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Förord 

 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som med stor glädje ställde upp på en intervju och 

bidrog till denna undersökning. Ett extra stort tack för att ni ställde upp med relativt kort varsel 

och flexibilitet. Utan er hade vi inte kunnat genomföra studien. 

Vidare vill vi tacka vår handledare Leon Caesarius som har bidragit med hjälp och vägledning 

under arbetets gång. 

Till sist vill vi tacka våra opponenter för att ni bidragit med värdefulla kommentarer och förslag 

på förbättringar. Det har varit mycket hjälpsamt för oss. 
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Sammanfattning 

Samhället i Sverige präglas av ett dynamiskt näringsliv, där små företag har identifierats som ett 

av de viktigaste bidragen till ekonomisk välfärd. Stort fokus riktas mot entreprenörskap, vilket har 

resulterat i att det har fått stort intresse i dagens samhälle. En grupp som utmärker sig att vilja 

starta eget är unga människor, även kallade generation Y. Studien fördjupar sig i svenska 

studenter och vad som motiverar dessa till att bli entreprenörer. Hur de motiveras sätts i kontrast 

till motivationsteorin Self Determination Theory samt teori kring generation Y och entreprenörer. 

Sju respondenter med profilen entreprenör som startat företag under studietiden och tillhör 

generation Y intervjuades. Materialet analyserades för att komma fram till studiens slutsatser. De 

huvudsakliga punkter som framkom var att respondenterna drivs av att skapa något eget, att 

pengar inte är det primära målet, att det de arbetar med ska bidra till personlig och professionell 

utveckling samt att uppgifterna måste vara roliga och intressanta. Resultaten som framkom kunde 

till stor del förklaras av de använda teorierna.  
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1.Inledning 

1.1.Problembakgrund 

Samhället i Sverige är under ständig utveckling och präglas av ett dynamiskt näringsliv med både 

globalt verksamma företag och små, innovativa företag som utgör grunden för välstånd. Det är 

därmed viktigt att ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat som vårdar förutsättningarna för 

befintliga företag, men som också skapar möjligheter för att starta nya företag. (Svenskt 

Näringsliv, 2013) Små företag identifieras som ett av de viktigaste bidragen till att skapa 

arbetstillfällen och ökad ekonomisk tillväxt, vilket ställer krav på samhället att stärka och förbättra 

förutsättningarna för dessa (Morrison, Breen & Ali, 2003). För att möjliggöra och uppmuntra 

startandet av fler företag har Sveriges regering bland annat tagit fram tillväxtstrategier, 

serviceprogram och stödprogram, där stort fokus riktas mot innovation och entreprenörskap 

(Regeringskansliet, 2014; Tillväxtanalys, 2015). 

Utöver statligt fokus på att öka antalet nya företag har det uppkommit många organisationer, vilka 

ämnar hjälpa till med utveckling av idéer och etablering av nya verksamheter. Undersökningar 

visar att trenden att vilja starta eget är särskilt stark bland unga (Tillväxtverket, 2013) och således 

riktar många av organisationerna sin verksamhet mot just unga. Ett exempel på en organisation 

där entreprenörskap uppmuntras redan i skolan är Ung Företagsamhet, där syftet är att främja 

entreprenöriellt lärande och stärka elevers entreprenöriella förmåga. (Svenskt Näringsliv, 2015) I 

Uppsala finns organisationen Entrepreneurs Academy som startades av fyra ekonomstudenter år 

2006 med syftet att inspirera studenter till att våga prova på entreprenörskap som alternativ 

karriärväg. Föreningen driver bland annat projekt som Affärsänglarna där studenter får presentera 

sina idéer och förhoppningsvis göra dem till verklighet med hjälp av kapital och mentorskap. 

(Entrepreneurs Academy, 2016) 

Det finns således ett stort samhällsintresse, både från staten och från organisationer att förenkla, 

hjälpa och möjliggöra startandet av nya företag. Mycket fokus riktas mot unga och studenter och 

det sätts därmed tilltro till unga entreprenörer. Robertson, Collins, Medeira och Slater (2003) 

belyser att extern miljö och samhällsförväntningar influerar tankar, vilka formar attityder och 

avsikter. Även Robinson (refererad i Robertson et al. 2003, s. 310) påpekar att individers attityder 

till risk, arbete, pengar med mera influeras av samhälleliga förhållanden. Iglesias-Sánchez, 

Jambrino-Maldonado, Velasco och Kokash (2016) påpekar att det är en kombination av 

personliga attityder, samhälleliga normer och upplevd kontroll över beteende som leder till 

entreprenöriella avsikter. Viljan är hög för att bli entreprenör i dagens Sverige, även i 

internationella mått mätt (Stenberg, 2015), vilket pekar på att samhällsintresset och de yttre 
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faktorerna kan ha influerat individer i riktning med ovanstående teorier från Robertson et al. 

(2003) och Robinson (refererad i Robertson et al. 2003, s. 310). 

Att starta företag kan dock vara riskfyllt, och enbart ett av tre nystartade svenska företag överlever 

de första tre åren från sitt grundande (Tillväxtanalys, 2013). Burns (2001) argumenterar för att 

unga personer är mer benägna att möta risk och att det inte är någon tillfällighet att företag ofta 

startas av antingen unga eller något äldre. Att någon väljer att starta företag kan bero på att 

individen är arbetslös, inte passar in på företaget, en önskan om självständighet, att åstadkomma 

något, personlig utveckling eller att det inte finns andra alternativ. Detta kan blockeras av andra 

faktorer som exempelvis att individerna är beroende av säker inkomst, har en familj att försörja, 

inte har kapital eller tvivlar på sin egen förmåga. Eftersom de blockerande faktorerna är färre vid 

en yngre ålder är det mer troligt att unga startar eget (s. 71) och därmed befogat att fokus läggs på 

unga i samhällssatsningarna.  

Vidare i diskussionen kring unga angående deras attityder och tankesätt är motivation något som 

tas upp, speciellt hur unga motiveras i arbetslivet. Motivation kan definieras som ”en term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE, 2016). En 

vedertagen teori kring hur personer motiveras är Self Determination Theory (hädanefter refererad 

till som SDT). Teorin fokuserar på hur inre och yttre motivation kan påverka individer i arbetet 

(Deci och Ryan, 2000). Då en motivationsteori är svår att applicera på en hel befolkning har även 

forskning kring hur en specifik generation motiveras i arbetsmiljön framkommit. I studier kring 

motivation av unga personer diskuteras därför mycket kring generation Y, individer födda under 

1980-tal till sent 1990-tal, vilka är den senaste generationen i arbetsstyrkan (Weiler, 2004). Dessa 

sägs vara generellt lika i hur de motiveras och framförallt framhålls vissa typer av inre motivation 

som bland annat personlig respektive professionell utveckling och snabb feedback (Goudreau, 

2013). Inre motivation är till synes något som återfinns i både SDT och hos generation Y. 

