag enligt bl. a. 

Landström (1999:64), Landström & Löwegren (2009:48), Sundnäs et al. (2002:47) och 

Distansgymnasiet (2012). Den forskning som McClelland presenterar framhåller således 

individens prestationsbehov som ett centralt element i föresatsen att uppnå bättre 

prestationer och resultat. Enligt Backström-Widjeskog (2008:90) och Landström (1999:62) 

menade McClelland att prestationsmotivet var knutet till själva utmaningen och till den 

tillfredsställelse som prestation i sig ger, eller till känslan av ett personligt självförverkligade 

som uppstår efter ett väl utfört arbete (Hansson 2012). Kritik till ovan framlagda teorier 

förekommer dock. Den motivbaserade forskning som McClelland framlagt ger inte heller 

tillräckligt med underlag för förståelsen av entreprenöriellt beteende, hävdar Backström-

Widjeskog (2008:91).  

 

2.2.5 Övriga bidrag till senare entreprenörskapsforskning  

Utöver motivation och drivkraft så har även själva handlingen en central betydelse för 

entreprenören. Inte utan orsak hittas entreprenörer på de flesta platser med någon form av 

verksamhet – i skolor, inom vården, i föreningar, i politiken, i kulturella sammanhang och 

självfallet i näringslivet enligt den nationella forskningsportalen (www.forskning.se 2012) 

och Distansgymnasiet (2012). Där handling förekommer – där förekommer även 

entreprenörer. Själva handlingen är därför central, t.ex. Johannisson et al. (2000:43) 

tillskriver handling som kungsvägen till kunskap för entreprenörer. Distansgymnasiet (2012) 

beskriver förhållandet mellan handling och entreprenörskap enligt följande:  

”Handling – att göra – står i centrum tillsammans med den handlande – den 

som gör, tar sig för, entreprenören. När vi talar om företagsamhet eller 

entreprenörskap talar vi om en handling som utförs av en individ.” 
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Backström-Widjeskog (2008:99) ser handlingsförmågan som en utåtriktad drivkraft för en 

entreprenöriell personlighet, och fastslår att den utgör det konkreta resultatet av 

företagsamhet. Ett tredje begrepp är handlingsbenägenhet som enligt Landström & 

Löwegren (2009:48–49) är centralt för entreprenörskap, när de syftar på att kännetecknande 

för entreprenören är just viljan att utföra handlingar, som t.ex. att starta ett företag. 

Utmärkande för entreprenören är övertygelsen om att världen kan påverkas genom egna 

handlingar, vilket grundar sig på självförtroende och bör tolkas som att även egenskapen 

självförtroende är viktig för företagsamhet (Johannisson et al. 2000:44). Självförtroendets 

betydelse för entreprenören och utövandet av entreprenörskap har redan tidigare framhållits 

med fakta tagna ur bl. a. följande källor, Backström-Widjeskog (2008:93), Landström 

(1999:64) och Nyström (2005:16). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Entreprenöriella kännetecken 

 

2.3. Dagens teorier 

I dagens läge har entreprenörskapsforskningen utvecklats till en mix bestående av flera olika 

forskningstraditioner, vilket lett till att den anses vara för mångfacetterad, bred och spretig 
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forskning med anslag inom företagsekonomi, nationalekonomi, finansteori, geografi, 

historia, sociologi och socialantropologi vunnit terräng (Bjerke 2005:97 och Leffler 2006:85). 

Till följd av detta har forskningen också breddats, mycket tack vare att just flera olika 

vetenskapsinriktningar börjat intressera sig för entreprenörskap enligt Landström & 

Löwegren (2008:20). Enligt Leffler (2006:85) finns inga tydliga gränser mellan disciplinerna 

utan de både kompletterar och överlappar varandra, men samtidigt betraktas den breda 

forskningsinriktningen både som en tillgång och ett problem. Och ett grundläggande 

problem inom entreprenörskapsforskningen är att den inte helt och hållet kan betraktas som 

en egen disciplin enligt Landström (1999:102). Därför har det uppstått ett behov av ny 

teoribildning för att om möjligt kunna definiera fenomenet entreprenörskap, vilket inte är 

någon lätt uppgift. Dagens entreprenörskapsforskning har därför en mera multidisciplinär 

karaktär enligt Landström (1999:127), i likhet med Backström-Widjeskog (2008:38) som 

sammanfattar entreprenörskap som en aktuell multidisciplinär samhällsföreteelse definierad 

i sitt unika sammanhang. Inom ramen för denna avhandling inskränker jag mig till att enbart 

kort beröra beteendevetenskapliga forskningsbidrag tillsammans med en kortfattad 

redogörelse för företagsekonomisk forskning, innan jag går in på den entreprenöriella 

processen i avsnittet.  

 

2.3.1 Dagens teorier med utgångspunkt i beteendevetenskapen 

Fortfarande utövas forskning utgående från individen entreprenören, och då främst inom det 

beteendevetenskapliga fältet. Det är främst inom disciplinerna psykologi och 

organisationsbeteende man strävar till att försöka förstå entreprenören alternativt 

entreprenörskapet, vilket lett till att begreppen kommit att indelas i fyra olika områden enligt 

Landström 1999:69: 

 

a) Fokus på individen 

b) Fokus på självtillit 

c) Fokus på individens fria val 

d) Fokus på den sociala och kulturella kontexten 

 

Inom forskningsområdet a) med fokus på individen, ligger tyngdpunkten på de personliga 

egenskaper som är kännetecknande för entreprenören tillsammans med för denne 

karaktäristiska behov och bakgrund (Landström 1999:70). Forskningsområdet har i stor 

utsträckning redan berörts i kapitel 2.2 i denna avhandling. Följande delområde (b) med 

fokus på självtillit utgår från entreprenörens förebilder. Typiska förebilder är entreprenörens 

föräldrar vilka ofta själva utövat entreprenörskap i form av företagande. Detta förhållande 

anses enligt forskningen bidra till en större grad av självtillit hos entreprenören, vilket i sin 
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tur är positivt med tanke på utövandet av ett framgångsrikt entreprenörskap (Landström 

1999:72). Forskning med fokus på individens fria val (c) utgår i sin tur från entreprenörens 

intentioner eller avsikter att starta ett företag. Utöver detta krävs enligt forskarna en 

avgörande utlösande händelse som bidrar till att entreprenören verkligen skrider till verket 

och grundar ett företag (Landström 1999:74). Det fjärde området (d) med fokus på den 

kulturella och sociala kontexten framträder tydligast i jämförelser olika länder emellan. 

Denna forskningsinriktning påvisar att kulturen och miljön har en märkbar betydelse för 

entreprenörskapet, och att länder med hög entreprenöriell aktivitet i regel sammanfaller med 

invånarnas inställning till och acceptans av entreprenörskap, vilket bidrar till att det utgör en 

integrerad del av samhället enligt Landström (1999:76). 

 

2.3.2 Dagens teorier med utgångspunkt i företagsekonomi 

Till skillnad från föregående stycke med forskning utgående från individen, så har dagens 

forskning med avstamp i företagsekonomiska vetenskaper mera fäst uppmärksamheten på 

studier av själva organisationen företaget eller s.k. organisationsteori. Som vetenskaplig 

disciplin härstammar organisationsteorin ursprungligen från Tyskland (Brunsson 2010:9). 

Avsikterna inom företagsekonomiska vetenskapen är att höja kunskapsnivån om företagens 

verksamhetsförutsättningar och villkor med fokus på exempelvis ekonomisk expansion, 

affärskunnande och utveckling av företagen enligt Backström-Widjeskog (2008:42). 

Landström (1999:128) kompletterar listan med discipliner som finansiering, 

marknadsföring, och strategisk ledning, även de centrala ämnen inom organisationsteorin. 

Brunsson (2010:14–18) delar in företagsekonomin i fem områden, nämligen 

organisationsteori, marknadsföring, redovisning, administration och management, men 

konstaterar samtidigt att själva begreppet företagsekonomi kan uppfattas som förvirrande. 

Han tillägger dock att företagsekonomiska frågor är spännande och viktiga. Intressanta 

frågeställningar ur företagsekonomisk synvinkel sett kan enligt Landström (1999:128) vara: 

Hur etableras ny företagsverksamhet? Hur leds och styrs ny företagsverksamhet? Hur 

hanteras begränsade resurser i företagen? Vilka faktorer påverkar? Hur påverkar 

entreprenören andra o.s.v? Svaren torde självfallet stå att finna ur den omfattande 

forskningen inom området.  

 
Den egentliga företagsverksamheten benämns i flertalet sammanhang för yttre 

företagsamhet i vilken fokuseringen ligger på kognitiva färdigheter och konkret handlande 

enligt Backström-Widjeskog (2008:51). Enligt bl.a. Leskinen (2000:8) i likhet med 

Backström-Widjeskog (2008:36) avser yttre företagsamhet rent praktisk utövning av 

företagsverksamhet, vilket innefattar åtgärder som att grunda, äga och driva ett företag 

utgående från en affärsidé baserat på kunskaper och färdigheter i företagande. Ytterligare en 

kortfattad och koncis beskrivning ges av Leffler (2006:84) som säger att yttre företagsamhet 
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rent konkret innebär att starta och ta hand om en egen affärsverksamhet, medan Alikoski et 

al. (2009:11) framhåller ägande och ledning som det mest centrala. 

 

Till skillnad från renodlad företagsekonomisk forskning skulle alltså de ovan stående 

uppfattningarna om yttre företagsamhets-begreppet enligt min egen personliga åsikt åter 

leda in oss på den entreprenörskapsmässiga kontexten inom beteendevetenskapen, där 

individen och dennes handlande står i blickpunkten framom andra faktorer.   

 

2.3.3 Den entreprenöriella processen 

Inom dagens forskning har dock skett en förskjutning av intresset från individen 

entreprenören och företagsekonomiska aspekter till fokus på den entreprenöriella processen. 

Den är exempelvis enligt Landström (1999:96) koncentrerad till frågeställningar gällande hur 

affärsmöjligheter upptäcks och hur företagsetablering görs, och rör sig om i huvudsak två 

processer; etableringsprocessen och företagets tillväxtprocess (Landström (1999:85). 

Tillsammans med Löwegren har Landström senare utvecklat sin syn på den entreprenöriella 

processen och likställer den helt och hållet med etableringsprocessen (Landström & 

Löwegren 2008:67, 95). Sundnäs et al. (2002:61) betraktar i sin tur den entreprenöriella 

processen som en indelning i två olika forskningsläger, nämligen småföretagsutveckling och 

sedvanlig företagsledning. En något annorlunda syn på den entreprenöriella processen 

framställs av Bygrave och Hofer (1991:16) vilken enligt dem handlar om att upptäcka och ta 

tillvara möjligheter. Bjerke (2005:97) utvecklar resonemanget ytterligare med att det 

akademiska intresseområdet entreprenörskap inkluderar aktiviteter som att utnyttja 

tillfällen och möjligheter med allt vad det innebär som ett alternativ, medan ett annat är att 

uppfatta entreprenörskapet som en process där nya (affärs-)organisationer uppstår i form 

av företag. De bägge synsätten kan myckel väl kombineras i en och samma process menar 

Bjerke. Att uppfatta varje händelse och handling som en möjligheternas begivenhet är ett 

annat forskningsbidrag där Johannisson (2005) framställer entreprenörskapet som en 

individbaserad process i vilken individen söker bekräftelse och identitet snarare än 

ekonomisk vinning.  

 

Etableringsprocessen utgörs enligt Landström (1999:87) av ett antal aktiviter vilka 

sammanförs i olika faser. En central aktivitet utgör här just upptäckten av affärsmöjligheter, 

åtföljd av andra centrala aktiviteter. Syftet med forskningen är att kunna få svar på frågan 

hur det går till att starta nya företag. Enligt min uppfattning skulle dessa åtgärder omfatta ett 

klarläggande av vilka är de typiska faktorer som förväntas bidra till att nya företag 

uppstår? Resonemanget bygger på antagandet att så kallade ”företagsetableringsbidragande” 

faktorer verkligen kan identifieras. 
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Landström & Löwegrens syn på etableringsprocessen bygger på resonemanget att nya företag 

kan startas på många olika sätt, några enhetliga mönster eller modeller för detta förekommer 

inte (Landström & Löwegren 2008:67, 70). Samtidigt konstaterar de att vissa mönster av 

aktiviteter i etableringsprocessen kan vara mera eller mindre framgångsrika, och de 

presenterar en modell på en etableringsprocess innehållande 5 olika steg eller aktiviteter som 

beskrivning (Landström & Löwegren 2008:69).  Vidare har de delat upp 

etableringsprocessen i två parallella och delvis integrerade delprocesser: Processen att 

utveckla affärsidén och processen att etablera ett nytt företag eller den s.k dubbla 

etableringsprocessen. (Landström & Löwegren, 2008:72). 

 

Forskningen har även riktat blickarna mot företag stadda i tillväxt, eftersom tillväxtföretagen 

betraktas enligt forskarna som ett utslag av kontinuerligt entreprenörskap (Landström 

1999:91). Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv betraktat är tillväxtföretagen av 

synnerligen stort intresse eftersom just dessa företag förväntas bidra till upprätthållandet av 

vårt välfärdssamhälle som kan garantera en dräglig levnadstandard för invånarna. De 

processer forskarna intresserar sig för utgörs enligt Landström (1999:91) av följande 

frågeställningar; Vad är det som gör att vissa företag växer medan andra inte gör det? 

Vilken är entreprenörens betydelse för företagets tillväxt, och vad kännetecknar ett 

tillväxtföretag? En central målsättning inom forskningsområdet är således att i första hand 

kunna identifiera samt stödja företag med förutsättningar för tillväxt och främst med 

företagare inställda på en utveckling innehållande tillväxt. 

 

Forskningen med inriktning på småföretagsutveckling har enligt Sundnäs et al. (2002:61) 

koncentrerat sig på företagens utvecklingsfaser- och mönster, vilket innebär att forskningen 

delvis påminner om och tillika tangerar karaktären på forskning inriktad på företagens 

tillväxt, vilket berörts ovan. Forskning på just småföretagsutveckling är enligt Sundnäs et al. 

(2002:68) väl motiverat av den anledningen att småföretagen är viktiga för 

samhällsekonomin då de sysselsätter överlägset mest människor av alla företag i Finland 

enligt statistiska uppgifter. Entreprenörskap utövat i form av småföretagande är således en 

mycket viktig resurs för vårt samhälle enligt Sundnäs et al. (2002:17). Sundnäs et al 

(2002:79–80) har vidare konstaterat att det förekommer otaliga varianter av 

utvecklingsmodeller för småföretag eftersom varje företag har sin egen specifika lösning för 

hur det skall utvecklas. Orsakerna till detta förhållande står att finna i företagets 

etableringsprocess vilken utgår från entreprenören själv, företagsidén och resurserna, alla 

mer eller mindre unika faktorer. 
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Även företagsledning har rönt stort intresse inom olika forskningsdiscipliner och anses 

därför vara splittrad och generaliserad (Sundnäs et al 2002:89–90). Samma källa hävdar att 

ett välutvecklat ledarskap är företagets styrfunktion och av central betydelse för företagets 

existens och utveckling, vilket gör också företagsledning till en central del av den 

entreprenöriella processen. Frågan hur ett företag skall styras är synnerligen komplex enligt 

Sundnäs et al (2002:93) och av den anledningen borde ett bra ledarskap ha hög prioritet. En 

väl skött företagsledning kan vara nyckel till framgång medan en illa skött kan leda till 

katastrof för företaget. 

 
Enligt Bygrave & Hofer (1991:16) innefattar således den entreprenöriella processen att 

upptäcka och ta tillvara möjligheter. Genom att studera vad det innebär att upptäcka nya 

möjligheter, vilka nyckelfaktorer som är framgångsrika i företagsetableringar samt att ta reda 

på hur dessa aktiviteter skiljer sig olika företag emellan hoppas man få svar på frågorna hur 

den entreprenöriella processen fungerar. Enligt dem har den entreprenöriella processen vissa 

speciella särdrag som innebär att den är diskontinuerlig och dynamisk, och samtidigt unik 

eftersom inget företag är ett annat likt. Den involverar dock flera interna och externa 

variabler vilket leder till extrem känslighet för processens utfall (Landström 1999:97). 

 
Den entreprenöriella process Johannisson (2005:111–112) framhåller bygger på hans teorier 

om entreprenörskapets paradoxer i syfte att framhäva ”begivenheten” med 

entreprenörskapets praktik för individen. I praktiken går entreprenörskap i huvudsak ut på 

att i konkret handling organisera och materialisera ny företagsverksamhet på basis av 

visioner (Johannisson 2005:9, 283). Det förutsätter i sin tur att individen är företagsam i 

vardagslivet, vilket enligt Johannisson (2005:28) handlar om att ta initiativ och företa sig 

något, som att tillsammans med andra människor ta ansvar för att få någonting uträttat på 

ett nyfiket, lekfullt och beslutsamt sätt. Det är m.a.o. interaktionen individer emellan som är 

central, vilket skapar förutsättningar för att en ny verksamhet skall kunna realiseras hävdar 

Johannisson (2005:284). En beständig entreprenöriell verksamhet kännetecknas också av 

vardaglig envetenhet och ”gnetighet”, och resultatet av dylika handlingar skulle enligt 

Johannisson (2005:34) uppstå i form av exempelvis nya företag. För att entreprenören skall 

kunna etablera ny verksamhet eller ett företag bör denne dra nytta av sitt personliga nätverk 

(Johannisson 2005:35), och av den orsaken är ett personligt nätverk av central betydelse för 

entreprenören. Ett personligt nätverk bestående av starka och stabila kontakter är en stor 

tillgång för entreprenören, ett förhållande som genomgående betonas av Johannisson 

(2005:57–59). Entreprenörskap utövas av alla personer som agerar autentiskt och söker 

självförverkligande genom att ge svängrum åt ”begivenheten” i sina liv avslutar Johannisson 

(2005:310, 347). 
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Vid en granskning av dagens entreprenörskapsforskning är det utmärkande att förmåga att 

upptäcka möjligheter i kombination med tillvaratagande av dessa möjligheter i regel kan 

uppfattas som ett gemensamt kännetecken för den entreprenöriella processen, något jag vill 

ta fasta på. Enligt Leffler (2006:52) kan man genom att studera entreprenöriella processer 

hitta svar på frågor om vad det innebär att upptäcka nya möjligheter och tillika se vilka 

nyckelfaktorer som är framgångsrika i företagsetableringar. Det innebär enligt min 

uppfattning att i desto större omfattning man tar del av forskningen, desto mera 

framträdande blir kopplingen mellan entreprenörskap och företagande. Distansgymnasiet 

(2012) beskriver entreprenörskapsprocessen som en process där en individ eller en 

organisation skapar eller förverkligar nya idéer och tillvägagångssätt. Antagandet bygger på 

ett förhållande där man redan är medveten om befintliga möjligheter, och står i beråd att 

utnyttja dessa. Sammanfattningsvis blir intrycket av forskningen om den entreprenöriella 

processen att den med utgångspunkt i entreprenörskap med entreprenören som central 

gestalt leder fram till att nya företag uppstår. De entreprenöriella processerna, tillsammans 

med individerna som står för genomförandet av dessa, blir det som sammantaget ska visa om 

en individ kan betraktas som en entreprenör eller inte enligt Leffler (2006:86). Svaret på 

frågan varför entreprenöriella processer är föremål för omfattande forskning samt anses 

viktiga levereras med all tydlighet av Landström & Löwegren (2009:21, 54) vilka hävdar att: 

Syftet med den entreprenöriella processen är att skapa nya företag! 

 

2.3.4 Sambandet entreprenörskap och företagande 

Redan i inledningen av denna avhandling redde jag ut orsakerna till att nya företag behövs, 

och återkommer här till problemställningen. Som bekant har jag redan konstaterat att 

företagen är viktiga för att de utgör den primära drivkraften i vår ekonomi enligt exempelvis 

Sundnäs et al. (2002:9). Den kanske viktigaste förutsättningen för att få nya företag är att det 

finns en vilja hos någon att bli företagare, vilket jag inledningsvis kommer att beröra här. Jag 

återkommer senare till de övriga aspekterna kring detta. I den här diskussionen har jag 

därför valt att enbart beröra förhållanden där individen väljer att ensam eller tillsammans 

med andra grunda ett helt nytt företag. Förhållanden där individen fått ärva eller köpt in sig 

helt eller delvis i ett redan existerande företag går jag inte in på här. Utgångspunkten för 

diskussionen är individens egen vilja tillsammans med dennes motiv. Motiven till att starta 

eget företag är alltid personliga och ligger till grund för de beslut som individen fattar.  

 

Vilka är då orsakerna eller motiven till att någon väljer att starta eget företag? Jag har bl.a. 

tidigare redogjort för McClellands tre grundläggande behov eller motiv, nämligen makt-, 

samhörighets- och prestationsmotiv, vilka framställs som bidragande faktorer till att 

entreprenörskap frodas och nya företag bildas till följd av det. Självfallet förekommer även 
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andra bidragande orsaker till att någon fattar beslutet att starta eget, eller att bli företagare. 

