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Abstract 
New business creation in Sweden is growing stronger, causing entrepreneurship to be promoted 

more by state authorities as well as private organisations with the use of investments and 

consulting. An important group targeted by these parties are young people, and according to the 

Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) two out of three people 

between 18 and 30 years of age might consider starting a business. Meanwhile other statistics 

show that many young people experience that it is difficult to get started with an enterprise, but 

also that the overall growth of young entrepreneurs is weak. This problem raises the interest of 

those who have actually chosen to pursue entrepreneurship at a young age. 

The aim of this study was therefore to gain understanding of individuals' experiences of being 

young entrepreneurs. We chose to closer examine what sort of things that drive young people 

to start their own business, what obstacles and opportunities that arise with young 

entrepreneurship, as well as what kind of competence that is important for success as an 

entrepreneur. 

The theoretical premises which were the basis for this study were Kerstin Keen’s theory on 

competency and Hans Landström’s behaviour theory. We also included Daniel H. Pink’s 

discussions about the concepts of incentive and motivation, as well as prior research on 

obstacles that arise with entrepreneurship. We conducted qualitative interviews with eight 

people aged 19-28 who all were entrepreneurs. We mainly presented views that were shared by 

a majority of the interviewed young entrepreneurs. The responses were then analysed in relation 

to the theoretical material presented above, in order to increase our understanding of the 

entrepreneur’s experiences. 

Our study showed that the young entrepreneurs are largely driven by challenges and to be able 

to create their own success through entrepreneurship. Other incentives were inspirations from 

other people, but also to have an interest in the business. The entrepreneurs’ young age dared 

them to be more risk-taking in their work without regard to the consequences. To work with 

things that belong to the younger generation, such as technology, they believe were beneficial 

to them in their entrepreneurship. The young entrepreneurs also emphasized that they believe it 

was easier for them to gain the support of organisations and social contacts. 

However, something that might be a barrier to entrepreneurs at a young age was skepticism, 

namely that other people at work did not take them seriously. Another obstacle, regardless of 

their young age, was insufficient information from, for example, the Swedish Tax Agency. 

Based on what the young entrepreneurs told us in our interviews, a successful entrepreneur 

should be innovative and be able to solve problems as they appear. He shall likewise be 

characterized by determination, but also have the ability to recognize his own strengths and 

weaknesses. Last but not least, it was important to be able to learn while working, or ”learning 

by doing” as the expression goes. 

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, young, competence, incentive, business. 

 



Sammanfattning 
Nyföretagandet i Sverige växer sig allt starkare, vilket medför att entreprenörskap främjas från 

såväl statligt håll som enskilda organisationer genom bland annat investeringar och rådgivning. 

En viktig målgrupp för dessa aktörer är unga människor, och enligt Tillväxtverket kan två av 

tre människor mellan 18 och 30 år tänka sig att starta företag. Samtidigt visar annan statistik att 

många unga människor upplever att det är svårt att komma igång med en egen verksamhet, men 

även att tillväxten av unga företagare överlag är svag. Den här problematiken väcker intresse 

för de som faktiskt har valt att bedriva entreprenörskap i ung ålder. 

Syftet med det här arbetet var således att undersöka individers erfarenheter av att vara ung 

entreprenör. Vi valde att studera närmre vad det är som driver unga människor till att starta eget 

företag, vilka hinder och möjligheter det finns med ungt entreprenörskap, samt vilken 

kompetens som är viktig för att nå framgång som entreprenör.  

De teoretiska utgångspunkter som låg till grund för studien var Kerstin Keens kompetensteori 

och Hans Landströms beteendeteori. Vi medräknade även Daniel H. Pinks diskussioner om 

begreppen drivkraft och motivation, samt att vi utgick från tidigare forskning om hinder som 

uppstår vid entreprenörskap. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med åtta personer i åldrarna 

19-28 som alla var entreprenörer. Vi redovisade huvudsakligen uppfattningar som var 

gemensamma för en majoritet av de intervjuade unga entreprenörerna. Svaren analyserades 

sedan i relation till det teoretiska underlaget som redovisades ovan, i syfte att öka vår förståelse 

för entreprenörernas upplevelser. 

Vår undersökning visade att de unga entreprenörerna drevs till stor del av utmaningar och att 

kunna skapa sin egen framgång genom företagande. Andra incitament till entreprenörskap var 

inspiration från andra människor, men också att ha ett intresse för verksamheten. 

Entreprenörernas unga ålder gjorde att de vågade vara mer risktagande i sitt arbete utan att ta 

hänsyn till konsekvenserna. Att syssla med sådant som hör ungdomen till, som exempelvis 

teknik, ansåg de var fördelaktigt i deras företagande. De unga entreprenörerna lyfte dessutom 

fram att de ansåg sig ha lättare att få stöd av organisationer och sociala kontakter.  

Det som kunde utgöra ett hinder av att vara entreprenör i ung ålder var skepticism, nämligen 

att andra människor i arbetslivet inte tog dem seriöst. Ett annat hinder, som var oberoende av 

deras unga ålder, var otillräcklig information från exempelvis Skatteverket. Utifrån vad de unga 

entreprenörerna berättade i våra intervjuer så skulle en lyckad företagare vara nytänkande och 

kunna lösa problem som uppstår. Denne skulle likaså kännetecknas av beslutsamhet, men också 

ha förmågan att inse vad ens styrkor och svagheter är. Slutligen var det viktigt att kunna lära 

sig medan man arbetar, eller ”learning by doing” som uttrycket lyder. 

Nyckelord: entreprenör, entreprenörskap, ung, kompetens, drivkraft, företag. 

 



Förord 
Vi vill med denna studie undersöka vad det faktiskt innebär att vara ung entreprenör, och 

förhoppningsvis få fler att inspireras av våra respondenters upplevelser av vad som krävs samt 

vilka hinder och möjligheter som kan uppstå för att fler ska våga ta steget till att själva starta 

eget.  

Till att början med vill vi rikta ett stort tack till alla våra respondenter som öppenhjärtigt ville 

delta och bidra med sina erfarenheter och tankar kring sitt eget entreprenörskap. Utan er hade 

detta arbete inte varit möjligt.  

Vi vill tacka vår handledare Morten Nørholm som har bidragit med goda råd och förslag till 

förbättringar under arbetets gång.  

Vi vill också tacka alla otaliga caféer i Uppsala som har bidragit med varma drycker och mysig 

atmosfär för att skapa arbetsro.  

Våra nära och kära förtjänar en eloge därför att de har kunnat hjälpa och stötta oss under denna 

intressanta och lärorika men också intensiva tid.  

Ett sista tack vill vi, utan att låta för självgoda, ge till varandra – förståelsen, uppskattningen 

och förtroendet vi har gett varandra har varit ovärderligt.  

 

Vi önskar er en trevlig läsning!  

 

 

 

 

Uppsala höstterminen 2014 

 

 

 

 

 Elinor Lindahl  Julia Söderpalm  
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1. Inledning  
”Goda villkor för företagande är avgörande för ekonomisk tillväxt.” Så uttrycker sig den 

borgerliga regeringen i sin proposition för 2014 års statsbudget (Prop. 2013/14:1, s. 23). Det 

görs många satsningar för att främja den svenska företagsamheten, bland annat genom att 

underlätta för företagare att starta och bedriva entreprenörskap. Sverige präglas idag av ett 

större nyföretagande jämfört med tidigare; under 2013 grundades sammanlagt 69 242 nya 

företag, ett antal som på tio år nästan har fördubblats (Ekonomifakta 2014). Historiskt sett har 

det svenska näringslivet kännetecknats av ett framgångsrikt entreprenörskap, bland annat 

möjliggjordes stora delar av 1900-talets framväxande industri genom att förena inhemsk 

innovation med en stark företagsanda. Men med en allt mer globaliserad värld hårdnar den 

internationella konkurrensen samtidigt som samhället befinner sig i konstant förändring, intar 

entreprenörskapet en större och allt viktigare roll (Landström 2005, s. 11). 

En av de grupper som det idag satsas extra mycket på är unga människor. I den tidigare nämnda 

budgetpropositionen lyfter man fram betydelsen av att fortsätta främja entreprenörskap hos 

människor mellan 18 och 30 år (Prop. 2013/14:1, s. 30). Det finns även olika organisationer 

som hjälper personer med att utveckla sina idéer och starta nya verksamheter. Många av dem 

är helt eller delvis inriktade på människor i ung ålder, exempelvis ALMI Företagspartner, 

Drivhuset och Ung Företagsamhet. Samtidigt som företagande hos unga understödjs i flera 

avseenden, är också inställningen till entreprenörskap huvudsakligen positiv bland unga 

människor. Två av tre svenskar mellan 18 och 30 år kan tänka sig att starta eget företag 

(Tillväxtverket 2012a, s. 28). 

Trots detta har tillväxten av unga företagare varit svag och inte genomgått några drastiska 

förändringar under en tioårsperiod, inte ens om man betraktar utvecklingen ur ett större 

historiskt perspektiv (Svenskt Näringsliv 2014, s. 7, 10). En övervägande del av unga 

människor mellan 18 och 30 år tycker även att det är svårt att sätta igång med en ekonomisk 

verksamhet (Tillväxtverket 2012a, s. 69). 

Många unga människor tycks alltså välja att inte bli företagare, fastän entreprenörskap 

uppmuntras från olika håll samt att attityden till företagande överlag är positiv. Därför kan det 

vara intressant att rikta uppmärksamheten mot de som faktiskt har valt att bli unga entreprenörer 

och hur de upplever sin arbetssituation i Sverige idag. Vad är det som driver unga människor 

till att starta eget? På vilket sätt gynnas och missgynnas dem av att vara unga? Och vad krävs 

egentligen för att lyckas som företagare? 

Det har skrivits många vetenskapliga arbeten om entreprenörskap och då ofta med tyngdpunkt 

på olika ekonomiska aspekter. Däremot tycks det vara färre studier som fokuserar på 

entreprenörers upplevelser av att vara just entreprenörer, inte minst när det gäller unga 

människor och deras erfarenheter av företagande. Utbildningspolitiken diskuterar kunskap 

kring entreprenörskapet och dess betydelse inom utbildningsväsendet, vilket leder in på den 

pedagogiska relevansen kring studiens ämne. Regeringen satsar på entreprenörskap inom 

utbildningsområdet och menar att entreprenörskap är ett tema som framhävs i läroplan samt 

examensmål på såväl grundskola och gymnasieskola som vuxenutbildning. De framhåller att 

entreprenöriella förmågor så som till exempel kreativitet och problemlösningsförmåga är 
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användbara för alla människor men att dessa förmågor även främjar elever i relation till att 

bemästra sitt skolarbete (Prop. 2012/13:1, s. 59). Detta belyser varför unga individers 

upplevelser av att vara entreprenör har en stor relevans inom pedagogiken.  

Författarnas personliga intresse låg också till grund för ämnesvalet. Den ena har länge 

intresserat sig för och arbetat med unga människor, medan den andra fick inblick i hur det är att 

vara företagare genom sin familj och därmed skapades ett intresse. Således kändes det naturligt 

att avgränsa sig till unga entreprenörer. 

 

1.1 Problemformulering 

Arbetet bygger på den problematik som kunde konstateras utifrån rapporter från bland annat 

Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket, som tidigare nämndes i inledningen, närmare bestämt 

att det råder en dålig tillökning av unga entreprenörer trots att entreprenörskap stimuleras i olika 

avseenden och att det finns ett uppenbart intresse hos de flesta. Det är med andra ord många 

unga människor som väljer bort entreprenörskapet. Varför detta? Är det så att de flesta ser fler 

hinder än möjligheter med att bli företagare? Är många osäkra på vad som krävs för att lyckas? 

Har merparten svårt att veta vilka drivkrafterna till att ta initiativet är? 

Det här kan vara tänkbara hypoteser till varför rapporterna från Svenskt Näringsliv och 

Tillväxtverket visade just de resultat som det blev. Därför vore det intressant att fråga dagens 

unga entreprenörer, de som faktiskt valde att ta steget och bli företagare, hur de upplever sitt 

entreprenörskap. Vilka möjligheter och svårigheter som finns, vad som krävs som entreprenör 

och vad som utgör de olika incitamenten till ägna sig åt företagande. Dessa svar skulle 

möjligtvis kunna skänka inspiration till andra unga människor, som går i tankar om att vilja bli 

entreprenör, till att göra slag i saken. Den här sista reflektionen är emellertid endast en 

förhoppning och inget som kommer att undersökas ytterligare i detta arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien blir således att undersöka individers erfarenheter av att vara ung 

entreprenör. Det vi väljer att inrikta oss på är drivkrafter, möjligheter, hinder och kompetenser.  

Detta syfte mynnar ut i följande frågeställningar som vi ställer i relation till tidigare forskning 

och studiens teoretiska utgångspunkter: 

  På vilket sätt och av vad kan en ung entreprenör drivas till att starta eget?  

 Vilka möjligheter respektive hinder kan det finnas med att utveckla företag som ung 

entreprenör?  

 Finns det några särskilda kompetenser som de unga entreprenörerna anser är viktiga för 

att nå framgång? 
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2. Teoretiska utgångspunkter  
För att lättare kunna få förståelse för vår empiri och ge mer välgrundade svar på våra 

frågeställningar, har vi valt att fördjupa oss kring Kerstin Keens kompetensteori och Hans 

Landströms beteendeteori. Valet föll på dessa två teorier eftersom vi finner att de båda är 

konkreta i sin utformning. Keen gör en tydlig genomgång av hur kompetens kan brytas ner i 

beståndsdelar och således innefatta flera olika aspekter. Landström visar att det finns olika 

förhållningssätt till hur drivkrafter uppstår och motivation skapas hos individen. Vi ansåg därför 

att Keens och Landströms teorier kunde vara givande att arbeta med i relation till vår empiri. 

En redogörelse av båda teorierna görs i följande avsnitt. 

 

2.1 Keens kompetensteori 

Kerstin Keen (2002) har utformat en kompetensteori som använder handen och dess fem fingrar 

för att illustrera samtliga delar av hennes definition på kompetens. Anledningen till detta är att 

man vid kompetensbedömning tydligare ska kunna se individers styrkor respektive svagheter. 

Tummen symboliserar färdigheter, vilket inkluderar såväl fysiska som intellektuella och sociala 

sådana. Dessa betecknar helt enkelt förmågan att kunna utföra något. Däremot tenderar 

färdigheter vara tidskrävande att öva upp och behöver användas konstant för att man inte ska 

glömma (s. 5-6). Pekfingret symboliserar kunskaper, och inom detta innefattas fakta, 

sammanhang och metoder. Kunskaper är en viktig del i samspelet med färdigheter, och en 

kombination av båda är ofta en nödvändighet för att uträtta en uppgift. Det förstnämnda 

tillägnas på bästa sätt genom skrift och tal, vilket ofta förekommer i formella 

inlärningssituationer så som i skolan. Färdigheter kan endast anskaffas genom repetition, det 

vill säga att man övar flera gånger om (s. 7). 

Långfingret symboliserar erfarenhet, och detta tillägnas genom att prövas eller utsättas inför en 

situation. Ett allmänt känt uttryck för detta är ”learning by doing”.  För att kunna dra lärdom av 

sina erfarenheter, krävs det dock att individen reflekterar situationen för att sedan kunna hantera 

liknande situationer mycket bättre. Det här sker bäst i dialog med en annan person, till exempel 

en vän eller en handledare (Keen 2002, s. 8-9). Ringfingret symboliserar kontakter, som idag är 

lika väsentligt som att ha de tidigare nämnda färdigheterna, kunskaperna och erfarenheterna. 

På så sätt fordras ofta förmågan att kunna knyta kontakter, skapa relationer och bygga nätverk. 

Dessa nätverk kan emellertid se olika ut och Keen (2002) betonar att varje individ har 

kontaktnät som är högst personliga. Vissa är informella medan andra är formella. Med nätverk 

möjliggörs chansen att få utbyta kunskaper och erfarenheter med de individer som ingår, men 

också att kunna klara jobb och arbetsuppgifter tillsammans (s. 10). 

Lillfingret symboliserar värderingar, där varje individ har ett antal grundläggande sådana. 

Exempel kan vara ansvarskänsla, ärlighet och att göra rätt för sig. Många av värderingarna är 

också kulturellt betingade, till exempel syn på jämställdhet. Mera relevanta exempel för 

entreprenörskapet kan vara att man som person vill upprätthålla en god kvalitet på de produkter 

eller tjänster som erbjuds, eller också ha samsyn i ett grupparbete (Keen 2002, s. 11). Handflatan 

symboliserar samordning, kraft och energi. Genom att samordna samtliga av handens fem 

fingrar får individen möjlighet att skapa något och därmed kunna agera kompetent. Till detta 

fodras ofta fysisk och/eller psykisk kraft (Keen 2002, s. 12). 
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Figur 1. Keens hand för kompetens och dess beståndsdelar (Keen 2002, s. 13). 

 

2.2 Landströms beteendeteori 

Landström (2009) beskriver beteendevetenskaplig teori kring entreprenörer och 

entreprenörskap. Han berättar att tidigare forskning har fokuserat kring entreprenörer ur en 

ekonomisk vinkel, något som idag har kommit att handla allt mer om beteende och personlighet 

(s. 39). Han förklarar vidare att entreprenörer kom att studeras ur ett beteendeperspektiv vilket 

har visat att entreprenörer ofta omfattas av en del säregna egenskaper, som är givande för just 

entreprenörskap så som motivation och drivkraft. Beteendeforskningen har sedan 1970-talet 

haft två huvudsakliga inriktningar. 

 

Den ena är en analytiskt orienterad inriktning. Inom detta område ligger fokus på självtillit där 

man anser att olika personer och händelser motiverar en individ till att bli en entreprenör. Denna 

inriktning anser att en entreprenör bygger upp motivation och kunskap för att hantera olika 

situationer. Dessa kunskaper utvecklar entreprenören för det mesta genom andra personer som 

individen ifråga oftast har som förebilder, exempelvis föräldrar, lärare och professorer. En 

annan möjlighet inom denna inriktning kan vara att entreprenören lär sig själv genom att både 

lyckas och misslyckas med olika mål. Motivation är ett centralt begrepp inom denna inriktning 

och byggs många gånger upp genom att man tror på sin egen idé. Detta motiverar individen till 

att fördjupa sig ännu mer i sin idé och göra något praktiskt av den (Landström 2009, s. 70-71). 

Det centrala inom denna inriktning lägger stor vikt vid karaktärsdrag hos entreprenören. Dessa 

har bland andra visat sig vara intresse, prestationsmotiv och just motivation (Landström 2009, 

s. 40-41). 

 

Den andra inriktningen är psykologiskt orienterad med fokus på individen. Den här forskningen 

har sin ansats inom drivkrafter och hur dessa bidrar till olika beteendemönster. Individens 

engagemang för olika saker grundar sig i incitament som har utvecklats på ett tidigt stadium 

hos individen. Vidare förklarar man att dessa drivkrafter ofta är orsakade av händelser snarare 

än sin omgivning (Landström 2009, s. 40-41, 279). 
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3. Centrala begrepp 
Följande avsnitt lyfter fram och förklarar de begrepp som är centrala genom denna studie. De 

definitioner som redovisas under varje begrepp är den beskrivning som ligger till grund varje 

gång som begreppet berörs i studien. 

 

3.1 Kompetens 

Kompetens kan ses som ett ganska mångtydigt begrepp och många forskare har skilda 

uppfattningar om dess innebörd. Knud Illeris, Per-Erik Ellström och Malin Lindelöw har forskat 

mycket kring detta och vi fann därför att deras definitioner kunde hjälpa till att ge en samlad 

bild om vad kompetens innefattar. Illeris (2013) definierar sin syn på kompetens som 

”helhetsbetonade förnufts- och känslomässigt förankrade kapaciteter, dispositioner och 

potentialer som är relaterade till möjliga handlingsområden och realiseras genom bedömningar, 

beslut och handlingar i relation till kända och okända situationer” (s. 62). Han talar följaktligen 

om att kompetens är förmågor av olika karaktär som kan verkställas på lämpliga vis beroende 

på kontexten.  