1.2.Problematisering 

Synen på entreprenörskap i Sverige håller på att förändras drastiskt och det har gått fort. På bara 

några år har en radikal förändring skett och att vara entreprenör framstår som statusfyllt. Detta, i 

kombination med tidigare nämnda faktorer, har lett till att fler unga i dagsläget vill bli 

entreprenörer än tidigare (Stenberg, 2015). I en nyligen publicerad undersökning av Hays 

(refererad i Stenberg, 2015) säger två av tre unga i Sverige att de kan se sig själva starta eget 

företag som möjlig karriärväg. Även Tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer anger att var 

tredje svensk hellre vill vara företagare än anställd, där trenden är särskilt stark bland yngre 

personer (Tillväxtverket, 2013).  
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Trots stort intresse, förbättrade förutsättningar för att starta företag och att unga generellt kan ha 

färre blockerande faktorer noterade Svenskt Näringsliv att nyföretagsamhet bland den yngre 

befolkningen (16-34 år) i Sverige endast uppgår till 12,4 personer per 1000 invånare. Det är den 

lägsta noteringen på över 10 år. (Svenskt Näringsliv, 2016) Detta tyder på att det finns ett glapp 

mellan att ha viljan och intresset att bli entreprenör och att faktiskt bli det. Satsningar och intresse 

är hjälpsamma och lägger grund till goda förutsättningar för att starta företag, men leder det inte 

till aktion är de avdelade resurserna till låg nytta. För att överbrygga detta gap kan det vara 

intressant att undersöka saken från de personer som blivit entreprenörer i ung ålders perspektiv. 

Vad var det som faktiskt motiverade dem till att bli entreprenörer?  

Enligt en undersökning från tidningen Entreprenör har en majoritet av dagens entreprenörer i 

Sverige högskolebakgrund (Mattsson, 2013). Således kan det antas att även unga entreprenörer 

representeras i majoritet av personer med avslutad eller pågående högskoleutbildning. Därtill 

uppgav sju av tio högskolestudenter i en studie genomförd av Drivhuset (2013) att de vill pröva 

att vara entreprenörer någon gång i karriären. Detta antagande och indikationer gör det intressant 

att undersöka studenters perspektiv på vad som motiverade dem att ta steget till att bli 

entreprenörer. I studier kring generation Y, som motsvarar majoriteten av studenterna i Sverige 

idag (Statistiska Centralbyrån, 2015), pekas det på att de drivs mer av inre motivation snarare än 

yttre motivation vilket är något som även behandlas i SDT. Då studier på entreprenörer i 

arbetslivet pekar mot att dessa också drivs av inre motivation och inte yttre motivation, som 

monetär belöning (Ström, 2016), ämnar den här undersökningen utforska den svenska 

studententreprenören närmare och om teori kring generation Y och SDT kan förklara deras 

motivation till att bli entreprenörer. Detta mynnar ut i två forskningsfrågor. 

1.2.1. Frågeställning 

Vad motiverar studenter till att bli entreprenörer? 

- Hur kan Self Determination Theory och forskning inom Generation Y förklara detta? 

1.2.2. Syfte 

Då tidigare undersökningar tyder på att det finns ett glapp mellan att ha intresset för att bli 

entreprenör och att faktiskt bli det, är syftet med denna studie att utforska och försöka förklara vad 

som motiverar svenska studenter till att ta steget till att bli entreprenörer. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt avser ge en teoretisk referensram över de teorier som studeras i denna undersökning. 

Avsnittet inleds med en allmän definition av entreprenörskap och motivation följt av en genomgång av 

Self Determination Theory. Därefter följer en redogörelse för generation Y och dess relevans för 

studien. Till sist mynnar avsnittet ut i en sammanställning av teorierna och kopplingen däremellan.  

2.1. Entreprenörskap och entreprenör 

Entreprenörskap är enligt Henrekson och Stenkula (2016) ett svårfångat fenomen och ett 

mångdimensionellt begrepp som det inte råder någon konsensus om i tidigare forskning. Det finns 

således många olika studier och teorier som ämnar förklara entreprenörskap, och dessa visar en 

något fragmenterad bild då de sträcker sig över ett flertal vetenskapliga områden (Landström, 

2005). För att få en övergripande bild av entreprenörskap och entreprenörer följer en genomgång 

av litteratur i ämnet som sedan mynnar ut i denna studies definition.  

Den som anses vara den viktigaste förgrundsgestalten och fadern för entreprenörskapsforskning är 

Joseph A. Schumpeter (Henrekson & Stenkula, 2016; Bjerke, 2013). Schumpeter (1993) lyfter 

fram den enskilde entreprenören som primär motor i den ekonomiska utvecklings- och 

tillväxtprocessen. Han beskriver entreprenören som en individ som står för införandet av nya 

kombinationer genom införande av ny produktionsmetod, ny vara, ny marknad, ny råvara eller ny 

organisation. Bjerke (2005) påpekar att ny inte ska tolkas för hårt, utan kan betyda ny aspekt, 

exempelvis genom att en lösning blir mer praktisk eller lättillgänglig och att de flesta 

entreprenöriella tillämpningar ofta är modifieringar av saker som redan finns. Enligt Stewart, 

Watson, Carland och Carland (1998) genererar entreprenören innovation genom att förändra 

ekonomiska egenskaper hos produkter, marknader eller branscher, liknande det Schumpeter 

(1993) och Bjerke (2005) framhäver. Vidare påpekar Bjerke (2005) att syftet med entreprenöriell 

verksamhet kan vara att tillfredsställa samhälleliga behov och att entreprenören inte nödvändigtvis 

drivs av personlig vinst.  

I forskningen nämns ofta att en entreprenör besitter olika karaktäristiska personlighetsdrag 

(Brandstätter, 1997; Stewart et al., 1998). Henrekson och Stenkula (2016) påpekar att fastän 

entreprenörens funktion gestaltats på flera olika sätt kan ändå vissa utmärkande drag som 

återkommer i ett flertal studier särskiljas. Dessa är innovatör, arbitragör, osäkerhetsbärare och 

koordinator. Stewart et al. (1998) sammanfattar istället en entreprenör som en högpresterande, 

kreativ individ som är starkt driven att lyckas, en motivation som är sammankopplat med en hög 

benägenhet för risktagande.  
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I viss mån skiljs det på begreppen entreprenör och entreprenörskap, där entreprenör fokuserar på 

individen och entreprenörskap fokuserar på verksamhetens organisatoriska form (Henrekson & 

Stenkula, 2016). Det kan sägas att entreprenören är den centrala figuren i entreprenörskap 

(Stewart et al., 1998), vilket gör att begreppen är nära sammankopplade med varandra. I allmän 

debatt syftas det ofta uteslutande om att starta ett företag eller att vara egenföretagare (Henrekson 

& Stenkula, 2016, s. 27), vilket även styrks av Bjerke (2005) som påpekar att även om det ibland 

görs en distinktion mellan företagande och entreprenörskap så sammanfaller begreppen ofta.  

Angående entreprenörskap och entreprenör tycks begreppen vara nära sammankopplade och det 

verkar inte föreligga någon större skillnad förutom att entreprenörskap syftar på praktiken medan 

entreprenör syftar på individen. För att göra det så lättförståeligt för läsaren som möjligt har det 

valts att följa den allmänna debatten för definitionen om entreprenör, vilket är en person som 

startar ett företag eller är egenföretagare. I studien följs det att entreprenörskap är att realisera en 

idé i ett nytt eller eget företag, men att realisera en idé behöver nödvändigtvis inte vara en helt ny 

produkt, utan det kan vara en modifiering av något som redan finns. Med studententreprenör 

menas att detta har skett under entreprenörens studietid.  