Landström & Löwegren (2009:87) ser beslutet att bli företagare som ett karriärval, men de 

anger också behov av oberoende, kontroll, flexibilitet, att nå finansiell framgång och 

självförverkligande som givna orsaker eller motiv till företagande. De har även noterat att 

den som väljer en karriär som entreprenör eller företagare har ett mindre behov av 

uppskattning från andra människor än övriga. Att vara oberoende och fri är två vanliga skäl 

som Brunsson (2010:31) lyfter fram som motiv, och tillägger att det anses vara genuint 

positivt att äga och arbeta i eget företag. Skärvad & Olsson (2008:18) hänvisar i sin forskning 

till undersökningar där nyföretagare angett som motiv att få arbeta självständigt och att 

förverkliga sina idéer som huvudorsaker till att de startat eget företag, medan t.ex. Alikoski 

et al. (2009:12) utökar listan med att helt enkelt lyfta fram vilja att nå framgång som 

centralt motiv. Liknande orsaker till att starta eget företag framlägger Keskuskauppakamari 

(2011:7) i sin pamflett, där motiven anges vara möjligheter till självständighet, frihet, 

självförverkligande och att bli förmögen för företagaren. Möjligheten att bli rik leder oss in 

på ambitionen att tjäna pengar som motiv. Enligt Alikoski et al. (2009:12) finns en klar 

målsättning med att bedriva en företagsverksamhet; att tjäna pengar! Ett mera formellt 

uttryck för detta förhållande ger Suomen Uusyrityskeskukset ry (2011:4) som säger att 

företagaren är en person som ensam eller tillsammans med andra bedriver affärsverksamhet 

i ett företag vars mål är att göra vinst. 

 

Utöver individer med vilja och motiv till att starta eget företag krävs ytterligare två viktiga 

ingredienser. För att ett nytt företag skall kunna uppstå förutsätts en affärsidé som berättar 

hur eller på vilket sätt företagaren eller företaget tänker göra för att tjäna pengar, samt 

dessutom kapital säger Skärvad & Olsson (2008:18). Individer med avsikter att starta företag 

benämns både som företagare och entreprenör av Skärvad & Olsson (2008:18). Till skillnad 

från Skärvad & Olsson presenterar Distansgymnasiet (2012) motsvarande förhållande med 

hjälp av andra begrepp. Individen som startar företag benämns grundare och ägare och 

avser entreprenören och företagaren i likhet med Skärvad & Olsson. Istället för affärsidén 

använder Distansgymnasiet (2012) begreppet möjligheten som upptäcks av entreprenören i 

samma bemärkelse. Den tredje faktorn som Distansgymnasiet framhåller är resurser, 

bestående av pengar, fysiska resurser och intellektuellt kapital (mänskliga resurser). 

Upptäckande av (affärs-) möjligheter skulle m.a.o. motsvara affärsidén, medan resurser och 

kapital i princip bägge handlar om samma saker, som jag uppfattar saken. Bägge synsätten 

bygger alltså på tre dimensioner med entreprenören som central figur som förutsättning för 

att nya företag skall uppstå. När alla tre ovan nämnda krav uppfylls samtidigt, i en kontext 

där förekommer en person med vilja att starta eget företag, en bärkraftig affärsidé samt med 

tillräckliga resurser, finns förutsättningar för att ett företag kan uppstå. Detta resonemang 
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grundar sig på antagandet att en entreprenör som uppträder tillsammans med en affärsidé 

och resurser, är den som blir företagare genom att starta ett eget företag. Kontentan av detta 

blir enligt Landström & Löwegren (2009:19) följande: Entreprenören är den som startar 

företag! Slutsatsen som kan dras på basis av ovan stående resonemang innebär därmed att 

begreppen entreprenör och företagare kan användas parallellt som uttryck för samma 

företeelse ifall inte en uttrycklig skillnad görs mellan de bägge (Sundnäs et al. 2002:46).  

 

Vad är då en företagare? Frågeställningen lyfts fram av bl.a. Brunsson (2010:36) på ett 

tankeväckande sätt. Är det myndigheternas åsikt som avgör saken, eller är företagaren den 

som känner sig som företagare, eller en person som av andra betraktas som en företagare? 

Det gemensama särdraget här är att företagaren utövar någon form av ”business” eller 

företagsverksamhet som jag uppfattar saken. Rent formellt skall i Finland verksamma företag 

vara registrerade i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRH 

2012), och ansvaret för att det nya företagets etableringsanmälan görs till dit ligger hos 

företagets grundare eller företagaren själv. Eftersom företagaren tar initiativet till att starta 

eget företag, kan man förmoda att denne därmed anser sig vara och följaktligen känner sig 

som företagare. Då företagaren gjort etableringsanmälan och det nya företaget registrerats i 

handelsregistret skulle det mot bakgrund av föregående resonemang falla sig naturligt att 

även omgivningen torde betrakta företagets grundare och ägare som företagare. Det innebär 

i praktiken att alla tre kriterier uppfylls samtidigt i Brunssons (2010:37) frågeställning enligt 

min uppfattning. 

 

Ett annat ofta förekommande gemensamt särdrag för entreprenörer eller företagare är att 

utövandet av entreprenörskapet tar sig uttryck i att privatlivet och affärslivet flyter samman 

och blir en livsstil för företagaren. Detta förhållande framhålls av bl.a. Sundnäs et al. 

(2002:47, 80), Johannisson (2005:37), Distansgymnasiet (2012) samt av 

nyföretagarcentralerna i Finland (Suomen Uusyrityskeskukset ry 2011:4) vilket ger 

ytterligare belägg för att entreprenörskap och företagande i regel är förenade i en och samma 

process enligt min syn på saken. I övrigt är företagandet en övergripande livsstil som är 

krävande, utmanande, men samtidigt givande och rolig enligt Meretniemi & Ylönen 

(2008:8)! Eftersom företagsutövning påverkar livsstilen så förutsätter den förmåga att leda 

sig själv (vara självgående), självdisciplin, och livskontroll tillägger samma källa (Meretniemi 

& Ylönen 2008:8). Enligt Alikoski et al. (2009:10) handlar företagande mera om tanke-, 

handlings-, och förhållningssätt hos entreprenören, vilket för tankarna till att man avser 

förekomsten av en speciell företagarlivsstil. Företagsutövande framställs m.a.o. av flertalet 

källor i positiva ordalag där fördelar framhålls men givetvis bör läsaren också vara medveten 
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om förekomsten av nackdelar med företagande. Jag har dock medvetet valt att inte gå in på 

dem i dethär skedet. 

 

2.3.5 Multidisciplinär forskning 

Enligt Backström-Widjeskog (2008:38) kännetecknas den multidisciplinära forskningen av 

forskare med benägenhet att främst använda sig av termer som förekommer inom eget 

forskningsområde, dels för att framhäva den egna forskningen (Leffler 2006:82). Det tar sig 

uttryck i att t.ex. forskare inom området företagsekonomi och beteendevetare associerar 

entreprenörskap i förhållande till antingen ekonomiska perspektiv alternativt utgående från 

individen, vilket innebär att helt olika aspekter framträder. Fördelen med detta är att vardera 

disciplinen ger uttryck för olika perspektiv vilket medger möjligheter till en mera nyanserad 

och fördjupad kunskap hos läsaren. Liknande resonemang förekommer även hos Landström 

(1999:127), som påpekar att olika ämnesdiscipliner kompletterar varandra men på olika sätt. 

Risken är dock enligt Backström-Widjeskog (2008:38) att forskningen kan tendera bli för 

svår att överblicka och kan enligt min syn på saken t.o.m. uppfattas vara förvirrande i vissa 

sammanhang. Trots detta förhållande är det nödvändigt att de olika perspektiven bör 

kombineras för att förhoppningsvis få en helhetsbild av temat menar Backström-Widjeskog 

(2008:41). Faktum är att det enligt Landström (1999:128, 136) idag finns mycket stor mängd 

empirisk forskning om entreprenörskap och småföretag som naturligtvis berikar ämnet.  

 

Men den multidisciplinära entreprenörskapsforskningens karaktär och omfattning ger även 

upphov till problem av olika slag (Landström 1999:129–131). Dels är resultatet en 

fragmenterad forskning som beror på den stora mängden forskning vilket i sin tur försvårar 

överblicken. Detta förhållande har jag redan berört i föregående stycke. Ett annat utfall är att 

varje forskningsområde betraktar ämnet enbart utifrån sin egen synvinkel och bildar sina 

uppfattningar utgående från det perspektivet och inte bemödar eller tillåter sig påverkas av 

influenser från andra forskningsområden i tillräcklig omfattning (Landström 1999:136). Det 

tredje problemet som Landström (1999:130) framhåller är det stora antalet forskare med 

bakgrund i olika discipliner som sporadiskt tar sig an entreprenörskapsområdet och vilka 

således kunnat konstateras ha bristfälliga förkunskaper med avseende på begrepp, modeller 

och metoder. Det föreligger också risk för att entreprenörskapsforskningen låter sig styras av 

andra forskningsdiscipliner dels p.g.a. bristande medvetenhet från forskarnas sida. Den 

multidisciplinära karaktären på ämnet måste således behandlas med medvetenhet och 

varsamhet avslutar Landström (1999:131). 
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2.3.6 Entreprenörskapslärande utgående från Gibb 

Med tanke på dagens entreprenörskapsforskning, kan Gibbs bidrag till ämnet främst inom 

entreprenörskapslärande och -fostran inte förbises. För att skapa förutsättningar för nya 

entreprenörer och företagare har Gibb (1998:32) riktat in sin forskning på att undersöka hur 

morgondagens entreprenörer borde utbildas och vilka utmaningar det innebär för 

utbildningssystemen. Han pekar speciellt på vikten av att framhålla företagsamhet och 

entreprenörskap på ett pedagogiskt sätt (Gibb 1998:32), vilket innebär att skolornas och 

utbildningsväsendets roller i detta sammanhang är uppenbara. Genom att lyfta fram speciellt 

tre faktorer, nämligen entreprenöriella beteenden, egenskaper och kunskaper, alla centrala 

för entreprenörskap, belyser Gibb kärnan i entreprenörskapslärandet. Utmärkande för dessa 

tre karaktäristiska är att beteendet består av sådana attribut som är kännetecknande eller 

typiskt för individen, egenskaper vilka utgör en del av personligheten som är påverkbara av 

omgivningen och därför utvecklingsbara, i likhet med kunskaperna eller individuella 

färdigheter som även de mer eller mindre kan utvecklas hos individen säger Gibb (1998:32– 

33 och 2002b:254). Just det är en grundförutsättning för hela processen, och därför anser 

Gibb (1998:34) att det i utbildningssammanhang är viktigt med förståelse för och insikter i 

just entreprenörskap. Han framhåller också vikten av att utbildningsprogrammen i 

entreprenörskap bör anpassas speciellt till studerandenas behov, av den anledningen att den 

ökade globaliseringen med allt vad den innebär förväntas leda till hårdare villkor för 

företagen i framtiden (Gibb 1998:35).  

 

Behovet Gibb & Hannon (2006:1, 3) och Gibb (2006:4) speciellt framhåller är nämligen att 

bereda de studerande för ett liv präglat av osäkerhet och komplexitet. Dit hör också att lära 

sig bemästra situationer med osäkerhet och komplexitet som uppstår både i arbets- och 

privatlivet samt uttryckligen i entreprenöriella sammanhang enligt Gibb & Hannon (2006:5) 

och Gibb (2006:4). För att klara sig under dessa förhållanden bör studeranden även utveckla 

sin förmåga att uppfatta och ta tillvara möjligheter vartefter de uppstår, fortsätter Gibb 

(2006:4). Av den anledningen anser Gibb (2002b:258) och Gibb & Hannon (2006:1) att 

utbildningen generellt sett borde inriktas på entreprenörskap och företagande i större 

omfattning framom utbildning i ”business” eller sedvanlig företagsverksamhet. En sådan 

utbildning innefattar åtgärder som att skapa en gynnsam miljö för entreprenörskapslärande, 

där fokus ligger på utveckling och stimulering av entreprenöriellt beteende i miljöer präglade 

av osäkerhet och komplexitet (Gibb 2002a: 135, 147). Det leder i sin tur fram till följande 

frågeställning; -Hurudan miljö gynnar och understöder entreprenörskapslärande? En sådan 

miljö kännetecknas av en pedagogik som stimulerar entreprenöriellt beteende. Märkväl att 

här avses inte specifikt entreprenöriella egenskaper och kunskaper vilka kan läras och 

förbättras även med hjälp av andra metoder. Nyckelutmaningen består i enligt Gibb 
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(2002a:143) att kunna skapa en lärmiljö i vilken de studerande ges möjligheter till ”att lära 

sig att lära sig själva” sådana saker som krävs i entreprenöriella miljöer och sammanhang.  

Avsikten är att de studerande verkligen skall lära sig förstå entreprenörens livsvillkor och 

förutsättningar samt en entreprenöriellt lagd persons karaktär (Gibb 2006:21–22). För att 

kunna uppnå en sådan förståelse menar Gibb (2002b:258) att det krävs möjligheter till 

lärande i en miljö som simulerar entreprenörens villkor präglade av osäkerhet och 

komplexitet, för att skapa en känsla för den entreprenöriella kulturen och värderingar hos 

studerandena. Utmaningen utgörs av att kunna hjälpa de studerande att komma till insikt 

om vad som krävs och på vilket sätt detta kan göras. Gibb (2002b:250 och 2006:7) 

framhåller att förståelsen för entreprenörskap fås genom att skapa en förståelse för på vilket 

sätt entreprenören ser, känner, gör, tänker och lär saker. Syftet med läroprocessen är enligt 

Gibb (2002a:135, 2002b:258) och Gibb & Hannon (2006:20) att de studerande skall lära sig 

leva som entreprenöriella personer under rådande förhållanden med osäkerhet och 

komplexitet och samtidigt utveckla en förmåga att leva och tillika trivas med sin situation 

oavsett omständigheterna och villkoren.  

 

En annan utmaning ligger i att kunna införa entreprenörskap som en integrerad del 

tillsammans med andra ämnen i utbildningen, där de studerande bereds möjligheter att 

praktisk pröva på detta och således själva få uppleva samt få erfarenheter av entreprenörskap 

istället för konventionell undervisning knuten till enbart ekonomisk kunskap (Gibb 1998:36 

och 2002b:258). Målsättningen med dagens entreprenörskapsutbildning skulle enligt Gibb 

(1998:38) bestå av följande faktorer: 

 

- Skapa ekonomisk medvetenhet hos studeranden. 

- Skapa större förståelse för affärsliv, industri och ledarskap hos studeranden. 

- Utveckla förståelse för småföretagsverksamhet och ledning av den hos studeranden. 

- Bereda studerande möjligheter att delta i simulerad företagsverksamhet (som t.e.x. 

Ung Företagsamhet, min kommentar). 

- Utveckla kommunikations-, presentations-, förhandlings-, och problemlösnings-

förmåga samt IT-kunskaper hos studeranden. 

- Bereda möjligheter till karriärplanering för studeranden. 

- Lärande i arbete. 

- Utveckla samarbete med affärslivet och med andra skolor. 

 

En sista(?) utmaning för entreprenörskapslärande ligger i att hitta rätt kombination av 

utbildning, ledarskap och affärsverksamhet. Det i sin tur förutsätter ett överenskommet 

koncept mellan parterna som innehåller tydliga målsättningar. I grund och botten handlar 
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det om att kunna ta vara på de bästa bitarna ur varje del av entreprenörskapsutbildningen 

och forma det till ett ”bästa möjliga program” enligt Gibb (1998:38).  

 

2.4. Sammanfattning om entreprenörskapsforskning 

Här gör jag i korta ordalag sammanfattningar över i tur och ordning tidigare, senare och 

dagens entreprenörskapsforskning. 

 

2.4.1 Sammanfattning av tidigare forskning  

Ett flertal forskare med ursprung inom nationalekonomi har under en lång tidsperiod, som 

sträcker sig 300 år tillbaka i tiden, presenterat sina rön och framlagt flertalet olika teorier om 

entreprenörskap. Trots denna mångfald kan inte någon direkt enhetlig teori eller något 

synsätt vara mera utmärkande än andra för hur entreprenörskapet skall definieras. 

Gemensamt för dessa teorier är att inom den ekonomiska forskningen har fem 

entreprenöriella roller varit mera framträdande än andra. Enligt Landström (1999:54) och 

Backström-Widjeskog (2008:48), har entreprenörskapsforskarna under åren definierat 

entreprenörens roll som varande risktagare, koordinator av begränsade resurser, 

innovatör, möjlighetssökare och som kapitalist. Jag har inte berört rollen som kapitalist i 

denna avhandling, men nationalekonomins upphovsman, Smith (1723–1790), var den som 

kom att påverka synen på entreprenörskap trots att han inte berörde entreprenören i sina 

teorier, utan istället såg kapitalisten som den centrala rollen inom nationalekonomin enligt 

Landström (1999:28). Det var dock synen på entreprenören som risktagare som utgjorde 

den första egentliga definitionen av en entreprenör, vilket gjordes av Cantillon, en 

uppfattning som delades av Say och långt senare även av Knight. Say hade innan detta 

framlagt sin teori, enligt vilken entreprenören kunde betraktas som en koordinator av 

begränsade resurser, en uppfattning som betydligt senare kom att delas av Casson och även 

av Kirzner som jag uppfattar saken. Synsättet att betrakta entreprenören som en innovatör 

utvecklades i huvudsak i början av 1900-talet, med bidrag främst av Schumpeter som haft en 

central roll, och med bland annat Baumol och Harvard-traditionen som efterföljare. 

Entreprenörens roll som alert möjlighetssökare dök upp i forskningen i mitten av 1900-talet 

i och med Human action-traditionen och dess företrädare von Mises och von Hayek. Genom 

att utveckla dessa tankegångar kom Kirzner att senare ge ett betydande bidrag till 

forskningen, enligt Landström (1999:53–55). 

 

2.4.2 Sammanfattning av senare forskning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den beteendevetenskapliga forskningen tog fart i 

och med McClellands bidrag vars syfte var att kunna definiera entreprenörskapet genom att 

karaktärisera själva individen entreprenören, samt genom att forskningen kom att utvecklas 
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i en analytiskt orienterad och en psykoanalytiskt orienterad inriktning. Fokus inom den 

beteendevetenskapliga entreprenörskapsforskningens analytiska och psykoanalytiska 

inriktningar har legat på att försöka förklara varför vissa individer blir mera framgångsrika 

än andra entreprenörer, och vilka kvaliteter som är utmärkande för en framgångsrik 

entreprenör. I synnerhet karaktärsdragen som handlar om egenskaper samt drivkraft har 

fått stor uppmärksamhet. Resultatet av denna omfattande forskning har bidragit till att 

ständigt återkommande entreprenöriella egenskaper inom forskningen kan tyckas bestå av 

en till synes oändligt lång lista i dagens läge (Distansgymnasiet 2012, Landström 1999:65 och 

Kokko 2007:13–14). Utöver detta så har forskningen i stor utsträckning påvisat att 

uppväxtmiljön och bakgrunden också har stor betydelse för förekomsten av drivkraft hos 

individen samt på vilket sätt den tar sig uttryck, vilket i sin tur inverkar på och påverkas av 

entreprenörens olika motiv och behov (Leskinen 2000:29).  

 

Ytterligare en slutsats är att företagsamhet bidrar indirekt till att nya företag uppstår, vilket 

är gynnsamt för samhället vi vistas i både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv, ett 

förhållande som samtidigt bidrar till en positiv samhällsutveckling utveckling vilket ligger till 

grund för vår välfärd (Backström-Widjeskog 2008:51). Isynnerhet företeelsen inre 

företagsamhet betonas i dessa sammanhang inom entreprenörskapsforskningen. Den yttre 

företagsamheten är direkt beroende av den inre företagsamheten vilket är en förutsättning 

för att kunna lyckas exempelvis som företagare, enligt Backström-Widjeskog (2008:36).  

Detta bygger på antagandet att just entreprenören är till sin läggning en person som snabbt 

uppfattar förändringar i samhället och som samtidigt ser och tar vara på de möjligheter som 

kan uppstå till följd av dessa förändringar enligt Koiranen & Pohjansaari (1994:10). 

Sammanfattningsvis kan företagsamhet och entreprenörskap definieras som en 

ansvarstagande aktivitet, i kombination med förmågan att gripa tag i möjligheter när tillfälle 

till det yppar sig, enligt Backström-Widjeskog (2008:34).  

 

2.4.3 Sammanfattning av dagens forskning 

Entreprenörskapsforskningen består idag av flera forskningstraditioner, och gränserna dem 

emellan har mer och mer suddats ut (Leffler 2006:85). Det innebär att dagens 

entreprenörskapsforskning har fått en multidisciplinär karaktär, enligt Landström 

(1999:127). En förskjutning har skett från den individbaserade och den företagsekonomiskt 

inriktade forskningen till forskning med fokus på den entreprenöriella processen 

(Landström 1999:96). Exempel på discipliner inom den är studier av etableringsprocesser, 

tillväxtprocesser, småföretags-utveckling och förmåga att upptäcka samt ta tillvara 

tillfällen och möjligheter. Enligt Landström & Löwegren (2009:21, 54) är det huvudsakliga 

syftet med den entreprenöriella processen att skapa nya företag.  
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För att nya företag skall uppstå, krävs entreprenörer eller företagare, vilket leder oss till 

frågan; - Varför väljer någon att bli företagare? Ett självklart motiv är möjligheten att tjäna 

pengar, men bland forskningen framträder möjligheter till oberoende, självständighet, och 

självförverkligande som typiska orsaker till att starta eget företag. Vilja att nå framgång är 

ett annat vanligt förekommande motiv som är ett uttryck för individens prestationsmotiv 

eller -behov. Men valet att starta eget företag kan också vara följden av ett medvetet 

karriärval hos individen eller entreprenören (Landström & Löwegren 2009:87). 