Illeris definition kan liknas vid Ellström (1992) som berättar att kompetens förstås som en 

individs möjliga handlingsförmåga i förhållande till en viss uppgift, situation eller 

sammanhang. Han preciserar det ytterligare med påståendet att det är förmågan att med 

framgång kunna utföra ett arbete. Vidare framhåller Ellström (1992) att förmågan i sig kan ta 

sig olika uttryck; dessa är psykomotoriska faktorer i form av exempelvis fingerfärdighet, 

kognitiva faktorer så som problemlösning och beslutsfattande, affektiva faktorer som kan syfta 

på en individs engagemang och värderingar, personlighetsfaktorer vilka bland andra innebär 

självförtroende och självuppfattning, samt sociala faktorer som till exempel innefattar förmågan 

till samarbete, ledarskap och kommunikation (s. 21). 

Lindelöw (2008) för en liknande diskussion om kompetensbegreppet i stil med Ellström (1992), 

och hon framhåller att färdigheter och förhållningssätt är kompetensens grundstenar för att en 

individ skall kunna åstadkomma en yrkesmässig insats. Med färdigheter åsyftar Lindelöw 

sådana som kan vara analytiska eller kognitiva till sin karaktär, alternativt så kan det helt enkelt 

beteckna förmågan att utföra en typ av uppgift. Med förhållningssätt betonar hon 

personlighetsdragen hos en individ och som används som ett komplement till de tidigare 

nämnda färdigheterna. Således kan man studera det typiska beteendet hos en person samt hur 

denne reagerar och agerar i olika situationer (s. 51). Vi kan alltså finna likheter med Ellströms 

definition av kompetens. Lindelöws färdigheter, som utgör den ena grunden, kan 

sammankopplas med de psykomotoriska och kognitiva faktorerna som Ellström nämner. 

Förhållningssättet har tydliga kopplingar till de resterande tre: affektiva faktorer, 

personlighetsfaktorer samt sociala faktorer. 

 

3.2 Drivkraft och motivation 

Drivkraft och motivation är två närliggande begrepp som oftast berörs i relation till varandra. 

Daniel H. Pink (2010) beskriver dessa begrepp med relevans till varandra och menar att 

drivkraft och motivation är svåra begrepp att förstå enskilt. Drivkraft handlar om de önskningar 
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eller mål som driver oss till olika handlingar och beteenden medan motivation är det vi faktiskt 

uppnår, det vill säga den känsla eller ekonomi som följer när önskningen eller målet uppnås 

vilket ligger till grund för drivkraften. Pink (2010) förklarar att drivkraft är ett beteende som 

drivs utifrån både yttre och inre önskningar där motivation och drivkraft är beroende av 

varandra. Människans drivkraft till att genomföra olika handlingar motiveras av det vi uppnår 

genom det vi gör. 

Motivationen till de yttre önskningarna ligger ofta i de yttre belöningar som arbetet bidrar till, 

vilket exempelvis kan vara pengar. För att förtydliga detta säger Pink (2010) att det som driver 

en individ till att gå till sitt arbete ligger i den kommande lönen. Lönen är då den motiverande 

faktorn, som i sin tur är det som driver individen att gå till sitt arbete och genomföra sina 

arbetssysslor. 

De inre önskningarna som drivkraften baseras på motiveras snarare av den inre tillfredsställelse 

som arbetet bidrar till att man upplever. Det handlar om att uppnå ett syfte som är betydelsefullt 

utanför den ekonomiska vinsten även om man inte säger nej till den (s. 193). De inre 

drivkrafterna är mer centrala i dagens samhälle. Inre drivkraft kan se olika ut men har 

gemensamt att det handlar om individens eget självförverkligande och tillfredsställelse. För 

vissa kan det till exempel handla om att man har en förmåga att positivt kunna påverka ödet för 

någon annan, mindre gynnad, människas liv. Ett exempel på detta kan vara de som arbetar med 

välgörenhetsorganisationer där syftet är av betydelse för något som är större än en själv. 

Motivationen ligger i den egna inre tillfredsställelsen som insatsen bidrar till. För andra kan de 

inre drivkrafterna även handla om att uppnå känslor kring självförverkligande samt 

tillfredsställelse mer baserat på sig själv och sin egen yrkesmässiga utveckling. Detta kan vara 

att det som driver individen ifråga att gå till sitt arbete och utföra sina arbetssysslor grundas i 

att via detta kunna uppnå framgång inom sitt yrke. Med detta blir alltså den tillfredsställelse 

och självförverkligande som yrkesmässig framgång kan ge även motivationen som driver 

individen (s. 130-131). 

En drivkraft som ligger i människans natur är att söka efter mening, detta innebär att man som 

individ har ett mål som är mer långlivat än individen själv, inom företag och organisation kan 

man se meningens drivkraft som minst lika viktig om inte ännu viktigare än den ekonomiska 

vinsten (s. 193-195). Mening handlar om att det man gör eller åstadkommer ska ha ett syfte 

som är större än själva handlingen eller produkten i sig. I dagens samhälle handlar drivkrafter 

allt mer om de inre önskningarna där motivationen är att uppnå yrkesmässig framgång och 

personligt förverkligande. Detta förutsätter att människor kan styra över sig själva, sina 

uppgifter samt när, hur och med vilka dessa görs (s. 191-192). 

 

3.3 Ung  

Att definiera ”ung” är komplicerat eftersom det inte finns någon enhetlig betydelse, utan måste 

alltid sättas i en specifik relation till något annat. Begreppet används i alla tänkbara 

sammanhang och kan därmed betraktas som vardagligt, därför har vi inte kunnat hitta någon 

vetenskaplig forskning kring innebörden. Däremot kommer vi att hänvisa till hur andra 

definierar ”ung”, då i relation till att vara en ”ung entreprenör”. 
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Nätverksorganisationen Young Entrepreneurs of Sweden består av närmare 200 unga 

entreprenörer, och ålderskriteriet för ett medlemskap är att personen inte får vara äldre än 31 år 

(YEoS, 2014). En närliggande definition återfinns hos organisationen Företagarna, som bland 

annat delar ut priset Årets Unga Företagare. För att bli utnämnd till detta får den unga 

entreprenören vara högst 30 år gammal samma år som man nomineras (Företagarna, 2014). 

Founders Alliance är en annan entreprenörsorganisation och som även de tilldelar sin egen 

utmärkelse Årets Unga Entreprenör. Deras krav på ålder är att personen måste vara under 30 år 

vid nomineringstillfället, vilket då kan tolkas som att denne får vara som högst 29 år gammal 

för att räknas som en ung entreprenör (Founders Alliance, 2014). 

 

Det som är gemensamt för dessa tre organisationer är att de i deras kriterier inte har någon 

uttrycklig nedre åldersgräns. Däremot kräver samtliga att man som person ska bedriva en 

registrerad verksamhet, vilket då förutsätter att man är minst 18 år gammal (Bolagsverket). Vad 

vi följaktligen kan sammanfatta är att den övre åldersgränsen för att vara en ung entreprenör i 

regel är 30 år hos alla tre organisationer, och att man som yngst får vara 18 år eftersom den 

bedrivna verksamheten måste vara registrerad. Samma åldersspann använder dessutom 

Tillväxtverket (2012b) i sina undersökningar om företagande när de definierar unga människor 

(s. 4). Av dessa anledningar anser vi det rimligt att även i vårt arbete betrakta att en ung 

entreprenör är mellan 18 och 30 år gammal. 

 

4. Tidigare forskning  
Under följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring studiens undersökningsområde med 

utgångspunkt i entreprenör och entreprenörskapets eventuella hinder. Den tidigare forskningen 

som finns och den som kommit att användas för studien är främst fokuserad på entreprenörskap 

i helhet, men berör i viss utsträckning även forskning kring just unga entreprenörer. För att hitta 

relevant litteratur har vi använt oss av databaser så som EBSCOhost, ERIC och Libris. Vi har 

även tagit hjälp av universitetets bibliotekspersonal för ytterligare råd om att hitta relevant 

litteratur. De sökord som låg till grund för detta avsnitt var ”entreprenör”, ”entreprenörskap”, 

”ung entreprenör”, ”entreprenöriell”, ”hinder” samt ”svårigheter”. Motsvarande översättningar 

på engelska användes också vid litteratursökningen. 

 

4.1 Entreprenör  
Vad betyder det egentligen att vara en entreprenör? För en del människor är det glasklart, men 

för de allra flesta är det ett relativt svårdefinierat ord vars innebörd inte alltid är entydig 

(Landström 2005, s. 21; Bjerke 2005, s. 29). Det kan dessutom bli ännu mera komplex i 

sammanhang när man stöter på andra närliggande begrepp, som exempelvis företagare. Därför 

är vi av den uppfattningen att det behövs en ordentlig genomgång av vem som har rätten att 

kalla sig för ”entreprenör”, med tydliga hänvisningar till tidigare forskning. I vissa situationer 

tenderar man att prata om ”entreprenörskap” snarare än ”entreprenör”, men vi har kommit fram 

till att det inte tycks föreligga några skillnader mellan de båda begreppen förutom att det förra 

syftar på själva praktiken medan det senare åsyftar en person. Det finns en uppsjö av litteratur 

som fokuserar på definitionen av entreprenör och entreprenörskap. Vi har läst 27 olika böcker 

där det görs försök till att beskriva innehållet av begreppen. Det vi kan se är att det finns ett 
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visst beskrivande innehåll som genomsyrar majoriteten av de olika böckerna och dess definition 

av entreprenör, vilka kommer att bli utgångspunkterna till definitionen av entreprenör för denna 

studie. Utifrån detta kommer vi alltså att besluta oss för vad vår definition av begreppet kommer 

att vara, något som i sin tur utgör grunden för kommande avsnitt. 

Det som förenar större delen av litteraturen är synen på entreprenören med förmågan att kunna 

tänka utanför ramarna och därmed skapa nydanande affärsmöjligheter. Innovationsaspekten får 

emellertid olika betydelse hos varje författare; vissa anser att den utgör en central del av 

entreprenörskapet, medan andra tonar ned den en aning. Såväl Bengt Johannisson som Hans 

Landström framhåller att entreprenören betraktas som en innovatör och mönsterbrytare med 

syfte att skapa obalans på marknaden; tankegångar som kan härledas till nationalekonomen 

Joseph Schumpeter (Johannisson 2005, s. 28; Landström 2005, s. 16). 

Vissa andra författare poängterar att entreprenören inte behöver vara innovativ i det avseendet 

att tillföra något revolutionerande, men ska likväl kunna exploatera brister på marknaden och 

skapa nya chanser till affärsverksamhet (Henrekson & Stenkula 2007, s. 39; Landström 2005, 

s. 17; Lindquist 2012, s. 15). Björn Bjerke (2005) understryker att entreprenörer generellt sett 

inte ska anses vara banbrytande, men säger därutöver att det väsentliga snarare är att skapa nytt 

användarvärde (s. 30). Carin Holmquist (2009) belyser affärsidén som det viktigaste hos en 

entreprenör och att kunna balansera vågskålen mellan tillgång och efterfrågan för att skapa 

värde. Vinstintresset är istället något som kommer i andra hand och behöver nödvändigtvis inte 

ens vara befintligt i en persons entreprenörskap (s. 104-105). Den här uppfattningen delas även 

av Bjerke (2013) som poängterar att en entreprenöriell verksamhet inte behöver drivas av 

personlig vinst, utan kan exempelvis ha som syfte att tillfredsställa samhälleliga behov (s. 148). 

Flera av författarna lägger dessutom vikt vid entreprenörens personliga egenskaper där de 

framhåller att denne kännetecknas av bland andra uthållighet, viljestyrka och risktagande 

(Henrekson & Stenkula 2007, s. 39; Johannisson 2005, s. 28; Lindquist 2012, s. 15). Vidare 

betonas det också att entreprenören har förmågan att kunna utforma visioner och sedan 

förverkliga dem i praktiken (Holmquist 2009, s. 104-105; Johannisson 2005, s. 28; Kobia & 

Sikalieh 2010, s. 111). 

Om man ska försöka sammanfatta det som tidigare har nämnts om entreprenörsbegreppet, kan 

vi säga att en entreprenör är en initiativtagare och visionär med förmågan att identifiera och 

tillvarata nya affärsmöjligheter, antingen med eller utan starka innovativa inslag. Hur förhåller 

sig då ”entreprenör” till begreppet ”företagare”?  

Bjerke (2005) skriver att entreprenörskap och företagande ofta kan sammanfalla, även om det 

brukar göras en distinktion mellan termerna (s. 33). Johannisson (2005) förklarar att en 

entreprenör i många fall ses som en företagsetablerare och förverkligare av affärsprojekt (s. 29). 

En annan forskare som går i liknande tankebanor är Johan Gaddefors (1996) som framhåller att 

”begreppen entreprenör och entreprenörskap står för en företagare […] eller en sorts 

företagande, med särskilda karaktäristika” (s. 17). På så sätt kan de båda begreppen inte 

betraktas vara varandras motsatser, utan snarare att det är möjligt att vara både en entreprenör 

och en företagare samtidigt. (Vi tog bort all fakta och hänvisningarna till NE och SAOL, sedan 



9 

 

flyttade vi om lite bland det återstående så att vi fortfarande kan diskutera förhållandet mellan 

”entreprenör” och ”företagare”). 

 

4.2 Hinder vid entreprenörskap  

Litteraturen om entreprenörskap är omfattande och det finns många olika ingångar kring ämnet. 

Däremot finns det desto mindre skrivet om vilka hinder och problem som entreprenörer kan 

stöta på i deras vardagliga arbete, framför allt unga entreprenörer som vår studie är fokuserad 

på. Vi har gjort ansenliga sökningar och genomgångar av litteratur som berör entreprenörskap 

i olika bemärkelser, vilket har mynnat ut i tre böcker. De forskare som faktiskt tar upp 

svårigheter i relation till entreprenörer är Paul Burns, Kathy Fogel m.fl. och Ulrich Schoof. 

Fogel m.fl. (2006) skriver att förutsättningarna för entreprenörskap är till stora delar beroende 

av den ekonomiska miljön, det vill säga alla de faktorer som har betydelse för driften av ett 

företag så som lagstiftningar och regelverk. Dessa kan antingen underlätta för entreprenörer att 

bedriva en verksamhet, men också vara skadliga för dem. Hur den här ekonomiska miljön 

faktiskt ser ut bestäms av åtskilliga omständigheter, exempelvis lagar och regler, kvaliteten på 

regeringsstyret, kontrollen över bolagstillgångar samt kulturella mönster. Flera av dessa 

omständigheter betecknas som institutionella, eftersom makten över dem återfinns hos staten 

eller samhällsnormerna (s. 2-4). Sålunda finns alltså risken att de här faktorerna kan utgöra så 

kallade institutionella hinder till entreprenörskap, och som följaktligen kan vara svåra att ta sig 

förbi. 

Fogel m.fl. (2006) förklarar att allehanda regelverk har en påverkan på transaktionstilliten, det 

vill säga i vilken mån två parter kan lita på varandra i en affärsuppgörelse. Om det inte finns 

anledning att lita på entreprenören, raserar hela dennes verksamhet eftersom den inte blir 

livsduglig (s. 2-3). Lagarna och reglerna bestäms och förstärks i sin tur av regeringen, där ett 

gott styre ökar transaktionstilliten och främjar entreprenörskap medan ett ineffektivt styre 

sänker både tilliten och viljan till att bli entreprenör. Fogel m.fl. (2006) påpekar att det är en 

ständig balansgång mellan att införa restriktioner och att lossa på tyglarna. Ett betungande och 

ohanterligt regelverk kan öka kostnaderna för att bedriva företag att det till slut blir meningslöst 

med entreprenörskap, medan allt för fria händer kan göra att entreprenören inte känner någon 

trygghet i sin affärsverksamhet (s. 3). 

Vidare är kontrollen över företagstillgångarna en ytterligare omständighet. Fogel m.fl. (2006) 

vill poängtera att eliten inom affärsvärlden ofta styr över stora delar av företagssektorn, vilket 

ger dem politiskt inflytande. Det här rådande tillståndet gläder de allra flesta på toppen, men 

hotas likväl av entreprenörskapet. För att bevara den här tydliga hierarkin, använder affärseliten 

sitt politiska inflytande för att utöva påtryckningar på reformer som motverkar entreprenörer, 

till exempel genom högre skatter och komplexa lagstiftningar (s. 3). Till sist kan även kulturella 

mönster utgöra ett hinder för entreprenörskap. Samhällen som präglas av auktoritarism och en 

distinkt hierarki tenderar att se negativt på egengjord lycka, samtidigt som också social status 

har en betydande roll (Fogel m.fl. 2006, s. 4).  

Paul Burns (2001) diskuterar ett antal hinder som försvårar eller gör det omöjligt för en person 

att bedriva entreprenörskap. De främsta är behovet av en regelbunden inkomst, att man har en 
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familj att försörja, att kapital saknas, samt att det råder tvivel kring sin egen duglighet. Allt det 

här, understryker Burns (2001), bottnar i två saker: bristande självförtroende och en oförmåga 

att klara av ett högt risktagande och osäkerhet (s. 71). Han påpekar dessutom att två faktorer 

som ofta utgör hinder för tillväxten av småföretag är dels ökad konkurrens på marknaden och 

dels höga kostnader och problem med kapitalinteckningar gällande företagsexpansioner (s. 

274). 

Ulrich Schoof (2006) har genomfört en studie som bland annat undersöker vilka hinder som 

unga entreprenörer möter i uppstarten av sina verksamheter. De främsta barriärerna till 

entreprenörskap är sociala och kulturella attityder, entreprenöriell utbildning, 

finansieringsmöjligheter, svårigheter med administration och regelverk, samt företagsstöd (s. 

23). Schoof (2006) framhåller att sociala och kulturella attityder utgör en väsentlig faktor i 

förhållande till entreprenörskap. Det som påverkar är exempelvis religionens ställning och 

kulturella värderingar, men också i vilken mån entreprenörer uppfattas och erkänns av samhället 

(s. 24-26). Han uppmärksammar framför allt tre problem som unga entreprenörer ofta möter i 

relation till sin omgivning: att inte tas på allvar av kollegor och affärskontakter, att 

diskrimineras av leverantörer och kunder på grund av sin ålder, samt att inte kunna hitta 

finansiärer till sin verksamhet (s. 28). En annan faktor som Schoof (2006) dessutom lyfter fram 

är bristen på entreprenörskapsutbildning inom skolsystemet. Orsakerna till detta är bland andra 

bristfälliga introduktioner till drivandet av affärsverksamheter, otillräckliga kursplaner och fel 

undervisningsmetoder (s. 37). Så som nämndes tidigare är finansieringsmöjligheter ytterligare 

ett hinder enligt honom. Det som framför allt läggs märke till är bristen på sparat kapital, 

kunskap och affärserfarenhet, men också inteckningssvårigheter, komplicerade 

ansökningsprocesser och långa väntetider (s. 42). 

Schoof (2006) kan även konstatera att det finns hinder inom administration och regelverk. Här 

uppmärksammar han ett oförmånligt skattesystem som i princip ”tar död” på unga 

entreprenörer, men andra orsaker är också ineffektiva konkurrenslagar och allehanda regler så 

som äganderätt, patent, varumärkesskydd och upphovsrätt (s. 53). Till sist tar han dessutom upp 

behovet av företagsstöd i olika bemärkelser för unga entreprenörer, till exempel avsaknaden av 

affärskontakter, leverantörer och nätverk. Det råder även brister inom mentorskap, rådgivning 

och diverse andra affärsutvecklingstjänster (s. 57). 