2.2. Motivation 

Då det finns många teorier som försöker förklara motivation har det gjorts en begränsning till 

SDT för att hålla uppsatsen enhetlig. Först presenteras dock allmänna definitioner av motivation 

för att förstå begreppets innebörd. Enligt nationalencyklopedin är motivation en psykologisk term 

för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorierna om 

motivation ämnar förklara varför vi agerar och gör vissa saker snarare än andra. Individer strävar 

mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden. (NE, 2016) En definition som är relaterad till 

arbetsmotivation skrevs av Pinder och används fortfarande i forskning om motivation (Latham & 

Pinder, 2005). Denna säger att arbetsmotivation är en uppsättning drivkrafter hos individer att 

initiera arbetsrelaterade beteenden och att bestämma dessas form, riktning, intensitet och 

varaktighet. Således är motivation en psykologisk process till följd av samspelet mellan individen 

och miljön. (Pinder, refererad i Latham & Pinder, 2005, s. 11) 

2.3. Self Determination Theory  

SDT valdes som huvudteori då den är en väl etablerad och erkänd teori citerad i mycket 

forskning. Teorin uppkom under 1970-talet och utvecklades av flera personer, bland annat 

Edward L. Deci, för att beskriva motivation hos människor och hur denna kan kopplas till 

medfödda psykologiska behov. Även amotivation tas upp vilket definieras som brist på 
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motivation och intentioner. (Gagné & Deci, 2005) Startpunkten för SDT är att individer är 

tillväxtorienterade, aktiva organismer som naturligt visar benägenhet för integration av sig själva i 

större sociala strukturer; det vill säga att individerna engagerar sig i intressanta aktiviteter och vill 

uppleva samhörighet (Deci & Ryan, 2000). Teorin uppkom utifrån årtionden av empiriska resultat 

om mänsklig motivation och personlighet i sociala sammanhang (Kruglanski, Higgins & Van 

Lange, 2011).  

Vidare beskrivs det i SDT att människan som organism drivs av inre processer. Specifikt inom 

dessa inre processer kan tre viktiga variabler identifieras. (Kruglanski et al., 2011) De tre 

variablerna är psykologiska behov som kallas ”innate psychological nutriments” och kan 

sammanfattas med: strävan efter kompetens, samhörighet och autonomi, vilka i SDT teoretiserats 

vara medfödda hos människan (La Guardia et al., 2000). Alla tre bör enligt teorin vara uppfyllda 

för psykologiskt välmående i allmänhet men också specifikt för motivation i arbetet (Deci & 

Ryan, 2000; Kruglanski et al., 2011). Att uppfylla behovet kompetens betyder att personen strävar 

efter att vara kompetent vilket definieras som kunnighet, skicklighet eller erfarenhet inom en viss 

typ av område (NE, 2016). Det innebär att om en person ska kunna ta sig an ett yttre mål på ett 

bra sätt måste denne känna sig kompetent nog inom området för att vara effektiv i processen för 

att uppnå målet (Deci & Ryan, 2000). I SDT beskrivs behovet av samhörighet som känslan av 

tillhörighet och samhörighet till personer, grupper eller kulturer. Definitionen av autonomi är att 

personer har en drivkraft med grund i att de känner självständighet med möjlighet att ta ansvar för 

sina handlingar och en känsla av egen vilja (NE, 2016). Tillsammans utgör dessa tre psykologiska 

behov grundstenarna i SDT för att en person ska vara och förbli motiverad i sitt arbete (Deci & 

Ryan, 2000). Pyszczynski, Greenberg & Solomon (2000) påpekar dock att synen på dessa behov 

anses något generella samt att de ofta är i konflikt med varandra. Trots kritiken används teorin i 

den här studien för att den väl beskriver grunden till motivation hos människan uppdelat i mindre 

beståndsdelar och för att det kan vara fördelaktigt med att den är generell eftersom det annars kan 

bli något svårförståeligt.  

Utöver de tre grundläggande psykologiska behoven är det centralt i SDT att det skiljs på 

motivation i termer om att vara autonom eller kontrollerad, det vill säga att aktiviteter genomförs 

antingen för att personer vill eller för att de måste. Detta speglar hur kreativt, uthålligt och 

engagerat en person genomför uppgifter. (Kruglanski et al., 2011) Att vara autonom innebär att 

individen handlar med känslan av ett kall och känner att det finns frihet i sitt val (Gagné & Deci, 

2005). Människor engagerar sig i en specifik aktivitet för att de tycker att det är roligt och har 

intresse för det, något som kan beskrivas som en inre drivkraft eller motivation (Ryan och Deci, 

2000). I kontrast till autonom motivation finns kontrollerad motivation. Detta innebär att 
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individerna agerar utifrån en motivation uppbyggd med en känsla av tryck och en uppfattning att 

de måste engagera sig i sina handlingar. Användning av yttre belöningar visade sig i tidiga 

experiment framkalla kontrollerad motivation. (Ryan och Deci, 2000) Det grundar sig i DeCharms 

(1968) teori om personliga orsaksamband, där DeCharm (1968) påstår att individer konstant 

eftersträvar att behålla kontrollen över sitt eget beteende samtidigt som de kämpar mot att yttre 

faktorer begränsar och flyttar människor mellan icke självvalda situationer. Människan 

eftersträvar att vara den primära källan för sitt beteende och sin motivation, och när denne 

upplever sig vara ursprunget till sitt orsakssamband kommer den att anses drivas av inre 

motivation. Härleds sambandet till något utanför sig själv anses individen istället vara yttre 

motiverad. Definitionerna av autonom och kontrollerad motivation är således närliggande inre och 

yttre motivation, och därmed kan det antas att autonom motivation är en form av inre motivation 

och kontrollerad motivation är en form av yttre motivation.  

2.3.1. Yttre motivation 

Yttre motivation definieras som när en individ utför en aktivitet som görs för att få en separat, 

yttre, belöning i någon form (Ryan & Deci, 2000). Enligt en del perspektiv inom 

motivationsforskning är yttre motiverat beteende ickeautonomt, men i SDT är det framställt som 

att graden av autonomi kan variera. Som exempel nämns att vissa gör läxor för att undvika 

bestraffning medan vissa gör det för en framtida karriär, där det då har instrumentalt värde mer än 

att individen gör det av intresse. Många aktiviteter i exempelvis skolan är inte utformade för att 

vara inre motiverade. En central fråga är hur individerna ska motiveras till att värdesätta och 

självreglera även dessa aktiviteter utan externt tryck (Ryan & Deci, 2000), vilket inom SDT är 

beskrivet i termer av internalisering och integration. Med det menas att individernas värderingar 

och attityder övergår från extern till intern reglering och uppfattas som egna. Utifrån det delas 

yttre motivation upp i olika undergrupper vilka beskriver i vilken grad den har internaliserats, där 

autonomiteten ökar för varje grad. Det är dock viktigt att nämna att detta inte sker stegvis utan 

endast är en skala (Gagné & Deci, 2005) som går från amotivation, det vill säga ingen motivation 

alls, till aktivt personligt engagemang (Ryan & Deci, 2000), vilket illustreras i figuren nedanför.  
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Figur 1. SDTs olika grader av internalisering. (Gagné & Deci, 2005, s. 336) 

 

Den första graden är extern reglering, som anses vara den klassiska definitionen av yttre 

motivation, prototypen för kontrollerad motivation och som står i kontrast till inre motivation. 

Extern reglering syftar till att människan gör något för en önskad konsekvens, eller för att undvika 

en oönskad sådan. Denna grupp följs av introjekterad-, identifierad- och integrerad reglering som 

uppkommer när beteende och värderingar kopplade till yttre motivation har blivit internaliserade. 

(Gagné & Deci, 2005) 

Introjekterad reglering är relativt kontrollerande eftersom människor utför dessa uppgifter med 

känslan av press för att undvika skuldkänslor och oro eller för att öka egot och stolthet. 