Förutsättningarna att lyckas som företagare är förutom entreprenörens vilja och motiv 

beroende av en fungerande affärsidé tillsammans med materiella, mänskliga och finansiella 

resurser. Då Landström & Löwegren (2009:19) slår fast att entreprenören är den som startar 

företag, är det bevis för att entreprenören och företagaren är en och samma person i 

kontexter präglade av företagsverksamhetsutövning. 

 

Den multidisciplinära forskningen har både för- och nackdelar. Enligt Landström (1999:127) 

är kombinationen av olika forskningsinriktningar bra eftersom de kompletterar varandra 

vilket bidrar till en vidgad kunskap hos forskarna. Nackdelarna med den multidisciplinära 

forskningen är att den riskerar bli svåröverblickad och dessutom svår att omfatta för läsaren 

enligt Landström (1999:129–131) och Backström-Widjeskog (2008:38). 

 

Ytterligare bör ges utrymme för Gibbs bidrag till forskningen om entreprenörskapslärande. 

För att skapa förutsättningar för nya entreprenörer och företagare har Gibb (1998:32) riktat 

in sin forskning på att undersöka hur morgondagens entreprenörer borde utbildas och vilka 

utmaningar det för med sig för aktörerna. Enligt Gibb (2006:4) är det centrala syftet med 

entreprenörskapslärande att sporra studerandena att lära sig bemästra sammanhang 

präglade av osäkerhet och komplexitet, vilket är väsentligt för att klara sig som företagare. 

Genom att skapa lärmiljöer där de studerande ges möjligheter till ”att lära sig att lära sig 

själva” sådant som krävs av en entreprenör kan nämnda syfte uppnås enligt Gibb 

(2002a:143). 
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3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

I inledningen till detta kapitel redogör jag för undersökningens upplägg utgående från 

etablerade vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt. Jag har valt att beskriva 

vetenskapligt synsätt, vetenskaplig ansats och vetenskapligt angreppssätt eller metod, och 

därefter beröra datainsamlingsmetod och datainsamlingstekniker. Dessutom ingår här en 

beskrivning av urvalet för undersökningen, samt en redogörelse för utbildningsprogrammet 

Ung Företagsamhet (UF) som utgör ett centralt tema och är grundläggande för 

undersökningen. I avsnittet ingår även motiveringar till de metodologiska val jag gjort i 

denna avhandling.    

 

Därefter följer en beskrivning över undersökningens genomförande vilken först innehåller en 

redogörelse över bakgrunden till de frågor som använts i enkäten. Jag kommer att fråga för 

fråga motivera mitt val av formuleringen av frågorna och samtidigt försöka ge en beskrivning 

över på vilket sätt det är tänkt att respektive fråga skall fylla sitt syfte i sammanhanget. 

Utgångspunkten är att informationen från enkäten bör besvara problemformuleringarna och 

bidra till att syftet med min avhandling uppnås. En sammanställning av svaren på enkäten 

som utförts redovisas också i detta kapitel med hjälp av en presentation som bygger på den 

struktur som fastställts för avhandlingen enligt beskrivning. Strukturen på empiren utgår 

från fyra olika perspektiv, där utgångspunkten är en indelning av respondenterna i fyra 

grupper. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom samhällsvetenskapen är i huvudsak två inriktningar framträdande, nämligen 

hermeneutik och positivism (Andersen 1994:186). Av dessa två uppstod positivismen redan 

på 1830-talet som en utveckling av den empirisk-analytiska traditionen, och begreppet 

myntades av den franske filosofen Comte (1798–1857). Positivismen bygger på antagandet 

att det förekommer en sann verklighet och att en fullständig objektivitet råder vid 

genomförandet av vetenskapligt grundade undersökningar såsom olika fenomen, samt att det 

som undersöks är mätbart (Starrin & Svensson 1994:19). Sådana undersökningar kan vara av 

arten observationer eller experiment som antas leda fram till regelbundenheter eller 

matematiska beskrivningar vilka kan uppfattas som fakta och därmed representera den 

absoluta sanningen (Andersen 1994:28). Rent konkret är syftet med positivism att förklara 

det som undersökts. 

 

I motsats till positivismen, förutsätter hermeneutiken att subjektivitet råder hos forskaren 

vid genomförandet av undersökningen. Hermeneutiken kallas även tolkningslära och har 

som metod uppstått p.g.a svårigheter med att tolka äldre texter enligt Andersen (1994:187). 
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Metoden lämpar sig bäst för undersökningar av både det som uttalats eller skrivits av en eller 

flera personer. Vid tillämpning av den hermeneutiska metoden, är det viktigt att forskaren 

ser till helheten med syfte att förstå vad som avses genom tolkning av det som 

undersökningen gäller. Hermeneutiken förutsätter även viss förförståelse av ämnet hos 

forskaren vilket grundar sig på dennes subjektiva värderingar. För att forskaren skall kunna 

uppnå större förståelse och samtidigt få fördjupade kunskaper, krävs en fortsatt växelverkan 

mellan forskarens förståelse och förförståelse. För att forskaren skall kunna utveckla 

förförståelsen och samtidigt ändra uppfattning bör enligt Andersen (1994:193–194) en 

kontinuerlig dialog förekomma mellan forskaren och den som utforskas. Enligt Starrin & 

Svensson (1994:77) är målet med den hermeneutiska forskningen att kunna förstå olika 

handlingar och företeelser separat för sig, för att med hjälp av dessa kunskaper ha bättre 

möjligheter att erhålla en vidare förståelse samt utveckla ett nytt förhållningssätt till de 

handlingar och företeelser som undersökts i deras unika sammanhang. Tillvägagångssättet 

beskrivs inom forskningen även som den hermeneutiska cirkeln. 

 

3.2 Vetenskaplig ansats 

För att kunna behandla relationen mellan teori och empiri i vetenskapliga sammanhang och 

uppnå fördjupad kunskap finns följande tre ansatser att tillgå: deduktion, induktion och 

abduktion (Andersen 1994:143–144). 

 

3.2.1 Deduktiv ansats 

Vid tillämpning av den deduktiva ansatsen utgår forskaren från generella principer när han 

eller hon ställer eller utformar en hypotes som grundar sig på en teori. Teorin är av den 

orsaken mycket central vid tillämpning av den deduktiva ansatsen vilket ställer krav på 

forskarens kunskaper och förförståelse inom ämnet.  Avsikten är att med utgångspunkt i en 

hypotes kunna dra logiska slutsatser om enskilda verkliga händelser genom en undersökning 

(Andersen 1998:29 – 30). Deduktion kallas även bevisföringens väg, eftersom forskningen 

utgår från teoribildning som ställs mot empiri, vilket innebär att teorins hållbarhet testas 

genom jämförelse med en empirisk undersökning (Andersen 1994:145 och Alvesson & 

Sköldberg 1994:42). 

 

3.2.2 Induktiv ansats 

Den induktiva ansatsen utgår från undersökning av enskilda händelser och att på basis av 

undersökningens resultat dra slutsatser för att kunna skapa en teori eller grundläggande 

principer (Holme & Solvang 1997:57–58 och Andersen 1998:29–30). Tillvägagångssättet 

lämpar sig väl för fallstudier så som intervjuer av flera personer, och empirins resultat utgör 

därmed grunden för en ny generell teoribildning. Själva undersökningens genomförande och 
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resultat eller själva empirin är av den anledningen central för en ansats av induktiv karaktär, 

ett förhållande som gett upphov till att induktion även kallas upptäcktens väg. 

 

3.2.3 Abduktiv ansats 

Den tredje forskningsansatsen, abduktion, är i princip en kombination av deduktion och 

induktion (Alvesson & Sköldberg 1994:42). Ett abduktivt angreppssätt innebär att forskaren 

växelvis rör sig mellan teori och empiri under forskningsprocessen. Forskningens 

utgångspunkt kan antingen vara teori eller empiri, bägge metoderna är tillåtna. Under 

forskningsprocessens gång möjliggör den abduktiva ansatsen en stegvis utveckling av det 

empiriska forskningsområdet samtidigt som teorin granskas och finslipas. Abduktion 

innebär att empiri kombineras med teori, för att ge forskaren möjlighet att upptäcka mönster 

som förväntas bidra till att förståelse för undersökningen skall successivt växa fram under 

processens gång (Alvesson & Sköldberg 1994:42). 

 

3.2.4 Val av vetenskaplig ansats 

Jag har valt en deduktiv ansats som grund för min avhandling, eftersom tyngdpunkten för 

undersökningen har sitt ursprung i McClellands forskning om entreprenöriella behov, 

egenskaper och motiv. Dessutom är förekomsten av forskning med lokal anknytning 

tillgänglig, jag tänker här främst på de verk som Backström-Widjeskog (2008), Sundnäs et al. 

(2002) och Leskinen (1999, 2000) bidragit till forskningsområdet med. Av dessa är 

Leskinens bidrag intressant så tillvida då hennes forskning utförts i samma faciliteter eller 

skolbyggnad i Jakobstad utgående från dåtida program i Ung Företagsamhet, i likhet med 

min avhandling. Speciellt förhållandet med tillgång till lokalt förankrad forskning inom 

området är anmärkningsvärt vilket ger mig ett ypperligt tillfälle att dra nytta av dessa bidrag 

vid arbetet med min avhandling. Jag uppfattar mig dock tidvis se vissa svaga inslag av 

abduktiv karaktär angående forskningsansatsen, och vill av den anledningen inte utesluta de 

möjligheter denna typ av forskningsansats medger vid undersökningen. Vid tveksamma fall 

har jag genomgående strävat till att utgå från deduktiv ansats. 

 

3.3 Vetenskaplig metod 

Inom den samhällsvetenskaplioga forskningen förekommer i huvudsak två olika metoder, 

eller vetenskapliga angreppssätt, nämligen den kvantitativa och den kvalitativa metoden. 

Den kvantitativa metoden har sitt ursprung inom positivismen, medan den kvalitativa 

metoden är till sin karaktär hermeneutisk.  
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3.3.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden kännetecknas av undersökningar som är väl strukturerade och är 

dessutom styrda och formella till sin karaktär. Metoden förutsätter ett omfattande och 

tillräckligt utspritt urval för undersökningen samt objektivitet för att ett tillräckligt 

tillförlitligt resultat av undersökningen skall erhållas. Samtidigt förutsätts forskaren ha en 

viss distans till de informationskällor som används vid undersökningen. Syftet är att med 

hjälp av tillförlitliga metoder kunna utföra mätningar av det som undersöks eftersom 

resultatet skall kunna sammanställas och presenteras i siffror, vilka därefter kan omvandlas 

till statistiska data (Holme & Solvang 1997:76). Metoden lämpar sig för studier med ett stort 

urval mätbara enheter med avsikt att kunna omvandla informationen som erhålls till 

numeriska data. Förfarandet lämpar sig också för studier där det som undersöks kan anses 

vara ett representativt underlag, vilket därmed lämpar sig för slutsatser som dragits på basis 

av generaliseringar. 

 

Kvantitativa undersökningar som leder till mätbara och statistiskt användbara resultat kan 

enligt Holme & Solvang (1997:78) både beskrivas och förklaras. Studier utförda med 

tillämpning av den kvantitativa metoden eftersträvar dock inte att uppnå någon djupare 

förståelse för det undersökta fenomenet. 

 

3.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod däremot, förutsätter forskarens närhet till det undersökta subjektet, 

undersökningen genomförs i regel verbalt i form av aktivt samarbete mellan forskaren och 

dennes informationskällor, eller respondenter (Holme & Solvang 1997:78).  Kvalitativa 

undersökningar kan ge till omfattningen mycket information trots ett lågt antal 

respondenter. Känneteckande för den kvalitativa metoden är att den inte eftersträvar 

mätbara resultat, utan istället letar efter fenomen med unika kombinationer av kvaliteter och 

typiska företeelser, för att exempelvis kunna blottlägga avvikelser och olikheter. Metoden 

lämpar sig väl vid undersökningar av hur människor resonerar och handlar i olika situationer 

(Trost 2005:14).   

 

Den kvalitativa metodens särdrag är dess låga krav på struktur vilket samtidigt tillåter en hög 

grad av flexibilitet för forskaren. Resultatet av undersökningar med kvalitativ metod medger 

däremot endast låg generaliserbarhet. Enligt Holme & Solvang (1997:78), har även 

forskarens tolkning och uppfattning om undersökningen en central roll för dess resultat, 

d.v.s. hur teori och empiri knyts ihop och framläggs. 
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Syftet med kvalitativ metod är att med hjälp av tolkning av den insamlade information få en 

helhetsbild av studien, för att uppnå en fördjupad förståelse av det bakomliggande 

fenomenet. 

 

Den kvalitativa metodens styrka ligger m.a.o. i själva förståelsen av det unika i fenomenet 

enligt Holme & Solvang (1997:78), någon förklaring eftersträvas alltså inte (Andersen 

1998:31). Under vissa förutsättningar är det även möjligt att kombinera kvalitativ metod med 

kvantitativ metod, enligt Holme & Solvang (1997:85) kan det ibland vara en klar fördel med 

ett sådant tillvägagångssätt för att kunna nå målsättningen med undersökningen. 

 

3.3.3 Val av vetenskaplig metod 

För att kunna säkerställa att undersökningen genomförs så att målsättningen med min 

avhandling skall kunna uppfyllas, valde jag efter noggrannt övervägande att tillämpa en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod eftersom karaktären på frågorna varierar 

och arbetet av den anledningen förutsätter ett dylikt tillvägagångssätt enligt min uppfattning. 

Detta medför visserligen risker för att kvaliteten på avhandlingen kan bli lidande men det ger 

samtidigt möjligheter att uppnå syftet utgående från problemställningen på ett optimalt sätt 

ifall det lyckas. En orsak till detta resonemang är karaktären på frågorna som ställts till 

respondenterna, d.v.s de studerande. I princip knappt hälften av frågorna är av kvalitativ art 

eftersom de är öppna (frågorna 7–10), medan de övriga frågorna (11–16) formulerats så att 

svaren som ges är mätbara och de av den orsaken har kvantitativ prägel. Med beaktande av 

att undersökningen gjorts i enkätform och det relativt stora antalet respondenter har 

avhandlingen trots allt en övervägande kvantitativ karaktär. En viktig orsak till mitt val av 

metod och datainsamlingsteknik grundar sig på det faktum att jag fungerat som lärare åt 

respondenterna och av den anledningen inte ansåg mig vilja konfronteras direkt med dessa 

vid genomförandet av enkäten för att undvika påverkan av svaren.  

 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

Vid insamling av data skiljer forskningen mellan två olika slag, nämligen primärdata och 

sekundärdata (Andersen 1998:150). I de fall forskaren gör sin undersökning men saknar helt 

eller delvis nödvändig information för att kunna genomföra studien, kan denne välja att själv 

eller tillsammans med andra samla in den data som behövs, vilket kallas primärdata. Detta 

förfaringssätt ger forskaren större möjligheter att påverka studien eftersom han eller hon 

själv bestämmer vilket slag av data som skall användas i en avhandling vilket samtidigt bidrar 

till att karaktären på informationen blir användbar och relevant samt garanterar kopplingen 

till syftet med undersökningen (Andersen 1998:80). När redan befintliga data finns att tillgå 

för studien, innebär det möjligheter för forskaren att använda sig av information som tidigare 
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samlats in av andra forskare i andra sammanhang, vilket därmed kallas sekundärdata. 

Sekundärdata kan även användas i inledningsskedet speciellt i syfte att ge en klarare bild av 

problemområdet eller som komplement till primärdata i de fall forskaren anser det vara 

nödvändigt för studiens framskridande. Exempel på sådana fall är bildande av en teoretisk 

faktabakgrund för avhandlingen, genom att forskaren bygger upp sina kunskaper och 

förförståelse inom problemområdet. 

 

3.4.1 Val av datainsamlingsmetod 

I denna studie har jag använt så kallad primärdata som informationskälla, eftersom 

informationen i empiridelen härstammar från den unika enkät som utförts med hjälp av den 

utvalda gruppen respondenter. Vid problemformuleringen däremot, är förekomsten av 

sekundärdata betydande vilket jag anser vara nödvändigt för kvalitéten på avhandlingen. Att 

använda rätta och relevanta källor är av grundläggande betydelse för avhandlingens resultat, 

enligt min uppfattning. 

 

3.5 Datainsamlingstekniker 

Vid insamling av data för olika studier tillämpas enligt forskningen tre huvudtekniker, 

nämligen dokumentstudier, observation- och utfrågningsmetoder, beroende på hur 

undersökningen skall genomföras, dess ändamål och vilken typ av svar som eftersträvas 

(Andersen 1994:73). Utgående från syftet och problemformuleringen tar forskaren ställning 

till vilken praktisk datainsamlingsteknik som är mest lämplig att användas, och enligt Holme 

& Solvang (1997:85) finns textanalys, experiment, enkät, intervju, samtal och observationer 

att tillgå som tekniker. Det förekommer dock inte någon regel som säger att enbart en av 

dessa datainsamlingstekniker bör användas åt gången vid undersökningar, utan de kan med 

fördel kombineras vid behov ifall studien så kräver. 

 

3.5.1 Val av datainsamlingsteknik 

I denna avhandling har jag ansett enkättekniken var mest lämplig med hänsyn till karaktären 

på syftet och problemställningen, samt till antalet respondenter. Enkäten innehåller dels fyra 

stycken så kallade öppna frågor, dels sju stycken frågor med på förhand fastställda 

svarsalternativ. Utöver dessa förekommer sex stycken frågor som berör respondenternas 

bakgrundsuppgifter. 

 

3.6 Undersökningens urval  

Entreprenörskap eller företagsamhet kan betraktas ur flera olika perspektiv. Jag har valt att 

studera dessa företeelser sedda ur ett antal unga studerandes perspektiv, nämligen en klass 

bestående av 34 stycken svenskspråkiga merkonomstuderande årskurs 2 (M11) i åldern 17 – 
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18 år vid Optima under läsåret 2012 – 2013. 27 av dessa deltog i undersökningen genom att 

besvara enkäten. Respondenterna hade genomgått ungefär hälften av sin utbildning vid tiden 

för undersökningen, och alla har deltagit i grundkursen i företagsverksamhet med 

omfattningen 2 studieveckor under första studieåret. Vid tidpunkten för undersökningen 

deltar studerandena i utbildningsprogrammet Ung Företagsamhet med omfattningen 6 

studieveckor som en del av examensdelen företagsamhet som är totalt 10 studieveckor, vilken 

ingår i grundexamen för företagsekonomi (merkonom) hos Optima. Gruppen har ännu inte i 

någon större omfattning aktivt tagit del av arbetslivet, annat än i de fall de haft 

sommararbete och utfört kortare perioder av arbetspraktik eller lärande i arbete, LIA, i 

anslutning till sin utbildning. Dessa förhållanden bidrar till att den undersökta gruppen har 

en homogen karaktär, alla befinner sig i inledningen av sina arbetslivskarriärer. 

 

3.7. Undersökningens genomförande  

Frågeställningarna i enkäten har fokus på respondenternas bakgrund, nätverk, behov, motiv 

och egenskaper, d.v.s. de har sitt huvudsakliga ursprung i McClellands teoribildning. Just 

dessa faktorer är utmärkande för identifieringen av entreprenöriella individer och är 

samtidigt centrala för företagande enligt min syn på saken. Rent praktiskt genomfördes 

undersökningen utgående från ett teoribaserat och -strukturerat frågeformulär i enkätform 

som utformats i en webbaserad miljö, vilket innebär att det var lätt tillgängligt för 

respondenterna. Som verktyg för undersökningen använde jag Webropol som är ett program 

avsett för skräddarsydda undersökningar och datainsamling av olika slag av information, 

men erbjuder även färdiga undersökningspaket. Webropol är både ett analysredskap och 

enkätverktyg som ger möjligheter till frågeskonstruktion, enkätutformning, utskick, analys 

samt rapportering av den information som erhållits.  

 

Enkäten består av totalt 17 frågor och genomfördes i dataklass under normal lektionstid 

under min övervakning och den gjordes tillgänglig för respondenterna via Optimas intranät. 

Enkäten besvarades under normal lektionstid, vilket innebar att de hade t.o.m. en timme tid 

på sig att besvara frågorna, vilket var tillräckligt. Alla närvarande studerande besvarade 

enkäten, och de returnerade sina svar i elektronisk form varefter materialet samlades ihop 

och sammanställdes med hjälp av de funktioner som Webropol-programmet erbjuder.  

 

Gemensamt för alla respondenter är att de deltagit i Ung Företagsamhet-programmet under 

läsåret, och en intressant frågeställning här är att om möjligt få inblick i vad unga 

merkonomstuderande uppfattar som betydelsefullt och viktigt med entreprenörskap och 

företagande. Hur upplever de sin uppgift att själva planera, grunda och även starta upp och 

driva ett företag under ett läsår, vilket sker inom ramen för programmet ”Ung Företagsamhet 
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– Ett år som företagare”. Ung Företagsamhet (UF) är en förening vars syfte är att främja en 

”entreprenörsmässig inställning och aktiv verksamhet bland unga i Finland genom att öka 

de ungas kännedom om företagande, företagarerfarenheter, arbetslivsberedskap och 

kontroll över den egna ekonomin” enligt den information som tillhandahålls på Ung 

Företagsamhet r.f.:s hemsida (www.nuoriyrittajyys.fi). Man försöker uppnå detta genom att 

erbjuda olika studieprogram via skolor och utbildningsanstalter av vilka ”UF – Ett år som 

företagare”, har som syfte att främja företagsamhet och riktar sig till ungdomar i åldern 14–

20 år. Programmet är inriktat på företagsmässig utövning med praktiskt problemlösning 

genom grupparbete och är baserat på erfarenhetslärande enligt Deweys (1889) princip 

”learning by doing”, eller att lära sig genom praktisk utövning. Upplägget bygger på eget 

initiativ- och ansvarstagande och aktivt deltagande i processen vilket förutsätter ett 

företagsamt förhållningssätt eller entreprenörskapsanda, givetvis med handledning av 

ansvarig lärare vilket är fallet för den grupp av studerande som jag har tänkt undersöka. 