 

5. Metod 

I följande avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkterna för studien följt av en 

beskrivning av hur undersökningen genomfördes. Valen relateras till studies syfte samt att 

forskningsprocessen motiveras och förklaras. 

 

5.1 Metodval 

Valet av metod är ytterst viktigt vid en vetenskaplig studie. Det finns flera olika metodansatser 

och metoder att förstå. Det som i slutändan sedan avgör vilken metod som är relevant för 

undersökningen är studiens syfte. Vår forskningsfråga avgör alltså vilken metod som är lämplig 

att använda oss av för att genomföra studien men också vilken som är lämplig för studiens 
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reliabilitet. Det första steget i metodvalet är att fastställa vilken metodansats som är relevant för 

det man avser att undersöka. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) förklarar att 

datainsamlingsmetoden påverkas av vilken metodansats man tar fasta vid för sin studie, därav 

är det första steget att hitta den metodansats som är relevant för studien och det man vill 

undersöka (s. 27-28). I denna studie grundar vi undersökningen på en kvalitativ metodansats. 

Kvalitativa metoder används enligt Pål Repstad (2007) främst när man vill fördjupa sig i något, 

och att dessa tillvägagångssätt oftast ger en god grund för att förstå konkreta lokala förlopp. 

Han lyfter dessutom fram att kvalitativa metoder bidrar till att förstå vad som påverkar vad i en 

viss miljö, så som till exempel en minoritetsgrupp eller en organisation (s. 22). Syftet med denna 

studie är att undersöka individers upplevelser av vad det innebär att vara ung entreprenör. Detta 

gör det relevant att vi använder oss av en metodansats som kan belysa vilka faktorer som 

påverkar vilka, samt hur dessa bidrar till upplevelser, möjligheter eller hinder för den unga 

företagaren. Metodvalet slutar dock inte vid valet av metodansats. Nästa steg i metodvalet är 

att hitta en lämplig metod för att samla in det empiriska materialet, alltså den kvalitativa metod 

som kommer att användas för datainsamlingen. Det tillvägagångssätt som används för denna 

studie är kvalitativa intervjuer. Repstad (2007) framhåller att intervjuer är en användbar metod 

för att fånga respondenters egna upplevelser och erfarenheter kring det relevanta området. Han 

påpekar även att kvalitativa intervjuer ska vara flexibla och bidra till att respondenten i fråga 

inte blir låst till vissa svarsalternativ utan i stället ges möjligheten att i egna ord uttrycka sina 

upplevelser (s. 86). Eftersom syftet med denna studie är att undersöka respondenternas egna 

upplevelser av vad det innebär att vara ung entreprenör finner vi denna metod väl användbar 

och relevant. 

 

5.2 Metod för datainsamling 

För att samla in vårt relevanta material använde vi oss av några olika intervjumetoder, och 

gemensamt för alla de olika intervjuerna är att vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjuguide. Med semistrukturerad åsyftas en kvalitativ intervjumetod som baseras på en 

strukturerad intervjuguide. Intervjuguiden innehåller frågor som tillsammans är heltäckande för 

studiens syfte. Dessa frågor är öppna frågor, vilket innebär att de inte begränsar svaren till några 

specifika alternativ utan ger istället utrymme för respondenten att fritt svara från sina egna 

upplevelser. Eftersom studien avser att undersöka individers egna upplevelser bidrar öppna 

frågor till ett mer tillförlitligt resultat än vad begränsade frågor skulle göra, något som påverkar 

studiens validitet positivt. Denna intervjumetod är något som Steinar Kvale (1997) även kallar 

för halvstrukturerad intervju. Han vidhåller att denna intervjuform ger respondenter ett stort 

utrymme att svara inom, samtidigt som intervjuaren har struktur och styr samtalet till att handla 

om det som intervjun är avsedd att handla om. Metoden gör det möjligt för förändring när det 

gäller till exempel frågornas ordningsföljd, detta är en fördel för att i en logisk ordning kunna 

följa upp respondentens svar. Denna form av intervju ger även möjlighet till spontana 

uppföljningsfrågor som intervjupersonen i fråga känner av under intervjusituationen (s. 117). 

Vi fann detta tillvägagångssätt lämpligt för vår undersökning då vi vill undersöka fenomenet ur 

den unga entreprenörens eget perspektiv. Detta förutsätter att respondenten upplever att denne 

får möjligheten till att ge sina svar och utsagor. Det som beskrivs ovan gör denna intervjumetod 

flexibel för respondentens utsagor men är på samma gång väl utarbetad för att samla in den 
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empiri som undersökningen avser. Den semistrukturerade intervjuguiden har alltså med 

argument i föregående text varit grundläggande i studiens alla olika intervjusituationer. 

Majoriteten av intervjuerna har skett via personliga möten där det antingen varit en enskild 

intervju eller en gruppintervju. Repstad (2007) beskriver den enskilda intervjun som en väl 

fungerande metod om man vill undersöka ett fenomen på en individuell nivå och fånga 

upplevelser ur en individs eget perspektiv, något som denna studie syftar till att göra (s. 83). 

Vidare skildrar Repstad (2007) gruppintervjun och framhåller med detta att intervjusituationen 

innefattar flera respondenter och flera intervjuare, vilket för många forskare kan komma att 

innebära ett tidsbesparande. Han understryker att gruppintervjuer kan komma att vara väl 

användbara om de som deltar i intervjun har förhållandevis likartade statushänseenden som 

intervjun syftar till. Utifrån dessa förutsättningar kan en gruppintervju sedan komma att ge mer 

verkliga förhållningssätt än en enskild intervju. Han belyser även hur denna metod har 

möjlighet att förstärka upplevelser i form av att upplevelsen stöds av flera respondenter. De 

olika förhållningssätten och tolkningarna av erfarenheterna kan komma att nyanseras under 

samtalet, genom att respondenterna hamnar i samtal gentemot varandra och ger forskaren en 

syn på upplevelsen ur flera olika vinklar (s. 109-110) Med denna grund och baserat på 

tidsbesparingen som denna metod medför, använde vi oss även av vissa gruppintervjuer där de 

deltagande respondenterna föll inom ramarna av förhållandevis likartade statushänseenden. 

Repstad (2007) förklarar dessutom vikten av att intervjuerna innefattar personliga möten, det 

vill säga att intervjun bör i all möjlig mån ske ansikte mot ansikte mellan intervjuare och 

respondent för att bland annat undvika missförstånd. Han klarlägger dock att det i dagens 

samhälle även blir allt mer vanligt med telefonintervjuer och intervju via e-post, oftast på grund 

av de olika geografiska platserna som respondent respektive intervjuare befinner sig på. Dessa 

former av intervjuer bidrar ofta till att man missar olika viktiga aspekter men bör inte alltid 

uteslutas. Intervjuer som sker via telefon eller e-post kan i vissa fall komma att vara användbara 

i kombination med intervjuer som skett ansikte mot ansikte (s. 108). 

I denna studie använde vi oss huvudsakligen av semistrukturerade intervjuer som skett ansikte 

mot ansikte med två undantag. En intervju sköttes via telefon på grund av de olika geografiska 

platserna men även på grund av den tidsram som studien genomfördes inom. Intervjun följde 

samma semistrukturerade intervjuguide som de intervjuer som genomfördes ansikte mot 

ansikte. Detta gav utrymme för respondenten att uttrycka sin egen upplevelse med vägledning 

i de öppet strukturerade frågorna, samtidigt som intervjuaren fick möjligheten till att ställa 

följdfrågor. Det andra undantaget är en intervju över e-post där respondenten skriftligt 

besvarade frågorna. Anledningen till detta var att respondenten i fråga hade ett stort intresse av 

att ställa upp och dela med sig av sina upplevelser, men var samtidigt begränsad av tiden och 

erbjöd sig själv att svara på frågor via e-post. För att få så sanningsenliga svar som möjligt 

förutsätter denna metod enligt Repstad (2007) att respondenten har förståelse för vad 

intervjuaren menar med frågorna (s. 109). Med hänvisning till detta valde vi att utveckla och 

detaljera frågorna mer till denna intervju baserat på intervjuguiden (se bilaga 3). 
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5.3 Procedur 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) lyfter fram att det första steget i en vetenskaplig 

forskningsprocess är att ha en idé kring vad man är intresserad av att ta reda på eller undersöka. 

Vid denna fas berättar författarna att det även är viktigt att ha en teoretisk utgångspunkt som 

man har förståelse för, detta för att sedan kunna formulera en bra frågeställning och ett tydligt 

syfte (s. 188). Det första som gjordes i denna studie var att presentera det som intresserar oss 

som enskilda individer. Utifrån detta diskuterade vi fram studiens undersökningsområde vilket 

är ett fenomen som innehåller faktorer av bådas intressen. I nästa steg försökte vi med hjälp av 

litteratur skapa förståelse kring det fenomen som vi ville undersöka. Detta för att få ett grepp 

om vilken information som redan finns kring fenomenet och vilka teorier som används i dess 

sammanhang. Vidare specificerade vi området genom att utforma ett syfte följt av 

frågeställningar avsedda att kunna besvara syftet. Nästa steg i forskningsprocessen belyser 

Fejes och Thornberg (2009) som metodval. De vidhåller att det vid denna tidpunkt är väsentligt 

att besluta hur den relevanta empirin ska samlas in samt vilken metodansats och metod som är 

aktuell (s. 27-28). Utifrån syftet med studien och med stöd i litteraturen beslutades att en 

kvalitativ metodansats är aktuell. Den metod som ansågs lämplig var kvalitativa intervjuer då 

den är vanligt förekommande om man vill samla in empiri om individers egna upplevelser kring 

något, vilket stämmer väl överens med denna studies syfte.  

Efter detta gjordes ett urval, något som Bo Eneroth (1994) förklarar med att det handlar om att 

hitta respondenter som faller inom ramarna för det som ska undersökas. Detta innebär att 

respondenterna befinner sig på ett skedde som syftet med studien kräver (s. 169).  Då denna 

studie syftar till att undersöka unga entreprenörers upplevelser av att vara just ung entreprenör 

krävs att de respondenter som ingår i studien befinner sig inom ramarna för både ung och 

entreprenör. Via mejl och telefon kontaktades först instanser som arbetar med individer som 

faller inom båda dessa ramar. Gensvaret var lågt under en längre tid vilken resulterade i att unga 

entreprenörer letades fram via en internetportal där de åtta första personerna kontaktades direkt 

av oss via mejl. Mejlet innehöll en kortare förklaring kring vilka vi är och i vilket syfte vi hör 

av oss, en förfrågan om att ställa upp på en intervju samt ett missivbrev med mer detaljerad 

beskrivning kring studien och intervjun. Allt eftersom vi fick respons av de unga 

entreprenörerna så bokades plats och tid för intervjun utifrån respondenternas önskemål. Nästa 

steg var genomförandet av intervjun. När intervjun var bokad skickades ett dokument med 

övergripande teman som intervjun skulle komma att berör till varje enskild respondent. Repstad 

(2007) belyser hur genomförandet av en intervju oftast går till på så sätt att en intervjuare, ibland 

två, möter respondenten på en lugn och bekväm plats där man utifrån vissa redan förberedda 

frågor leder ett samtal med en respondent (s. 83, 111). Intervjuerna till denna studie 

genomfördes som tidigare nämnt på olika sätt på grund av olika förutsättningar; gemensamt är 

dock att oavsett hur intervjusituationen såg ut så genomfördes endast en intervju per dag och 

att alla intervjuer genomfördes utifrån den semistrukturerade intervjuguiden. Telefonintervjun 

fullföljdes på planerad tid mellan en respondent och en intervjuare på så sätt att intervjuaren 

ringde upp respondenten. I början av samtalet gav intervjuaren information till respondenten 

kring de etiska principerna där det förtydligades att intervjun spelas in, att respondenten i fråga 

har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst, att man får ta del av uppsatsen när den är färdig, 

samt att namn och företagsnamn som lyfts fram under intervjun inte kommer att redovisas i 
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uppsatsen. Denna information inledde samtalet i studiens alla intervjuer. Efter informationen 

började intervjuaren ställa frågor utifrån intervjuguiden och gav utrymme för respondenten att 

svara utan begränsning medan samtalet spelades in.  

Den tredje, utstickande intervjun genomfördes på så sätt att ett mer detaljerat dokument baserat 

på den semistrukturerade intervjuguiden via e-post skickades till respondenten, respondenten 

ifråga fick sedan utan tidspress ifrån intervjuaren besvara frågorna och skicka tillbaka dem (se 

bilaga 2). Två av intervjuerna utfördes med två intervjupersoner och en respondent där 

respondenten valde tid och plats för intervjun. Utifrån den semistrukturerade intervjuguiden 

fördes ett samtal som gav möjlighet för respondenten i fråga att ge fria, öppna och icke 

tidsbegränsade svar, detta för att i så hög grad som möjligt komma åt respondentens egen 

upplevelse. De resterande två intervjuerna genomfördes som gruppintervjuer mellan två 

intervjuare och två respondenter. Även inför denna intervjusituation fick respondenterna 

möjlighet att överenskomma om tid och plats, något vi som forskare sedan anpassade oss efter. 

Även gruppintervjun utgick ifrån den semistrukturerade intervjuguiden som styrde 

respondenterna in på olika frågor, vilka respondenterna sedan bollade och diskuterade i mellan 

varandra. 

Nästa steg i processen förklarar Repstad (2007) som den fas då man ska skriva ut sina intervjuer, 

vilket innebär att man ska förmedla sitt inspelade material till skrift. Författaren berättar att det 

finns olika sätt att göra detta på. Vissa väljer till exempel att enbart skriva ut det som de anser 

är väsentligt för analysen, något som Repstad (2007) betonar kan uppfattas som våld mot 

intervjumaterialet. Det optimala sättet att skriva ut sitt insamlade material på framhåller många 

handlar om att ordagrant transkribera intervjun, något som i de flesta fall kräver tid och resurser 

(s. 112-113) I denna studie har transkriberingen gått till på så sätt att allt det inspelade materialet 

ordagrant skrevs ut av oss forskare för att inte inkräkta eller förlora något material. Vidare 

analyserades materialet, något som enligt Repstad (2007) handlar om tolkningar kring det som 

genomsyrar empirin vilket i detta fall de olika upplevelserna som respondenterna i studien 

förmedlade (s. 127). Analysen gick till på så sätt att den tog utgångspunkt i det insamlade 

materialet, eftersom individernas upplevelser var det mest relevanta för studien. Det empiriska 

underlaget var alltså i fokus och kopplades till studiens olika teorier i efterhand. Det sista 

momentet i studien var att föra diskussioner kring studiens olika faktorer där vi kritiskt 

diskuterade både resultat, validitet, reliabilitet, metodval, genomförandet och studien i sin 

helhet. Vi diskuterade både nackdelar och fördelar kring våra olika val med stöd i litteratur samt 

tidigare forskning. Redovisningen i skrift, alltså uppsatsen för studien, pågick löpande under 

studiens gång. 

 

5.4 Urval 

Urvalet av respondenter för datainsamlingen är beroende av studiens syfte och frågeställning. 

Vid en kvalitativ undersökning ligger huvudkriteriet enligt Repstad (2007) på att forskaren 

förutsätter att respondenterna har relevant information kring det som studien syftar till att 

undersöka. Det är också viktigt att förhålla sig till den urvalsprincip att respondenterna är något 

olika för att ge en bredare samt mer sanningsenlig bild och förståelse kring det som studien 

undersöker (s. 89). I denna studie var syftet att fånga unga entreprenörers egen upplevelse kring 
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att vara just ung entreprenör. Detta innebar att de respondenter som kandiderade till att delta i 

studien bör uppfylla två huvudkriterier, att vara unga och att vara entreprenörer. Eneroth (1994) 

styrker även detta och poängterar att de personer som ingår i urvalet för en kvalitativ studie 

också ska befinna sig någonstans på det stadium som undersökningen är avsedd för att 

undersöka. Han lyfter även fram vikten av att respondenterna bör vara olika och besitta åtskilda 

kvaliteter för att den undersökta företeelsen ska täcka så många olika aspekter som möjligt. 

Dessa kriterier resulterar i att urvalet måste vara genomtänkt, planerat och icke-slumpmässigt 

(s. 169).  

Med grund i detta gjordes ett målinriktat urval på så sätt att de olika respondenterna valdes ut 

och kontaktades just för att de uppfyllde de två huvudkriterierna för studien; att vara ung och 

att vara entreprenör. Urvalet var även baserat på att det fanns skillnader mellan dessa olika 

respondenter i form av att deras intresse inom entreprenörskap skilde sig och hade till viss mån 

olika inriktningar. Respondenterna var till antalet åtta stycken och de var i åldern 19-28, vilket 

föll inom ramarna för vår definition av ung. Samtliga var även i studiens skrivande stund aktiva 

entreprenörer som bedrev egna verksamheter. Även om vår studie inte ämnade att studera 

likheter och skillnader mellan kvinnor och män, fick vi av en slump en jämn könsfördelning på 

fyra kvinnliga och fyra manliga entreprenörer. Det här ansåg vi kan bidra till att vårt arbete 

förmedlade en mer rättvis bild, i och med att vi fick ta del av individers upplevelser från såväl 

ett kvinnligt som manligt perspektiv. 

Alla respondenter förutom en som valdes ut för studien bedrev sina företag i Uppsala. En 

tänkbar nackdel med att vi huvudsakligen koncentrerade oss till ett område skulle då kunna vara 

att resultaten inte gäller för andra unga entreprenörer i övriga delar av riket. Däremot tolkade 

vi inte att något av forskningsresultaten var beroende av geografisk plats, utan respondenternas 

utsagor ansågs enbart vara grundade i dem själva som personer.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

I samtliga vetenskapliga arbeten bör man alltid analysera dess reliabilitet och validitet. 

Begreppen betyder uttryckligen tillförlitlighet kontra giltighet, och kan egentligen betraktas 

som en studies kvalitetskrav. Om dessa krav inte uppfylls, kan inte ett arbetes forskningsresultat 

tillges ett vetenskapligt värde (Ejvegård 2003, s. 70). 

Reliabilitet syftar till att ange hur det som mäts i studien kan anses vara representativt och 

pålitligt, det vill säga om man genom sina metoder får fram den information som man faktiskt 

eftersträvar. Det här kvalitetskravet är främst viktigt att förhålla sig till när man genomför 

kvantitativa undersökningar. Inom kvalitativa studier är syftet att uppnå en djupare förståelse 

för något fenomen och då är det inte aktuellt att tala om en statistisk representativitet. Det som 

istället har betydelse är att välja studieobjekt från olika förhållanden för att på sådant sätt ge en 

mer nyanserad bild (Holme & Solvang 1997, s. 94). Det här berördes mer djupgående under 

den tidigare rubriken ”Urval”, exempelvis att vi utgick från såväl kvinnliga som manliga 

entreprenörer med olika åldrar samt att de bedrev verksamheter med skilda inriktningar. Utifrån 

det som beskrevs där ansåg vi med andra ord att de forskningsresultat som urvalet medförde 

präglades av en hög reliabilitet. 
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När man talar om validitet är det istället informations giltighet som står i fokus. Det här arbetet 

är ett kvalitativt sådant och brukar därför i allmänhet ha mindre problem med att få giltig 

information, eftersom man som forskare i sin undersökning är mycket närmre sitt studieobjekt. 