Individerna handlar för att känna sig värdiga och få bättre självkänsla. (Ryan & Deci, 2000) Nästa 

grad, identifierad reglering, är mer självbestämmande. Personer identifierar sig med den egna 

betydelsen för ett beteende, och har accepterat bakomliggande faktorer för att uppnå ett för sig 

intressant mål. (Gagné & Deci, 2005) Detta kan liknas med vad Robertson et al. (2003) och 

Robinson (refererad i Robertson et al. 2003, s. 310) hävdar om att extern miljö och 

samhällsförväntningar influerar tankar, vilka formar attityder och avsikter gällande risk, arbete, 

pengar med mera. Den sista graden, vilket är den mest autonoma, är integrerad reglering. 

Integration uppstår då individer känner att beteendet är självbestämt och helt kan likställas med 
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sig själv (Ryan & Deci, 2000). Detta är liknande att vara autonom, det vill säga att människor 

drivs av inre motivation, men individerna påverkas fortfarande av yttre regleringar vilket gör att 

det hör till yttre motivation. Individer utför inte uppgifter för att det nödvändigtvis är intressant 

utan för att det är viktigt för personliga mål. (Gagné & Deci, 2005)  

2.3.2. Inre motivation 

Inre motivation definieras som utförandet av en aktivitet för sin inneboende tillfredsställelses skull 

snarare än för någon separat konsekvens. Det innebär att när en person gör något utifrån inre 

motivation görs det för att individen tycker om det och ser det som roligt eller utmanande snarare 

än på grund av yttre faktorer, tryck eller belöningar. (Ryan & Deci, 2000) 

Ryan och Deci (2000) hävdar att det är den inre motivationen hos människan som visar dennes 

fulla potential, då människor har en inre drivkraft att leta efter utmaning och spänning, utforska 

och lära samt utöka och utöva sina kapaciteter, vilket är exempel på autonom motivation. 

Författarna påpekar att detta är ett kritiskt element i beteende-, sociala- och psykiska utvecklingen 

hos individerna eftersom det är genom att agera i enlighet med inneboende intressen som personer 

växer kunskapsmässigt. Vidare påstår Deci (refererad i Deci & Ryan, 2000, s. 233) att inre 

motiverade beteenden är baserade på individens behov av att känna sig kompetent och 

självbestämmande (autonomi). Det framhävs att dessa två psykologiska basbehov, tillsammans 

med samhörighet, ligger till grund för beteenden som uppstår av inre motivation och det krävs att 

dessa uppfylls för att upprätthållas. Förutsättningar som möjliggör att dessa behov tillfredsställs 

underlättar inre motivation. (Ryan & Deci, 2000) 

Forskning inom inre motivation lägger stor vikt vid förhållanden som framkallar, upprätthåller 

och förbättrar denna typ av motivation, samt jämför med vad som förminskar den (Ryan & Deci, 

2000). Experiment har visat att monetära belöningar underminerar den inre motivationen, då 

individerna har en tendens att känna sig mer kontrollerade och inre motivation övergår till yttre 

(Deci & Ryan, 2000). Vidare har forskning visat att övervakning, hot, deadlines och feedback 

leder till en förminskning av den inre motivationen. Detta beror på att individernas perception 

skiftar från att de utför uppgifter av egen fri vilja till att de kontrolleras av krav och tvång, vilket i 

sin tur har en negativ effekt på kreativitet, problemlösning, kognitiv flexibilitet och konceptuell 

inlärning. (Deci & Ryan, 2000) Deci och Ryan påstår således att om individers behov att vara 

autonoma är tillfredsställt leder det till positiva resultat, men med hot och tvång förminskas 

autonomin och den inre motivationen (Deci & Ryan, refererad i Deci & Ryan, 2000, s. 234). 
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Studier visar dock att olika typer av feedback kan ha olika typer av effekt på inre motivation. 

Positiv feedback ökar den inre motivationen i relation till ingen feedback (Boggiano & Rublem; 

Deci, refererad i Deci & Ryan, 2000, s. 234), och negativ feedback minskar istället den inre 

motivationen (Deci & Cascio, refererad i Deci & Ryan, 2000, s. 234). Deci och Ryan (2000) 

kopplar detta till behovet att känna sig kompetent, då positiv feedback får individer att känna sig 

kompetenta (ökad inre motivation) och negativ feedback istället genererar en känsla av att vara 

inkompetent (minskad inre motivation). Feedbacken är endast effektiv om individen känner sig 

ansvarig för sin prestation.  

Inom SDT är tillfredsställelse av autonomitet och kompetens väsentligt för inre motivation och 

nödvändigt för internalisering och förmågan att prestera effektivt (Gagné & Deci, 2005). Dessa 

behov har tydligast effekt på inre motivation, men även samhörighet spelar till viss del roll 

eftersom individer kan få en känsla av säkerhet och trygghet när de upplever samhörighet, vilket 

ökar den inre motivationen. Dock får kompetens och autonomitet större plats eftersom människor 

ofta engagerar sig i inre motiverat beteende i isolation, vilket indikerar att stöd från andra inte 

alltid är nödvändigt. (Deci & Ryan, 2000) 

2.4. Generationskonceptet och generation Y 

Som stöd till SDT, som generaliserar förklaringen till motivationen hos en hel befolkning, 

används generationskonceptet då studien undersöker studenter. Det finns ett antal olika metoder 

som används när begreppet ”generation” undersöks (Jaworski & Sauer, 1985). Dels kan det ses till 

en demografisk analys där en hel grupp av personer inom samma område undersöks, dels finns 

den sociologiska betydelsen där en grupp som delar ett antal olika kännetecken studeras. Utöver 

dessa finns även den genealogiska aspekten där det fokuseras på familj som generation. Då 

studien avser att titta närmare på beteende hos studenter där en majoritet ingår i ett visst 

åldersspann blir det därför rimligt att använda sig av generation i sociologisk betydelse.  

Inom den sociologiska betydelsen av begreppet generation finns generation Y, även kända som 

“millennials” och ett flertal andra namn beroende på vilken litteratur som används (hädanefter 

generation Y) (Martin, 2005). Generation Y är en benämning på åldersgruppen som kom efter 

generation X vilken består av folk födda under tidigt 1960-80 tal. Generation Y i sin tur omfattar 

personer födda under tidigt 1980- till sent 90-tal. Dessa kännetecknas av relativt hög utbildning 

med gymnasial och eftergymnasial skolgång. (Parment, 2008) Trots att generation Y inte är en 

teori per se utan enbart ett samlingsnamn för själva åldersgruppen finns det mycket information i 

form av forskning kring hur dessa beter sig och deras attityder. I samband med pensioner och 

krympande generationer har inverkan från generation Y på arbetsstyrkan börjat öka och enligt en 
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amerikansk studie från Bentley University (2014) beräknas generationen stå för 75% av 

arbetskraften vid 2025. Därför anser Kultalahti och Viitala (2014) att forskning kring hur dessa 

motiveras i arbetslivet blir allt viktigare.  

Enligt en studie genomförd av Barford och Hester (2011) är personer i generation Y mindre 

intresserade av monetär, yttre, belöning på arbetet än vad föregående generationer var. Istället 

värdesätter de faktorer som flexibel arbetstid samt möjlighet till personlig och professionell 

utveckling. Viljan bland personer i generation Y att ha flexibilitet i arbetet är något som stärks av 

undersökningen av Bentley University (2014). Gällande risk finns en del motsättningar om hur 

generation Y beter sig. Burns (2001) argumenterar för att unga personer är mer benägna att möta 

en riskfylld miljö då de har färre blockerande faktorer, medan andra undersökningar beskriver 

generation Y som mer riskaverta än tidigare generationer (Millenial, Branding & Monster, 2013). 