Dessutom förutsätter programmet samarbete mellan skola och näringsliv, vilket innebär 

regelbunden växelverkan mellan studerande och näringslivets representanter under läsåret.  

 

3.7.1 Motiveringar till valet av frågor 

Frågorna som ställs i enkäten är av praktiska och strukturella orsaker indelade i olika 

grupper. Frågorna 1 och 2 utgör första gruppen, medan frågorna 3–6 utgör grupp 2. Frågor 7 

och 8 utgör grupp 3, medan frågorna 9–10 är följande. Nästsista gruppen består av frågorna 

11–16, medan den sista frågan, nummer 17, utgör en separat grupp. Motiveringar till 

gruppindelningen samt beskrivningar över frågorna samt deras innehåll och syfte följer här 

gruppvis: 

 

Fråga nummer 1 som gäller respondenternas namn finns med i enkäten med anledning av att 

jag anser det viktigt för undersökningens resultat att kunna spåra respektive respondenter 

och kunna särskilja dessa från varandra. Dessutom bygger undersökningens genomförande 

på en förutbestämd och fastslagen struktur som är avgörande för att identifiera sådana 

faktorer som förväntas bidra till att besvara frågeställningarna i samt uppnå syftet med 

avhandlingen. Fråga 2 gäller respondenternas ålder och finns med för att verifiera den 

undersökta gruppens ålderskategori och homogenitet. En mycket central fråga för 

genomförandet av undersökningen är fråga 3, nämligen ifall det finns företagare i 

respondentens familj, som här avser hushåll. Svaren på frågan som är antingen jakande eller 

nekande är avgörande vid kategoriseringern av respondenterna samt av stor betydelse för 

själva undersökningen. Frågan utgår från McClellands rön som återgivits av bl.a. 

Johannisson (2000:43), Landström (1999:64), Landström & Löwegren (2009:47–59) och 

Leskinen (1999:60–61). Följande fråga, nummer 4 är till karaktären följdfråga som är tänkt 

http://www.nuoriyrittajyys.fi/
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att hjälpa till att kartlägga respondentens nätverk och livsmiljö, frågan är dock av mindre 

betydelse för syftet med arbetet. Fråga 5 är tänkt att klarlägga i vilken omfattning 

respondenten tror sig kunna ha nytta eller hjälp av personer i sin omgivning ifall han eller 

hon skulle ha för avsikt att starta eget företag, och svaren på frågan har därför en central 

betydelse för avhandlingens utfall. Följande fråga, nummer 6 är tänkt att ge en uppfattning 

om storleken på nätverket som omger respondenten, då denne skall uppskatta antalet 

företagare bland gruppen som avses i föregående fråga, med hänvisning till Johannisson 

(2005:35, 57–59) som nogsamt betonat betydelsen av ett personligt nätverk i sin forskning. 

 

Frågor med anknytning till motiv (nummer 7–8), har sitt ursprung i Murrays och 

McClellands teorier och är den forskning som denna avhandling och enkäten bygger på. Även 

Backström-Widjeskog (2000:89–90), Jacobsen & Thorsvik (1995:222), Koiranen & 

Pohjansaari (1994:10) tillsammans med Landström (1999:64) beskriver motivationens 

betydelse för entreprenörskapets utövande. Respondenterna uppmanas ange vilka orsaker de 

anser vara främsta orsaken till att någon besluter sig för att starta eget företag i fråga 7, 

medan de i följande fråga (8) anmodas uppge orsakerna till att de själva skulle starta ett 

företag. Bägge frågorna är av kvalitativ art eftersom svaren som ges inte är mätbara. Här 

hoppas jag kunna hitta skillnader i svarens karaktärer utgående från indelningen av 

respondenterna i fråga tre, d.v.s. är respondenten av företagarfamilj eller inte.   

 

Följande två frågor, nummer 9 och 10, vilka gäller egenskaper som anses typiskt 

entreprenöriella eller typiska för företagare, är också till karaktären frågor med ursprung i 

ovan nämnda forskning, d.v.s. med McClellands forskning som ursprung. Övriga betydande 

bidrag ges av bl.a. Backström-Widjeskog (2008:93), Landström (1999:60, 64, 65, 77–78). 

Landström & Löwegren (2009:48), Leskinen (1999:65), och Distansgymnasiet (2012). 

Respondenterna uppmanas i fråga 9 uppge vilka egenskaper de anser vara mest 

kännetecknande för en entreprenör eller företagare, och i fråga 10 skall de svara på vilka så 

kallade typiska företagaregenskaper de känner igen hos sig själva. Den intressanta 

frågeställningen handlar om hur respondenterna ställer sig till företagaregenskaper och det 

är min förhoppning att enkätsvaren skall avslöja karaktärsskillnader bland de svarande. Även 

dessa två frågor är av kvalitativ karaktär. 

 

I den nästsista gruppen av frågor uppmanas respondenterna föreställa sig en situation där de 

startar ett eget företag och utgående från det perspektivet ta ställning till och besvara 

frågorna. Gruppen inleds med fråga 11 som utgår från forskning om risk och osäkerhet i en 

entreprenöriell kontext, och har sin grund dels i tidigare forskning med bidrag av exempelvis 

Cantillon, Say och Knight, och dels i senare och i dagens forskning. Ur den senare 
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forskningen vill jag lyfta fram Backström-Widjeskog (2008:44, 48, 93), Landström (1999:34, 

54), Leskinen (2000:23) och Nyström (2005:16) vilka alla berört förhållandet risk och 

osäkerhet med anslutning till entreprenörskap och företagande, medan Gibb (2002a:135, 

147, 2002b:258, 2005:5, 2006:4) som representant för dagens forskning framhåller 

osäkerhet och komplexitet men inte berör själva risken. Den nästsista gruppen fortsätter med 

frågor om behov (frågorna 12–15) och utgår från McClellands rön (1921) samt från Murray 

om prestationsbehov, maktbehov och behov av samhörighet, medan fråga 16 baseras på 

Rotters bidrag, ”locus of control”, till entreprenörskapforskningen. Här följer en kortfattad 

redogörelse fråga för fråga. 

 

Fråga 12 utgår från McClellands prestationsbehov, och gäller i vilken mån respondenten 

anser det är viktigt med framgång i sin utövning som företagare vilket är mycket centralt 

tema här. Följande fråga (nr 13) gäller också prestationsbehovet och i vilken mån 

respondenterna anser det vara viktigt att få ta ansvar för att finna lösningar på problem som 

uppstår för företagare. Bägge frågorna med anknytning till prestationsbehov har tidigare 

berörts i denna avhandling med forskningskällor såsom Backström-Widjeskog (2008:89–

90), Landström (1999:63–64), Leskinen (2000:25–26) och Robbins (2005:177–178) m.fl. 

McClellands rön är också centrala i följande fråga (nr 14), vars syfte är att klarlägga 

respondenternas upplevda behov av samhörighet kontra behov av självständighet. Dessa 

behov är varandras motsatser som jag uppfattar saken och bägge synsätten har stöd i 

forskning på sina håll. Samhörighetsbehovet har främst sitt ursprung i McClellands forskning 

och stöd för detta finns hos bl.a. Hansson (2012) och Robbins (2005:177–178). 

Självständighetsbehovet lyfts fram med hjälp av källor s.s. Distansgymnasiet (2012), 

Johannisson (2005:61) och Landström & Löwegren (2009:48). Vikten av att kunna styra och 

påverka andra människor är relaterad till maktbehov och är följande fråga (15) som ställs till 

respondenterna. Förutom McClelland, så bidrar Hansson (2012) och Robbins (2005:177–

178) med forskningsunderlag här. Fråga 16 gäller ”Locus of control” som är Rotters (1966) 

bidrag till forskningen, och tanken med den är att respondenterna skall bedöma sitt behov av 

att uppleva sig ha en känsla av inre kontroll med tanke på sin företagarroll. Hänvisar även till 

övriga bidrag i samma forskningsområde av bl.a. Huuskonen (1993:21), Landström 

(1999:64–65), Leskinen (1999:26) och Sundnäs et al. (2002:26).  

 

Den sista frågan är mycket central och därför viktig för avhandlingens utfall och 

presentation. Tanken med fråga 17 är att respondenterna kommer att kunna delas in i två 

olika grupper beroende på vilka svarsalternativ de valt i sina svar. De uppmanas bedöma i 

vilken mån det är sannolikt att de kommer att starta eget företag i framtiden och får fyra 

alternativ att välja mellan. Ifall svaren är inte alls eller i någon mån utgår jag ifrån att de inte 
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avser bli företagare i framtiden, medan ifall de väljer något av alternativen ganska stor mån 

eller väldigt stor mån så är slutsatsen att de ämnar bli företagare i något skede av sitt liv. 

Denna åtgärd är mycket betydande för fortsättningen. Ett förtydligande av svarsalternativen 

följer nedan. 

 

I anslutning till frågorna har jag angett fyra olika svarsalternativ av olika grad eller styrka 

enligt följande modell: Svarsalternativ 1 = inte alls, 2 = i någon mån, 3 = ganska stor mån 

och 4 = väldigt stor mån, vilket innebär att svaren som erhålls är mätbara eller kvantitativa 

till karaktären. Frågorna utgår från syftet med avhandlingen som är att kunna finna och 

synliggöra vad som är utmärkande för att merkonomstuderande ska kunna förväntas bli 

entreprenör eller företagare i framtiden och skall samtidigt ge svar på i vilken omfattning 

respondenterna utgörs av så kallade entreprenörskaraktärer eller är så kallade 

företagartyper.  

 

Presentationen av empirin bygger på den struktur som tidigare fastställts för avhandlingen 

enligt beskrivning. Utgångspunkterna består av svaren till frågorna 3 och 17 vilket är 

avgörande för indelningen eller kategoriseringen av respondenterna inför analysen. 

Strukturen på empiren utgår således från fyra olika perspektiv, där utgångspunkten är en 

indelning av respondenterna i fyra olika grupper enligt principen att fråga 3 är avgörande för 

till vilken grupp respondenterna placeras, vilket görs på basis av deras bakgrund som 

medlem i en företagarfamilj eller inte. Fråga 17 är avgörande för indelningen i potentiella 

blivande eller icke-blivande företagare i framtiden. Syftet med åtgärderna är att de skall 

resultera i följande grupperingar. Respondenter med företagarbakgrund och stor vilja 

starta eget företag utgör grupp A, respondenter med företagarbakgrund med liten eller 

ingen vilja starta eget företag är följande, grupp B. Grupp C består av de respondenter som 

saknar företagarbakgrund men som uppger sig ha stor vilja starta eget, grupp D är 

respondenter utan företagarbakgrund med låg eller ingen vilja starta eget. 

 

Enligt forskningen borde fråga 11 om riskbenägenhet få svar med låga svarsalternativ, ifall 

responenterna utgörs av så kallade entreprenörskaraktärer och således är moderata 

risktagare. Med utgångspunkt i samma antaganden, borde höga svarsalternativ fås i frågorna 

12 och 13 om graden av prestationsbehov utgående från McClellands rön, medan däremot 

fråga 14 om behov av samhörighet skulle ge låga värden. Här finns förbehåll för annan 

entreprenörskapsforskning som gör tolkningen att frågan borde ge höga svarsalternativ, ett 

förhållande jag redogjort för i teoriavsnittet samt i detta kapitel. Syftet med fråga nummer 15 

är att få svar på graden av maktbehov hos respondenterna, som på basis av McClellands 

forskning borde ligga högt. Fråga nummer 16 som gäller graden av ”Locus of control” utgår 
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från antagandet att svarsalternativen borde vara höga ifall respondenterna verkligen är 

potentiella entreprenörer eller företagare. Den sista frågan (nr 17) där respondenten 

uppmanas svara på frågan i vilken mån han/hon tror sig bli företagare i framtiden, är som 

redan framgått mycket central och skall enligt mina förhoppningar hjälpa till att knyta ihop 

avhandlingen och bidra till ett strukturerat och tolkningsbart resultat. Resultatet redovisas 

och beskrivs bl. a. med hjälp av en figur bestående av ett fyrfält, där varje fält (A–D) 

representerar respondenterna utgående från den kategorisering som beskrivits ovan.  
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4 PRESENTATION OCH ANALYS AV UNDERSÖKNINGENS 

RESULTAT 

Inom ramen för detta kapitel kommer jag att presentera undersökningens resultat i samband 

med att jag genomför analysen av resultatet, vilket kommer att ställas i relation till samt 

jämföras med teorigrunderna jag valt som utgångspunkt för avhandlingen i avsikt att uppnå 

dess syfte. Materialet från undersökningen presenteras i den form som Webropol-

programmet tillhandahållit det. 

  

4.1  Analys 

Här följer min analys av materialet med svaren från enkäten uppdelat i fem olika 

underrubriker bestående av redogörelser fråga för fråga från nummer 1–17. Resultatet från 

undersökningen presenteras gruppvis på basis av indelningen av grupperna jag redogjort för 

i föregående kapitel, men är i övrigt i den form som Webropol-programmet framställer den. 

Presentation av svaren görs dels visuellt med hjälp av figurer, samt i form av skriven text 

utan kompletterande korrigeringar eller förtydliganden från min sida.  

 

1. Namn (förnamn räcker): 

Orsaken till att jag uppmanat respondenterna att uppge sina förnamn är att det underlättade 

själva struktureringen av enkätmaterialet vilket var en förutsättning för att det skulle kunna 

användas samt tillgodogöras optimalt vid själva analysfasen. Totalt besvarade 27 

respondenter enkäten, 24 flickor och 3 pojkar. 

 
2. Ålder  

Syftet med att avslöja åldern på respondenterna är att kunna verifiera deras homogenitet. 

Alla är 17–18 år gamla. 

 
4.1.1  Analys av svaren med anknytning till bakgrund och nätverk 

3. Är någon i din familj (hushåll) företagare? 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 

 

Figur 2. Respondenternas företagarbakgrund 
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Fråga nummer 3 är i kombination med fråga 17 ytterst central för undersökningens 

genomförande. Utgående från hur respondenterna besvarat frågorna, har de delats in i fyra 

olika grupper, A, B, C och D, vilket jag redogjort för i kapitel 3. Resultatet av indelningen 

ledde till att 4 respondenter grupperats i grupp A, medan 8 kom till grupp B. De bägge 

grupperna utgörs tillsammans av totalt 12 respondenter med bakgrund i företagarfamilj eller 

hushåll. I grupperna C och D återfinns respondenter som saknar företagarbakgrund, de är 15 

stycken till antalet.  

 

4. Är någon i din bekantskapskrets eller släkt företagare? 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 
 

Figur 3. Respondenternas företagarnätverk 

 

Tanken med fråga nummer 4 är att utreda respondenternas nätverk i ett större perspektiv än 

utgående enbart från familjen. Resultatet av svaren ger information om att respondenterna i 

alla grupper omges av s.k. företagarnätverk. Endast två respondenter uppger sig sakna 

sådant nätverk, och dessa representerar grupp D, d.v.s dem som saknar företagarbakgrund 

samt företagaravsikter. Att 25 respondenter befinner sig i anslutning till företagarnätverk är 

en intressant iakttagelse enligt min uppfattning. 

 

5. Ifall du skulle starta eget företag, hur många i din familj, släkt eller bekantskapskrets tror 

du skulle kunna ge dig god råd och hjälp? Välj ett alternativ: 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 
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Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 

 
Figur 4. Respondenternas företagarnätverksstöd  

 

Här framträder smärre skillnader mellan grupperna. I grupp A som består av fyra 

respondenter anser sig alla ha tillgång till minst tre personer som kan fungera som någon 

form av stöd, och två av dessa har t.o.m. ett nätverk som består av 11–20 personer, vilket är 

ett högt antal. Bland de 8 respondenterna i grupp B, är det större spridning bland svaren. En 

anger sig ha 1–2 personer i sitt nätverk, medan hela 6 av dem omges av nätverk bestående av 

3–10 personer. En respondent skiljer sig märkbart från de övriga vilken uppger sig ha fler än 

20 personer som tänkbara stödpersoner, vilket är ett mycket stort antal. Grupp C är liten och 

har endast två medlemmar med nätverk bestående av en till högst fem personer. I sista 

gruppen, D, med 13 respondenter saknar en helt och hållet nätverk, medan större delen (10 

stycken) har nätverk bestående av 3–10 personer. En respondent har t.o.m. 11–20 personers 

nätverk. Respondenter med företagarbakgrund, grupperna A och B, uppger sig alltså ha 

tillgång till ett genomsnittligt sett något större nätverk av stödpersoner än de två övriga 

grupperna, C och D. Skillnaden är förvisso marginell, men märkbar. Sammanfattningsvis 

omges respondenterna överlag av förhållandevis stora nätverk av stödpersoner med tanke på 

framtida företagsplaner. Detta förhållande ligger i paritet med den 

entreprenörskapsforskning jag tidigare hänvisat till, vilket är ett ypperligt förhållande enligt 

min mening.  

 

6. Hur många av dessa är företagare (ca antal)? 

Grupp A: Antal svarande: 4  

- 5 
- 3 
- 9 
- 4 
 
Grupp B: Antal svarande: 8 

- 1 
- 2 
- 20 
- 3 
- 7 
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- 3 
- 2 
- 2 
 
Grupp C: Antal svarande: 2 
 
- 1 
- 3 
 
Grupp D: Antal svarande: 12 
 
- 2 
- 7 
- 2 
- 3 
- 1 
- 0 
- 2 
- 2 
- 3 
- 1-2 
- 2 
- 1 
 

På basis av ovan presenterade resultat, uppfattar jag att i grupp A förekommer ett relativt 

stort antal nätverkspersoner med företagarbakgrund, alla respondenter har minst 3 sådana, 

en har t.o.m. 9 stycken personer. Grupp B har en s.k. utstickare då en respondent anser sig ha 

20 företagarindivider i sitt nätverk, ett synnerligen märkbart förhållande. I grupp D finns 8 

respondenter som innehar nätverk bestående av endast 1–2 personer, medan en är helt utan. 

Utan att göra någon djupare analys av svaren till fråga 6, ger en allmän översikt intrycket att 

respondenterna i grupperna A och B innehar personliga nätverk bestående av ett större antal 

företagare i genomsnitt, medan de övriga respondenterna (C och D) har något lägre 

genomsnittligt antal företagarkaraktärer bland sina nätverksmedlemmar. Skillnader 

förekommer, men p.g.a. den antalsmässigt ojämna fördelningen av respondenterna mellan 

de olika grupperna, är jag trots allt något tveksam till att dra alltför djupgående slutsatser av 

den erhållna informationen.  

 

4.1.2  Analys av svaren med anknytning till motiv 

7. Vilka är de främsta orsakerna till att någon väljer att starta ett företag utöver syftet att 

tjäna pengar, enligt din uppfattning? 
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Så här svarade respondenterna på fråga 7: 
 
Grupp A: 4 respondenter 
- För att dom vill göra självständigt arbete, och 

kunna hålla på med det dom verkligen tycker om att 
arbeta med. 

- Bra jobb 
- Man vill utvidga sina kunskaper och vill pröva hur 

det är att sköta ett företag helt själv. Många vill inte 
vara under någon annan i sin arbetsuppgift, de vill 
så att säga inte vara under någon tex. chefen. 

- jag tror att de beror på att de vill ha de som jobb, 
och om de inte kan hitta ett jobb de trivs med kanske 
de startar upp ett eget företag. Och då få jobba med 
drömjobbet 

 

Grupp B: 8 respondenter 
- De vill starta ett eget företag och få det att fungera 

bra och utveckla det hela på egen hand. 
- Att pröva på något som man själv vill. 
- Jag tror att ingen startar ett företag om de inte 

brinner för det de gör. 
- Att man är intresserad och vill sköta det mästa 

själv 
- Friheten att bestämma själv. 
- Personerna kanske vill ha något eget istället för 

att jobba under någon annan. 
Hon/han vill uppfylla sinä drömar t.ex om den 
person vill bli en frisör och vill inreda stället själv 
och så. 

- Är intreserade av det och tycker att de kan göra en 

bättre affär en de som redan fins, har en bra 

affärside 

Grupp C: 2 respondenter 
- Då får man göra allt som man vill inom sin branch. 
- För att ha något eget och själv får bestämma hur 

allt skall vara, hur många anställda företaget skall 
ha, vilka produkter och/eller tjänster som skall 
säljas. 

 

Grupp D: 13 respondenter 
- Man vill lära sig mera och lära sig att hålla reda 

på saker och ting. 
- Att förverkliga en idé 
- Man får göra vad man vill. 
- De får bestämma över hela verksamheten själv, de 

vill satsa på sin karriär 
- Att de kanske vill prövapå något nytt, och att de 

vill utmana sig själva. De vill kanske inte arbeta 
"under" någon så då måste de starta ett eget. Men 
det är ju självklart olika från person till person.  