Holme & Solvang (1997) påpekar dock att en kvalitativ metod inte är helt utan problem i 

förhållande till validiteten. Det handlar bland annat om att forskaren kan ha svårigheter med att 

tolka respondenternas utsagor, exempelvis vilka tänkta motiv som ligger bakom. Vidare är det 

även en utmaning för forskaren att få tag i så giltig information som möjligt, om denne till 

exempel ska vara aktiv eller passiv i intervjusituationerna. Ett annat problem kan också vara 

om respondenterna beter sig på ett särskilt sätt under intervjuerna som de annars inte skulle ha 

gjort, vilket skulle kunna påverka deras svar (s. 94). 

Vi ansåg att våra intervjuer med de unga entreprenörerna inte medförde några svårigheter, 

varken under själva samtalen eller i efterhand. Det som respondenterna förmedlade till oss 

uppfattades i vår mening helt klart, och om det vid något tillfälle uppstod otydligheter så ställde 

vi frågor i stil med ”hur menar du nu?” eller ”kan du förklara det mer konkret?”. Intervjuerna 

präglades av ett relativt aktivt tillvägagångssätt. Vi sökte inte enbart svar på våra förformulerade 

frågor, utan såg till att ställa följdfrågor där det var lämpligt för att kunna eftersträva en ännu 

djupare förståelse. Respondenterna tilläts dessutom att prata ganska fritt kring våra 

intervjufrågor i avseende att få de unga entreprenörerna att verkligen berätta utifrån sig själva, 

men även för att de skulle vara bekväma med situationen. Det var svårt att yttra sig om huruvida 

respondenternas beteende var på ett visst sätt under intervjutillfällen, eftersom vi bara träffade 

dem i en slags situation. På så vis blev det möjligt att fundera kring om de unga entreprenörernas 

svar påverkades i någon mån. Å andra sidan upplevde vi det inte som att stämningen på våra 

samtal var spänd eller onaturlig på något sätt, utan de verkade känna sig bekväma med 

situationen. Att respondenterna själva fick välja plats att bli intervjuade på kan förmodligen ha 

bidragit till deras bekvämlighet. Därför är vi av den uppfattningen att deras svar inte blev 

påverkade, och sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att vår studie uppnådde en hög grad 

av validitet.   

 

5.6 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att ta hänsyn till de olika etiska regler och riktlinjer 

som finns. Det handlar om att ta hänsyn till respondentens önskningar och upplevelser kring 

sitt deltagande. Man bör ha respondentens bästa i intresse och i högsta mån försöka 

bekvämliggöra situationen för respondenten. De olika reglerna och riktlinjerna är även ämnade 

för att respondenten ska ha tydlig förståelse för vad deltagandet innebär men också för att man 

inte som forskare på ett obehagligt sätt ska inkräkta på respondentens integritet (Repstad 2007, 

s. 90-94) Utifrån detta valde vi att låta studiens vetenskapliga arbetsgång styras av bland annat 

de fyra etiska huvudkrav som rekommenderas av Vetenskapsrådet (2011) för forskning inom 

samhällsvetenskap. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Informationskravet innebär att de personer som i någon bemärkelse har bidragit 

till eller varit en del av studien ska informeras om dess syfte och utformning (s. 7). Till samtliga 

individer som berördes av arbetet, vare sig det gällde uppgiftslämnare eller intervjupersoner, 

bifogade vi alltid i vår inledande kontakt ett så kallat missivbrev där vi förklarade vad vår studie 

syftade till. Vi tydliggjorde även att all form av deltagande ägde rum på frivillig basis samt att 
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personens medverkan kunde avbrytas när som helst, vilka även var kriterierna för 

samtyckeskravet (s. 9). 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och sådan information som skulle kunna 

härledas till en person ska hemlighållas (s. 12). Det här kriteriet upprätthöll vi genom att 

anonymisera namn på såväl intervjupersoner som företag. Vi utelämnade också annan 

information av mer personlig karaktär. Kravet innefattar dessutom att alla slags uppgifter ska 

behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem (s. 12), vilket vi var ytterst 

noga med. Till sist finns nyttjandekravet som betyder att alla personliga uppgifter endast får 

användas i forskningsändamål, och inte brukas för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga 

syften (s. 14). Den information som vi samlade in under arbetets gång låg endast till grund för 

det vetenskapliga arbetet och inget annat. Utöver dessa fyra huvudregler präglades studien även 

av att ha respondentens bästa i intresse. Repstad (2007) betonar att ta hänsyn till tider och platser 

kan vara av etisk betydelse för i vilken utsträckning respondenten i fråga upplever sig 

intresserad, bekväm och uppskattad (s. 95-96) Med grund i detta fick respondenterna i denna 

studie välja platsen för vart intervjun skulle ske, vilket grundar sig i att de skulle få möjligheten 

till att känna sig bekväma i så hög utsträckning som möjligt. Vad det gällde tiden för när 

intervjun ägde rum var vi som forskare flexibla och försökte i största möjliga grad att anpassa 

oss efter respondenten i fråga för att försöka visa på att deras deltagande värdesattes högt.       

 

5.7 Analysmetod 
För att analysera ett empiriskt material finns det olika tillvägagångssätt. Fejes och Thornberg 

(2009) lyfter fram exempel på flera olika metoder som man kan använda sig av vid en analys. 

Något som författarna poängterar som viktigt vid en analys är studiens vetenskapliga teori, de 

förklarar således att teorin alltid är av betydelse för den kvalitativa analysen men att fokus bör 

ligga på hur man tänker förhålla sig till teorin genom analysprocessen. Författarna lyfter fram 

två olika förhållningssätt till den vetenskapliga teorin under analysen. Den ena handlar om att 

man utgår ifrån en eller flera specifika teorier i sin analys, vilket innefattar att analysen baseras 

på den eller de olika vetenskapliga teorier som ingår i studien och att man genom hela analysen 

förhåller sig sida vid sida med dessa. Det andra tillvägagångssättet innebär att man åsidosätter 

sin eller sina teorier till en början under analysen. Man analyserar till en början sitt empiriska 

material utan att påverkas av studiens teoretiska grund. Denna metod innebär att man försöker 

hitta mönster och sortera det insamlade materialet i olika teman eller kategorier. Metoden bidrar 

enligt författarna till att materialet blir analyserat mer öppet och icke styrande, fokus ligger 

alltså på det empiriska underlaget och inte på teorierna. Det är inte förrän materialets olika 

mönster och kategorier har plockats fram som man först relaterar de olika mönstren till de 

vetenskapliga teorierna. Ett exempel på den sistnämnda metoden är fenomenologisk, vilken är 

den metod som främst utgör analysen för denna studie även om processen oftast skiljer sig en 

aning mellan olika studier (s. 25-26). 

Med fenomenologi innebär det enligt Fejes och Thornberg (2009) att man vill se ett fenomen 

ur individers egna perspektiv. Det handlar om att undersöka något ur ett individperspektiv med 

hänsyn till individens egen värld. Fenomenologi är en metod som författarna vidhåller är ytterst 

väsentlig att använda sig av om man som forskare vill försöka få fram de centrala 



18 

 

beståndsdelarna av ett fenomen. För att förtydliga innebär denna metod att man utgår ifrån sitt 

empiriska material under analysen utan att främst fokusera på den vetenskapliga teorin. Denna 

metod är relevant att använda sig av om man vill undersöka respondenternas egen upplevelse 

av fenomenet med hänsyn till deras livsvärld (s. 106). Då syftet med denna studie var att 

undersöka unga entreprenörers egna upplevelser ansåg vi det ytterst relevant att använda denna 

analysmetod med argument i det föregående nämnda. Det första steget vid denna form av analys 

är enligt författarna att fastställa helhetens betydelse av det insamlade materialet. Med grund i 

detta läste vi först igenom respondenternas svar och utsagor för att få en förståelse för vilket 

innehåll som genomsyrar materialet i helhet. Under den första genomläsningen sorterades även 

en del material bort, vilket var det material som inte hade någon relevans till det centrala syftet 

med studien: att undersöka individers egna upplevelser av att vara ung entreprenör (s. 113).  

Nästa steg i analysprocessen är att läsa materialet mer noggrant, detta för att hitta skiftningar 

mellan de olika utsagorna. Dessa skiftningar bildar olika enheter som kan innehålla såväl 

kortare fraser, en mening eller fler meningar. Åtskillnaden mellan dessa enheter är att varje 

enhet säger något nytt om det fenomen som undersökts vilka redogör för flera olika aspekter 

kring upplevelsen. När detta var gjort så analyserade vi enheternas innehåll mer detaljerat samt 

relaterade dem till varandra och den kontext de ingick i (s. 114-115). När vi avklarade detta så 

förde vi samman olika enheter som hade en väl märkbar relevans till varandra. Det var något 

som vi gjorde mycket genomgående och framför allt noggrant för att underlätta nästa steg i 

processen. När vi hade sammanfogat olika enheter som hade kraftig relevans till varandra så 

gick vi igenom innehållet i varje enskild enhet. Utifrån innehållet i de olika enheterna 

identifierades teman och underteman. Med hjälp av dessa teman fick vi en beskrivande struktur 

på utsagornas innehåll och dess gemensamma nämnare. Slutligen kollade vi på dessa teman i 

relation till de olika vetenskapliga teorierna, vilka vi sedan använde för att förstå de olika 

aspekterna ytterligare. Detta förutsatte naturligtvis att det fanns en relevans mellan 

respondenternas aspekter inom temat och studiens teoretiska underlag (s. 116-117). 

 

6. Resultat och analys  
I den här delen av studien kommer vi att presentera empirin från våra intervjuer med de unga 

entreprenörerna, samt att det empiriska underlaget kommer att analyseras i förhållande till 

arbetets teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Empirin har tematiserats efter våra 

frågeställningar, och inom varje tema återfinns ett antal underrubriker som har formulerats med 

grund på vad en övervägande del av respondenterna har sagt i intervjuerna. Det har inte gjorts 

någon tydlig uppdelning mellan resultat och analys, utan vårt intervjumaterial kommer att 

redovisas i löpande text och med valda citat som har ansetts vara passande. Presentationen följs 

sedan direkt av att vi analyserar det empiriska underlaget utifrån vårt teoretiska underlag. 

 

6.1 Drivkrafter 

Vi kunde skönja ett antal olika incitament som dels sporrade de unga entreprenörerna till att 

starta en egen verksamhet och dels var en drivande kraft för dem att fortsätta med sitt 

företagande. Dessa drivkrafter redovisas och analyseras i följande avsnitt. 
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6.1.1 Utmaningar 

Den övervägande delen av våra intervjuade entreprenörer ansåg att utmaningar var något som 

sporrade dem i deras arbete. De enades också om att det hör till själva entreprenörskapet; 

utmaningar är en del av utvecklingsgången och som entreprenör måste man vara beredd på dem. 

Några respondenter betraktade utmaningarna som positiva, hade inte de funnits så skulle man 

lätt tappa intresset. Andra såg utmaningar som ett sätt att hävda sig själv genom att klara av 

dem. Däremot tycktes de flesta vara ense om att utmaningarna bör hållas på rimliga nivåer. 

Respondent 8 sade exempelvis att: 

Om man inte alls drivs av utmaningar så är det nog svårt att vara entreprenör för allt med det är ju 

en utmaning, att ta det framåt och så […] men samtidigt, om jag känner att det är en för stor 

utmaning, kan jag känna att jag inte orkar och bara skjuter på det. (Respondent 8) 

Vilka utmaningar som kunde vara aktuella för de unga entreprenörerna var intressant att fundera 

kring. Vi tolkade det som att man kunde se samband mellan deras utmaningar och vilka typer 

av hinder som respondenterna fick uppleva. Våra intervjuade entreprenörer pekade på åtskilliga 

svårigheter, flera som framför allt berodde på deras unga ålder. Ett hinder som de allra flesta 

uppmärksammade var skepticismen och motståndet från andra människor i deras vardagliga 

arbete. Att det här blev en utmaning för de unga entreprenörerna tedde sig ganska självklart; 

vissa av dem betonade det väsentliga med att överkomma hindren och på så sätt motbevisa de 

tvivelaktiga personerna. 

Att utmaningar drev majoriteten av de unga entreprenörerna kunde förstås bättre utifrån den 

analytiskt orienterade inriktningen av beteendeforskningen, som fokuserar på entreprenörens 

självförtroende. En möjlighet till att öka sin självtillit är att entreprenören har ställt upp vissa 

mål som denne sedan måste lyckas med, så som Landström skildrar det. En liknande tankegång 

förekommer även i Pinks beskrivning om att en individs inre önskningar syftar till att utveckla 

sig själv som person. Mot denna bakgrund var det följaktligen tänkbart att entreprenörerna såg 

utmaningarna som de ställdes inför som en form av målsättningar. Dessa var sedan viktiga att 

uppfylla för att respondenterna skulle stärka sitt självförtroende, samtidigt som vägen mot att 

uppnå målen kunde tolkas som en drivkraft. 

 

6.1.2 Var och en är sin egen lyckas smed  

Ett annat genomgående tema i de unga entreprenörernas utsagor var uppfattningen att de hade 

friheten att skapa sin egen framgång och lycka på det sätt som de själva önskade. Av det skälet 

tyckte vi att ordspråket ”var och en är sin egen lyckas smed” utgjorde en passande rubrik för 

den här sortens drivkrafter. Respondenterna uppmärksammade framför allt två saker som var 

sporrande för dem i deras entreprenörskap; att bedriva en egen verksamhet och att ha kontroll 

över sin arbetstid.  

Huvudparten av de unga entreprenörer som intervjuades lade vikt vid att de drevs av friheten 

att kunna utveckla ett företag från grunden; att få starta en verksamhet som de själva var 

delaktiga i och helt ansvariga för. De allra flesta betonade att det egna intresset var 

utgångspunkten för att bli företagsgrundare. För några andra hade det dock inte någon 

avgörande betydelse vad de valde att syssla med, utan det var specifikt företagsutvecklingen 

som stod i fokus. Respondent 4 poängterade exempelvis: ”[…] jag skulle kunna jobba med 
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toalettborstar om det skulle vara så att jag fick bygga upp ett företag.” Även om verksamhetens 

innehåll inte prioriterades högst, delade han likväl med övriga entreprenörer drivkraften att få 

utveckla något eget vare sig det fanns ett tidigare intresse för produkten eller inte. 

En annan drivkraft, som egentligen var tätt sammankopplad med det ovanstående, var friheten 

att få bestämma över sin arbetstid. I princip alla våra intervjuade entreprenörer berättade att 

ingen arbetsdag var den andre lik, vilket till stor del bottnade i att de fritt kunde fördela sina 

timmar på dygnet. Respondent 8 lyfte fram fördelen med att ”man liksom inte måste jobba på 

samma sätt exakt alla veckor om året […] man kan liksom anpassa det lite efter sina egna behov 

på ett annat sätt än som anställd”. Att vara flexibel i sitt arbete var således något som 

underströks som ett incitament, inte bara av henne utan av de flesta unga entreprenörerna. Den 

här friheten upplöste gränserna mellan jobb och fritid på ett sådant sätt att entreprenörskapet i 

mångt och mycket var en livsstil, vilket våra respondenter diskuterade kring. Däremot var det 

ingen som fann det ett dåligt sätt att leva, utan samtliga entreprenörer tycktes ha en 

förhållandevis positiv syn på den här livsstilen. Så här resonerade till exempel respondent 2 om 

det: 

Jag ser det ju inte som ett jobb […] utan jag lever hela tiden liksom […] eftersom jag inte tar på mig 

någon roll utan jag är mig själv liksom, det blir inte samma mentala grej att gå från ledig till att jobba 

[---] det här är en sida av min personlighet, det här är jag. (Respondent 2) 

För honom blev sålunda entreprenörskapet en befrielse från alla slags olika beteenden i 

vardagen, och detta sporrade säkert honom ytterligare till att vilja bedriva sitt företag. 

Att ha full kontroll över hur man vill jobba gav följaktligen de unga entreprenörerna en värdefull 

frihet, och att själva få bestämma sin egen arbetstid gav de också möjlighet att avgöra hur många 

timmar de ville lägga ner på sina företag. Det som förenade den övervägande delen av 

respondenterna var att de jobbade mycket mer än den typiska 40-timmarsveckan, vanligare var 

att de veckovis gjorde i genomsnitt 60-70 arbetstimmar vilket inkluderade en del tid på kvällar 

och helger. Men för att återkoppla till det som skrevs i det förra stycket var det ingen av 

entreprenörerna som upplevde deras situation som negativ, utan de var i allmänhet optimistiska 

kring all den tid som de arbetade. På så sätt blev det mer förståeligt på vilket sätt den här friheten 

kunde vara ett incitament för respondenterna, eftersom de ändå tyckte om att jobba. 

Det här ledde in på varför entreprenörerna valde att lägga ner en sådan mängd arbetstid på sina 

verksamheter. Ett antal respondenter underströk att det i mångt och mycket var en 

nödvändighet; att vara egenföretagare förutsatte att man som person måste ägna en stor del av 

dygnet åt sitt arbete. Respondent 4 förklarade bland annat att ”folk är inte riktigt beredda på 

vilken tid de behöver lägga ner på företaget så det är också ett problem […] folk behöver inse 

att det inte funkar med fem timmars arbetsdag liksom”. Det här påståendet bekräftade 

ytterligare att entreprenörskap var en livsstil snarare än enbart ett arbete i traditionell 

bemärkelse. 

Att vara sin egen lyckas smed genom att få driva ett eget företag och att kunna planera sin 

arbetsdag efter eget bevåg kunde, förutom att vara en drivande kraft, likväl utgöra en möjlighet 

för unga entreprenörer. Flera av de intervjuade respondenterna påpekade att deras unga ålder 
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hade i vissa avseenden varit till nytta för dem, bland annat på grund av entreprenörernas 

obundenhet. Respondent 3 sade exempelvis: 

Alltså, vi tänker inte jättemycket på vad som kan hända, jag tror att det är för att vi är väldigt unga 

[---] konsekvenserna av vad det här gör är inte lika höga för oss som det är för någon som är 30, som 

har familj, bil, hus… vi har inga andra lån. (Respondent 3) 

Respondent 3 lyfte med andra ord fram konsekvenserna som den främsta skiljelinjen. Han 

jämförde med entreprenörer i 30-årsåldern då det kunde vara mer sannolikt att de exempelvis 

har börjat bilda familj samt tagit lån för både bil och hus, vilket i sådana fall placerade dem i en 

position där det kunde vara kostsamt om något gick fel. På så sätt kunde den här påtalade 

friheten vara en möjlighet för blivande unga entreprenörer. 

 

6.1.3 Förebilder 

Ett något överraskande men likafullt intressant resultat var att samtliga av de unga entreprenörer 

som intervjuades hade någon eller några slags förebilder, som både skänkte inspiration och 

motivation. Vidare visade respondenternas utsagor att deras föredömen kunde hittas i alla 

möjliga personer; en ung entreprenör såg upp till en känd musikartist, medan andra fann sin 

drivande kraft i arbetskamrater eller nära vänner. Respondent 1 berättade exempelvis att hennes 

vänner var sporrande, men även att hon träffade ”väldigt mycket [!] duktiga människor som är 

drivna och då tror jag att man har blivit väldigt inspirerad när man ser att andra människor gör 

saker, och då blir man lite så ’shit, det där kan jag också göra’”. 

Vad som emellertid kunde ses som gemensamt för de allra flesta av respondenterna var att 

förebilderna hade i något avseende koppling till entreprenörskap, vilket är förståeligt, men 

också att de kunde vara verksamma inom samma bransch. Respondent 8 delade med sig av sina 

erfarenheter: 

Det är faktiskt en konkret som jag kan säga att jag inspirerades av, just för att jag kände att ’ja, men 

vi har ju ungefär samma profil’ och hon hade inte eller direkt någon erfarenhet eller så men startade 

ändå. Annars kan det lätt bli att man […] tänker att man måste jobba och skaffa sig erfarenhet först 

[…] men hon började direkt efter plugget liksom […] det gick bra som sagt för henne och hon 

pratade om att ’det är inte så himla svårt’ och att alla kan klara det. Då tänkte jag ’ja men, då kan väl 

jag också’. (Respondent 8) 

Men hur skulle den här sortens drivkraft kunna förstås ytterligare? På vilket sätt kunde 

förebilderna tänkas inspirera de unga entreprenörerna? 