Det finns således ingen verifierad konsensus kring hur generation Y ställer sig till risk. Utöver 

ovan nämnda faktorer säger Kultalahti och Viitala (2014) att individer i generation Y värdesätter 

arbeten de är intresserade av, möjligheten att kunna kombinera sitt liv utanför jobbet med arbetet 

(work-life balance), feedback samt bra relationer på arbetsplatsen med kollegor och överordnade. 

Även Howe och Strauss (2000) beskriver personer i generation Y som lagspelare som föredrar 

teamwork.  

2.5. Sammanställning av teori och kopplingen mellan dem 

Syftet med detta avsnitt är att koppla ihop de olika teorierna nämnda i tidigare avsnitt och att 

sammanställa samt tydliggöra hur de sammanhänger för att göra det lättöverskådligt för läsaren. 

Genom att lyfta ut de olika huvuddelarna av varje teori och koppla samman dessa blir det lättare 

att framhäva vad det är som kommer att användas i senare analys samt vad resterande delar av 

uppsatsens undersökning är uppbyggd runt för att kunna identifiera motivationen hos 

studententreprenörer. En tabell har upprättats för att förklara hur SDT och generation Y samt dess 

beståndsdelar är sammankopplade. Teorier om entreprenörskap kommer att tas hänsyn till under 

empiriavsnitt och analys för att undersöka vidare om dessa hänger samman.  
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Figur 2. Egen sammanställd teoritabell över kopplingen mellan SDT och Generation Y. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens valda metod. Avsnittet redogör vidare för 

utformning av intervjuer samt urvalet av respondenter. Avslutningsvis förs en diskussion om studiens 

reliabilitet och validitet.  

3.1. Forskningsmetod 

För den primära datainsamlingen i denna studie användes en kvalitativ forskningsstrategi i form 

av intervjuer med personer inom generation Y som genomgått steget från att vara student till att 

bli studententreprenör. Då det var tidigare händelser som skulle undersökas sågs intervjuer som 

mest passande (Bryman & Bell, 2007). En studie som blickar bakåt i tiden definieras som en 

retrospektiv studie (NE, 2016). Denna typ av studie ansågs vara lättare att genomföra eftersom att 

det kräver mindre resurser då all sökt information redan finns och en studie över tid inte behöver 

göras. Vidare valdes en kvalitativ metod eftersom kvalitativ data ofta är förknippat med fyllighet 

och ett mer detaljrikt perspektiv då det baseras på ord istället för siffror (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012, s. 546). Den kvalitativa studien är därför bättre anpassad för att frambringa en 

djupare förståelse och därmed möjliggöra ett mer personligt perspektiv på de drivkrafter som 
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motiverade respondenterna till att bli entreprenörer. Studien undersöker studenternas egna 

perspektiv på motivation till entreprenörskap vilket är svårt att fånga med siffror och därför 

ansågs en kvalitativ studie vara ett bättre val. En kvantitativ studie ansågs ge för ytliga och 

entydiga svar då den ger en minskad möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar och själva 

kunna berätta om personliga åsikter, erfarenheter och förutsättningar som kan ha påverkat dem.  

Denna studie ses som en explorativ studie då förhållandet mellan motivationsforskning inom 

generation Y, SDT och insamlad data angående vad som motiverar studenter till att bli 

entreprenörer utforskades. En explorativ undersökning används för att förstå vad som händer och 

för att förstå sammanhang (Saunders et al., 2012, s. 171). Saunders et al. (2012, s. 171) beskriver 

en studie av explorativ karaktär som värdefull på så sätt att den tillåter informationssökaren att 

ställa öppna frågor för att få insikt inom ett ämne och specifikt för att klargöra förståelsen av ett 

problem vars natur är osäkert; i detta fall vad som motiverar studenter till att bli entreprenörer. 

Studien är byggd på att teorier kopplas till insamlad empirisk data i resonemangen kring syftet 

vilket anses vara av abduktiv karaktär (Psykologiguiden, 2016). För att försöka fånga uppsatsens 

syfte bedömdes det vara en bra metod att fördjupa sig i litteratur som berör ämnet och att 

komplettera med individuella intervjuer. Detta tillvägagångsätt låg sedan till grund för hur 

analysen utformades. 

3.2. Utformning av intervjuer och operationalisering  

I denna studie var intervjuerna uppbyggda på ett semi-strukturerat sätt för att kunna utnyttja 

flexibilitet och möjlighet att anpassa sig efter kvalitén på respondentens svar. Saunders et al. 

(2012, s. 378) påpekar att när det är nödvändigt att förstå de bakomliggande anledningarna till 

besluten som undersökningens deltagare har tagit eller att förstå anledningar till deras attityder 

och åsikter, kommer troligtvis djupgående eller semi-strukturerade intervjuer att behövas. Semi-

strukturerade intervjuer valdes eftersom det tillät den utforskande delen av uppsatsen att 

kontinuerligt utvecklas efter resultat av ny data och möjliga insikter, så ett till synes brett fokus i 

inledande stadie kunde smalnas av allteftersom forskningen fortlöpte. 

De semi-strukturerade intervjuerna delades upp efter huvudsakliga drag från teoriavsnitt då dessa 

ämnades testas mot empiriska resultat i analysen. Med SDT, forskning om generation Y och 

entreprenörskap som teorier resulterade detta i att intervjufrågorna delades upp i följande 

kategorier; A; Bakgrundsfrågor, B; Studententreprenör/generation Y, C; Autonomi vs 

kontrollerande motivation (inre och yttre), D; Kompetens E; Samhörighet, F; Avslutande frågor 

(Se bilaga 1). Tanken med upplägget var att förenkla analysen och återkopplingen av resultaten 

till teoritabellen. Dock överlappar teorier varandra till viss del vilket gjort att specifika 
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avgränsande rubriker inte var helt applicerbara på hur intervjun sedan kom att se ut. 

Överlappningen är också anledningen till att autonomi och inre och yttre motivation inte 

separerades vid utformningen av guiden, samt att kategorin studententreprenör/generation Y togs 

med. Svar som tydde på de olika kategorierna kunde nämligen fångas av samma fråga beroende 

på hur respondenten svarade. För att få en röd tråd i de semi-strukturerade intervjuerna användes 

intervjubilagan mer som vägledning snarare än en punktmall för hur intervjun senare tog form. 

Detta underlättade då respondenten och intervjuaren fick ett mer naturligt flyt i samtalet och i 

vissa fall kunde flera frågor besvaras i ett svar. Med anledning av det samt att svaren utvecklades 

olika beroende på hur intervjun såg ut och vad respondenten la vikt vid valdes det att presentera 

respondenterna var för sig i empirin, med en avslutande sammanfattning. De uppdelade frågorna 

användes i slutändan snarare som stöd till analysen och vad som skulle analyseras under vilken 

rubrik från teoritabellen. Beroende på utformningen av svaren kunde en del svar till viss del 

analyseras under andra rubriker. I teoritabellen delas inre och yttre motivation upp för att lätt 

kunna se vad som hör till vad, men i analysen ställs de mot varandra för att kunna resonera kring 

dem och jämföra då det framkom att det är en tunn linje mellan begreppen inom SDT.  