- att få bestämma allt själv. 
- Intresse för branschen eller om man har en bra 

företagsidé och därför väljer att starta ett företag. 
- Kanske man har varit länge intresserad av att 

skaffa ett eget företag, och att man vill göra det 
man tycker om. Och va en del av bestämmelserna. 

- Arbetslösa som inte hittar något jobb, Såna som 
har tröttnat på sitt gamla liv och vill hitta på 
någonting nytt och intressant. 

- Om man vill testa på något nytt, man vill kanske 

bestämma mer om saker och ting man skaffar ett 

eget företag, om man arbetar åt ett företag så är 

det nog chefen som bestämmer det mesta 

 
Figur 5. Allmänna motiv till att starta eget företag 

 

Vilka är då motiven till att någon väljer att starta eget företag, vilka är drivkrafterna bakom 

sådana beslut. Frågan har formulerats med tanke på att svaren som erhålls förhoppningsvis 

skall bringa klarhet i vilka motiv respondenterna uppfattar som mest utmärkande för att 

någon annan skall välja att bli företagare. Analysen görs först utgående från senare forskning 

med McClellands bidrag som grund, och då med prestationsbehovet eller -motivet i främsta 

hand. Därefter fortsätter min analys av svaren ställda i relation till dagens forskning. Till sist 

ger jag en redogörelse för de slutsatser jag dragit på basis av svaren i fråga 7 samt ger 

motiveringar till varför jag gjort dessa. 

 

Tolkningen av svaren har gjorts med hjälp av generaliseringar, att i detalj analysera alla olika 

svarsvarianter skulle göra arbetet för komplicerat. Jag har inte heller fäst någon speciell 
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uppmärksamhet vid likheter och olikheter bland svaren de fyra olika grupperna emellan. 

Orsaken till beslutet är att fördelningen av respondenterna är mycket ojämn mellan 

grupperna och en analys utgående från gruppindelningen skulle inte ge rättvisa åt 

undersökningens resultat, inte heller bidra med något speciellt märkbart eller nyttigt. Genom 

att ta fasta på vilka ord och begrepp som använts mest frekvent när respondenterna 

formulerat och uttryckt sina svar hittar jag följande gemensamma särdrag och likheter. Ett 

tydligt märkbart gemensamt särdrag är att respondenterna uppfattar att orsaken till att något 

sker är att man vill något, vilket bygger på antagandet att individen besitter en vilja till 

någonting, i det här fallet att starta eget företag. I min analys av svarsmaterialet uppfattar jag 

främst en kombination bestående av följande ordslinga som mest framträdande; vill – själv 

– bestämma – göra – eget. Tyngdpunkten bland svaren uppfattar jag ligger på förhållandet 

vill själv. Upptäckten av nämnda ordslinga utgör grunden till min tolkning att 

respondenterna omedvetet ger uttryck för att de uppfattar ett existerande prestationsbehov 

eller -motiv hos en potentiell företagare, vilket utgår från antagandet att individen själv 

bestämmer vad han eller hon vill göra. På basis av samma förhållande med ordslingan som 

central källa för analysen, uppfattar jag att en viss förekomst av maktmotiv också upplevs 

bland respondenterna som kännetecknande för en potentiell företagare. Att vilja bestämma 

är ett uttryck för makt och repondenterna har frekvent använt verbet bestämma vid sina 

beskrivningar av vilka de anser vara de främsta orsakerna till att någon startar ett företag. 

Bägge tolkningarna har m.a.o. stöd i McClellands forskningsbidrag som jag ser på saken, där 

prestationsmotivet kännetecknas av individens vilja att få ta ansvar, anta utmaningar och nå 

framgång, medan maktmotivet kännetecknas av individens vilja att få bestämma över andra. 

 

Med utgångspunkt i dagens forskningsbidrag skulle samma ordslinga; vill – själv – 

bestämma – göra – eget, ge uttryck för individens behov av frihet, oberoende och av 

självständighet, vilket jag beskrivit som typiskt förekommande företagarsärdrag i dagens 

forskning, med bidrag av bl.a. Brunsson, Skärvad & Olsson och Keskuskauppakamari. 

Motivet självförverkligande tycker jag mig se framträda bland ett mindre antal svar, vilka 

även utgörs av olikheter s.s. respondenternas vilja att få pröva något nytt, att uppfylla en 

dröm, att förverkliga en idé, få ett drömjobb som man är intresserad av och tycker om. 

Denna typ av svar hänger enligt min uppfattning ihop med karriärval, som lyfts fram i 

forskningen av bl. a. Landström & Löwegren.  

 

I min analys av fråga 7 skulle m.a.o. det mest märkbara och samstämmiga resultatet vara att 

respondenterna dels omedvetet och dels undermedvetet uppfattar viljan att prestera samt 

viljan att utöva makt som motiv till att starta eget företag, i kombination med friheten att få 

agera självständigt som ett annat viktigt delmotiv. I något mindre omfattning anges 
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möjligheten till självförverkligande vara motiv till företagande, och då som en följd av ett 

medvetet karriärval. Trots att svaren är individuella och självfallet uttryckta på olika sätt, 

hoppas jag att min tolkning av dessa ger en rättvis bild av respondenternas uppfattning om 

förhållandet i frågan. På basis av analysen blir min spontana slutsats att prestationsmotivet 

tillsammans med maktmotivet tydligt framträder här helt i enlighet med de teorigrunder jag 

hänvisat till. Både huvudsyfte och bisyfte uppfylls på ett bra sätt enligt min uppfattning. 

 

8. Av vilka orsaker skulle du själv starta ett företag, utöver syftet att tjäna pengar? 
 
Så här svarade respondenterna på fråga 8: 
 
Grupp A: 4 respondenter 
- Eftersom jag går på merkonom har jag ju goda 

grunder om hur man startar ett eget företag så då 
skulle det kännas lättare också. Men även för att jag 
skulle få hålla på med just det som jag gillar. 

- Göra det man själv vill och välja sina 
jobbarkompisar 

- Jag skulle vilja kunna jobba hemma. Jag skulle ha 
ett kontor hemma i något rum och ifall jag 
någongång skulle få barn så skulle jag kunna jobba 
även fast barnen skulle vara små. Så när de sover 
så skulle jag ha möjlighet att göra arbete i några 
timmar. Förstås skulle jag bli tvungen att jobba på 
kvällarna också, men då skulle ju pappan vara 
hemma med barnet så de skulle gå bra. Men det 
finns några nackdelar med att ha företaget hemma, 
en av nackdelarna är att man kanske skulle börja 
"slappa", ifall man skulle vara trött så skulle det ju 
bara vara att gå en bit för att få slå sej ner i soffan 
istället. Men ifall man bestämmer sig för att jobba 
så skall man göra det också. Och ifall du börjar 
släpa efter som bokförare så blir du snabbt utan 
jobb, så det är nog att sköta sig. 

- Jag skulle starta för att ha ett alldeles eget företag 
betyder mycket. Att ha byggt upp en sak från 
grunden till att bli något skulle för mej kännas stort. 
Och om jag inte kan hitta drömjobbet kan man alltid 
grunda det. 

 

Grupp B: 8 respondenter 
- det skulle vara roligt att få starta något som man 

själv brinner för och få jobba med personer man 
känner och trivs med. 

- Att starta ett eget företag som man själv skulle 
vara intresserad av och göra på det sättet man 
själv vill. 

- Om jag hittar något som folket verkligen behöver 
och något jag själv trivs med så startar jag det 
inte bara för att tjäna pengar. 

- Det skulle vara roligt att själv få bestämma hur 
det ska vara i företaget 

- Att få göra exakt det jag vill jobba med, att få 
välja mina tider till viss del och att du har en så 
stor frihet. 

- Om jag skulle starta ett eget företag skulle jag 
göra det för att  
1. jag skulle inte jobba under någon annan 
2. jag skulle alltså vara min egen chef  
3. jag skulle själv få välja hur företaget skulle se 
ut, anställda osv 

- Jag skulle vila starta ett företag därför att i 
framtiden skulle jag vila bli en frisör och en egen 
salong. Få makten att bestämmä själv! 

- Om jag skulle kunna skulle det vara för att göra en 
bättre affär en de som redan fins, förbättre de 
saker som jag tycker är bristfälliga. Och så skall 
jag vilja det och vara intreserad av det 

 
Grupp C: 2 respondenter 
- Att få själv ta hand om allt, ansvar o.s.v.! 
- Det skulle vara jättekul att ha något eget och få 

utveckla företaget mer o mer helatiden och jag 
skulle få välja utseendet för mitt företag och att 
människor skulle veta vem man är. 

 

Grupp D: 13 respondenter 
- Jag vill lära mig, men också andra, att våga göra 

det man vill utan att någonting hindrar en. 
- Jobba med det jag vill, ha egna arbetstider 
- Att få ta hand om det själv och inte behöva ha 

någon som hela tiden säger åt mig vad jag måste 
göra. Att få göra vad jag själv vill. 

- Skulle inte vilja starta ett företag 
- Jag tror inte att jag skulle vilja starta ett eget 

företag, om jag skulle göra det så skulle jag nog 
göra det med mina kompisar eller familj. 

- för att få bestämma allt själv och inte behöva göra 
som andra säger. 

- Intresse för branschen eller om man har en bra 
företagsidé och därför väljer att starta ett företag. 

- Att jag skulle kunna bestämma över vissa sakerna, 
göra det jag tycker om. 

- Om jag skulle vara intresserad av en sak och 
skulle vilja jobba med det på heltid och så finns det 
inga jobb som jag skulle få. Om jag skulle ha en 
partner att starta företaget med. 

- Om det finns något jag blir intresserad av och det 
intresserar/är populärt bland andra människor 

 

 
Figur 6. Egna motiv till att starta eget företag 
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Till skillnad från föregående fråga så är avsikten med den här frågan att få respondenterna 

att ange motiven till varför de själva skulle starta eget företag, vilket förutsätter att de kan 

föreställa sig en sådan situation. Även här görs tolkningen av svaren med hjälp av 

generaliseringar, p.g.a. att det skulle bli för komplicerat att gör mera detaljerade analyser av 

materialet, med risk för att avhandlingens resultat skulle bli lidande. I övrigt utgår frågan 

från motsvarande förutsättningar som beskrivits i anslutning till fråga 7, vilket innebär att jag 

här väljer att avstå från en redogörelse för från vilka forskningsrön jag utgått vid 

genomförandet av min analys. 

 

I likhet med svaren på föregående fråga, uppfattar jag även här att det mest märkbara 

gemensamma särdraget bland respondenterna är att de flesta utgår från förekomsten av en 

egen vilja att göra någonting som främsta orsak eller motiv.  I min analys av svaren ser jag 

här i likhet med i fråga 7 en s.g.s. identisk kombination bestående av samma ordslinga som 

mest framträdande, nämligen; vill – själv – bestämma – göra – eget. Till skillnad från 

svaren på föregående fråga, uppfattar jag dock att tyngdpunkten här ligger på själv göra. Det 

är fråga om en liten nyansskillnad, och enligt min uppfattning kan orsaken till detta 

förhållande bero på att respondenterna generellt sett verkligen gått in för att föreställa sig en 

situation som företagare när de avgivit sina svar. Ovan nämnda ordslinga utgör även i detta 

fall grunden till min tolkning att respondenterna omedvetet eller undermedvetet främst ger 

uttryck för att de uppfattar ett existerande prestationsbehov eller -motiv hos sig själva i 

rollen som potentiella företagare. Att få bestämma själv framträder också i likhet med svaren 

på föregående fråga, vilket jag valt att tolka som att respondenterna nog är medvetna om 

vikten av att få bestämma själv i rollen som företagare, men att de förmodligen inte direkt 

uppfattar förhållandet som ett uttryck för maktmotiv.  

 

Även här uppfattar jag att respondenterna överlag anser det vara viktigt att ha frihet och 

själva kunna påverka sin egen situation, vilket de indikerar genom att använda uttryck som 

t.ex. göra det man själv vill och inte behöva göra som andra säger. Dessa exempel avslöjar 

respondenternas behov av självständighet, ett önskemål som enligt dagens forskning kan 

utgöra ett fullgott motiv till att grunda ett företag. En enda respondent (i grupp C) uppfattar 

förhållandet att få ta hand om allt, ta ansvar som motivationskälla, vilket jag också valt att 

tolka som ett behov av självständighet och samtidigt orsak till att starta ett företag. 

 

Motivet självförverkligande framträder även här med hjälp av ett antal svar som 

respondenterna formulerat enligt följande; att få starta något som man själv brinner för, 

hålla på med just det som jag gillar, något jag själv trivs med, att ha ett alldeles eget 

företag betyder mycket, och något man själv skulle vara intresserad av.  Mot bakgrunden 
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av svaren tolkar jag att respondenterna överlag framhåller möjligheten att kunna förverkliga 

sig själv som en central ingrediens i samband med grundandet av ett eget företag. 

 

En subjektiv iakttagelse jag gjort är förekomsten av mera positivt präglade svar bland 

isynnerhet A- och C-gruppen, alltså de som avser starta eget företag. Speciellt 

respondenterna i grupp A har valt att ge betydligt mera omfattande och uttömmande svar på 

frågan, vilket jag tolkar som att de verkligen intresserar sig för företagande. Ett annorlunda 

förhållande yppar sig bland respondenterna i grupp D, där två respondenter uppger att de 

nog inte skulle starta eget företag, trots uppmaningen att enbart föreställa sig en situation 

med eget företag. Jag tolkar svaren av ointresse för företagande hos respondenterna som ett 

bevis på att dessa bägge är insorterade i rätt grupp (D), nämligen gruppen för dem som inte 

ämnar starta eget företag i framtiden (hänvisning till fråga 17). 

 

Som ett samstämmigt resultat av min analys av fråga 8 är det påtagligt att respondenterna 

även här uppfattar viljan att prestera som mest centrala motiv till att starta eget företag, 

medan viljan att få bestämma själv i kombination med friheten att få agera självständigt 

framträder som andra centrala motiv. I något mindre omfattning anges möjligheten till 

självförverkligande vara motiv till företagande, i likhet med min analys av fråga 7. Min 

slutsats utgående från respondenternas uppfattning om en företagares motiv präglas av 

förekomsten av högt prestationsmotiv, högt maktmotiv men ett lågt samhörighetsmotiv, 

vilket ersatts av ett högt självständighetsbehov eller -motiv. Jag uppfattar därför att det 

bland respondenterna helt klart finns underlag för framtida företagare i enlighet med de 

teorier jag grundat mina antaganden på, med undantag för de två respondenter som 

uttryckligen saknar avsikter att starta eget företag.  Trots att svaren är individuella och 

självfallet uttryckta på olika sätt, hoppas jag åter att min tolkning av dessa ger en riktig och 

rättvis bild av respondenternas uppfattning om förhållandet i frågan. Bägge syftena uppfylls 

även i denna fråga. 

 

4.1.3  Analys av svaren med anknytning till egenskaper 

9. Vilka egenskaper är mest kännetecknande för en typisk företagare enligt din uppfattning? 

Ange helst flera egenskaper: 
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Så här svarade respondenterna på fråga 9: 
 
Grupp A: 4 respondenter 
- Självförtroende, ansvarsfull. 
- Kniido 
- Självförtroende, viljan, effektiv, flexibel, ifall man 

har arbetare så skall man vara snäll, ta hand om 
dem och höra på dem, men förstås får det ju synas 
vem som är chef. 

- Att en företagare har mycket jobb, alltid 
tillgängling. Mycket kreativ och dukig. 

 

Grupp B: 8 respondenter 
- Rättvis, trevlig, pålitlig 
- Att vara självsäker på det man gör, framgångsrik. 
- Företagsam, arbetsam, envis, målmedveten, 

pålitlig, tålamodig... 
- modig, självständig 
- Social, kunnig, ansvarsfull, "frontperson" 
- En företagare ska ha ett bra huvud enligt mig.  

Altså kunna planera, bestämma,räkna, ta beslut, 
arbeta i grupp i vissa sammanhang om personen 
inte förståss är helt ensam i sitt företag. 

- Pålitlig, aktig, är bra på att sammarbeta, vara 
positiv, glad osv. 

- Vis, och en bra försäljare och kan sin sak. Och 
envis 

 

 
Grupp C: 2 respondenter 
- Att dem kan jobba självständigt 
- Utåtriktad, glad, goda försäljnings kunskaper, 

språkkunskaper. 
 

Grupp D: 13 respondenter 
- social, utåtriktad, glad, öppen m.m 
- Social, framåtriktad, tankspridd 
- Kreativ, fantasifull, positiv. 
- Ledartyp, positiv 
- Pratsam, affärssnille, förstår sig på ekonomin 

(priser osv), att man har många olika idéer. 
- positiv, envis, pratglad 
- Motivation, arbetssam, flitig, kunskap 
- Envis, målinriktad, mod, flitig, uthållighet 
- Initiativtagande, klok, flitig arbetare, 

chanstagande (inte rädd för att ta risker) 
- De vill ha ett eget företag helt enkelt, starta något 

som de har varit länge intresserad av. 
- Självsäker 

Arbetsvillig 
Självständig 

- bossig, envis, 

 
Figur 7. Allmänt kännetecknande företagaregenskaper 

 
Entreprenöriella egenskaper har under lång tid rönt stort intresse inom den 

beteendevetenskapliga forskningen, och isynnerhet tack vare McClellands bidrag till 

entreprenörskapsforskningen kom de personliga egenskaperna att få en framträdande roll. 

Avsikten har varit att hitta vetenskapliga belägg för sådana egenskaper som är utmärkande 

för entreprenören, för att kunna identifiera och ge stöd åt individer som innehar 

entreprenöriella karaktärsdrag och egenskaper, och vilka kan tänkas utvecklas till framtida 

företagare. Listan över entreprenöriella kännetecken eller egenskaper har under åren 

tenderat bli lång. Egenskaper som enligt forskningen anses typiska för entreprenören är 

initiativförmåga, självständighet, arbetsvillighet, flit, tålamod, målmedvetenhet och mod. 

Men även andra egenskaper som till exempel gott självförtroende, 

problemlösningsförmåga, måttlig risktagning, och individuellt ansvarstagande är centrala. 

I flertalet källor framträder dock ett högt prestationsmotiv eller -behov som mest 

framträdande egenskap, vilket grundar sig på McClellands rön.  

 

Vid sammanställningen av respondenternas svar på fråga 9, framträder föga överraskande 

redan nämnda s.k. typiska entreprenörsegenskaper, men även andra egenskaper nämns. En 
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del av svaren anger dock kunskaper och inte egenskaper, vilket tyder på en viss komplexitet 

hos respondenterna vid besvarandet av frågan. Flest antal olika egenskaper förekommer som 

väntat bland grupperna med flest antal respondenter, eftersom t.ex. grupp D består av hela 

13 individer och grupp B av endast 2 respondenter, vilket följaktligen inverkar på mängden 

egenskaper. 

 

Av ovan nämnda egenskaper hittas bland svaren självförtroende, självständig, ansvarsfull, 

arbetssam, målmedveten och initiativtagande. Övriga egenskaper som sporadiskt nämns är 

kreativ, effektiv, flexibel, uthållig, utåtriktad, rättvis, företagsam medan egenskaperna 

envis, flitig och pålitlig omnämns tre gånger var. Alla dessa kan mycket väl uppfattas som 

vanligt förekommande ”goda” entreprenörsegenskaper. Märkbart är att egenskaper som 

beskriver individens sociala sidor s.g.s enbart framträder bland grupp D, vilket uttrycks med 

hjälp av begreppen social (2 gånger), pratglad, pratsam, öppen och utåtriktad, vilket endast 

uppträder ett par gånger bland svaren i de övriga grupperna. En intressant iakttagelse jag gör 

är att endast tre av respondenterna anger egenskaperna arbetssam, företagsam och 

arbetsvillig som kännetecknande för en typisk företagare, ett förhållande som kan tyda på att 

de nödvändigtvis inte uppfattar prestationsinriktad som en typisk entreprenörs- eller 

företagaregenskap. 

 

Svaren karaktäriseras av en viss spretighet dem sinsemellan, vilket lett till att jag valt att inte 

i för stor utsträckning ta fasta på speciella avvikelser eller likheter bland svaren då jag gjort 

min analys. I övrigt uppfattar jag mig inte se några större betydande eller märkbara 

skillnader i uppfattningen om företagaregenskaper grupperna emellan, vilket förmodligen 

delvis beror på den ojämna fördelningen av antalet repondenter i de olika grupperna. Detta 

konstaterande leder till slutsatsen att utgående från respondenternas uppfattning om 

entreprenörs- och företagaregenskaper, finner jag inte något som utpräglat stöder eller står i 

konflikt med befintlig entreprenörskapsforskning om egenskaper. Varkendera syftena 

uppnås helt här.  
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10. Vilka typiska företagaregenskaper känner du igen hos dig själv? 
 
Så här svarade respondenterna på fråga 10: 
 
Grupp A: 4 respondenter 
- Enivs. 
- Viljan, flexibel och självföretroende, man måste 

alltid tro på sig själv. Man ska sikta på stjärnorna. 
- Jag jobbar hårt för mitt företag, vill  verkligen 

lyckas. Är också mycket kretaiv 
 

Grupp B: 8 respondenter 
- pålitlig, trevlig, ordningsam 
- Att inte ge upp så lätt fast det känns svårt. 
- Jag är väldigt envis och målmedveten, men jag vet 

inte om jag verkligen skulle kunna se mig själv 
som företagare. Inte i nuläget åtm. 