Landströms diskussion om den analytiskt orienterade inriktningen inom beteendeforskningen 

kan vara behjälpligt i detta fall. Individens självtillit skapas och formas genom olika personer 

och händelser, vilket således kan motivera en person till att bli entreprenör. En möjlighet för att 

detta ska ske, enligt Landström, är att inspireras av just förebilder. Det som återfanns i flera av 

entreprenörernas förklaringar till sina val av föredömen var att dessa personer ofta visade 

genom sina handlingar att entreprenörskap var möjligt, något som i sin tur förmådde 

respondenterna att gå samma väg. Så här kunde vi alltså förstå det här incitamentet; de 

föredömliga personerna stärkt med hjälp av sitt beteende självförtroendet hos de unga 

entreprenörerna att något sådant var möjligt, och möjligtvis också tillfredsställande. 



22 

 

Ett annat rimligt samband var Pinks argumentation om yttre belöningar. I den här situationen 

skulle man kunna förstå ett lyckat entreprenörskap som ett slutgiltigt mål, en belöning efter allt 

slit. Förebilderna som respondenterna såg upp till kunde följaktligen påvisa att det var något 

man ville eftersträva, och att den här belöningen hade funktionen som en drivande kraft för 

dem. 

 

6.1.4 Intresse  

Den fjärde och tillika sista drivkraften som kunde anses vara enhälligt bland majoriteten av de 

intervjuade entreprenörerna var intresset för sin sysselsättning. För vissa tycktes det ha utgjort 

det främsta incitamentet till att bedriva sin form av verksamhet, medan andra påpekade att det 

snarare var en kombination av detta tillsammans med andra drivkrafter. Respondent 5 

betraktade det på följande sätt: ”Jag tror så här, är man nyfiken och liksom har, så länge man 

har någonting man brinner för, det kan vara vad som helst men då tror jag den drivkraften kan 

komma inifrån oavsett.” Hon poängterade således att ett personligt intresse för något kan vara 

en tillräcklig sporre för att bli entreprenör. 

Ett antal respondenter berättade också att det egna intresset kunde uppstå ur tidigare 

erfarenheter. Respondent 8 förklarade att hennes fallenhet kunde härledas till gymnasietiden: 

Ja, i gymnasiet så drev jag UF-företag, och innan dess hade jag nog inte över huvud taget tänkt den 

tanken men då fick man ju liksom prova på det. Då kände jag ju i och för sig att ’oj, det här är 

jättemycket jobb’ [---] men jag kände ändå att ’ja, men det var kul’ och det är så här att man får en 

inblick i att ’ja, men man kan ju faktiskt driva företag, det är inte så himla svårt’. (Respondent 8) 

Det var sålunda möjligt att betrakta den här drivkraften ur två perspektiv: dels kunde ett intresse 

för till exempel en produkt, så som böcker eller glasögon, driva en person att göra det till ett 

entreprenörskap, dels kunde själva rollen att vara entreprenör framstå som lockande och att det 

i sig blev ett incitament. Intresse som drivkraft kunde vara betydelsefullt att analysera utifrån 

Pink och dennes diskussion om inre önskningar, mer specifikt ett förverkligande av sig själv. 

Att ta tillvara på det som man brinner för och göra det till en sysselsättning kunde vara något 

som många personer egentligen ville eftersträva i sina liv. Det var följaktligen ett sätt att förstå 

den här drivkraften. 

Förutom att intresset kunde vara sporrande till att bedriva entreprenörskap, skulle man också 

kunna förstå det som en möjlighet. Som ung entreprenör har man fortfarande en stor del av livet 

framför sig; det kan vara ganska sannolikt att man ännu inte har slagit sig till ro och därmed 

inte är uppbunden med exempelvis familj och allehanda banklån som nämndes tidigare i arbetet. 

Att vara obunden i den här bemärkelsen kunde sålunda göra det möjligt för en ung entreprenör 

att tillvarata sitt intresse som verksamhet, och om det inte visade sig vara lönsamt så har man i 

sådant fall inte äventyrat någonting. 

 

6.2 Möjligheter med att vara ung entreprenör 
Samtliga respondenter tenderade att uppleva olika möjligheter med att vara entreprenör i ung 

ålder. Följande avsnitt presenterar och analyserar de genomsyrande olika möjligheter som 

respondenterna lyfte fram i relation till sin unga ålder. En möjlighet som lyftes fram var bland 

annat risktagande, dock förstod vi att risktagandet enligt respondenternas upplevelser var 
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mångtydigt och applicerbart i relation till även andra intressanta aspekter. För att skapa en så 

tydlig förståelse som möjligt kommer avsnittet utifrån detta även att beröra risktagande i 

relation till de aspekter som lyftes fram utöver möjligheter. 

 

6.2.1 Risktagande 

Ungefär hälften av de unga entreprenörer som intervjuades för denna studie belyste hur de i sitt 

entreprenörskap gynnades av att vara unga på så sätt att de upplevde sig våga mer. De framhöll 

att de vågade ta fler och större risker utan att fokusera på konsekvenserna som kunde medfölja. 

Detta beskrevs sedan ha gynnat dem i den bemärkelsen att de upplevde sig skaffa erfarenheter 

och kunna komma längre inom sin bransch; de tenderade att basera detta på att de vågade satsa 

mer just för att de är unga. Några av de deltagande beskrev hur viktigt det var att våga prova 

sig fram för att på så sätt lära sig nya saker och att lära sig längs med arbetets gång, vilket 

gynnar det framtida arbetet. När det gällde att våga ta risker utan hänsyn till konsekvenser, 

uttryckte sig en av respondenterna på följande sätt: 

Ja, att våga är absolut det viktigaste men man kommer ingenstans utan att ta risker, och om man 

sitter och analyserar riskerna hela tiden så blir man bara galen och spyfärdig, alltså, då säger man ju 

så här ’ja, men det här talar ju bara emot mig’ och det är det vi alltid kommer att göra så kommer 

det alltid att tala emot dig, så då spelar det ju ingen roll, jag bara kör ändå, går det åt helvete så 

okej… jag tror man får ha det i sitt bakhuvud också, att om det går åt helvete så har jag åtminstone 

försökt. (Respondent 3) 

Vidare fortsatte respondenten med sin beskrivning, och det markerades en tydlig koppling 

mellan att vara just ung och att våga ta mer risker: ”För vissa är det hela världen om det går åt 

helvete, men för oss unga entreprenörer så är det inte hela världen...” 

Fortsättningsvis diskuterade flera av respondenterna teorier kring av vilken anledning man 

vågar satsa mer och ta fler risker som ung entreprenör. Gemensamt för de olika teorier som 

respondenterna lyfte fram var den flexibilitet som en ung livssituation ofta innebär i en allt 

bredare utsträckning än för någon äldre. Flera av respondenterna uppmärksammade 

flexibiliteten i den yngres livsstil där både respondent 1 och respondent 5 betonade detta genom 

att använda sig av just ordet flexibel. Det respondenterna tycktes vilja förklara är att 

livssituationen ofta skiljer sig mellan yngre och äldre, något som i sin tur förutsätter olika 

möjligheter. Bland annat tolkade vi det som att dessa unga entreprenörer upplevde sig ha färre 

faktorer att ta hänsyn till i övrigt. De gick även i riktning mot att med detta anse sig själva ha 

en allt större möjlighet till att ta risker och prova sig fram. De tycktes uppleva att de hade 

möjligheten att både misslyckas och lyckas, till skillnad från äldre, för att skaffa sig kunskap 

samt erfarenhet inom sitt entreprenörskap längs med arbetets gång, utan att i allt för stor 

utsträckning skadas av de konsekvenser som kunde medfölja vid ett misslyckande. Några av de 

intervjuade förklarade bland annat hur de inte har familj, hus, lån och liknande att ta hänsyn till. 

De berättade att även om de misslyckas så upplevde de sig inte hamna i en negativ situation 

som missgynnade någon annan, eller som de inte hade möjligheten och tiden att ta sig ur. 

Respondent 3 pratade bland annat om detta och beskrev att han upplevde det på följande sätt: 

Alltså, vi tänker inte jättemycket på vad som kan hända, jag tror att det är för att vi är väldigt unga, 

och jag tror att det är som [---] man brukar säga att den mest framgångsrike entreprenören är i sina 30, 

30 år gammal ungefär när han startar, och har ju då ganska bra branscherfarenhet… men vi är 19 så 
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vi är liksom elva år yngre, konsekvenserna av vad det här gör är inte lika höga [!] oss som det är för 

någon som är 30, som har familj, som har bil, som har hus, vi har inga andra lån. (Respondent 3) 

Det var intressant att betrakta respondenternas upplevelser av att våga ta risker i relation till 

Landströms beteendeteori. Författaren beskriver hur den analytiskt orienterade inriktningen 

fokuserar på individens självtillit och belyser med hjälp av denna teori beteendemönster hos 

entreprenörer. Bland annat fokuserar den analytiskt orienterade inriktningen på att individen 

inom entreprenörskap lär sig av olika händelser, Landström lyfter bland annat fram hur man 

som entreprenör till exempel anses lära sig själv genom att lyckas och att misslyckas. Det finns 

en stor sannolikhet i att man bör våga ta risker för att man ska ha chansen att både misslyckas 

respektive lyckas som entreprenör. Man kunde således förstå det som att de unga entreprenörer 

som deltog i denna studie såg möjligheten i att våga ta risker just för att de erfor sina 

livssituationer som flexibla. De tenderade även, som Landström beskriver, att förstå hur de 

genom detta skaffade sig nya erfarenheter vilka i sin tur gynnade individerna i det som väntar. 

De unga individernas livssituationer gav alltså möjligheter till ny förståelse och erfarenheter 

inom entreprenörskap genom att ta risker samt genom att prova sig fram. Viktigt att poängtera 

var dock att detta förutsatte att den unga entreprenören i fråga hade en flexibel livssituation 

vilket man nödvändigtvis som ung inte alltid hade. 

Anmärkningsvärt var även att poängtera hur vissa av de intervjuade såg denna möjlighet även 

som ett mer generellt hinder utan relevans till den unga åldern. De påpekade att den möjlighet 

som detta förutsatte för den unga och flexibla individen även kunde betraktas som ett hinder för 

den mer stadgade individen som har familj, lån och annat att ta hänsyn till. Även om majoriteten 

såg detta som en möjlighet för den unga individen så behövde den alltså inte nödvändigtvis 

uteslutas ur upplevelsen kring hinder med att vara entreprenör. 

Det gick dessutom att betrakta risktagande ur flera andra perspektiv, och inte enbart som en 

möjlighet. Många av de unga entreprenörerna tycktes resonera kring det klassiska talesättet att 

hårt arbete lönar sig, vilket mycket väl kunde tolkas som en drivkraft i arbetet. Respondent 2 

berättade att i en tidig fas av sitt entreprenörskap lade han ner nästan all sin vakna tid på den 

egna verksamheten, och beskrev det på följande vis: ”[…] då började jag känna att jag började 

tappa bort mig själv, men jag ville det här så mycket. Så jag tänkte ’det kommer vara värt det, 

jag måste göra det här för att få till det’.” Efter ett par månader hade han sedan kunnat fördubbla 

den lön som han hade haft på sin tidigare arbetsplats. Även respondent 6 delade den här synen, 

och förklarade att hennes entreprenörskap medförde betydelsefulla erfarenheter: 

Det viktigaste jag har lärt mig är nog ändå det här […] att det går om man vill. Alltså, att ingenting 

är omöjligt även om det låter klyschigt […] det är både svårt och inte svårt men just det här att förstå 

att det går om man bara vill [---] man har liksom blivit mer positiv till att dra igång något. 

(Respondent 6) 

Det som de båda respondenterna tillsammans med de övriga således ville framhålla var att man 

verkligen kunde få lön för mödan, så till vida att man hade viljan och mål som var uppnåeliga. 

Den här drivkraften var intressant att analysera utifrån det som Pink säger om motivation till en 

persons yttre önskningar. Att hårt arbete lönar sig, på ett sådant sätt som de unga 

entreprenörerna tycktes resonera, var med faktum ett bra exempel på yttre belöningar som ett 

arbete kunde tillföra och som fick respondenterna till att vilja ägna så mycket tid åt sina företag. 
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Vare sig det kunde gälla högre lön, ökad försäljning eller minskade produktionskostnader så 

fungerade den här stundande belöningen som en eftersträvansvärd morot för entreprenörerna; 

det sporrade dem att vilja lägga ner den tid som krävdes för att uppnå de uppställda målen. 

Förutom belöningar som rörde yttre omständigheter, var det tänkbart att den stora mängden 

arbetstid även kunde ha betydelse för entreprenörernas personliga utveckling. Så som det 

nämndes tidigare, blev det uppenbart att samtliga respondenter var positiva till det arbete som 

entreprenörskapet medförde och betraktade det inte endast som ett livsuppehälle. På så vis var 

det alltså möjligt att relatera till Pinks diskussion av inre önskningar. Det kunde vara så att det 

hårda arbetet inte enbart, eller kanske inte alls, syftade till ekonomisk vinning utan möjligtvis 

kunde gagna sin yrkesmässiga framgång eller helt enkelt för egen tillfredsställelse. 

Att våga ta risker kunde alltså utgöra både ett incitament och en möjlighet för unga 

entreprenörer, men kunde risktagande även förstås som en kompetens? Bland de allra flesta 

respondenter fanns det en gemensam uppfattning om att entreprenörskap kunde vara riskabelt, 

men det likväl var risker som kan vara värda att ta. Somliga entreprenörer förklarade att det på 

sätt och vis var ett kriterium för att göra framsteg som entreprenör. Bland annat sade respondent 

7 följande: 

Att lyckas handlar inte om att göra ett bra resultat, det handlar om att ha gjort allt man kan för att nå 

dit man vill. Att det sedan blir misslyckat i form av en konkurrens eller att man inte kommer dit man 

önskade sig från början gör inget. Det viktiga är att man [har] provat sina vingar och lagt ner all tid 

man kan tänka sig lägga ner på projektet. (Respondent 7) 

Uttalandet från respondent 7 kunde innebära att man som entreprenör behövde ta vissa risker. 

Även respondent 5 tycktes ha samma slags syn på entreprenörskap då hon sade att ”man måste 

försöka, bara det är att lyckas”. Vad som därför gick att fastslå var att osäkerheterna man tog 

som entreprenör nödvändigtvis inte alltid behövde få ett positivt utfall, grundat på 

respondenternas utsagor, utan det väsentliga var förmågan att våga vara risktagande. 

Det fanns vissa tecken på att risktagandet kunde präglas av impulsivitet. Respondent 3 berättade 

exempelvis att ”när vi känner att vi har en idé så är det bara ’skit i vad det kostar, nu kör vi 

bara’, för att det verkligen var det som var grejen med det här [företaget], det kostade rätt 

mycket men vi bara körde ändå”. Den här tankegången delades även av respondent 6, som 

framhöll att ”om du har en bra idé så kör […] man kommer göra misstag men man kommer 

också lyckas och lära sig jättemycket”. 

Det var intressant att utveckla detta och diskutera vidare i relation till Keens kompetensteori. 

Hon säger att en stor del av den kompetens som man besitter insamlas via erfarenheter, och då 

genom att man prövar sig fram. För att vidare kunna dra lärdom av sina erfarenheter förutsätter 

det att individen reflekterar över situationen för att i framtiden kunna hantera liknande 

situationer på ett annorlunda och förhoppningsvis bättre sätt. Respondenternas möjlighet till att 

vara flexibla, våga ta risker och misslyckas för att sen lyckas bygger upp deras ”ryggsäck” med 

fler erfarenheter. Utifrån Keens kompetensteori kunde man alltså förstå det som att dessa 

erfarenheter bidrog till ökad kompetens hos de unga entreprenörerna vilket gynnade dem i deras 

fortsatta arbete. Detta förutsatte dock att individen begrundade situationen samt hur man kunde 

ha handskats med den på ett annat men förhoppningsvis lämpligare vis. 
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Vad som gjordes tydligt i detta avsnitt var att risktagande kunde te sig på olika sätt och betraktas 

utifrån flera perspektiv. Det var rimligt att våga ta risker var en möjlighet för just unga 

entreprenörer, som visades tidigare, men det var även tänkbart att risktagandet kunde verka som 

en drivande kraft för dem. Slutligen poängterade vissa respondenter att det var en nödvändig 

förmåga, och på så vis kunde risktagandet även förstås som en kompetens. 

 

6.2.2 Det hör ungdomen till 

Nära inpå alla de intervjuade såg det som en möjlighet att deras arbete berörde något som på 

ett eller annat sätt hörde ungdomen till. De framhöll att det företag eller det ideella arbete som 

man bedrev innefattade kunskaper och erfarenheter som i en bred utsträckning var förknippat 

med den yngre generationen. De tenderade att uppleva hur de genom detta ökade trovärdigheten 

men också pålitligheten i att de faktiskt hade kunskap och förståelse för det de arbetade med. 

En ständigt återkommande faktor som man ansåg hörde ungdomen till var tekniken. En stadig 

majoritet av de deltagande ansåg att de gynnades av hur den yngre generationen var uppvuxen 

med internet och helt annan teknik än den äldre generationen. Respondent 1 beskrev hur hon 

trodde att man som ung entreprenör ökade trovärdigheten i det man gjorde om arbetet 

innefattade något som hörde ungdomen till, i detta fall syftade hon på tekniken. I samband med 

att belysa vikten av att arbeta med sådant som hörde ungdomen till, lyfte även flera av 

respondenterna fram hur detta handlade om att lära sig genom att genomföra det gång på gång. 

Vi förstod det som att det fanns en skillnad i hur man upplevde den kunskap som är ”naturlig” 

på så sätt att man växte upp under den tiden och lärde sig själv genom att ständigt hålla på med 

det, gentemot den erfarenhet man samlade på sig inom arbetsväsendet eller utbildning. En av 

respondenterna poängterade detta och ställde den äldre generationen i relation till den yngre på 

följande sätt: 

Ja, alltså den digitala branschen [---] vi märker ju, vi får in ansökningar hela tiden folk som söker 

jobb och sånt där, och de är ju såna som har 10-15 års erfarenhet ’jag har kodat i 15 år och jobbat på 

[namn på stort företag]’ – det är ju de som är sämst. De som är bäst, det är ju 18-åringar, självlärda 

och så där… det är jätteintressant att se, så det kan vara så i den digitala branschen [---] för oss som 

är uppvuxna med internet och allt det här, för oss är det bara naturligt att pyssla med sånt här, medan 

för andra är det så att det här hantverket (data- och internet-relaterade saker) dök upp när de var 15-

20 år. (Respondent 2) 

Vi fann det intressant att försöka förstå denna möjlighet utifrån Keens kompetensteori. Hon 

pratar om färdigheter, vilket hon belyser inkluderar således fysiska som intellektuella och 

sociala färdigheter. Keen beskriver att färdigheter kan vara tidskrävande att öva upp och hon 

betonar även vikten av att de behöver användas konstant för att man inte ska tappa sina 

färdigheter. Man kunde utifrån detta möjligen förstå tekniken och internet som i betydligt högre 

utsträckning mer återkommande för den yngre generationen än den äldre. Många unga individer 

växte upp med internet och hade i princip ständig kontakt med den sortens teknik. Detta kunde 

förstås på så sätt att det bidrog till att ungas färdigheter kring detta ansågs mer trovärdiga än 

någon som inte på samma varaktiga sätt använde sig av internet och teknik. Kopplingen ovan 

visade på en tolkning som sade att respondenternas upplevelser i praktiken besvarade delar av 

det som Keens kompetensteori beskriver. 
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6.2.3 Hjälp, stöd och kontakter 

Gemensamt för de flesta deltagande entreprenörerna i denna studie var upplevelsen av att man 

som ung hade andra förutsättningar och möjligheter att få stöd och hjälp via olika 

hjälporganisationer och sociala kontakter. Bland annat belyste ett antal av de intervjuade hur de 

kunde få hjälp och råd via sociala kontakter, som de tenderade att vilja påstå att de hade just för 

deras unga ålder. Flera av dem, bland andra respondent 5 och respondent 6, beskrev hur 

kontakter som de hade tack vare att de var studenter gynnat dem i deras ideella arbete. De 

uppmärksammade hur olika personer inom utbildningsväsendet främjade dem på så sätt att de 

kom med goda råd samt ställde upp med resurser, sina erfarenheter och relevanta kunskaper. 