Intervjuerna ägde rum på platser som respondenten och intervjuarna kommit överens om 

tillsammans, och det varierade mellan arbetsplats, hemma hos respondenten och bibliotek. En 

intervju skedde med videosamtal över Skype då scheman inte gick ihop. Samtliga sju intervjuer 

varade under 35-55 minuter.  

3.3. Val av respondenter  

Urvalet av respondenter har sin grund i syftet med studien och dess frågeställning. Huvudkriteriet 

vid en kvalitativ studie är enligt Repstad (2007) att det förutsätts av forskaren att respondenterna 

innehar information som är relevant för syftet (s. 89). Vidare säger Eneroth (2005) att 

respondenterna ska vara någonstans i det stadie som studien avser undersöka, och att dessa 

förväntas ha kommit olika långt i processen som undersöks. Med detta menas att forskarna söker 

efter fall som är tidsmässigt olika. Respondenterna ska även ha olika egenskaper för att täcka så 

många aspekter som möjligt. (s. 111) Syftet med denna studie är att förstå vad som är 

motivationen för studenter att ta steget till att bli entreprenörer. Samtliga respondenter som valdes 

ut har under sin studietid på svenska universitet valt att starta ett företag samt tillhör generation Y 

och kommit olika långt i utvecklingen av företaget, vilket uppfyller kraven för undersökningen. I 

övrigt, för att få en viss spridning, har respondenternas företag i största möjliga mån ingen 

koppling till varandra och är verksamma i olika branscher. Två av respondenterna har dock startat 

företag tillsammans och studerar även samma utbildning. Detta var ett medvetet val för att se om 
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deras motivationsfaktorer var lika eller skiljde sig åt, och om de värdesatte olika saker. 

Intervjuerna skedde separat och respondenten fick inte reda på vad den andre svarat. För att 

försöka undvika bortfall av information i form av detaljer som glömts bort eller liknande, vilket 

kan vara en risk vid en retrospektiv undersökning, valdes respondenter som fortfarande är inne i 

uppstartsfasen av sina företag eller genomgått steget från idé till realisation inom de senaste tre 

åren. 

Valet av urvalsmetod grundades på Saunders et al. (2012, s. 282) guide om hur ett icke 

sannolikhetbaserat urval väljs (Se Bilaga 2). Modellen utvärderades och det som passade 

undersökningen bäst var en kombination av självvalt urval och snöbollsurval. Från början valdes 

personer ut i författarnas eget kontaktnät baserade i Uppsala och Stockholm, vilket var ett 

självvalt urval. Dessa fick sedan tipsa vidare om de hade andra kontakter som skulle kunna 

intervjuas och vara relevanta för studien som sedan kontaktades likt ett snöbollsurval (Saunders et 

al., 2012, s. 289).  

Självvalt urval går ut på att publicera information att det söks respondenter av viss karaktär 

genom lämplig media. Därefter får dessa anmäla sig frivilligt, alternativt tillfrågas dem direkt 

(Saunders et al., 2012, s. 289). I fallet med denna studie tillfrågades respondenterna direkt. Dessa 

individer motiveras ofta av att berätta sina känslor eller åsikt gällande undersökningen (Saunders 

et al. 2012, s. 289-300). Det finns dock en viss risk för subjektivitet då det kräver personer som är 

intresserade inom forskningsområdet och aktivt ställer upp. Vidare måste detta tas i beaktning då 

studien undersöker studenters egna perspektiv på bakomliggande motivation till entreprenörskap 

och därmed präglas resultaten av subjektiva åsikter, erfarenheter och förutsättningar. 

Respondenter kan exempelvis vilja framställa sig själva i bättre dager kring frågor beträffande 

bakomliggande motivationsfaktorer då de vill ge en projicerad önskad bild av sig själva. Detta är 

även en risk när respondenterna väljs ur författarnas kontaktnät, då de kanske inte vill erkänna 

mindre lyckade försök eller framstå negativt. Dessutom kan det vara så att personer som har haft 

företag men sedan avslutat eller misslyckats med dessa inte vill bli intervjuade. Ett sådant bortfall 

är värt att ta i beaktning då det kan bli snedvridet mot att de som intervjuas vill göra sin röst hörd 

och vill porträttera sig själva på ett visst sätt. Detta kan ha påverkat resultatet och följaktligen 

analysen, men där det har varit någorlunda uppenbart har det kommenterats.  

Snöbollsurval används när populationen som önskas undersökas är svår att komma åt och baseras 

delvis på att deltagarna frivilligt ställer upp på intervju. Insamlingsmetoden bygger på att 

respondenterna ombeds referera till ytterligare respondenter ur populationen. (Saunders et al., 

2012, s. 289) I fallet med denna undersökning tillfrågades respondenterna innan intervjun om 

rekommendationer på andra respondenter som passade in på kriterierna för uppsatsen. Det finns 
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även kritik mot snöbollsurval som enligt Lee (1993) är att det finns en stor risk för att det kan bli 

vinklat och homogent eftersom respondenterna troligen identifierar respondenter liknande sig 

själva. Repstad (2007) styrker att det är ett problem om respondenterna är för lika och menar att 

det är viktigt att respondenterna är heterogena för att ge en bredare och mer sanningsenlig bild och 

förståelse kring fenomenet som studien undersöker. Snöbollsurvalet utnyttjades endast i låg 

utsträckning för att få tag på de sista respondenterna eftersom det eftersträvades att 

respondenterna skulle ha en så liten koppling som möjligt. Gällande risken för vinklade svar anses 

det vara svårt att undvika då intervjuerna är subjektiva, detta tas med i beaktning vid analys och 

diskussion av insamlad data.  

3.4. Reliabilitet och Validitet 

I alla vetenskapliga studier bör trovärdighet och giltighet, det vill säga reliabilitet och validitet 

diskuteras. Enligt Saunders et al. (2012, s. 323) finns det ingen klar lösning på problemet att mäta 

ogiltighet, men det som kan göras är att bedöma i vilken omfattning datas giltighet är och fatta 

egna beslut kring det. Det som diskuteras är väsentligt för studiens kvalitet. 

För att öka validitet och reliabilitet spelades samtliga intervjuer in för att kunna gå tillbaka och 

lyssna igenom vad som sades, samt att få en grund till transkribering. Inspelning och 

transkribering genomfördes för att försäkra att respondenterna uppfattades rätt, för att förbättra 

intervjuarnas minne då snabba tolkningar gjordes under intervjun, samt för att minska risken att 

missa något väsentligt. Utöver detta antecknade en av intervjuarna kontinuerligt under 

intervjutillfällena för att ytterligare minimera risken att missa något väsentligt och för att ha en 

reserv ifall inspelningen inte fungerade. Att både spela in och anteckna är enligt Saunders et al. 

(2012, s. 396) fördelaktigt för studien och ett väsentligt medel för att kunna producera data som är 

tillförlitliga. 

Innan inspelningen påbörjades gav intervjuaren information till respondenten gällande etiska 

aspekter efter Vetenskapsrådets rekommendationer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2011). Respondenten tillfrågades om det godkändes att samtalet spelades in, förtydligade att 

personen kunde avbryta intervjun om denne ville och att studien kommer att finnas tillgänglig för 

respondenten. Respondenterna har getts möjlighet att granska transkriberingar och empiri efter 

intervjun men innan slutresultatet för att kunna verifiera att den data som samlats in är korrekt. 