- jag vet inte 
- social, ansvarsfull 
- Jag vet inte om ja skulle våga ta risken att starta 

ett eget företag. Det handlar ju ganska mycket om 
mod också när det handlar om pengar men jag 
funkar ganska bra i grupp, kan planera, vara 
glad, positiv osv... 

- Allt som jag nämde just upp. 
- Envis och ger int upp så lätt 
 

Grupp C: 2 respondenter 
- Att jag vill ha mycket "egna" saker. 
- glad, pratsam och försöker verkligen prata och 

hjälpa kunden så gott jag kan. 
 

Grupp D: 13 respondenter 
- social, utåtriktad, glad, vill lära mig m.m 
- Fantasifull. 
- positiv 
- Inte vet jag, kanske inga. 
- envis 
- Motivation, arbetssam, flitig, kunskap 
- Envis, vill få saker och ting gjorda 
- Initiativtagande, klok, mestadels flitig och 

vanligen beredd att ta risker 
- Jag är väldigt social, och vill gärna hjälpa kunder. 

Så det måste finnas något med försäljning och 
göra. 

- Intresse för andra människor 
Gillar att jobba 

 
Figur 8. Egna kännetecknande företagaregenskaper 
 
Vid granskning av svaren på fråga 10 slås jag av omständigheten att respondenterna av någon 

anledning är mera kortfattade i sina svar. Man ger mera tveksamma svar, t.ex. i grupp B 

säger två respondenter att de inte i nuläget ser sig som företagare när de enbart uppmanats ta 

ställning till och beskriva sina egna företagaregenskaper. Jag uppfattar förhållandet så att 

respondenterna i grupperna B och D ställer sig mera osäkra till en företagarroll, och som en 

möjlig följd av detta har en del av respondenterna avstått från att besvara frågan. Vissa 

egenskaper har även tonats ner i jämförelse med förhållandet bland svaren på föregående 

fråga. Jag uppfattar att egentligen tillkommer inget nytt bland svaren på den här frågan i 

jämförelse med föregående fråga. Fortfarande får jag en känsla av att det råder en mera 

positiv inställning till företagande i grupperna A och C, utan att desto mera kunna ta fasta på 

eller peka ut något speciellt som stöd för antagandet. Sammantaget upplever jag att svaren 

till karaktären är typiska för vilka egenskaper som kan tillskrivas en entreprenör eller 

företagare, vilket ger en hög överensstämmelse med befintlig entreprenörskapsforskning, 

samtidigt som andra s.k. typiska företagaregenskaper inte framkommer överhuvudtaget. Helt 

riktigt är svaren varierande eftersom de är individuella.  
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Det förekommer inte några speciellt utmärkande svar här, vilket kanske inte heller är att 

vänta med tanke på respondenternas ringa ålder och erfarenhet, de kan självfallet inte 

förväntas ha några djupare insikter i hur det förhåller sig med detta. Jag anser därför att de 

erhållna svaren inte till fullo bidrar till att uppnå varken huvudsyftet eller bisyftet med 

frågan, och undviker därför att i för stor utsträckning ta fasta på enskilda respondenters svar 

och göra någon djupare analys utgående från dessa vare sig enskilt eller gruppvis.  

 

4.1.4  Analys av svaren med anknytning till behov 

11. I vilken mån är du villig att ta företagsrisker och leva i osäkerhet med om hur det går? 
 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 
Figur 9. Behov av att ta risker 
 
Risker med företagsutövning har genomgående betonats i entreprenörskapsforskningen, 

exempelvis med bidrag av Cantillon, Say och Knight vilka lyfte fram sambandet mellan risk 

och osäkerhet vid företagsutövning. Speciellt Knight framhöll viljan att ta risker i 

kombination med förmåga att hantera osäkerhet som central för entreprenören. Senare 

framträdde bl.a. McClelland som i sin forskning om entreprenörsegenskaper framhöll måttlig 

eller moderat risktagning som kännetecknande för entreprenören och företagaren. Detta 

förhållande understryks även av Landström, Backström-Widjeskog och Leskinen vilket jag 

redogjort för i kapitel två. Även Gibb har senare pekat på behovet av att som entreprenör 

utveckla förmågan att bemästra förhållande präglade av osäkerhet och komplexitet, vilket i 

viss mån knyter an till ovan stående fråga. 

 

Vid granskning av respondenternas svar på frågan, konstaterar jag att det uppträder inga 

tydliga skillnader grupperna emellan, utan resultatet är överraskande samstämmigt. Här bör 

man dock hålla i minnet den ojämna fördelningen av antalet respondenter mellan grupperna, 

vilket bidrar till komplexiteten med att dra förenklade slutsatser av svaren. De flesta anger att 

de i någon mån är villiga att ta företagsrisker, medan något färre är beredda att göra det i 

ganska stor mån. Resultatet blir att en svag dominans av det föregående alternativet 
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framträder. Ingen respondent uppger sig vara beredd att helt avstå från att ta företagsrisker i 

egenskap av företagare, medan ingen heller vore beredd att ta risker i väldigt stor mån. Jag 

tolkar resultatet av svaren som helt överensstämmande med de rön som forskningen 

presenterat, nämligen att kännetecknande egenskap för en typisk entreprenör- eller 

företagare är måttlig riskbenägenhet. Mot den bakgrunden skulle alltså alla respondenter 

utgöra goda ”företagarämnen”, vilket självfallet är en förenklad slutsats men som ändå 

speglar hur det verkligen förhåller sig med saken bland för den undersökta gruppen 

studerande. Huvudsyftet anser jag att helt uppfylls, medan bisyftet delvis blir ouppfyllt då 

frågan inte bidrar till att avslöja företagsinriktade respondenter framom mindre 

företagsinriktade inidivider.   

 

12. I vilken mån är det viktigt för dig att nå framgång? 

 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 
Figur 10. Behov av att nå framgång 
 

Vilja att nå framgång är ett uttryck för prestationsbehov och frågeställningen har formulerats 

utgående från McClellands rön om prestationsbehov, samt även från Robbins bidrag. Svaren 

på frågan är centrala för att om möjligt kunna urskilja företagarämnen från ”icke-

företagarämnen” bland respondenterna, samt för att få en uppfattning on vad som är 

kännetecknande för en entreprenör eller företagare, vilket också är huvudsyftet med frågan. 

Att ha ett högt prestationsbehov och på så sätt vara prestationsinriktad har i forskningen 

genomgående lyfts fram som den kanske mest kännetecknande egenskapen för en 

entreprenör och företagare. Viljan till och behovet av att prestera hör ihop med graden av 

framgång för företagaren, eftersom en låg eller ingen vilja och ett litet prestationsbehov inte 

leder någon vart i de flesta sammanhang, och definitivt inte samband med företagande. Av 

den orsaken blir svaren på frågan synnerligen intressanta med tanke på syftet med 

avhandlingen.  
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Här framträder tydligare skillnader mellan grupperna enligt min analys. På basis av svaren 

har generellt sett respondenterna i grupperna A och C (möjliga företagare) uppgett sig ha 

större behov av att nå framgång framom respondenterna i grupperna B och D. Bland de förra 

grupperna (A och C) förekommer uteslutande alternativen ganska stor mån och väldigt stor 

mån som svar, medan det bland de senare även finns respondenter som uppger att de endast 

i någon mån eller inte alls (en svarande) anser det vara viktigt för dem att nå framgång i 

samband med företagande. Eftersom antalet respondenter är betydligt större i grupperna B 

och D, förekommer även bland dessa ett stort antal som uppger det är viktigt att nå framgång 

i ganska stor mån alternativt i väldigt stor mån trots att de inte har för avsikt att bli 

företagare i framtiden. En förenklad slutsats utgående från svaren på frågan blir att de 

”företagsinriktade” respondenterna i grupperna A och C mera otvetydigt anser det vara 

viktigt att nå framgång, medan bland de övriga förekommer ett fåtal som inte anser framgång 

vara viktigt för dem. Det mest påtagliga särdrag jag väljer att ta fasta på här är att bland 

framtida möjliga företagare uppträder uteslutande ett märkbart högre behov av att nå 

framgång bland respondenterna, ingen uppger sig ha lågt eller helt sakna framgångsbehov i 

den här undersökningen. Av den anledningen anser jag att frågan uppfyller både huvud- och 

bisyfte mycket väl, då det är märkbart att de s.k. företagsinriktade respondenterna kan 

konstateras ha ett större prestationsbehov jämfört med ”icke-företagsinriktade” 

respondenter, i enlighet med tidigare forskningsrön.  

 

13. I vilken mån är det viktigt för dig att få ta ansvar för att finna lösningar på problem? 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 
Figur 11. Behov av att få ta ansvar 
 

Även i denna fråga är prestationsbehovet centralt och utgår från McClellands teoribildning. 

Jag har valt att fokusera frågeställningen på i vilken omfattning respondenterna är 

prestationsinriktade genom att ta reda på i vilken mån de anser det vara viktigt att få ta 

ansvar för att finna lösningar på problem som uppstår i samband med företagsutövning. 

Behovet av att få ta ansvar utgör därmed indirekt en ny dimension i anknytning till frågan 
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som komplement till prestationsbehovet. Kombinationen av de bägge behoven vilka 

samtidigt utgör egenskaper, prestationsinriktad och ansvarstagande, utgör m.a.o. de 

grundläggande ingredienserna vilka fungerar som medel för att syftet med frågan skall kunna 

uppnås.  

 

Vid analysen av svaren kunde jag konstatera att här uppträder endast små differenser mellan 

grupperna. En ytterst marginell skillnad mellan grupperna A och C i jämförelse med B och D 

är att i de senare grupperna förekommer ett litet antal respondenter som uppger att det i 

någon mån är viktigt för dem att få ta ansvar för att finna lösningar på problem, medan detta 

svars- alternativ helt saknas bland respondenterna i grupperna A och C. Ett fåtal 

respondenter i B och D anser sig alltså ha ett litet behov av att få ta ansvar för att prestera 

något. Jag har också konstaterat att ingen av respondenterna har uppgett sig helt sakna dessa 

behov, i och med att ingen valt alternativet inte alls. Majoriteten av respondenterna har 

uppgett alternativet i ganska stor mån, medan ett något färre av dem valt alternativet väldigt 

stor mån för att spegla deras grad av behov att få ta ansvar för att finna lösningar på 

problem. Generellt sett framträder ett relativt högt prestationsbehov vilket innebär att 

huvudsyftet uppfylls enligt min tolkning. Grupperna emellan förekommer dock inte större 

märkbara skillnader i graden av utmärkande särdrag vilket kunde bidra till att avslöja de 

respondenter som kunde utgöra framtida entreprenörer och företagare framom andra, vilket 

var avsikten med bisyftet.  Karaktären på svaren bidrar m.a.o. inte direkt till att exponera 

företagsinriktade respondenter framom de icke-företagsinriktade, utan det övergripande 

intrycket blir att de alla har ett relativt stort prestationsbehov vilket överensstämmer med 

McClellands teorier. Jag anser mig därför inte kunna fästa någon större vikt vid svaren på 

denna fråga som bidrag till att uppnå bisyftet med avhandlingen. 

  

 14. I vilken mån är det viktigt för dig att få arbeta självständigt utan att behöva ta hänsyn till 

andras önskemål? 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 
Figur 12. Behov av självständighet/samhörighet 
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McClellands rön om behov av samhörighet utgör en central grundpelare vid utformningen av 

denna fråga. I motsatsförhållande till samhörighetsbehovet står behovet av oberoende och 

självständighet som är framträdande bland senare och dagens forskningsteorier, med bidrag 

av bl.a. Landström & Löwegren, Skärvad & Olsson och Distansgymnasiet. Dessa antaganden 

har fått utgöra den andra grundpelaren vid formuleringen av frågan. Det motstridiga 

förhållandet mellan dessa antaganden har jag redogjort för i teoridelen i kapitel två, och detta 

gör att jag upplever frågan vara synnerligen intressant. Att i egenskap av entreprenör och 

företagare kunna vara oberoende och få arbeta självständigt har bland dagens forskning fått 

allt större synlighet i samband med företagsutövning, vilket inte skall underskattas.  

 

Vid granskningen av respondenternas svar så hittas följande iakttagelser: Tre respondenter i 

grupp A uppger sig i ganska stor mån ha behov av att få arbeta självständigt utan att behöva 

ta hänsyn till andras önskemål, medan en något överraskande säger sig inte alls ha 

motsvarande behov. Bägge respondenterna i grupp C uppger sig inneha behov av 

självständighet i någon mån, vilket innebär att ingen av respondenterna i grupperna A och C 

besitter självständighetsbehov i väldigt stor mån enligt dem själva. Bland det stora antalet 

respondenter i grupperna B och D förekommer däremot två stycken vilka upplever sig ha 

behov av självständighet i väldigt stor mån. Majoriteten av respondenterna anger ganska 

stor mån som svar på frågan, medan något färre angett i någon mån som svar på frågan. 

Endast en respondent har valt alternativet inte alls bland dessa. Sammanställningen av 

svaren ger ett något oväntat och överraskande resultat, eftersom jag hade förväntat mig 

större samstämmighet med i synnerhet senare forskningsrön, enligt vilka de mera 

företagsbenägna respondenterna i grupp A och C generellt sett kunde förväntas uppvisa 

större behov av självständighet och oberoende. Så blev inte fallet, när tyngdpunkten bland 

svarsalternativen ligger på ganska stor mån för ”icke-företagsinriktade” respondenterna (B 

och D). Här framträder alltså konflikten mellan behovet av samhörighet kontra 

självständighet vilket jag beskrev tidigare. Slutsatsen av analysen blir att ovan nämnda 

antagande beträffande behovet av oberoende och självständighet inte håller streck, 

åtminstone inte på basis av svaren gruppen respondenter avgivit i anslutning till denhär 

undersökningen. Det är alltså möjligt att respondentgrupperna A och C helt enkelt föredrar 

samhörighet framom självständighet enligt min tolkning, vilket innebär att utfallet på denhär 

frågan nog missade huvudsyftet. Jag kan heller inte hitta sådana enhetliga särdrag bland 

respondenterna som kunde bidra till att exponera framtida eventuella företagare här. Därför 

anser jag mig inte kunna ta fasta på de resultat svaren ger på denna fråga som bidrag till att 

uppnå bisyftet med avhandlingen.  
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15. I vilken mån är det viktigt för dig att kunna påverka och styra andra? 
 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 
Figur 13. Behov av att kunna påverka och styra andra 
 

Tanken med fråga 15 är att med utgångspunkt i McClellands forskningsbidrag om maktbehov 

försöka upptäcka ifall möjliga entreprenöriella särdrag framträder bland respondenterna, i 

vilken omfattning och på vilket sätt de eventuellt fördelas mellan grupperna. Även om 

McClelland är central i denna frågeställning, så har jag valt att beakta både Robbins och 

Hanssons bidrag här. Att både vilja styra och påverka andra människor i sin omgivning, 

grundar sig på individens behov av makt, att kunna bestämma över andra. 

 

Bland svaren på denna fråga framträder marginella skillnader mellan de olika grupperna. Jag 

har tagit fasta på att ingen respondent i grupperna A och C uppgett att det inte alls är viktigt 

för dem att kunna påverka och styra andra. Ingen har heller valt alternativet i väldigt stor 

mån, utan svaren har koncentrerats till mellanalternativen, i någon mån och ganska stor 

mån. Bland de större grupperna, B och D, förekommer respondenter som inte alls finner 

maktbehovet vara viktigt för dem. I likhet med svaren i den föregående ”företagarpositiva” 

gruppen, dominerar även här svar av arten i någon mån och ganska stor mån, medan en 

individ uppgett att det i väldigt stor mån vara viktigt att kunna påverka och styra andra. 

Detta finner jag vara något överraskande måste jag medge, eftersom personen tillhör 

gruppen som saknar företagarbakgrund och avsikter att starta företag. Ett högt maktbehov 

behöver mot denna bakgrund inte nödvändigtvis uppträda enbart i företagarsammanhang 

utan kan givetvis framträda i andra kontexter hos individerna. Min slutsats blir att 

maktbehovet inte är speciellt framträdande eftersom jag konstaterat att fler än hälften av 

respondenterna, 14 stycken, valt alternativet i någon mån som beskrivning för nivån på deras 

maktbehov, vilket är rätt lågt. På basis av svaren skulle respondenterna m.a.o. inte utgöras av 

typiska entreprenörs- och företagarindivider enligt min syn på saken. Antagligen är 

maktbehovet inte särdeles viktigt för respondenterna, ett förhållande som således inte är helt 

överensstämmande med den forskning jag hänvisat till, därför anser jag att huvudsyftet 
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endast delvis uppnås här. Jag kan inte heller på basis av denna analys hitta några sådana 

framträdande särdrag bland respondenterna som entydigt kunde bidra till att avslöja 

framtida eventuella företagare här framom ”icke-företagare”. Därför anser jag mig inte kunna 

fästa någon större vikt vid svaren på denna fråga heller som bidrag till att uppnå bisyftet med 

avhandlingen.  

 

16. I vilken mån är det viktigt för dig att ha en känsla av kontroll över situationen? 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8 

 

 

Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 

 
Figur 14. Behov av “Locus of control” 
 

Ovan stående fråga härrör sig till Rotters bidrag ”locus of control” eller behovet av inre 

kontroll hos individen. Behovet att uppleva sig ha kontroll över sin egen situation är mycket 

väsentligt för individens självkänsla, och självfallet så även för entreprenören och 

företagaren. Jag valde att formulera en fråga med ”locus of control” som utgångspunkt med 

hopp om att upptäcka olikheter mellan de olika respondengruppernas svar. Eftersom 

entreprenörskaps-forskningen i flera repriser kommit fram till slutsatserna att en hög grad av 

”locus of control” är förenligt med entreprenörskap och företagande, var tanken att svaren 

skulle bli avslöjande för vilka respondenter som uppvisar dylika särdrag. 

 

Analysen av svaren gav besked om att även här framträder ytterst marginella skillnader 

mellan respondentgrupperna. Mest påtagligt är att likheterna svaren emellan dominerar, 

emedan det bland alla respondentgrupper i huvudsak förekommer alternativen ganska stor 

mån och väldigt stor mån. Ingen av respondenterna uppger sig helt sakna behov av känsla av 

kontroll över situationen, eftersom ingen valt svarsalternativet inte alls. I grupperna B och D 

förekommer sporadiskt svaren i någon mån, till skillnad från grupperna A och C som helt 

saknar dessa. Överlag är intrycket att ett relativt högt behov av ”locus of control” hos 

respondenterna framträder i undersökningen, vilket skulle innebära att alla grupper besitter 



 68 

 

entreprenörs- och företagarkännetecken i relativt stor mån. Jag grundar antagandet på det 

faktum att en övervägande stor del av respondenterna (22 stycken) i de fyra grupperna 

innehar ett ganska stort eller väldigt stort behov av ”locus of control”, vilket enligt min 

mening skulle betyda att de flesta av dem kunde vara lämpliga framtida företagare. 

Förhållandet överensstämmer m.a.o. i hög grad med grundläggande teorier, och ger av den 

anledningen ett betydelsefullt bidrag till mina avsikter med avhandlingen utgående från 

huvudsyftet. Att ett fåtal av respondenterna i grupperna B och D i någon mån anser ”locus of 

control” vara viktigt, bidrar enligt min åsikt inte i tillräcklig utsträckning till att åtskilja 

respondenter med mera typiska entreprenörs- och företagarkännetecken från de som i mera 

blygsam omfattning innehar dessa särdrag, vilket var den ursprungliga tanken med frågan. 

Bisyftet uppnås därför endast delvis i detta fall enligt min uppfattning.  

 

4.1.5  Analys av svaren med anknytning till respondenterna 

17. I vilken mån är det sannolikt att du kommer att starta eget företag i framtiden? 

Grupp A: Antal svarande: 4  Grupp B: Antal svarande: 8

  
Grupp C: Antal svarande: 2  Grupp D: Antal svarande: 13 

 

Figur 15. Sannolikheten för att starta eget företag 
 

Fråga 17 har formulerats med tanke på att den utgör en viktig del i strukturen av 

undersökningen samt är betydande för dess genomförande och själva analysen. På basis av 

hur respondenterna besvarat frågorna, har de blivit indelade i grupper bestående av 

potentiella blivande eller icke-blivande företagare i framtiden. Respondenter som i ganska 

stor mån och i väldigt stor mån uppgett sig ha vilja starta eget företag utgör grupperna A och 

C, medan respondenter som inte alls eller i någon mån avser starta eget företag är följande 

grupper, B och D. I kombination med fråga 3 utgör bägge frågorna ett viktigt instrument för 

undersökningens genomförande, ett förhållande vilket jag redogjort för i kapitel tre. Jag har 

inte för avsikt att analysera svaren i frågan desto mera utförligt, utan nöjer mig med att 

konstatera att av gruppen bestående av 27 respondenter uppger 8 att de inte alls kommer att 



 69 

 

starta eget företag i framtiden medan största gruppen (13 stycken) utgörs av de som i någon 

mån tror sig någon gång starta eget företag. Endast 3 av respondenter har avsikter att i 

ganska stor mån bli företagare, och lika många eller resten av respondenterna tror sig i 

väldigt stor mån starta eget företag i framtiden. En påtaglig övervikt av icke-blivande 

företagare dominerar m.a.o. bland respondenterna i undersökningen.  