Vidare framhöll nära inpå alla de som deltog i studien hur de på ett eller annat sätt hade 

förmånen att få hjälp av olika organisationer tack vare sin unga ålder. De belyste att det fanns 

flera olika instanser som arbetade med att hjälpa och främja unga entreprenörer på alla möjliga 

olika sätt, dessa kunde till exempel handla om utbildningar, att fylla i blanketter, kontorsplatser 

och marknadsföring med mera. Hur de kom i kontakt med dessa instanser var för majoriteten 

genom sociala kontakter så som lärare eller studiekamrater, vilka var några som respondenterna 

gav intrycket av att de förknippade med sin unga ålder. Respondent 8 sade följande: 

Eh... det var väl, ja det var faktiskt en annan språkvetare (utbildningskamrat) som har eget företag 

som hade tipsat mig om, eller hon berättade om att hon hade kontorsplats via [organisationens namn] 

och så, då kollade jag upp det och fick hjälp av dem när jag skulle starta och fylla i blanketter och 

sådär. (Respondent 8) 

En faktor som vi berörde under avsnitt 4.2.2 var återkommande även kring möjligheter via stöd 

och kontakter, vilket var tekniken och internet bland unga. Bland annat berättade några av de 

unga entreprenörerna hur de fick stöd av sina kontakter via bland annat sociala medier. De 

förklarade att personer i ens omgivning stöttade det egna företaget eller det ideella arbetet på 

så sätt att de spred länkar, artiklar och så vidare via sociala medier. Även denna möjlighet var 

något som vissa av de intervjuade tenderade att förknippa med sin unga ålder. Vi förstod det 

som att de upplevde att den yngre generationen tillbringade mer tid kring sociala medier, vilket 

förutsatte att det var relativt enkelt och smidigt för deras kontakter att dela vidare samt sprida 

information via sociala medier. Det fanns alltså en tendens till att dessa unga entreprenörer såg 

deras internetfödda kontaktnät som en möjlighet till att sprida reklam kring de arbete som de 

var verksamma i. En av respondenterna upplevde det så här: 

Men också det att de stöttar på så sätt att de delar länkar till poddcasten på sina facebooks, likear 

[gillar] alla grejer vi lägger ut på hemsidan och på Facebook och sådär. Att de liksom stöttar i sociala 

medier också på ett sätt så att det syns och sprids. De kommer ofta med tips och idéer kring vilka 

avsnitt man skulle kunna spela in och så. Så jag tycker att jag har fått mycket konkret stöd också 

utöver det sociala stödet. (Respondent 1) 

Vidare berörde respondenterna en mer generell möjlighet inom entreprenörskap när det gällde 

kontakter. Något som genomsyrade alla de intervjuades utsagor gällande kontakter var att 

kontaktnätet hade betydelse, men också att ”rätt” kontaktnät gav möjligheter. Flera av dem 

betonade vikten av vilka man omgav sig med och vem man kanske valde att samarbeta med. 

Majoriteten underströk hur kontaktnätet på ett eller annat vis ofta kunde bidra till fler 

möjligheter i form av ökade kunskaper och erfarenheter, men även hjälp kring att både starta 

samt utveckla företaget. Respondent 1 uttryckte sig kring föregående så här: 
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Ja, alltså vikten av att omge sig med rätt människor. Man kan ha världens bästa idé och världens 

driv, men har man inte rätt människor omkring sig så blir det inte så bra, man måste hitta människor 

som har samma driv som en själv, det är väldigt viktigt tror jag. (Respondent 1) 

Respondent 2 beskrev hur han blev inspirerad av två barndomsvänner som tillsammans drev ett 

företag, han upplevde att det gick bra för dessa just för att de två individerna kompletterade 

varandra på ett bra sätt som gynnade företaget. Detta fick honom att öppna upp ögonen inför 

möjligheten med hans eget kontaktnät och han påstod följande: 

Och jag har alltid tänkt så här att fan… jag har alltid trott på mig själv så här … att på något sätt kan 

jag komma långt om jag vill… men jag vet också om att jag behöver folk för att ta mig dit jag vill 

… och då tänkte jag ’vafan, jag behöver bara hitta en sån person… sen så är det klart’ *skratt* … 

där föddes väl [---] det var väl lite så där, jag tänkte att fan, kan de – så kan jag! (Respondent 2) 

Vi förstod det som sådant att om kontaktnätet skulle kunna vara en möjlighet inom sitt 

entreprenörskap, förutsatte det att man kan se möjligheterna i kontaktnätet. Man kunde försöka 

förstå detta närmre utifrån Keens kompetensteori där hon pratar om kontakters betydelse för 

den egna individens kompetens. Författaren menar att individers personliga nätverk möjliggör 

för att få utbyta erfarenheter och kunskaper med de personer som ingår i den enskildes 

kontaktnät, hon belyser även hur kontaktnätet bidrar till förmågan att klara av olika jobb och 

arbetsuppgifter tillsammans. För att lyckas med detta förutsätter dock att man har färdigheter, 

kunskaper och erfarenheter som framhäver förmågan att kunna knyta kontakter och skapa 

relationer som utgör ett nätverk. Detta var något som flera av de intervjuade entreprenörerna 

tenderade att behärska; de kunde se möjligheter i sitt kontaktnät med någon form av relevans 

till sitt entreprenörskap. 

 

6.3 Hinder 
Nära inpå alla de unga entreprenörer som deltog i studien lyfte fram någon form av hinder med 

att vara entreprenör; vissa påpekade mer generella hinder medan andra belyste hinder med att 

vara just ung entreprenör. Följande avsnitt kommer att beröra dessa två moment utifrån de 

intervjuades utsagor. 

 

6.3.1 Hinder med att vara ung entreprenör 

Hälften av de unga entreprenörerna beskrev hur de uppfattade deras unga ålder som ett hinder 

inom sitt entreprenörskap. Det utmärkande för dessa upplevelser var att de inbegrep någon form 

av tvivel eller motstånd ifrån andra personer med någon slags relevans till det egna företaget 

eller organisationen; dessa kunde till exempel vara kunder, kollegor, finansiärer eller 

konkurrenter. Flera av dem utvecklade detta med att man som ung mestadels fick uppleva hur 

man inte blev mottagen av andra på ett professionellt sätt; de erfor att man inte alltid såg den 

unga individen som en seriös entreprenör. Två av respondenterna i en gruppintervju uttryckte 

sig kring detta i anslutning till varandra. Respondent 3 sade ”du blir ganska mycket stampad på 

faktiskt”, något som respondent 4 besvarade med att säga: ”Ja exakt, du blir ganska oseriös 

tagen liksom”. Relevant att lyfta fram var dock att majoriteten av de deltagande som framhöll 

dessa erfarenheter förtydligade även att vilka människor man mötte hade betydelse för hur 

upplevelsen kring detta blev. Vidare diskuterade även somliga av respondenterna eventuella 
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orsaker till varför man som ung entreprenör inte alltid upplevde sig bli bemött på ett seriöst sätt. 

En föreställning kring en orsak som återkom bland några av de unga entreprenörerna var bristen 

på erfarenhet. De hade en viss tendens att förklara bemötandet med att de fanns en till viss del 

förståelig bild av att unga individer oftast inte hade så mycket erfarenhet. Respondent 5 

formulerade sig om detta på följande vis: ”Men det tror jag generellt kan vara en nackdel. Alltså 

att man är ung, att ingen riktigt tror på en för att man inte har tillräckligt med erfarenhet”. 

Utifrån de utsagor som respondenterna gav kunde man förstå deras upplevelser som stärkande 

kring det som Schoof beskriver. Han argumenterar för att sociala och kulturella attityder är 

centrala i relation till entreprenörskap. Detta utvecklas med att religionens olika 

ställningstaganden och kulturella värderingar påverkar entreprenörskapet och dess framväxt, 

likaväl belyser Schoof påverkan av samhällets erkännande och uppfattning kring entreprenören. 

Det finns tre problem som författaren framför allt synliggör som han understryker att unga 

entreprenörer oftast bemöts av. Vilka dessa problem påstås vara var ytterst intressant att se i 

relation till utsagorna ifrån de unga entreprenörer som deltagit i studien. Schoof menar att unga 

entreprenörer oftast inte tas på allvar av kollegor och affärskontakter, att de blir bemötta 

annorlunda av leverantörer och kunder på grund av sin unga ålder, samt att det är svårt att hitta 

finansiärer till sin verksamhet och man får arbeta extra hårt för sina olika affärskontakter. De 

hinder som respondenterna i denna studie lyfte fram i relation till sin unga ålder har, vad vi 

förstod, samtliga relevans till något av det som Schoof beskriver. En av de unga entreprenörer 

som ingick i studien uttryckte bland annat följande: 

Ja, alltså det är väl just det att man kan ju inte komma och säga att man har så speciellt mycket 

erfarenhet. Visst tror jag att det säkert kan ge ett gott intryck att man kommer och är ung och positiv 

och så också, men det man inte har då är ju erfarenhet så jag känner att man måste ju kämpa lite mer 

i så fall för att bli tagen på allvar och förklara varför just jag är bra för kunden, man kan ju inte 

bevisa det [---] man kan ju liksom inte visa att det här har jag gjort i fem år utan man får ju förklara 

att ja men det här vet jag att jag kan, låt mig visa det. (Respondent 8) 

Detta var ett exempel som visade på hur det som Schoofs beskriver i sin tidigare forskning 

faktiskt upplevdes i praktiken inom ungt entreprenörskap. Vidare diskuterade några av de 

deltagande vad detta bemötande grundade sig i, vilket de uppfattade handlade om deras kanske 

något mindre fylliga erfarenheter. Det fanns flera olika former av erfarenhet och i vilken 

utsträckning respondenterna för denna studie avsåg var något oklart. Vi tolkade det som att de 

syftade både på erfarenheter kring den bransch som man var verksam i, men även i viss mån 

erfarenheter kring entreprenörskap och affärsverksamhet i sig. Även detta var något som gick 

att förtydliga med hjälp av Schoof. Han menar att en hindrande faktor när det gäller unga 

entreprenörer handlar om bristen på bland annat affärserfarenheter. Grunden till detta menar 

han är bristen på entreprenörskapsutbildning inom skolsystemet. Det finns enligt honom en 

bristfällig undervisning kring drivandet av affärsverksamheter. Det var intressant att diskutera 

hur detta klarlade de upplevelser kring hinder som respondenterna uttalade, möjligtvis kunde 

en omstrukturering av undervisningen bidra till att minska upplevelsen av detta som ett hinder 

för unga entreprenörer. Dock förutsatte det att de erfarenheter som respondenterna uppfattade i 

relation till hinder handlade om erfarenheter inom entreprenörskap och affärsverksamhet i sig. 
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6.3.2 Generella hinder 

Respondenterna framlade inte endast hinder i relation till deras unga ålder; de berörde även, 

enligt deras egna erfarenheter, mer generella hinder som de inte ansåg hade någon relevans till 

deras ålder. Det som uppmärksammades som mer allmänna hinder var bland andra olika lagar 

och regler, framför allt sådana som handlade om bokföring och moms. Fokus kring detta som 

hinder låg i respondenters upplevelser av otillräcklig utbildning inom dessa områden. Flera av 

dem riktade kritik mot detta och påpekade att bristen på utbildning utgjorde ett hinder för de 

egna företaget. De framhöll dessutom att olika kunder, produkttillverkare och branscher krävde 

olika kunskaper kring skatter och moms, något som de bedömde att man inte får tillräcklig 

information om i samband med att annan relevant information nådde fram till entreprenören 

ifråga. En av de unga entreprenörer som drev ett företag uttryckte sig på följande sätt: 

 Vad jag skulle säga är en väldigt stor faktor som spelar roll, är att det finns inte tillräckligt mycket 

[---] jag anser att Skatteverket i sig skulle ha ordentliga utbildningar i företagsstarter och revision 

och allt möjligt sånt där, men det har de inte, även om den informationen finns tillgänglig på 

skatteverket.se och så vidare. Import- och tullverket, det behövs tydligare information för sådana [-

--] alltså, jag tycker det ska komma med branschkoden man sätter in sig på, att det ska komma 

information om det här och det här, för till exempel när vi [otydligt] i vår branschkod för 

textiltillverkning, då känner man typ så här ’då borde ju dimpa ner lite information om import och 

export’ för allting annat kommer ju. (Respondent 3) 

Ytterligare en respondent erfor brist på information och utbildning kring detta i relation till just 

det individuella företaget. Hon exemplifierade med momsskillnaden mellan olika länder, något 

som kunde vara problematiskt att greppa när man som företag anställdes av instanser i olika 

länder. Hon sade bland annat: 

 Ja, alltså jag satt på Skatteverket i två timmar igår och hade möte med dem om bokföring och så. 

Det var för övrigt ganska trevligt men... förutom det så kände jag att det är ganska jobbigt att behöva 

hålla på med så mycket... alltså det är så mycket att tänka på. (Respondent 8) 

Vidare fortsatte hon att beskriva sin upplevelse där hon betonade just momsskillnaden mellan 

olika länder, och hur detta berörde just henne och hennes företag: 

Nej men sen har jag ju lite... jag säljer ju då tjänster till ett företag i USA och det är den här 

privateleven jag har, företaget som betalar mig är från USA och sen det [textnings-företagets namn] 

som jag gör undertexter för sitter i Sverige och i... andra länder och i bland så när de ger en uppdrag 

så skickar dem det ifrån typ Estland... vilket gör att när jag sen ska ta betalt så blir det såhär EU-

moms och grejer och sen men USA ska det inte vara någon moms och då måste man liksom hålla 

koll på det där *skrattar*. (Respondent 8) 

Även om respondenterna gav sken åt detta hinder ur ett mer allomfattande perspektiv så förstod 

vi det utifrån det som Schoof beskriver kring hinder med att vara ung entreprenör. Det handlar 

exempelvis om otillräcklig förkunskap kring detta med affärsverksamhet vilket bland annat 

innefattar bokföring och moms, något som möjligtvis hade kunnat underlättas enligt författaren 

om man haft med mer undervisning kring dessa moment i läroplanen. Utifrån detta var det 

också intressant att diskutera huruvida hindret var som Schoof beskriver: ett hinder för unga 

entreprenörer, eller om detta snarare är ett hinder som upplevs av kanske främst nyföretagare 

oberoende av ålder. Vi kunde tyda det som att upplevelsen av bokföring och momsregler som 

hinder låg i att man inte hade förståelse, då respondenterna saknade erfarenhet och kunskap 

kring detta. Anledningen till detta behövde nödvändigtvis inte innebära att man var ung utan 
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snarare handlade det endast om vilka erfarenheter och kunskaper som man hade med sig, där 

åldern inte var en betydande faktor. Man kunde således förstå det som att Schoofs beskrivning 

av detta hinder blev besvarat i denna undersökning. Dock tenderade de unga entreprenörerna 

att vilja se detta som ett mer generellt hinder, vilket problematiserade och motsade det faktum 

som Schoof lyfter fram att det är ett hinder som endast berörde just unga entreprenörer. 

Det var även mycket intressant att betona att ingen av de som blivit intervjuade för denna 

undersökning framhävde hierarkins betydelse för entreprenörskapet. Fogel m.fl. belyser 

nämligen hur hierarkin kan utgöra ett stort hinder för entreprenörer. Författarna poängterar att 

eliten inom affärsvärlden ofta styr över stora delar av företagssektorn och hur detta är något 

som ger dem politiskt inflytande, men att detta tillstånd hotas av entreprenörskapet. För att 

bevara denna hierarki använder sig affärseliten av sitt politiska inflytande för att utöva 

påtryckningar kring reformer som motverkar entreprenörer, exempel på dessa är högre skatter 

och komplexa lagstiftningar. Detta i sin tur kan man förstå utgör ett hinder för den nyblivna 

entreprenören. Det var intressant att reflektera och problematisera kring denna tidigare 

forskning i relation till det som respondenterna berättade. Av resultatet att döma kunde vi förstå 

det som att det erfarna hindret tog ett kliv ifrån det som författarna syftade på. Upplevelsen av 

skatter och lagstiftningar som hinder handlade inte så mycket om skattens grad eller 

lagstiftningens innehåll i sig, utan fokuserade snarare på det faktum att man saknade kunskap 

samt erfarenhet kring dessa moment. Vad vi utrönte så fanns det, precis som författarna 

beskriver, uppfattningar om skatter och lagstiftningar som hinder för entreprenörskapet; 

problematiken i denna tidigare forskning var dock att upplevelsen inte motsvarade samma 

centrala fokus som Fogel m.fl. poängterar som en ofta förekommande svårighet. 

Ett ytterligare hinder som underströks när man diskuterade hinder utan relevans till den unga 

åldern var kapitalet, tiden och det ekonomiska behovet. Detta, precis som vi argumenterade för 

som en möjlighet för unga entreprenörer, handlade om att man hade åtaganden i vardagen så 

som till exempel huslån och familj, vilket krävde att man har en stabil ekonomisk inkomst som 

klarade dessa intäkter men också kanske en tidsbegränsning kring hur mycket av tiden som 

kunde läggas på sitt arbete. Några av respondenterna förklarade som tidigare nämnt att detta 

inte endast betraktades som en möjlighet för den unga entreprenören, utan kunde även utgöra 

ett generellt hinder för entreprenörskapet. En av respondenterna beskrev det så här: 

Jaha, ja, jag tror att tid och pengar är några av de största hinder man stöter på. Och att man måste 

eh, man måste liksom kasta sig ut rätt helhjärtat. [otydligt]... man kanske har familj och andra 

åtaganden. (Respondent 1) 

Det var ytterst intressant att se detta i relation till det som Paul Burns beskriver. Han menar att 

behovet av regelbunden inkomst på grund av till exempel familj faktiskt utgör ett av de största 

hindren för en person att bedriva entreprenörskap. Grunden till detta belägger han på det faktum 

att entreprenörskapet är ett stort risktagande. Det finns inga garantier för hur det kommer att 

urarta sig eller inte, vilket kan kräva både tid och pengar i allt större utsträckning än vad man 

kanske hade behövt lägga på ett arbete som anställd. Utifrån detta kunde vi få en ökad förståelse 

för varför tid och ekonomi ansågs vara ett generellt hinder inom entreprenörskap. Viktigt att ha 

i åtanke var dock att erfarenheten av detta naturligtvis kunde skilja sig. Ekonomi och tid i 

relation till dessa åtaganden behövde nödvändigtvis inte vara ett hinder, utan var snarare något 
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ovisst tills det att man kunde se hur företaget utvecklades. Må hända resulterade det hela rättare 

sagt i en ekonomisk och tidsmässig möjlighet. 