Materialet har även sparats för att öka replikerbarhet och pålitlighet. Ingen av respondenterna har 

visat skepsis mot att intervjuas eller att det publiceras, men för att uppnå legitimitet i så stor 

utsträckning som möjligt kommer inga namn eller företagsnamn att nämnas i studien, då detta inte 

är ett krav för att kunna diskutera kring syftet.  
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Syftet i den här studien är att undersöka motivationen att gå från intresse till att bli entreprenör till 

att faktiskt bli det. Då det är steget från idé till förverkligande som ska fångas är det viktigt att 

respondenterna har genomgått detta steg, men det gör att det blir ett tillbakablickande perspektiv, 

det vill säga retrospektivt. Kritiken är att det kan minska tillförlitligheten på grund av omtolkning 

eller glömska (NE, 2016). Det är medvetet att respondenterna kan minnas något i 

uppstartsprocessen av sina företag annorlunda eller har glömt en del tankar kring beslutet. 

Dessutom kan det vara så att de som har drivit vidare sina företag har motivationen de känner just 

nu i åtanke, alltså motivationen till att driva sitt företag snarare än att starta ett företag. För att 

undvika detta utformades frågorna med åtanken att det var motivationen till att ta steget till att bli 

entreprenörer som ämnades fångas. Innan intervjun informerades även respondenterna om att 

detta var syftet. Trots att vissa respondenter har drivit sitt företag ett tag har alla startat nyligen 

och alla respondenter utom två är fortfarande studenter (de som inte är studenter avslutade 

studierna nyligen), vilket gör att de fortfarande har uppstartsfasen relativt färskt i minnet. 

Dessutom antas det vara troligt att respondenterna minns ett viktigt beslut som att starta företag 

trots tidsaspekten.  

Vidare finns det en risk för att frågorna har misstolkats eller varit ledande, och således att 

respondenten inte svarar på det frågan avsett. Att frågorna måste bli förstådda av respondenten på 

samma sätt som intervjuaren har för avsikt, samt tvärtom för svaren, påstår Foddy är väsentligt för 

studiens validitet och reliabilitet (Foddy, refererad i Saunders et al., 2012, s. 429). Eneroth (2005) 

framhåller vikten av samspelet i en intervju då missförstånd successivt kan nötas bort eftersom 

yttranden följer växelvis mellan deltagarna (s. 68). Semi-strukturerade intervjuer öppnade upp för 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor från bägge håll om det uppstod några otydligheter vilket 

gjorde att missförstånd kunde minskas. Dessutom skapade samspelet en stämning som gjorde att 

samtalet inte kändes spänt eller onaturligt, vilket var viktigt för att få respondenterna att känna sig 

bekväma och på så sätt förhoppningsvis ge mer sanningsenliga svar.  

 

4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna som anses relevanta för studien. Dessa ligger 

sedan till grund för vidare analys, slutsats och diskussion i nästkommande avsnitt.  
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4.1. Respondent 1 - Man 25 år  

Respondenten har tidigare studerat kandidatprogrammet inom ekonomi i Uppsala, men studerar 

nu Digital Business på den kreativa yrkeshögskolan Hyper Island (HI). Utbildningen i Uppsala 

valdes med anledning av intresset för ekonomi och HI valdes för att utveckla spetskompetens och 

kunna vara i framkant på marknaden han senare vill ut på. Under ett crossprogram-projekt på HI 

skapades kontakt med de fem personer han nu har startat företag med. Företaget arbetar med 

innovation som konceptbyrå. Där skapar de olika typer av idéer som säljs vidare till andra företag, 

men de gör också marknadsföringsprojekt riktade mot företag och organisationer. De startade 

företag startades tillsammans för att de samarbetar bra, har olika kompletterande kompetenser och 

för att kunna diskutera idéer samt för att respondenten skulle tycka att det vore tråkigt att arbeta 

själv. Han påpekar att få människor startar företag själva numer och framhåller att ett bra team, 

med rätt person på rätt plats, är grundläggande för att starta företag. Dock är bolaget inte 

registrerat än utan de testar med olika projekt först för att vara säkra på att teamet fungerar och att 

alla är dedikerade för att minimera riskerna.  

Kompetens av nytta för respondenten i uppstarten menar han har kommit från arbetslivserfarenhet 

och föreningsarbete, samt självstudier. Ytterligare faktorer som framhålls som viktiga i 

utvecklingen av idé till verklighet är att arbetsuppgifterna är intressanta och roliga, att det är något 

respondenten brinner för och ser potentialen med. Han vill känna att “det här har jag skapat”, 

tillsammans med ett team där alla står bakom samma vision och som han trivs att arbeta med. 

Respondenten framhäver att det är för hans egen skull han vill skapa sig ett namn, och bryr sig 

egentligen inte om vad andra tycker. Han ser inte entreprenörskap som en statussymbol som 

motiverat honom till yrket, men tror att många andra gör det och har drömmar om att skapa nästa 

Spotify eller Skype. Han påpekar att om folk startar företag för att bli kända eller rika som 

huvudmål kommer de antagligen att misslyckas ganska snabbt.  

Själv har respondenten inte gått in med inställningen att finansiell ersättning var ett viktigt mål. 

Han vill ha en lön i framtiden, men vet att det kommer att dröja. För tillfället lever respondenten 

på CSN vilket innebär att han inte behöver oroa sig för inkomst. Han tror att han kommer att 

fortsätta leva på motsvarande belopp så länge han brinner för det han gör, känner att det kan bli 

stort, och inte tar samma väg som sina vänner, sedan kommer pengarna därefter. I samband med 

detta nämns att det krävs mycket vilja för att förverkliga sin idé men även att ha viljan kvar om 

det kommer motgångar. Självförtroendet är mycket viktigt för att våga starta eget. På HI arbetar 

de mycket med feedback, både positiv och negativ, vilket även införts på företaget. De har fått 

lära sig att hantera det och påverkas inte speciellt mycket av det.  
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Att kunna leva fattigt framhålls, tillsammans med flexibilitet och mycket tid, som anledningarna 

till att företaget startades under just studietiden, men också för att han tror att orken inte finns 

senare med ett riktigt jobb. Detta i kombination med att det var rätt team att arbeta med, bra 

timing, en bra idé som är kopplat till respondentens intresse och att viljan att starta eget fanns var 

avgörande faktorer för respondenten att starta företaget.  

4.2. Respondent 2 – Man 23 år  

Respondenten går utbildningen industriell ekonomi (indek) på KTH med inriktning energisystem. 

Utbildningen valdes därför att han ville läsa ett ekonomiprogram men samtidigt få med teknik och 

matematik. På indek blir studenterna exponerade mycket mot managementkonsultyrket vilket 

gjorde att respondenten blev intresserad av det. Det sociala kontaktnätet framhölls även det som 

viktigt då flera personer i deras närhet startade företag vilket påverkade och gjorde att de blev mer 

intresserade samt fick fler personer att diskutera med. Därefter bestämde respondenten att prova 

på att starta en egen konsultfirma tillsammans med sina klasskamrater. Målet med företaget var att 

få erfarenhet och stärka sitt CV för att kunna få drömjobbet snarare än att skapa sig ett namn. 

Företaget är ett studentkonsultföretag som erbjuder hjälp till företag på samma sätt som 

managementkonsulter gör men något enklare. Assistansen är framförallt riktad mot 

effektiviseringsproblem men företaget arbetar med ett brett spektrum av problem.  

Tidigare erfarenhet som har hjälpt respondenten under uppstarten och drivandet av sitt företag var 

utbildningen då de arbetar mycket med liknande problemlösning och analys i skolan. Under 

uppstart framhöll han att det är viktigt med självförtroende och att han tror på det han levererar. 