 

4.2  Tillförlitlighet 

För att få en uppfattning om i vilken grad undersökningen är tillförlitlig används i 

vetenskapliga sammanhang två så kallade giltighetsanspråk eller -mått, reliabilitet och 

validitet. Dessa ger samtidigt en beskrivning av kvaliteten på studien, och för att säkerställa 

en hög reliabilitet och validitet förutsätts forskaren utföra ett noggrannt arbete, vilket 

innebär genomgående kritisk granskning och prövning av materialet samt mätinstrumenten 

som används vid undersökningen (Holme & Solvang 1997:163). Reliabilitet anger graden av 

undersökningens pålitlighet, och skall vara ett mått på hur säker och exakt mätmetod som 

använts (Andersen 1998:85). I praktiken innebär det att metoden skulle ge samma resultat 

vid flera olika tillfällen ifall motsvarande omständigheter varit rådande, oberoende av vem 

som utfört undersökningen och utan påverkan av slumpmässiga faktorer (Bell 2006:117). En 

hög reliabilitet förutsätter ett underlag med ett tillräckligt stort antal av varandra oberoende 

mätningar av ett och samma fenomen som ger ett liktydigt svar enligt Andersen (1994:91), 

vilket gör att måttet lämpar sig bäst vid undersökningar med kvantitativ metod enligt Holme 

& Solvang (1997:94).  

 

För att kunna uppvisa en hög validitet förutsätts att forskaren faktiskt mäter det han avser 

mäta, vilket är en förutsättning för undersökningens giltighet (Andersen 1994:91–92, Bell 

2006:117, Trost 2005:113). För att uppnå en hög grad av giltighet bör förekomma en 

tillräckligt stor överensstämmelse mellan teori- och empiridelen. Andersen (1994:92) skiljer 

även på intern validitet som beskriver överensstämmelsen mellan innehållet på den 

nominella och operationella nivån, och extern validitet, som anger undersökningens 

överensstämmelse med verkligheten (sant eller falskt). Validiteten lämpar sig främst som ett 

mått på trovärdigheten vid undersökningar med kvalitativ metod (Holme & Solvang 

1997:94).  

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av enkätmetoden, ett val jag gjorde av främst tre 

orsaker. Dels ansåg jag det inte finnas vägande skäl till att tvingas välja ett fåtal respondenter 

ur gruppen bestående av 34 studerande, jag saknade lämpliga kriterier för en sådan åtgärd. 

M.a.o. kunde jag inte bestämma mig för vilka studerande som kunde vara mest lämpliga för 

undersökningen ifall ett mindre antal respondenter använts vid t.ex. ett intervjuförfarande. 
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Dels fungerade jag som gruppens lärare i kursen Ung Företagsamhet, ett förhållande som jag 

redan framhållit, och ansåg därför det inte vara lämpligt med intervjumetoden eftersom jag 

med stor sannolikhet kommit att både direkt och omedvetet påverka respondenterna vid 

genomförande av undersökningen.  Indirekt påverkan har ju av naturliga skäl inte kunnat 

undvikas med tanke på relationen lärare och studerande i anslutning till just denhär 

undersökningen. Det tredje skälet till val av metod grundar sig på att jag försett senare delen 

av frågorna i enkäten med mätbara svarsalternativ vilket innebär att undersökningen till den 

delen har en kvantitativ prägel. Alla nämnda tre skäl har på sätt eller annat inverkan på 

reliabiliteten. Med tanke på den här undersökningens reliabilitet, är jag av den åsikten att 

den är hög, eftersom karaktären på svaren skulle vara liknande ifall undersökningen skulle 

göras av andra personer under motsvarande omständigheter.   

 

Huruvida undersökningen innehar tillräcklig intern validitet är en mera komplicerad fråga 

att besvara enligt min uppfattning. I vilken omfattning jag lyckats i mina föresatser att 

verkligen mäta det jag avsett mäta, nämligen vad som är utmärkande för att 

merkonomstuderande ska kunna förväntas bli entreprenör eller företagare i framtiden 

förblir en aning diffus till vissa delar. För att kunna klarlägga i vilken omfattning 

respondenterna innehar avsikter att starta eget företag i framtiden försökte jag med hjälp av 

frågeställningarna klarlägga vilka faktorer, särdrag och processer som kunde tänkas bidra till 

en sådan utveckling hos gruppen som var föremål för undersökningen. Bidragande faktorer 

är t.ex. huruvida respondenten har bakgrund i företagarmiljö och -nätverk, vilket är 

gynnsamt för framtida entreprenörskap och företagande enligt forskningen. Förvisso 

avslöjades respondenternas generella uppfattning om typiska entreprenörs- och 

företagaregenskaper, samt klarlades tydligt på vilket sätt de förhåller sig till entreprenöriella 

motiv. Bland entreprenöriella särdrag som gäller behoven framträdde dock varierande 

resultat, vissa gav klara besked medan andra gav mera oväntade svar, vilka inte 

genomgående bidrog med säkra bevis för vilka av respondenterna som kan förväntas blir 

framtida företagare. Mest påtagligt säkra besked gavs av de respondenter som uttryckligen 

uppger sig ha avsikter att bli företagare i framtiden. Jag är dock inte helt övertygad om att jag 

genomgående dragit rätt slutsatser. Därför kan jag konstatera att kravet om den interna 

validiteten uppfylls delvis vilket är tillfredsställande, då den interna validiteten för 

undersökningen för det mesta är hög men även till vissa delar låg som jag ser på saken. 

  

Kravet på en hög extern validitet uppfylls däremot nog när jag beaktar svaren på frågorna 

angående respondenternas syn på entreprenöriella behov, motiv och egenskaper med tanke 

på en kontext av framtida företagande. Här uppfattar jag mig se en tydlig överensstämmelse 

mellan teori och empiri, då teorierna utgående från forskningen om entreprenörskap och 
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företagande på ett märkbart sätt framträder vid analysen av resultatet som undersökningen 

gett. Detta tolkar jag som att frågorna har tillräcklig koppling till teorin inom området, vilket 

är bra då det stöder mina avsikter med avhandlingen. Jag uppfattar även att 

undersökningens resultat överensstämmer med verkliga förhållanden och skulle därmed vara 

generaliserbara. 

 

Här följer ett förenklat åskådliggörande av strukturen på enkätens tillvägagångssätt: 

 

 
Är svarsalternativen tillräckligt 
uttömmande? 

 
 

Förstår respondenterna mina avsikter 
med frågorna? 

 
 

Vilken situation befinner sig 
respondenterna i? Kommer svaren på 
rätt plats i enkäten? 
 
 

    Hur många besvarar enkäten? 
 
 
 

Kommer mönstren i materialet till 
uttryck vid kategoriseringen av svaren? 
 
 

     
Är jag tillräckligt noggrann? 
 

 
 

Har jag läst ut mer av informationen än 
det finns grund för? 

 

 

Figur 16 Enkätens reliabilitet (fritt efter Holme & Solvang 1997:164) 

 

 

 

 

 

 

 

Utskick av enkäten 

Respondenterna bekantar 
sig med enkäten 

Svar 

Rådata 

Sammanställning av svaren 

Inläsning av informationen 

Presentation av resultaten 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION  

Österbotten har en stark entreprenörskapskultur och många småföretag enligt Sundnäs et al. 

(2002:15). Orsaken står att finna i gamla traditioner präglade av entreprenörskapsanda och 

företagande bland de lokala invånarna. Behoven av att få nya företag är alltjämt ett angeläget 

problem för hela landet, och en aktivitet för att åtgärda förhållandet är att ge resurser till 

skolorna så att de skall ha möjligheter att fostra studerandena till att inta ett företagsamt och 

företagarvänligt förhållningssätt. Samtidigt bör de få utbildning i entreprenörskap och 

företagande, vilket medför att de på så sätt får grundläggande kunskaper i 

företagsverksamhet. Gruppen respondenter som varit föremål för undersökningen deltar i en 

utbildning som leder till grundläggande yrkesexamen i företagsekonomi vilket ger dem vissa 

förutsättningar med tanke på framtida företagande. 

 

Teorigrunden utgår i huvudsak från McClellands tankegångar kring entreprenörskap eller 

företagsamhet, och gäller entreprenörens bakgrund, nätverk, motiv, egenskaper och behov, 

vilka jag beskrivit i teorikapitlet. Jag har även använt dagens teorier som källa och då främst 

sådana som betraktar entreprenörskap och företagande som förenliga med varandra, vilket 

går ut på att företagande förutsätter ett företagsamt förhållningssätt hos individen. 

 

Huvudsyftet med undersökningen var att med analysen som hjälpmedel ta reda på vilka 

faktorer som kan vara utmärkande för att en merkonomstuderande skall kunna förväntas 

utvecklas till entreprenör eller företagare i framtiden. Med hjälp av bisyftet var det min 

förhoppning att kunna få svar på frågeställningen hur de studerande förhåller sig till 

företagsamhet och företagande utgående från McClellands entreprenörskapsforskning och 

rön genom att undersöka sådana faktorer, särdrag och processer som är kännetecknande för 

entreprenörskap och som antas leda fram till att företagande uppstår.  

 

Hur ställer sig då respondenterna till tanken att själva någon gång i framtiden grunda ett eget 

företag? Förekommer det och går det att identifiera sådana faktorer, särdrag och processer 

som kan tänkas väcka unga merkonomstuderandes intresse för entreprenörskap och 

företagsamhet, och i vilken omfattning? Vad kan i huvudsak vara bidragande orsak till att 

någon väljer att i något skede av sitt liv bli en entreprenör eller företagare? Onekligen 

intressanta frågeställningar som jag hoppas kunna besvara. 

 

Med benämningen faktorer avser jag här förhållanden som anknyter till respondenternas 

bakgrund, miljö och personliga nätverk. Bland de som varit föremål för undersökningen är 

det knappt hälften som har bakgrund i företagarfamilj eller -hushåll. Vid tidpunkten för 

undersökningen var det endast en tredjedel av dessa som kunde tänka sig starta eget företag 
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någon gång i framtiden. Bland respondenterna med icke-företagarbakgrund var det endast 

två personer som tänkte i samma banor. På basis av resultatet från empirin skulle m.a.o. 

drygt en femtedel av studerandena kunna förväntas bli framtida företagare vilket måste 

betraktas som ett relativt hyfsat resultat, emedan alla självfallet inte skall bli företagare. När 

man dessutom beaktar att nästan alla respondenter omges av egna företagarnätverk finns det 

synnerligen goda skäl att detta förhållande på ett gynnsamt sätt bidrar till att bland gruppen 

studerande verkligen uppstår nya företagare. Jag tolkar ovan stående fakta som att den som 

befinner sig i en miljö präglad av företagande med större sannolikhet kan utvecklas till 

företagare framom de som befinner sig utanför motsvarande kontexter, helt i enlighet med 

McClellands forskningsrön. Både huvudsyftet och delsyftet uppfylls m.a.o. här. 

 

Med särdrag avser jag entreprenöriella motiv, egenskaper och behov. De motiv jag lyckats 

identifiera i undersökningen är enligt min uppfattning helt överensstämmande med 

teorigrunderna jag hänvisat till. Mest framträdande särdrag bland motiven är de klassiska 

prestationsmotiven och maktmotiven tillsammans med viljan att verka självständigt och vara 

oberoende som motiv hos respondentgruppen. Resultatet är därmed helt och hållet 

överensstämmande med forskningen, helt enligt mina förväntningar. Min uppenbara 

tolkning är att bland studerandena finns individer med synnerligen goda potential till 

framtida företagande, vilket gläder mig. Här uppfylls alltså huvudsyftet och även bisyftet på 

ett relativt bra sätt enligt min uppfattning. 

 

Särdraget egenskaper gav däremot ett betydligt mera återhållsamt svar med hänvisning till 

syftet, då de gav endast allmänna besked som resultat. Som jag redan tidigare konstaterat gav 

svaren angående entreprenörs- och företagaregenskaper inte mycket vägkost och jag har i 

efterhand tvingats medge att frågorna om egenskaper kunnat strykas helt och hållet från 

enkäten. Deras betydelse för avhandlingen är liten, och varkendera huvudsyftet eller bisyftet 

uppfylls helt. Däremot gav svaren på frågorna om behoven mera variationsrika och 

informativa svar, trots en viss ojämnhet. I enlighet med teorierna jag utgått ifrån, uppvisar 

respondenterna exempelvis en moderat nivå på behoven av att ta företagsrisker, utan tydliga 

variationer respondenterna emellan. Bland dessa frågor framträder även prestationsbehoven 

rätt tydligt som jag tolkat saken, och dessutom så att man kan upptäcka skillnader 

respondenterna emellan vilket bidrar till att uppfylla bisyftet med avhandlingen till den 

delen. I synnerhet fråga nummer 12 om vikten av att nå framgång har sådan karaktär. 

Respondenternas behov av makt uppfattar jag att inte är speciellt viktigt för dem till skillnad 

från min tolkning av vad svaren i anslutning till maktmotiv gav vid handen tidigare. Största 

variationen bland grupperna återfinns ändå bland svaren på frågan som rör 

samhörighetsbehovet kontra behov av självständighet, vilka ger ett spretigt intryck. Som jag 



 74 

 

redan nämnt, anser jag mig inte finna stöd för någon form av förnuftig tolkning på basis av 

svarens karaktär i fråga 14, varför jag drar slutsatsen att det inte förekommer sådana särdrag 

bland respondenterna som enhetligt kunde bidra till att exponera framtida eventuella 

företagare. Behovet av en känsla av inre kontroll (locus of control) är mera jämnt fördelat 

bland respondenterna, och är förhållandevis högt. Jag är dock tveksam till i vilken grad jag 

skall fästa uppmärksamhet vid detta med tanke på syftets formulering. Både huvudsyftet och 

även bisyftet med avhandlingen uppfylls delvis här, dels p.g.a variationer på karaktären av 

svaren ställda i relation till teorigrunderna samt dels p.g.a. stora likheter respondenternas 

svar emellan. 

 

Mera öppet är på vilket sätt jag skall tolka processerna och vilka processer. En självklar 

process jag uppfattar här utgörs av det faktum att studerandena som fungerat som 

respondenter deltagit i undervisningsprogrammet Ung Företagsamhet samt har redan 

tidigare gått kursen Företagsverksamhetens grunder. Det torde innebära att de genomgår en 

process som bidrar till deras personliga utveckling och förståelse för vilka förutsättningar 

som gäller för entreprenörskap och företagande. Samtidigt blir de ju äldre och lär sig andra 

ämnen inom branschen vilket också är en process. Vartefter de skaffar sig nya erfarenheter 

blir de mera kunniga vilket också indirekt torde inverka på deras förhållningssätt gentemot 

företagande. Jag kan inte mot bakgrunden av undersökningens utfall ta ställning till hur 

mycket processerna egentligen bidrar till att någon av studerandena skall kunna förväntas 

utvecklas till entreprenör eller företagare, annat än att konstatera att viss betydelse har de 

nog.  

 

På basis av resultatet som analysen ger drar jag följande slutsatser. Slutintrycket blir något 

blandat när teori och empiri visar stor överensstämmelse till vissa delar och något mindre till 

andra delar, vilket framkommit på flera sätt. Huvudsyftet anser jag att uppfylls rätt bra, då 

undersökningen nog behjälpligt kan fungera som instrument för att avslöja förhållanden som 

är utmärkande för att studerande verkligen kan antas bli företagare. Även i vilken mån 

bisyftet uppfylls blir något varierande med hänvisning till de tolkningar jag redogjort för, då 

respondenternas förhållningssätt till företagande nog delvis framträder bland de faktorer, 

särdrag och processer som jag använt som hjälpmedel vid analysen av empirin. Trots detta 

upplever jag mig inte helt ha uppnått vad jag förväntade mig av undersökningen p.g.a 

följande orsaker: Tidpunkten för undersökningens genomförande anser jag vara alldeles för 

tidigt med tanke på respondenternas ålder och livssituation. 17–18-åriga 

merkonomstuderande har annat att tänka på än företagande i dethär skedet av livet, tanken 

att starta eget företag kan verka både främmande och avlägsen för dem än så länge som jag 

uppfattar saken. Eventuellt vore det en bra idé att genomföra motsvarande undersökning ett 
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år senare när respondenterna blivit ett år äldre och mera mogna för tankegångar kring 

företagande. Dessutom borde frågorna som ställs anpassas till respondenternas begreppssfär, 

enkla och tydliga frågor är att föredra. Ifall frågorna är för komplicerade kan följden bli att 

respondenterna inte förstår eller rentav missförstår dem när de formulerar sina svar. Risken 

för att frågorna blir för komplicerade är överhängande ifall man väljer att utveckla den här 

undersökningsformen som instrument för liknande syften som i den här avhandlingen. Trots 

det borde frågornas karaktär, innehåll och utformning ses över och utvecklas för att på ett 

bättre sätt kunna uppnå avsikterna med undersökningen. I så fall kunde intervjumetoden 

vara att föredra framom enkäter dock med ett mindre antal respondenter.  

 

Förslag till fortsatt forskning kunde vara att genomföra motsvarande undersökning på 

samma grupp om fem eller tio år när de blivit äldre och mognat samt hunnit få 

arbetslivserfarenhet. Ett sådant förfarande skulle kunna ge svar på frågan: Hur gick det 

sedan? Stämmer de antaganden som togs på basis av den första undersökningen eller 

framkommer stora avvikelser och hurudana i så fall? Eventuellt kunde en motsvarande enkät 

genomföras ett år senare än vad nu varit fallet, när respondenternas ålder är 18–19 år. 

Möjligtvis kunde göras någon form av undersökning vid tidpunkten för när UF-programmet 

inleds på hösten och sedan ytterligare en undersökning när det avslutas på våren för att om 

möjligt få jämförbart material, där processernas betydelse skulle vara mera framträdande. 

 

Alternativt kunde större förankring göras i Gibbs tankegångar kring entreprenörskapsfostran 

i tidigare skede innan någon undersökning görs. Enligt min uppfattning borde man dra nytta 

av Gibbs idéer, genom att implementera dessa i undervisningen i större omfattning, och 

fokusera på att bereda studerande för en kontext av framtida företagande fylld av problem 

och utmaningar. Det är absolut inte nödvändigt att få resultat på kort sikt, utan viktigaste 

vore att så ”företagsamhetsfröet” hos studerandena i en gynnsam och företagarvänlig miljö 

redan under studietiden. Jag ser den största utmaningen i att få ”företagsamhetsfröna” att 

gro hos studerandena, vilket jag uppfattar kommer kanske att bli en av de viktigaste 

uppgifterna hos utbildningsanordnarna i framtiden. Att fröna kommer att gro i olika takt är 

av underordnad betydelse, huvudsaken är att de gror. Här uppfattar jag ett tydligt 

problemområde och efterlyser därför mera forskning om detta. 

 

Till sist vill jag rikta ett tack till alla de som på något sätt bidragit till denna avhandlings 

uppståndelse. Hit räknas kollegor, medarbetare, studerande på Hanken och Optima, rektor 

Max Gripenberg som gett mig tillstånd att genomföra undersökningen på Optima, min 

handledare professor Sören Kock på Hanken samt till sist min familj och inte minst min fru 

som visat stor förståelse för mitt långt utdragna uppdrag. En era av högskolestudier som 
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inleddes på Öppna Universitetet 1994 tar slut efter 19 år, det har verkligen varit en lärorik 

och givande resa. 
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Bilaga 1: UF 2012–2013 enkät    

 

Frågor med anknytning till respondentens bakgrund och nätverk: 

1. Namn (förnamn räcker) ________________________________________ 

2. Ålder   __________år. 

3. Är någon i din familj (hushåll) företagare (eller har varit)? Ja: ___    Nej: ___ 

4. Är någon i din bekantskapskrets eller släkt företagare? Ja: ___    Nej: ___ 

5. Ifall du skulle starta eget företag, hur många i din familj, släkt eller bekantskapskrets 

tror du skulle kunna dig ge goda råd och hjälp? Ringa in ett alternativ:  

A. Ingen       B.   1 - 2 personer,   C.  3 - 5 personer,    D.  6 - 10 personer,

    E.  11 - 20 personer,  F.  fler än 20 personer. 

6. Hur många av dessa är företagare? Ca ____________ stycken. 

 

Frågor med anknytning till motiv: 

7. Vilka är de främsta orsakerna till att någon väljer att starta ett företag utöver syftet att 

tjäna pengar enligt din uppfattning? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Av vilka orsaker skulle du själv starta ett företag, utöver syftet att tjäna pengar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Frågor med anknytning till egenskaper.    

9.  Vilka egenskaper är mest kännetecknande för en typisk företagare enligt din 

uppfattning?  Ange helst flera egenskaper: Entreprenöriella egenskaper; 
Se McClelland, Landström, 

Landström & Löwegren, 

Leskinen, Backström-Widjeskog 

Distansgymnasiet m.fl. 

Motiv: Jacobsen & Thorsvik, 

Backström-Widjeskog, 

Koiranen & Pohjansaari, 

McClelland. 

 

Teorier om bakgrund, 

uppväxtmiljö & nätverk: 

Se McClellands bidrag, även 

Landström & Löwegren, 

Distansgymnasiet och 

Johannisson. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

       

10. Vilka typiska företagaregenskaper känner du igen hos dig själv?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

              

Frågor med anknytning till behov: 

Ifall du skulle starta eget företag, hur ställer du dig till följande frågeställningar? Välj ett 

alternativ! 