Det var även mycket intressant att analysera detta vidare och betona det faktum att majoriteten 

av de hinder, men också drivkrafter, som respondenterna framhöll tog ett kliv ifrån den 

ekonomiska faktorn. Det var ingen av de deltagande i studien som hade den uppfattningen att 

ekonomin skulle vara en högst avgörande faktor inom sitt entreprenörskap, även om denna 

aspekt både som hinder och drivkraft till viss del var befintlig. Det var väsentligt att använda 

detta för att reflektera över det som Burns redovisar. Han betonar att ekonomin är en av de 

största och mest avgörande faktorerna kring huruvida man kommer att bedriva sitt 

entreprenörskap eller inte, samt att detta oftast är det största hindret för en entreprenör. Det 

författaren vill säga är att huruvida entreprenörskapet bidrar till en trygg och regelbunden 

inkomst eller istället utesluter detta, i de flesta fall också är det som beslutar om man faktiskt 

satsar på sin idé och blir entreprenör. Vi ifrågasatte detta påstående och fann det problematiskt 

då de upplevelser som respondenterna i denna studie delade med sig av inte besvarade det som 

Burns beskriver. Det som tycktes avgöra om man tog sig an samt bedrev sitt entreprenörskap 

låg, enligt vår tolkning, främst i intresset för branschen, utmaningar samt den frihet som man 

upplevde att entreprenörskapet många gånger bidrog till. Vad vi förstod så kunde man alltså 

tolka detta som att det som Pink beskriver med inre önskningar i helhet är betydligt mer 

övervägande än de yttre önskningarna, vilka fokuserar främst på det som Burns beskriver, det 

ekonomiska. Utifrån de deltagandes utsagor tenderade med andra ord upplevelserna av att vara 

ung entreprenör att motsätta sig det som Burns lyfter fram angående inkomstens betydelse som 

den större avgörande faktorn. 

 

6.4 Kompetens 

Under intervjuerna med de unga entreprenörerna framhölls åtskilliga kunskaper, färdigheter 

och erfarenheter – närmare bestämt kompetens – som hade betydelse för entreprenörskapet i 

något avseende. Vad som sades i utsagorna kunde variera förhållandevis mycket från 

respondent till respondent, och därför inkluderades endast de kompetenser som en övervägande 

del av de unga entreprenörerna lyfte fram. 

 

6.4.1 Självinsikt 

Att kunna förstå sig själv som person var en kompetens som beaktades av de allra flesta 

respondenter. Å ena sidan gällde det att kunna vara självkritisk och inse vad ens styrkor kontra 

svagheter var, som vissa av entreprenörerna påpekade. Respondent 6 förklarade att den här 

kompetensen var desto viktigare när man jobbade tillsammans med andra: 

[…] sedan tror jag också att det är viktigt att ha koll på vad som är ens starka sidor och vad som är 

ens svaga […] om man är en grupp så liksom ska man komplettera varandra. Liksom vet jag att jag 

skjuter upp saker så kanske det är bra att samarbeta med någon som liksom är väldigt organiserad 

och så. [---] man måste förstå att man kan inte vara bäst på allt och det är helt okej. (Respondent 6) 

Respondent 6 sade även att det här grundade sig i att man som grupp hade en god 

kommunikation med varandra, vilket kunde betraktas som en kompetens i sig. Å andra sidan 
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handlade självinsikt dessutom om att kunna ta emot feedback från andra personer och på så sätt 

utvecklas till att bli en bättre entreprenör. Respondent 2 ansåg nästkommande: 

Det är bättre att börja okunnig och hungrig, och vara medveten om att du inte är bra på någonting, 

du ska lyssna på folk som ger dig råd, får du feedback så tar du åt dig av den, och även om du inte 

håller med så ta åt dig, ’japp, det ska jag tänka på’, alltså försöka göra det. (Respondent 2) 

Det som respondent 2 tycktes vilja föra fram var inte att all form av kritik nödvändigtvis var 

bra kritik, utan snarare att man som entreprenör skulle ha förmågan att kunna lyssna på andra 

och sålunda kunna låta sig rådas då det fanns tillfälle. 

Självinsikt kunde enligt Keens kompetensteori förstås dels som en färdighet, dels som en 

kunskap. Med färdighet avses förmågan att genomföra en handling oavsett dess karaktär. 

Självinsikten syftade till att kunna få inblick i och lära känna sig själv, vilket innefattade ett 

aktivt agerande och kunde av den anledningen betraktas som en färdighet. Att utöva självinsikt 

krävde också att man som person vet hur man ska gå tillväga och vad man kan tolka av 

förståelsen, just därför var det rimligt att betrakta den även som en kunskap. Keen poängterar 

att färdigheter och kunskap samspelar med varandra, där färdigheten kan anses vara den 

praktiska komponenten medan kunskapen har en teoretisk prägel. 

 

6.4.2 Problemlösning 

En annan väsentlig kompetens som underströks av flertalet respondenter var att man som 

entreprenör skulle vara lösningsorienterad, det vill säga att om det uppstod problem eller 

svårigheter så skulle man kunna ta sig förbi dem i någon bemärkelse. De intervjuade 

entreprenörerna gav emellertid inga antydningar om att det endast gällde vissa sorters problem, 

utan det tycktes kunna vara allt möjligt. Respondent 3 berättade exempelvis hur det var att 

komma i kontakt med människor som han inte hade någon kännedom om: 

Jag tror att det här har satt oss i många jobbiga situationer där man måste fundera hur man ska lösa 

dem, det här med att mingla och så vidare […] det är något som de flesta inte bara gör utan man 

måste verkligen tvinga sig till det ibland. (Respondent 3) 

Förmågan att lösa problem kunde relateras till tre beståndsdelar av Keens kompetensteori: 

färdighet, kunskap samt erfarenhet. Problemlösning kunde betraktas som en fysisk färdighet, 

men den kunde också anta en intellektuell karaktär och i sådant fall att man löste en problematik 

på den nivån. Som kunskap var det tänkbart att problemlösning handlade om vilka metoder man 

använde för att komma tillrätta med svårigheter. Citatet från respondent 3 som nämndes ovan 

kunde rimligen vara en kombination av färdighet och kunskap; först krävdes det en viss insikt 

kring problemet och dess eventuella lösning, sedan verkställdes den här kunskapen i praktiken. 

Återigen handlade det om samspelet mellan kunskaper och färdigheter som togs upp under 

föregående underrubrik. 

Det var dessutom möjligt att anta att problemlösning förekom som erfarenhet, eftersom det var 

sannolikt att samtliga entreprenörer vid något tillfälle ställdes inför svårigheter av olika slag. 

Genom att lösa problem i olika situationer, kunde de unga entreprenörerna samla erfarenheter 

av det och, med hjälp av reflektion, vid senare tillfällen hantera likartade omständigheter desto 

bättre. 
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Att problemlösning var en kompetens kunde följaktligen konstateras, men det var även tänkvärt 

att betrakta det som en drivkraft. Då åsyftades möjligtvis inte själva processen av att reda ut 

svårigheter, utan snarare det lyckade resultatet. Om det relaterades till Pinks teori om drivkrafter 

kunde en utredd problematik vara målet för såväl yttre önskningar som inre önskningar, och att 

sträva mot sin önskning kunde på så sätt vara ett incitament. 

 

6.4.3 Nytänkande 

Att kunna tänka utanför ramarna och göra annorlunda var ytterligare en kompetens som 

karakterisade de unga entreprenörernas utsagor. Nytänkande i det här fallet syftade på saker så 

som företagsidé och produktutveckling. Respondent 2 betonade det som en väsentlig del i 

entreprenörskapet och att man som entreprenör bör tänka i följande banor: ”Så där funkar 

branschen, och det funkar på grund av de här anledningarna, men om man skulle förändra någon 

komponent – vad skulle hända då?” och ”[…] om det där gjordes på ett annat sätt så skulle man 

kunna få ut ett annat resultat.” Det handlade följaktligen om att betrakta saker ur nya perspektiv 

och på så sätt öppna upp för potentiella affärsmöjligheter. 

Att kunna hitta luckor i marknaden och tillvarata möjligheter hade vissa samband med 

nytänkandet. Såväl respondent 1 som respondent 5 och respondent 6 berättade att det var högst 

aktuellt i deras entreprenörskap. Respondent 1 sade exempelvis att ”vi upplevde att det fanns 

ingen konkurrent som konkurrerade med just att beskriva fakta, empirisk forskning, eller ja, 

mer objektiv vetenskap […] så att vi tyckte att vi var väldigt unika när vi drog igång och det är 

vi väl egentligen fortfarande”. På så vis blev det alltså möjligt för henne att bedriva en 

verksamhet som hittills var den enda av sitt slag, genom att fundera i nya banor och samtidigt 

undersöka rådande brister på marknaden. Däremot var inte den här kompetensen endast av 

betydelse under ett företags planeringsfas, utan flera av de intervjuade respondenterna 

poängterade att nytänkande likväl var genomgående viktigt i entreprenörskapet. Respondent 3 

förklarade bland annat den spännande känslan med att faktiskt utveckla en produkt helt på egen 

hand. Liknande tankegångar förekom även hos respondent 5 som berättade: ”Så fort jag hör om 

någon på nyheterna eller så blir det liksom att ’den här skulle vi kunna kontakta’, det finns ju 

hur många intressanta personer som helst att intervjua.” Hon påvisade sålunda att det ständigt 

skapas nya idéer och visioner som har relevans för entreprenörskapet, vilket var ett slags 

nytänkande. 

Som kompetens kunde nytänkande anses vara en färdighet enligt Keens kompetensteori i det 

avseendet att det var en aktiv handling, men det var även en handling som kräver kunskap om 

till exempel metoder och dylikt. Själva kunskapsaspekten var desto viktigare att framhäva 

gällande nytänkande; förutom att ha vetskap om hur man valde att gå tillväga så kunde det 

också förutsätta kunskap om den bransch man är verksam i, till exempel hur konkurrensen såg 

ut. Dessutom kunde det också innefatta granskning om situationen på marknaden och vilka 

möjligheter som fanns där. Slutsatsen var att nytänkande inte enbart behövde beröra själva 

produkten eller tjänsten som entreprenörskapet grundade sig på, utan att det med sannolikhet 

kunde involvera flera andra aspekter som var mer eller mindre nödvändiga. 

Samtliga av de unga entreprenörer som diskuterade kring nytänkande visade sig vara positivt 

inställda till synen på nytänkande, antingen direkt eller i anknytning till det. Den här 
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entusiastiska attityden kunde råda tecken på att förutom kompetens så kunde nytänkande 

rimligtvis också vara en drivkraft. I det här fallet, likt analysen av problemlösning som 

incitament, var det relevant att studera nytänkande utifrån Pinks diskussioner om belöning. Då 

kunde man förstå det som att processen av att tänka nydanande var drivande eftersom 

entreprenören var medveten om att resultatet kunde bli något gynnsamt, oavsett om det rörde 

sig om en yttre belöning som exempelvis ha betydelse för sin verksamhet eller om det snarare 

om det bidrog till individens inre. 

 

6.4.4 Beslutsamhet 

I princip alla av respondenterna underströk att entreprenörskapet till stor del var en livsstil; man 

kunde inte betrakta det som ett traditionellt arbete med 40-timmars arbetsvecka utan det var i 

allmänhet oerhört tidskrävande, så som det beskrevs tidigare under rubriken ”Drivkrafter”. Att 

vilja lägga ner stora mängder tid på sin verksamhet var således ett måste för ett entreprenörskap, 

vilket framgick tydligt av respondenternas utsagor. Men det var även rimligt att betrakta 

beslutsamheten som en kompetens. 

Flera av de unga entreprenörerna var överens om att en väsentlig förutsättning till att bedriva 

en egen verksamhet var att man som person måste ha modet att våga ge sig ut i företagsvärlden, 

det vill säga att faktiskt ta sin idé och sätta den till verket. Ofta var det så att individer kunde ha 

en mängd tankar om vad som vore en hållbar och troligtvis lönsam affärsidé, men att dessa 

sedan mer eller mindre rann ut i sanden. Respondent 1 förklarade att ”det är lätt att drömma en 

fredagskväll men sedan på måndag morgon ska man faktiskt […] ta ett konkret steg mot de där 

målen man sätter upp”. Liknande åsikter uppträdde även hos resterande intervjupersoner; 

respondent 3 och respondent 4 framhöll exempelvis att som entreprenör var det viktigt att vara 

envis och inte ge upp. Respondent 5 betonade engagemanget som en huvudsaklig del i 

beslutsamheten, medan respondent 6 förklarade att man skulle ha förtroende för sin affärsidé 

om man ville ha ett lyckat entreprenörskap. Följaktligen var det möjligt att skönja flera olika 

perspektiv, men alla bottnade i beslutsamhet på ett eller annat sätt. 

Hur kunde då beslutsamhet studeras närmre enligt den kompetensteori som Keen framlägger? 

Sett till hennes kompetensteori lämpade sig beslutsamhet som en värdering, vilket i sådant fall 

särskilde den från övriga hittills berörda kompetenser. Att en entreprenör värdesatte 

beslutsamhet i sitt arbete var något som framgick i den övervägande delen av respondenternas 

utsagor, men även att det var en nödvändig förutsättning till själva entreprenörskapet. Det var 

dessutom rimligt att se beslutsamhet i förhållande till handflatan, det vill säga samordning, kraft 

och energi. Att samordna handens samtliga fem fingrar med kraft kunde fordra att entreprenören 

måste vara beslutsam i sitt agerande, och på så sätt kunde den här kompetensen förstås som en 

utgörande omständighet till det. 

 

6.4.5 ”Learning by doing” 

Till sist fanns det även en kompetens som egentligen skilde sig från de övriga, men som likväl 

uppmärksammades av flera respondenter. Det handlade om ”learning by doing” vilket innebar 

att entreprenörerna tillägnade sig kompetenser allt eftersom de arbetade. På så vis kunde man 

tolka det som att entreprenörskapet inte krävde några särskilda förutsättningar, respondent 1 
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sade exempelvis så här: ”[…] alltså yrkeserfarenheter är väl inte så viktigt enligt min 

upplevelse. Man kan lära sig under tiden, ’learning by doing’, det kommer man långt på.” Hon 

pratade specifikt om att tidigare erfarenhet inom den verksamma branschen inte var av 

betydelse, men hon visade samtidigt på vikten av att kunna lära sig saker genom att utföra dem. 

Det här kunde följaktligen också gälla kompetenser av olika slag. 

”Learning by doing” kunde enligt Keens kompetensteori förstås som en färdighet eftersom 

själva lärandet var en handling som aktivt måste utföras. Men framför allt kunde det liknas vid 

erfarenhet eftersom det då handlade om att utsättas inför situationer av olika slag, och att 

entreprenören sedan reflekterade över saklägena för att kunna hantera framtida scenarion på ett 

mycket bättre sätt. Keen benämner erfarenheter som just ”learning by doing”, och hennes syn 

på det tycks vara den samma som respondenterna talar om. 

Utöver att ha funktionen som kompetens kunde ”learning by doing” även studeras som en 

drivande kraft. Inom Landströms beteendeteori, närmare bestämt den analytiskt orienterade 

inriktningen, är en möjlighet att få mer självtillit att lära sig av sina framgångar och 

misslyckanden. Således kunde entreprenören tillägna sig djupare kunskap för hur denne skulle 

handskas med olika situationer, och själva läroprocessen kunde därmed vara ett incitament inom 

entreprenörskapet. 

 

7. Slutsats och diskussion 
Vi anser att denna undersökning via kvalitativa intervjuer lyckas besvara samtliga av studiens 

frågeställningar, och ökar förståelsen kring den ursprungliga problemformuleringen. Det vi 

gjorde var att under intervjun ställa frågor kring respondenternas upplevelser av moment som 

var relevanta för det som studien ämnar att undersöka. Vidare analyserades resultatet och med 

hjälp av relevanta teorier samt begrepp försökte vi att öka förståelsen, men även bredda 

synvinklarna på de olika upplevelser som resultatet lyfte fram. Vi försökte även att på ett tydligt 

sätt belysa huruvida respondenternas upplevelser överensstämde med såväl beteendeteorin och 

kompetensteorin, som tidigare forskning kring entreprenörskapets hinder och Pinks 

diskussioner om drivkrafter. Det vi kom fram till utifrån vårt resultat är att både beteendeteorin 

och kompetensteorin i mångt och mycket faktiskt besvaras av respondenternas upplevelser. Vi 

kunde belysa flera exempel och kopplingar mellan dessa. Till exempel lyfte flera av de som 

deltog i studien fram både erfarenheter, färdigheter och kunskaper som viktig kompetens i 

relation till sitt entreprenörskap. Vad det gäller tidigare forskning kunde vi hitta 

överensstämmande kopplingar, men vi visade även på och lyfte fram exempel på tidigare 

forskning som inte riktigt motsvarade det som respondenterna upplevde. Ett exempel på detta 

var bland annat att ekonomin enligt tidigare forskning skulle vara den mest drivande faktorn 

för entreprenörer, något som majoriteten av de deltagande i denna studie inte alls berörde i en 

stor utsträckning och vad vi förstår inte heller ansåg vara den mest drivande faktorn. 

Vidare är en slutsats att det finns upplevelser av både möjligheter och hinder med att vara ung 

entreprenör. Möjligheterna som framhävs är flera och de flesta av dem belyses av en majoritet 

bland de intervjuade. En möjlighet som flera av de unga entreprenörerna betonar är bland annat 

att man som företag eller organisation får ett ökat förtroende genom att arbeta med något som 
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hör ungdomen till. När det gäller hinder med att vara ung entreprenör är dessa upplevelser till 

antalet betydligt mindre än möjligheter, resultatet visar även på vissa mer generella hinder. 

Exempel på ett hinder som berörs i relation till den unga åldern är det negativa bemötandet av 

affärskontakter som har relevans för företaget av olika slag. Flera respondenter understryker att 

de uppfattar ett negativt bemötande på grund av sin unga ålder. Intressant att lyfta fram är hur 

flera av de intervjuade, utan att bli tillfrågade, även förklarade varför de tror att bemötandet ser 

ut så, något som de tenderar att belasta på sin egen brist av erfarenhet. Vi ställer oss frågande 

kring hur det kommer sig att flera av de som blev intervjuade verkar behöva förtydliga ett 

rimligt belägg för det negativa bemötandet. Är det acceptabelt att bristen på erfarenhet 

legitimerar att personer inom affärsverksamhet inte tar unga entreprenörer på allvar? Å andra 

sidan handlar det kanske inte om huruvida detta belägg för ett negativt bemötande är okej eller 

inte. Det som lyfts fram kan möjligen snarare fokusera på det faktum att det är så här 

bemötandet upplevs, och som det i mångt och mycket ser ut enligt dessa unga entreprenörer. 

När det gäller frågeställningen kring unga entreprenörers drivkraft ser vi, av resultatet att döma, 

hur även denna frågeställning besvaras och flera olika drivkrafter samt motivationskällor 

berörs. En av de drivkrafter som en stor del av majoriteten framhåller är upplevelsen av att 

entreprenörskapet bidrar till frihet; vi förstår det som att de talar om frihet i den bemärkelse att 

man som entreprenör i mycket stor utsträckning styr över sin egen framgång. Många av dem 

belyser även intresset för sin bransch som något viktigt. Detta är alltså, vad som framgår av 

studiens resultat, något som sporrar de unga entreprenörerna till att bedriva sitt entreprenörskap. 

Även den sista frågeställningen besvaras enligt vår bedömning. Resultatet visar på flera olika 

kompetenser som upplevs vara av relevans både inför och under entreprenörskapet. Bland annat 

är det många av de som deltog i studien som betonar självinsikt som en viktig färdighet. De 

åsyftar då att man som entreprenör har ett försprång om man är medveten om både sina egna 

styrkor och svagheter. 

Något som är ytterst intressant att betona är uppfattningen av att man som ung entreprenör är 

mer risktagande. Denna upplevelse tenderar att kunna tolkas och förstås ur både beteendeteorin, 

kompetensteorin och även med hjälp av begrepp såväl som drivkraft, möjlighet samt 

kompetens. Detta påvisar vikten av att inte vara begränsad i sitt tänkande när det gäller analysen 

av det framkommande resultatet, man bör hela tiden vara medveten om att det ena inte 

nödvändigtvis utesluter det andra. Det var något som vi tog ställning till och vi använde oss 

som tidigare nämnt av en analysmetod som inte begränsade oss utan bidrog till en öppen analys 

av den insamlade empirin, vilket är något som vi anser är en styrka med studien. En fråga som 

vi hade med oss under arbetets gång, och som vi även anser att fler bör ha med sig i 

vetenskapliga sammanhang, är ”stämmer teori och tidigare forskning egentligen överens med 

praktiken?” Vi anser att studien gav svar på den frågan, teori och tidigare forskning behöver 

nödvändigtvis inte alltid stämma helt överens med den verkliga upplevelsen. Viktigt att 

poängtera är emellertid att denna slutsats är baserad på just denna studie och dess sammanhang. 

Att ställa teorier och tidigare forskning i relation till upplevelserna som lyfts fram i denna 

undersökning bedömer vi är gynnsamt för studien. Då vi kan hitta skildringar mellan tidigare 

forskning och undersökningens resultat, upplever vi att studien bidrar till en mer nyanserad bild 

kring det undersökta fenomenet.   
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7.1 Metoddiskussion 

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod. 

Repstad (2007) belyser bland annat fördelar med metoden så som flexibilitet och fördjupning. 

Det handlar om att metoden ger möjlighet till att vara flexibel när man insamlar sitt material, 

vilket kan bidra till en än mer djupgående förståelse kring fenomenet som man avser att 

undersöka. Metoden möjliggör sålunda för att fånga upp individers egna upplevelser kring ett 

fenomen. En nackdel med denna metodansats kan vara att de deltagande till antalet ofta är 

ganska få, vilket gör det svårare att generalisera innehållet i undersökningen (s. 15-16). Då 

syftet med denna studie inte fokuserar på att få en generell bild av att vara ung entreprenör, utan 

istället vill fånga individers egna upplevelser kring fenomenet så ansågs den kvalitativa 

metodansatsen mest lämpad trots sina nackdelar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultatet 

av denna undersökning är baserat på respondenter som till antalet var åtta stycken, vilket medför 

att det kan vara svårt att dra generella paralleller mellan undersökningen och unga entreprenörer 

i allmänhet. Även de kvalitativa metoder som användes vid genomförandet av studien har både 

sina starka och svaga sidor. 

Repstad förespråkar att kvalitativa intervjuer i högsta möjliga grad ska ske via personliga möten 

mellan intervjuperson och respondent för att ge så sanningsenliga svar som möjligt (s. 108). 

Han belyser dock hur det finns andra alternativ så som telefonintervju eller intervju via e-post, 

vilka är förekommande i denna studie. Författaren lyfter fram att personliga möten är att föredra 

då denna form av intervju ger möjlighet för den intervjuade att fråga om det är något som denne 

inte förstår, vilket minskar missförstånd och felriktad tolkning av olika frågor och utsagor. 

Vidare är denna metod en fördel då den inkluderar för intervjupersonen att även få ta del av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck vid de olika utsagorna, vilket kan bidra till en mer sanningsenlig 

tolkning. Dessa fördelar bidrar i sin tur till att det finns nackdelar med att göra telefonintervjuer 

och e-postintervjuer. Med telefonintervjuer menar författaren framför allt att man går miste om 

olika kroppsspråk och ansiktsuttryck, något som kan komma att vara avgörande för hur 

sanningsenlig tolkningen av en utsaga blir. När det gäller intervju via e-post ligger det största 

problemet i att frågorna kan misstolkas av respondenten och utesluter att respondenten kan 

fråga för att få förståelse för vad som menas, vilket i sin tur kan bidra till att utsagorna blir 

felriktade. Repstad poängterar dock att både telefonintervjuer och intervju via e-post kan 

komma att vara användbara i kombination med intervjuer som innefattar personliga möten (s. 

108-109).  

Vi använde oss av en telefonintervju och en intervju via e-post. Med hänsyn till det som beskrivs 

ovan så var intervjuaren under telefonintervjun extra uppmärksam på de olika tonlägen som 

respondenten satte in under sina olika utsagor, detta för att i högsta möjliga mån undvika att gå 

miste om viktiga känslouttryck i samband med det som sades. När det gäller e-postintervjun så 

valde vi som forskare att utföra en mer detaljerad intervjuguide för att undvika missförstånd av 

frågorna mellan forskare och respondent, samt för att inte äventyra studiens, i vårt tycke, starka 

reliabilitet på grund av denna intervju. Vi tror inte att dessa två intervjuer har en stor påverkan 

på tillförlitligheten i studiens resultat. Vi upplever det snarare att med hjälp av våra åtgärder 

och med vetskap om att dessa två intervjuer endast var komplettering till resterande intervjuer, 

så bidrar de snarare till flera eller förstärkning av olika perspektiv kring fenomenet. 
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Vidare är det värt att lyfta fram det faktum att vårt urval var icke-slumpmässigt. Vi ser det som 

en självklar fördel för studien att urvalet är baserat på vissa kriterier, så som att de deltagande 

är både unga och entreprenörer. Vi baserar detta på att det medförde att intervjuerna kom till att 

handla om det som studien syftar till att undersöka, detta till större del tack vare att 

respondenterna befann sig på det stadium som syftet förutsätter. En nackdel med vårt urval är 

det faktum att det var svårt att få så många olika inriktningar som möjligt.  

Repstad (2007) beskriver vikten av att respondenterna i så hög grad som möjligt ändå skiljer 

sig ifrån varandra i den mån att de fortfarande faller inom ramarna för studiens kriterier. Han 

menar att om respondenterna är så olika som mjöligt, förutsättande att de fortfarande har 

relevans till studiens syfte, så bidrar också intervjuerna till en allt bredare bild av det undersökta 

fenomenet (s. 89) Vi försökte att nå ut till så olika respondenter som möjligt, men på grund av 

tidsbegränsning så bokade vi intervjuer med de första som visade intresse av att delta i studien. 

Detta är något som resulterade i att det finns vissa övervägande inriktningar bland de 

intervjuade angående vilken bransch de är verksamma i, det var dock av relevans att poängtera 

att flera av de som blev intervjuade är verksamma i olika branscher även om det finns en 

majoritet. Vi vill av det lyfta diskussionen kring huruvida bilden av att vara ung entreprenör blir 

begränsad av detta; det är intressant att ställa sig frågan om resultatet hade sett betydligt 

annorlunda ut om alla respondenter var verksamma inom helt olika branscher. Vi upplever inte 

själva detta som något problematiskt, och vi kan heller inte tyda några extrema skillnader eller 

likheter med grund i att man är verksam inom samma bransch eller inte. Vi tror även att det 

faktum att respondenterna själva fick välja tid och plats för intervjun bidrog till att de kände en 

mindre stress kring att ställa upp. Detta i sin tur förstår vi kunde leda till mer sanningsenliga, 

icke stressframkallade svar och utsagor, något som troligtvis ökar trovärdigheten hos studien. 

Något som kan komma att vara till en nackdel för studien är de tillfällen då intervjun bestod av 

endast en respondent men två intervjuare. Repstad (2007) förklarar att två intervjuare och endast 

en respondent kan bidra till att respondenten känner sig som en minoritet, detta menar 

författaren kan bidra till att hen känner sig obekväm och kanske utesluter vissa upplevelser i 

relation till känsliga ämnen. En annan nackdel som lyfts fram är det faktum att det är mer 

resurskrävande att vara två intervjuare. Vi upplever det inte, men kan naturligtvis inte heller 

garantera, att viktig information gick till spillo på grund av att vi var två intervjuare närvarande 

även under intervjuerna med endast en respondent. Vad vi förstod så fann de flesta deltagande 

att området var bekvämt att prata om och hade en brinnande vilja av att få dela med sig av sina 

upplevelser kring att vara ung entreprenör. Det finns enligt Repstad även fördelar med att vara 

två intervjuare. Han säger att det ger möjlighet för den ena intervjuaren att se till så att 

frågeschemat följs, detta medan den andra har tillfälle att observera kroppsspråk och 

ansiktsuttryck samt att man som andre intervjuare kan fokusera på att ställa följdfrågor vid 

passande tillfälle (s. 111). Vår upplevelse är att denna situation bidrog till att fler följdfrågor 

lyftes och med detta samlades mer relevant information in som kunde ha försummats om vi inte 

var två intervjuare närvarande. En ytterligare intervjusituation som var förekommande i denna 

undersökning var gruppintervjuer, vilken också har sina för- och nackdelar. Med 

gruppintervjuer följer enligt Repstad (2007) möjligheter så som att olika upplevelser som lyfts 

fram kan komma att förstärkas av flera respondenter. Gruppintervjuer öppnar även för samtal 

samt diskussion respondenter i mellan och ger dem ett stort utrymme, vilket kan leda till att 
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olika tolkningar och förhållningssätt nyanseras under intervjuns gång. Dessa möjligheter 

förutsätter att de som deltar i gruppintervjun har förhållandevis likartade relationer till det 

fenomen som undersöks (s. 109-110). När det gäller de gruppintervjuer som genomfördes för 

denna studie såg vi till att de som deltog hade stor relevans till varandra. De hade inte bara den 

gemensamma faktorn att de var unga entreprenörer, de var även verksamma inom samma 

bransch. En nackdel med denna intervjumetod är huruvida alla deltog i diskussionen eller inte. 

Det är även viktigt att lyfta fram alla de som ingår i gruppen och låta dem alla komma till tals, 

en uppgift som låg på intervjuarens ansvar. Det är svårt att i förväg kunna avgöra huruvida alla 

deltar i intervjun i samma utsträckning, vilket är en risk med gruppintervjuer. Vi upplever att 

deltagandets karaktär framkom under transkriberingen. Utifrån våra transkriberingar så finner 

vi inga tvivel om att alla de som deltog i gruppintervjuerna i någorlunda jämn utsträckning även 

fick komma till tals. 

Avslutningsvis av denna diskussion vill vi lyfta fram att det finns metoder som känns mer 

sanningsenliga än andra. Vi upplever det, precis som beskrivs ovan, att personliga möten ökar 

tillförlitligheten i studiens resultat då den möjliggör för flera viktiga detaljer. Vi ser dock inte 

att tillförlitligheten sänks om man kombinerar någon enstaka intervju på något annat sätt. 

Framför allt erfar vi att kombinationen av gruppintervjuer och enskilda intervjuer ökar 

tillförlitligheten i resultatet av det empiriska materialet och gör det mer sanningsenligt, något 

som i sin tur bidrar till både högre validitet och reliabilitet av studien i helhet. 

 

7.2 Vidare forskning  

Entreprenörskap som område inrymde egentligen många olika aspekter och under arbetets gång 

upptäckte vi nya ingångar som vore intressanta att forska vidare om. Det skulle exempelvis vara 

intressant att göra en kvantitativ undersökning om vad ett stort antal entreprenörer ser som 

hinder kontra möjligheter, drivkrafter och kompetens. Då skulle studien präglas av bredd och 

möjliggöra generalisering till en större population. Ett sådant arbete skulle inte vara inriktat på 

förståelse utan snarare att beskriva hur det faktiskt är. 

Under våra intervjuer med de unga entreprenörerna framkom det hos många att de upplevde 

någon form av stress i relation till sitt entreprenörskap. Det här skulle vara intresseväckande att 

studera på ett djupare plan, till exempel hur det påverkar dem som personer. Med tanke på att 

entreprenörskapet av flera respondenter mer eller mindre sågs som en livsstil, skulle det vara 

möjligt att den sortens stress nästan alltid förekommer. 

En del av respondenterna lyfte fram UF-företagande, en kurs som vanligtvis erbjuds på 

gymnasieskolan där eleverna får testa på entreprenörskap. Däremot rådde det delade meningar 

om huruvida det var till någon nytta för dem i deras nuvarande situation. Att inrikta sig mer på 

attityder kring UF-företagande på gymnasiet och vad det kan föra med sig i ett senare skede 

skulle kunna ge intressanta resultat. 

Av de entreprenörer som medverkade i vår undersökning, var det ingen som hade erfarit en 

konkurs. Vad ett ekonomiskt sammanbrott av ett företag kunde föra med sig skulle vara 

intressant att fördjupa sig i. Hur kan det exempelvis påverka en entreprenörs framtida hinder 

och möjligheter? Har det någon betydelse för kompetensen? 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Elinor Lindahl och Julia Söderpalm, och vi studerar pedagogik vid Uppsala universitet. 

Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete, där vi har valt att fördjupa oss i ämnet unga 

entreprenörer.   

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka individers upplevelser av att vara ung 

entreprenör.  Vi är bland annat intresserade av vilka hinder och möjligheter som finns med att 

utveckla företag som ung entreprenör, vad det är som driver en ung entreprenör att starta eget, 

samt vilka kompetenser och erfarenheter som är viktiga att ha med sig för att lyckas som ung 

entreprenör. 

Vi skulle därför vara oerhört tacksamma om du skulle vilja ställa upp på en intervju och bidra 

med tankar och reflektioner om ditt entreprenörskap och varför du är där du är idag. Intervjun 

beräknas ta mellan 30 och 45 minuter. 

Din medverkan i intervjun är helt frivillig och kan avbrytas vilket tillfälle som helst. Dina 

intervjusvar kommer att spelas in på en diktafon, mobiltelefon eller liknande. All insamlad 

information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att alla namn på personer 

kommer att anonymiseras under hela arbetets gång samt i framställningen. Materialet kommer 

dessutom att förvaras säkert så att inga utomstående personer kommer att ha tillträde till det. 

Intervjusvaren kommer tillsammans med tillhörande material att publiceras i ett vetenskapligt 

examensarbete som sedan kommer finnas tillgängligt i databasen DIVA. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elinor Lindahl  Mail: elinorlindahl@xxxx.com Mobil: 0737-xxxxxx 

Julia Söderpalm  Mail: julia.soderpalm@xxxx.com Mobil: 0768-xxxxxx 

 

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för 

utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Handledare: Morten Nørholm, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Mail: morten.norholm@xxxx.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Var växte du upp? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad har du för tidigare arbetserfarenheter? 

 

Om att grunda och utveckla ett företag 

 Berätta vad du jobbar med och vilka tjänster du erbjuder till kunder! 

 Hur anser du att ditt företag utmärker sig gentemot konkurrenter? 

 Berätta om vägen från idé till verklighet! 

 Vilken betydelse har sociala kontakter haft i utvecklingen av företaget? 

 Vilken hjälp fick du med att starta eget företag? 

 Vad vill du uppnå med ditt företag? Vilka mål och visioner har du? 

 

Om att bedriva entreprenörskap 

 Vad är det som utmärker en bra entreprenör enligt dig? 

 Hur skiljer du dig från andra entreprenörer? 

 Anser du att entreprenörskap är en livsstil? 

 

Om hinder och möjligheter 

 På vilket sätt har du som entreprenör gynnats av att vara ung? 

 Vad upplever du kan vara negativt med att vara just ung entreprenör?  

 Finns det några andra svårigheter du anser att man som entreprenör generellt sett får 

uppleva? 

 

Om drivkrafter 

 Vad har motiverat dig till att fortsätta utveckla företaget? 

 Hur ser du på utmaningar? Är det något som triggar dig? 

 Upplever du konkurrensen som positiv eller negativ? Utveckla! 

 Vilka i din närhet har stöttat dig i ditt entreprenörskap? 

 Vilka andra människor inspireras du av? 

 

Om kompetens 

 Hur har du haft nytta av din tidigare utbildning och/eller tidigare arbetserfarenheter? 

 Vilka kunskaper och erfarenheter önskar du att du hade vid uppstarten av företaget? 

 Vilka kunskaper och erfarenheter anser du att entreprenörskapet har gett dig? 

 Hur ser du på utbildningar inom entreprenörskap? Är det något man kan lära sig eller 

något som man har ”i blodet”? 
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Avslutning 

 Är det något du vill tillägga om entreprenörskap eller något annat som inte har tagits 

upp under intervjun? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3: Intervjuguide e-post  

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Var växte du upp? 

 Vad har du för utbildning? (Både gymnasial och ev. högskoleutbildning) 

 Vad har du för tidigare arbetserfarenheter? (Exempelvis sommarjobb, extrajobb och 

fasta anställningar) 

 

Om att grunda och utveckla ett företag 

 Berätta vad du jobbar med och vilka tjänster du erbjuder till kunder! 

 Hur anser du att ditt företag utmärker sig gentemot konkurrenter? 

 Berätta om vägen från idé till verklighet! Vad var det som gjorde att du startade eget 

företag och vad var det som drev dig? 

 Hur har din plats på marknaden utvecklats sedan företagsstarten? 

 Vilken betydelse har sociala kontakter haft i utvecklingen av företaget? 

 Vilken hjälp fick du med att starta eget företag? Av vem/vilka? 

– Hur finansierades företaget i början? Fick du söka något ekonomiskt stöd? 

 Vad vill du uppnå med ditt företag? Vilka mål och visioner har du? 

– Vad skulle du vilja utveckla för att nå dessa mål och visioner? 

 

Om att bedriva entreprenörskap 

 Vad är det som utmärker en bra entreprenör (vi tänker oss i förhållande till egenskaper 

och förmågor)? 

 Vad skiljer dig från andra entreprenörer och företagare? 

 Anser du att entreprenörskap är en livsstil? 

– Om ja, på vilket sätt? 

 

Om hinder och möjligheter 

 På vilket sätt har du som entreprenör gynnats av att vara ung? 

– Kan du ge något/några exempel? 

– Finns det möjligheter, oberoende av ålder, som du upplever att entreprenörskapet 

bidrar till? 

 Vad upplever du kan vara negativt med att vara just ung entreprenör? 

– Kan du ge något/några exempel? 

– Upplever du att det kan finnas ”generationskonflikter” mellan yngre och äldre inom 

företagsvärlden? (T.ex. i förhållande till olika värderingar) 

 Finns det några andra svårigheter du anser att man som entreprenör generellt sett får 

uppleva? 

 

Om drivkrafter 

 Vad har motiverat dig till att fortsätta utveckla företaget? 
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 Hur ser du på utmaningar? Är det något som triggar dig? 

 Upplever du konkurrensen som positiv eller negativ? Utveckla! 

 Vilka i din närhet har stöttat dig i ditt entreprenörskap? (T.ex. familj och vänner) 

 Vilka andra människor inspireras du av? (T.ex. andra företagare och entreprenörer) 

 

Om kompetens 

 Hur har du haft nytta av din tidigare utbildning och/eller tidigare arbetserfarenheter? 

– Hur viktigt är det att ha erfarenhet från den bransch man är verksam i? 

 Vilka kunskaper eller erfarenheter önskar du att du hade vid uppstarten av företaget? 

 Vilka kunskaper och erfarenheter anser du att entreprenörskapet har gett dig? 

– Kan du ge något/några exempel? 

 Hur ser du på utbildningar inom entreprenörskap? Är det något man kan lära sig, eller 

sitter det snarare i ”blodet”? 

– Varför tror du detta? 

– Hur anser du att det har varit för dig? 

 

Avslutning 

 Är det något du vill tillägga om entreprenörskap eller annat som inte har tagits upp under 

intervjun? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