11. I vilken mån är du villig att ta företagsrisker och leva i osäkerhet med om hur det går?  

1=Inte alls     2= I någon mån      3=Ganska stor mån     4=Väldigt stor mån  

 

12. I vilken mån är det viktigt för dig att nå framgång? 

1=Inte alls     2= I någon mån      3=Ganska stor mån    4=Väldigt stor mån 

 

13. I vilken mån är det viktigt för dig att få ta ansvar för att finna lösningar på problem? 

1=Inte alls     2= I någon mån      3=Ganska stor mån    4=Väldigt stor mån  

 

14. I vilken mån är det viktigt för dig att få arbeta självständigt utan att behöva ta hänsyn 

till andras önskemål?  

1=Inte alls     2= I någon mån      3=Ganska stor mån    4=Väldigt stor mån   

 

Hänvisning till bl.a. Knights 

teorier om risk och osäkerhet. 

Även McClellands bidrag om 

måttlig riskbenägenhet. Också 

Gibb. 

McClellands prestationsbehov 
centralt för frågeställningen. Se 

även Robbins  bidrag till 

forskningen. 

 

 

[Type sidebar 

title] 

 [Type the sidebar content. A 

sidebar is a standalone 

supplement to the main 

document. It is often aligned on 

the left or right of the page, or 

located at the top or bottom. Use 

the Drawing Tools tab to change 

the formatting of the sidebar text 

box.] 

 

McClellands behov av sam-

hörighet här samt motsatt teori 

t.ex. Landström&Löwegren;  

Behov av att söka oberoende  & 

självständighet, se 

Distansgymn. 

McClellands prestationsbehov 
centralt för frågeställningen. Se 

även Robbins bidrag till 

forskningen. 

McClellands prestationsbehov, 

maktbehov och samhörighets-

behov utgör grunden. Komplet-

terat med riskbenägenhet och 

behov av inre kontroll. 
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15. I vilken mån är det viktigt för dig att kunna påverka och styra andra?  

1=Inte alls     2= I någon mån      3=Ganska stor mån     4=Väldigt stor mån   

 

16. I vilken mån är det viktigt för dig att ha en känsla av kontroll över situationen?  

1=Inte alls     2= I någon mån      3=Ganska stor mån     4=Väldigt stor mån  

 

Fråga med anknytning till respondenten: 

17. I vilken mån är det sannolikt att du kommer att starta eget företag i framtiden? 

1=Inte alls     2= I någon mån      3=Ganska stor mån     4=Väldigt stor mån 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DINA SVAR! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McClellands maktbehov. Se 

även Robbins bidrag om behov 

att styra & påverka andra. 

Rotters bidrag om ”Locus of 

control”.  Behov av att uppleva 

sig ha (inre) kontroll över 

situationen.  Se även Backström-

Widjeskog och Huuskonen. 

 

17. Mycket central fråga! Avgörande 

för att kunna analysera materialet samt 

få svar på problemställningen och 

syftet. Se närmare förklaring i kapitlen 

tre och fyra! 

 

Indelning i fyra grupper: 

 

A. Stud med företagarbakgrund  och 

nätverk med avsikt att starta företag 

 

B. Stud med företagarbakgrund  och 

nätverk utan avsikt att starta företag 

 

C. Stud utan företagarbakgrund eller 

nätverk med avsikt att  starta företag 

 

D. Stud utan företagarbakgrund eller 

nätverk utan avsikt starta företag. 
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Bilaga 2: Undersökningens resultat 

Grupp A 

Består av 4 respondenter som svarat enligt följande: 

1. Namn (förnamn räcker): 

 
- Elisabeth 

- Anna-Karin 

- Erika 

- Marie 

 

2. Ålder:  

Antal svarande: 4 

- 17 

- 17 

- 17 

- 17 

 

3. Är någon i din familj (hushåll) företagare? 
 

 
 

4. Är någon i din bekantskapskrets eller släkt företagare? 
 

 
 

5. Ifall du skulle starta eget företag, hur många i din familj, släkt eller bekantskapskrets tror 

du skulle kunna ge dig god råd och hjälp? Välj ett alternativ: 
 

 
 

6. Hur många av dessa är företagare (ca antal)? 
Antal svarande: 4 

 

- 5 

- 3 

- 9 

- 4 
 

7. Vilka är de främsta orsakerna till att någon väljer att starta ett företag utöver syftet att tjäna 

pengar, enligt din uppfattning? 
Antal svarande: 4 

 

- För att dom vill göra självständigt arbete, och kunna hålla på med det dom verkligen tycker om att 
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arbeta med. 

- Bra jobb 

- Man vill utvidga sina kunskaper och vill pröva hur det är att sköta ett företag helt själv. Många vill inte 

vara under någon annan i sin arbetsuppgift, de vill så att säga inte vara under någon tex. chefen. 

- jag tror att de beror på att de vill ha de som jobb, och om de inte kan hitta ett jobb de trivs med kanske 

de startar upp ett eget företag. Och då få jobba med drömjobbet 

 

8. Av vilka orsaker skulle du själv starta ett företag, utöver syftet att tjäna pengar? 
Antal svarande: 4 

 

- Eftersom jag går på merkonom har jag ju goda grunder om hur man startar ett eget företag så då skulle 

det kännas lättare också. Men även för att jag skulle få hålla på med just det som jag gillar. 

- Göra det man själv vill och välja sina jobbarkompisar 

- Jag skulle vilja kunna jobba hemma. Jag skulle ha ett kontor hemma i något rum och ifall jag någongång 

skulle få barn så skulle jag kunna jobba även fast barnen skulle vara små. Så när de sover så skulle jag 

ha möjlighet att göra arbete i några timmar. Förstås skulle jag bli tvungen att jobba på kvällarna också, 

men då skulle ju pappan vara hemma med barnet så de skulle gå bra. Men det finns några nackdelar med 

att ha företaget hemma, en av nackdelarna är att man kanske skulle börja "slappa", ifall man skulle vara 

trött så skulle det ju bara vara att gå en bit för att få slå sej ner i soffan istället. Men ifall man bestämmer 

sig för att jobba så skall man göra det också. Och ifall du börjar släpa efter som bokförare så blir du 

snabbt utan jobb, så det är nog att sköta sig. 

- Jag skulle starta för att ha ett alldeles eget företag betyder mycket. Att ha byggt upp en sak från grunden 

till att bli något skulle för mej kännas stort. Och om jag inte kan hitta drömjobbet kan man alltid grunda 

det. 

 

9. Vilka egenskaper är mest kännetecknande för en typisk företagare enligt din uppfattning? 

Ange helst flera egenskaper: 
Antal svarande: 4 

 

- Självförtroende, ansvarsfull. 

- Kniido 

- Självförtroende, viljan, effektiv, flexibel, ifall man har arbetare så skall man vara snäll, ta hand om dem 

och höra på dem, men förstås får det ju synas vem som är chef. 

- Att en företagare har mycket jobb, alltid tillgängling. Mycket kreativ och dukig. 

 

10. Vilka typiska företagaregenskaper känner du igen hos dig själv? 
Antal svarande: 3 

 

- Enivs. 

- Viljan, flexibel och självföretroende, man måste alltid tro på sig själv. Man ska sikta på stjärnorna. 

- Jag jobbar hårt för mitt företag, vill  verkligen lyckas. Är också mycket kretaiv 
 

11. I vilken mån är du villig att ta företagsrisker och leva i osäkerhet med om hur det går? 
 

 
 

12. I vilken mån är det viktigt för dig att nå framgång? 
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13. I vilken mån är det viktigt för dig att få ta ansvar för att finna lösningar på problem? 
 

 
 

14. I vilken mån är det viktigt för dig att få arbeta självständigt utan att behöva ta hänsyn till 

andras önskemål? 
 

 
 

15. I vilken mån är det viktigt för dig att kunna påverka och styra andra? 
 

 
 

16. I vilken mån är det viktigt för dig att ha en känsla av kontroll över situationen? 
 

 

 

17. I vilken mån är det sannolikt att du kommer att starta eget företag i framtiden? 

 

 
 

Grupp B 

Består av 8 respondenter som svarat enligt följande: 

1. Namn (förnamn räcker): 
 

- Pernilla 

- Emma 

- Lisette 

- Elisabeth 

- Jessica 

- Pamela 
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- Jenna 

- Jesper 

 

2. Ålder:  
Antal svarande: 8 

- 17 

- 17 

- 17 

- 17 

- 18 

- 18 

- 18 

- 17 

 

3. Är någon i din familj (hushåll) företagare? 
 

 
 

4. Är någon i din bekantskapskrets eller släkt företagare? 
 

 
 

5. Ifall du skulle starta eget företag, hur många i din familj, släkt eller bekantskapskrets tror 

du skulle kunna ge dig god råd och hjälp? Välj ett alternativ: 
 

 
 

6. Hur många av dessa är företagare (ca antal)?  

Antal svarande: 8 

- 1 

- 2 

- 20 

- 3 

- 7 

- 3 

- 2 

- 2 

 

7. Vilka är de främsta orsakerna till att någon väljer att starta ett företag utöver syftet att tjäna 

pengar, enligt din uppfattning? 
Antal svarande: 8 

 

- De vill starta ett eget företag och få det att fungera bra och utveckla det hela på egen hand. 

- Att pröva på något som man själv vill. 

- Jag tror att ingen startar ett företag om de inte brinner för det de gör. 

- Att man är intresserad och vill sköta det mästa själv 
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- Friheten att bestämma själv. 

- Personerna kanske vill ha något eget istället för att jobba under någon annan. 

Hon/han vill uppfylla sinä drömar t.ex om den person vill bli en frisör och vill inreda stället själv och så. 

- Är intreserade av det och tycker att de kan göra en bättre affär en de som redan fins, har en bra affärside 

 

8. Av vilka orsaker skulle du själv starta ett företag, utöver syftet att tjäna pengar? 
Antal svarande: 8 

 

- det skulle vara roligt att få starta något som man själv brinner för och få jobba med personer man 

känner och trivs med. 

- Att starta ett eget företag som man själv skulle vara intresserad av och göra på det sättet man själv vill. 

- Om jag hittar något som folket verkligen behöver och något jag själv trivs med så startar jag det inte 

bara för att tjäna pengar. 

- Det skulle vara roligt att själv få bestämma hur det ska vara i företaget 

- Att få göra exakt det jag vill jobba med, att få välja mina tider till viss del och att du har en så stor frihet. 

- Om jag skulle starta ett eget företag skulle jag göra det för att  

1. jag skulle inte jobba under någon annan 

2. jag skulle alltså vara min egen chef  

3. jag skulle själv få välja hur företaget skulle se ut, anställda osv 

- Jag skulle vila starta ett företag därför att i framtiden skulle jag vila bli en frisör och en egen salong. Få 

makten att bestämmä själv! 

- Om jag skulle kunna skulle det vara för att göra en bättre affär en de som redan fins, förbättre de saker 

som jag tycker är bristfälliga. Och så skall jag vilja det och vara intreserad av det 

 

9. Vilka egenskaper är mest kännetecknande för en typisk företagare enligt din uppfattning? 

Ange helst flera egenskaper: 
Antal svarande: 8 

 

- Rättvis, trevlig, pålitlig 

- Att vara självsäker på det man gör, framgångsrik. 

- Företagsam, arbetsam, envis, målmedveten, pålitlig, tålamodig... 

- modig, självständig 

- Social, kunnig, ansvarsfull, "frontperson" 

- En företagare ska ha ett bra huvud enligt mig.  

Altså kunna planera, bestämma,räkna, ta beslut, arbeta i grupp i vissa sammanhang om personen inte 

förståss är helt ensam i sitt företag. 

- Pålitlig, aktig, är bra på att sammarbeta, vara positiv, glad osv. 

- Vis, och en bra försäljare och kan sin sak. Och envis 

 

10. Vilka typiska företagaregenskaper känner du igen hos dig själv? 
Antal svarande: 8 

 

- pålitlig, trevlig, ordningsam 

- Att inte ge upp så lätt fast det känns svårt. 

- Jag är väldigt envis och målmedveten, men jag vet inte om jag verkligen skulle kunna se mig själv som 

företagare. Inte i nuläget åtm. 

- jag vet inte 

- social, ansvarsfull 

- Jag vet inte om ja skulle våga ta risken att starta ett eget företag. Det handlar ju ganska mycket om mod 

också när det handlar om pengar men jag funkar ganska bra i grupp, kan planera, vara glad, positiv 

osv... 

- Allt som jag nämde just upp. 

- Envis och ger int upp så lätt 
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11. I vilken mån är du villig att ta företagsrisker och leva i osäkerhet med om hur det går? 
 

 
 

12. I vilken mån är det viktigt för dig att nå framgång? 
 

 
 

13. I vilken mån är det viktigt för dig att få ta ansvar för att finna lösningar på problem? 
 

 
 

14. I vilken mån är det viktigt för dig att få arbeta självständigt utan att behöva ta hänsyn till 

andras önskemål? 
 

 

 

15. I vilken mån är det viktigt för dig att kunna påverka och styra andra? 
 

 
 

16. I vilken mån är det viktigt för dig att ha en känsla av kontroll över situationen? 
 

 
 

17. I vilken mån är det sannolikt att du kommer att starta eget företag i framtiden? 
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Grupp C 

Består av 2 respondenter.  

1. Namn (förnamn räcker): 
 

- Julia 

- Josefin 

 

2. Ålder:  
Antal svarande: 2 

- 17 

- 17 

 

3. Är någon i din familj (hushåll) företagare? 
 

 

 

4. Är någon i din bekantskapskrets eller släkt företagare? 
 

 
 

5. Ifall du skulle starta eget företag, hur många i din familj, släkt eller bekantskapskrets tror 

du skulle kunna ge dig god råd och hjälp? Välj ett alternativ: 
 

 
 

6. Hur många av dessa är företagare (ca antal)?  

Antal svarande: 2 

- 1 

- 3 

 

7. Vilka är de främsta orsakerna till att någon väljer att starta ett företag utöver syftet att tjäna 

pengar, enligt din uppfattning? 
Antal svarande: 2 
 

- Då får man göra allt som man vill inom sin branch. 

- För att ha något eget och själv får bestämma hur allt skall vara, hur många anställda företaget skall ha, 

vilka produkter och/eller tjänster som skall säljas. 

 

8. Av vilka orsaker skulle du själv starta ett företag, utöver syftet att tjäna pengar? 
Antal svarande: 2 

 

- Att få själv ta hand om allt, ansvar o.s.v.! 

- Det skulle vara jättekul att ha något eget och få utveckla företaget mer o mer helatiden och jag skulle få 

välja utseendet för mitt företag och att människor skulle veta vem man är. 
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9. Vilka egenskaper är mest kännetecknande för en typisk företagare enligt din uppfattning? 

Ange helst flera egenskaper: 
Antal svarande: 2 
 

- Att dem kan jobba självständigt 

- Utåtriktad, glad, goda försäljnings kunskaper, språkkunskaper. 

 

10. Vilka typiska företagaregenskaper känner du igen hos dig själv? 
Antal svarande: 2 

 

- Att jag vill ha mycket "egna" saker. 

- glad, pratsam och försöker verkligen prata och hjälpa kunden så gott jag kan. 

 

11. I vilken mån är du villig att ta företagsrisker och leva i osäkerhet med om hur det går? 
 

 
 

12. I vilken mån är det viktigt för dig att nå framgång? 
 

 
 

13. I vilken mån är det viktigt för dig att få ta ansvar för att finna lösningar på problem? 
 

 
 

14. I vilken mån är det viktigt för dig att få arbeta självständigt utan att behöva ta hänsyn till 

andras önskemål? 
 

 
 

15. I vilken mån är det viktigt för dig att kunna påverka och styra andra? 
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16. I vilken mån är det viktigt för dig att ha en känsla av kontroll över situationen? 
 

 

 

 

17. I vilken mån är det sannolikt att du kommer att starta eget företag i framtiden? 
 

 

 

Grupp D 

Består av 13 respondenter.  

 

1. Namn (förnamn räcker): 
 

- Ingrid 

- Jessica 

- Frida 

- Janina 

- Victoria 

- Rebecka 

- Tanja 

- Madeleine 

- Jannica 

- Daniel  

- Rossi  

- Anna  

- Sandra 

 

2. Ålder:  

Antal svarande: 13 

- 17 

- 18 

- 17 

- 18 

- 18 

- 17 

- 17 

- 17 

- 17 

- 17 

- 18 

- 17 

- 17 
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3. Är någon i din familj (hushåll) företagare? 
 

 
 

4. Är någon i din bekantskapskrets eller släkt företagare? 
 

 
 

5. Ifall du skulle starta eget företag, hur många i din familj, släkt eller bekantskapskrets tror 

du skulle kunna ge dig god råd och hjälp? Välj ett alternativ: 
 

 

 

6. Hur många av dessa är företagare (ca antal)? 
Antal svarande: 12 

- 2 

- 7 

- 2 

- 3 

- 1 

- 0 

- 2 

- 2 

- 3 

- 1-2 

- 2 

- 1 

 

7. Vilka är de främsta orsakerna till att någon väljer att starta ett företag utöver syftet att tjäna 

pengar, enligt din uppfattning? 
Antal svarande: 10 

 

- Man vill lära sig mera och lära sig att hålla reda på saker och ting. 

- Att förverkliga en idé 

- Man får göra vad man vill. 

- De får bestämma över hela verksamheten själv, de vill satsa på sin karriär 

- Att de kanske vill prövapå något nytt, och att de vill utmana sig själva. De vill kanske inte arbeta "under" 

någon så då måste de starta ett eget. Men det är ju självklart olika från person till person.  

- att få bestämma allt själv. 

- Intresse för branschen eller om man har en bra företagsidé och därför väljer att starta ett företag. 

- Kanske man har varit länge intresserad av att skaffa ett eget företag, och att man vill göra det man 

tycker om. Och va en del av bestämmelserna. 

- Arbetslösa som inte hittar något jobb, Såna som har tröttnat på sitt gamla liv och vill hitta på någonting 

nytt och intressant. 

- Om man vill testa på något nytt, man vill kanske bestämma mer om saker och ting man skaffar ett eget 

företag, om man arbetar åt ett företag så är det nog chefen som bestämmer det mesta 
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8. Av vilka orsaker skulle du själv starta ett företag, utöver syftet att tjäna pengar? 
Antal svarande: 10 

 

- Jag vill lära mig, men också andra, att våga göra det man vill utan att någonting hindrar en. 

- Jobba med det jag vill, ha egna arbetstider 

- Att få ta hand om det själv och inte behöva ha någon som hela tiden säger åt mig vad jag måste göra. Att 

få göra vad jag själv vill. 

- Skulle inte vilja starta ett företag 

- Jag tror inte att jag skulle vilja starta ett eget företag, om jag skulle göra det så skulle jag nog göra det 

med mina kompisar eller familj. 

- för att få bestämma allt själv och inte behöva göra som andra säger. 

- Intresse för branschen eller om man har en bra företagsidé och därför väljer att starta ett företag. 

- Att jag skulle kunna bestämma över vissa sakerna, göra det jag tycker om. 

- Om jag skulle vara intresserad av en sak och skulle vilja jobba med det på heltid och så finns det inga 

jobb som jag skulle få. Om jag skulle ha en partner att starta företaget med. 

- Om det finns något jag blir intresserad av och det intresserar/är populärt bland andra människor 

 

9. Vilka egenskaper är mest kännetecknande för en typisk företagare enligt din uppfattning? 

Ange helst flera egenskaper: 
Antal svarande: 12 

 

- social, utåtriktad, glad, öppen m.m 

- Social, framåtriktad, tankspridd 

- Kreativ, fantasifull, positiv. 

- Ledartyp, positiv 

- Pratsam, affärssnille, förstår sig på ekonomin (priser osv), att man har många olika idéer. 

- positiv, envis, pratglad 

- Motivation, arbetssam, flitig, kunskap 

- Envis, målinriktad, mod, flitig, uthållighet 

- Initiativtagande, klok, flitig arbetare, chanstagande (inte rädd för att ta risker) 

- De vill ha ett eget företag helt enkelt, starta något som de har varit länge intresserad av. 

- Självsäker 

Arbetsvillig 

Självständig 

- bossig, envis, 

 

10. Vilka typiska företagaregenskaper känner du igen hos dig själv? 
Antal svarande: 11 

 

- social, utåtriktad, glad, vill lära mig m.m 

- Fantasifull. 

- positiv 

- Inte vet jag, kanske inga. 

- envis 

- Motivation, arbetssam, flitig, kunskap 

- Envis, vill få saker och ting gjorda 

- Initiativtagande, klok, mestadels flitig och vanligen beredd att ta risker 

- Jag är väldigt social, och vill gärna hjälpa kunder. Så det måste finnas något med försäljning och göra. 

- Intresse för andra människor 

Gillar att jobba 

  

11. I vilken mån är du villig att ta företagsrisker och leva i osäkerhet med om hur det går? 
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12. I vilken mån är det viktigt för dig att nå framgång? 
 

 
 

13. I vilken mån är det viktigt för dig att få ta ansvar för att finna lösningar på problem? 
 

 
 

14. I vilken mån är det viktigt för dig att få arbeta självständigt utan att behöva ta hänsyn till 

andras önskemål? 
 

 
 

15. I vilken mån är det viktigt för dig att kunna påverka och styra andra? 
 

 
 

16. I vilken mån är det viktigt för dig att ha en känsla av kontroll över situationen? 
 

 
 

17. I vilken mån är det sannolikt att du kommer att starta eget företag i framtiden? 
 

 

 