Att starta upp företag sågs som riskfritt då han som student hade tid över, extrajobb och CSN samt 

att det inte behövdes finansiering för att skapa ett handelsbolag. Om det inte gick tänkte de lägga 

ner företaget och till en början gjordes flera arbeten kostnadsfritt för att få referenser.  

Därutöver såg respondenten att rätt personer att arbeta med var en viktig aspekt. Speciellt för att 

kunna avlasta arbetsbördan och få in flera kompetenser i företaget för att kunna diskutera idéer, 

utmaningar och frågor. De viktigaste faktorerna för motivation till att starta företag sa han var det 

häftiga i att få skapa något själv, att utmana sig på ett personligt och professionellt plan samt att 

det är ett intressant arbete. Dessa faktorer var enligt respondenten viktigare än att tjäna pengar. 

Vidare berättade respondenten att det är viktigt att ha motivationen att lägga ner tiden som behövs 

då det i perioder tar mycket tid med företaget.  
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4.3. Respondent 3 – Man 25år  

Respondenten läser sista året på civilingenjörprogrammet industriell ekonomi på KTH. 

Utbildningen valdes med anledning av blandningen mellan teknik och business management. På 

skolan fick han höra redan från första gästföreläsarna att bra betyg inte räcker till, det måste till 

något mer för att sticka ut, vilket bidrog till viljan att starta eget. Företaget startades med tre 

klasskompisar och var utformat som ett studentkonsultföretag, en enklare version av ett 

managementkonsultföretag. Företagstypen valdes främst för att de utsattes för mycket information 

kring konsultföretag från skolan, de flesta i omgivningen hade den branschen som mål efter 

studierna samt att respondenten tycker om att arbeta med analytiskt arbete och problemlösning. 

Företaget fokuserar mest på analys, marknadsföring och strategiarbete för att hjälpa andra företag 

och till en början arbetade de kostnadsfritt. Respondenten la stor vikt vid att vara flera stycken i 

företaget samt att det är personer som samarbetar bra med varandra. Framförallt för avlastningens 

skull, men också för att det var en trygghetsfaktor med flera kompetenser att tillgå och personer 

att diskutera med. Samtidigt berättade han att självförtroende är viktigt i uppstarten tillsammans 

med självinsikt, “du måste veta vad du kan och vad du gör bättre än andra.” 

Konsultföretaget startades under studietiden delvis för att tillföra mer erfarenhet till sitt CV då 

respondenten vill arbeta med det yrket i framtiden, men också för att det var roligt och intressant 

med erfarenheten att få göra riktiga projekt åt kunder och utvecklade respondenten på ett 

personligt och professionellt plan. Dessa faktorer angavs som viktigast i motivationen att starta 

upp företag. En annan faktor som bidragit enligt respondenten är att han såg andra som drev 

företag under studietiden och blev imponerad. Han anser att vara entreprenör blivit lite statusfyllt 

men tycker inte att entreprenörskap som statussymbol påverkat honom i motivationen till att starta 

företag. Respondenten påpekade vidare att det var kompetens och erfarenhet via skolan som var 

relevant för uppstart och drivande av företaget. 

Eftersom att företaget var i form av ett handelsbolag såg respondenten ingen ekonomisk risk då de 

inte har investerat något monetärt. Däremot var han medveten om risken med att driva ett 

handelsbolag eftersom att de kunde hållas personligt betalningsansvariga vid konkurs, men det var 

inget som oroade respondenten. Att generera vinst var inte fokus i företagandet enligt honom då 

de flesta projekten genomfördes kostnadsfritt för att skapa erfarenheter och kontakter, dock 

nämner han att kunna ta betalt var ett roligt delmål. Om enbart pengar hade varit målet hade det 

behövts kämpas lite för länge utan att veta om det kommer att bli någon utdelning för att han 

skulle ha orkat med.  
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4.4. Respondent 4 – Man 24 år 

Respondenten har studerat Nationalekonomi på Uppsala Universitet, men beskriver sig som 

ingenjörslagd och har sedan han var ung känt att han vill hålla på med entreprenörskap. 

Respondenten valde en utbildning som skulle vara bra inför framtiden, men inte skulle ta mycket 

tid så att han kunde driva företag vid sidan om. Företaget är inriktat mot att sälja och bygga 

solceller för kommersiellt bruk. De förenklar för konsumenten att välja solceller som 

energialternativ genom att bland annat strömlinjeforma den administrativa processen i sin tjänst. 

Företaget började som två personer, där han träffade sin partner via föreningslivet under 

studietiden. Egentligen tycker respondenten att det är skönast att göra allt själv för då vet han “att 

det blir bra gjort[...]att det blir gjort på det sättet som jag vill att det ska bli gjort på”. 

Respondenten säger dock att det är bättre att ha med folk som kompletterar hans kompetenser och 

ett bra team då det inte går att göra allt själv även om viljan finns. Han uppger att det hade varit 

svårare om han var själv men nu kan de motivera varandra, vilket anses vara bra även om de 

bråkar ofta. Enligt respondenten gäller det att hitta vägar runt problemen och vända allt till det 

positiva. Detsamma gäller om företaget får negativ feedback utifrån. 

Att starta företag under studietiden var ett naturligt steg uppger respondenten. Tiden fanns, båda 

parter i företaget var snart klara med sina utbildningar och funderade på vad de skulle göra härnäst 

samt att det var kopplat till den andre personens uppsats. Respondenten uppger att de arbetat 

mycket och att vägen har inneburit många med och motgångar med risker både i form av kapital 

och att det är stora saker de håller på med som måste stämma, både när de monterar solceller och 

administrativt. Det som motiverar respondenten att fortsätta ta risker är adrenlin och att det är kul 

att göra något eget. När det har varit kämpigt har han ibland velat ge upp, men han lever efter att 

hårt arbete ger resultat och att det gäller att fortsätta så länge han tycker att det är roligt och han 

trivs. Han uppger att pengar därför inte är en primär drivkraft men är däremot ett indirekt tecken 

på att det han tycker är roligt även är bra och lyckat. Primära drivkrafter hos respondenten är 

personlig utveckling och förbättring, intressanta uppgifter, möjlighet att ta eget ansvar och att 

sätta sitt eget namn på något. 

Kontaktnät och relationer uppges vara fundamentalt, och har hjälpt mycket i uppstarten. Familj, 

vänner, investerare, rådgivare, aktörer med flera har hjälpt till med att sätta dem i kontakt med rätt 

personer och med att motivera dem vilket anses som viktigt av respondenten. Han menar att 

självförtroendet är viktigt och måste uppmuntras, samt att kunna understödja andras 

självförtroende genom att säga ”du är ju svinduktig på det här, klart du ska fortsätta med detta” då 
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det kan göra mycket. Mycket av att driva företag handlar om att hantera människor, vilket han 

även lärt sig genom studentliv och tidigare arbetslivserfarenhet.  

Företaget har en miljöapproach vilket är kopplat till respondentens stora intresse för hållbar 

utveckling, som han har studerat både på gymnasiet och universitet och alltid ansett var den 

roligaste frågan. Entreprenörskap är enligt respondenten statusfyllt, men för honom är det 

viktigare att det han gör är roligt. Han ser det som roligare att starta företag än att driva dem och 

letar alltid efter nya utmaningar. Avslutningsvis säger han att det ska vara hjärta som driver och 

inte framgång eller pengar, samt att det ska vara för en god sak.  

4.5. Respondent 5 – Man 26 år 

Respondenten har en entreprenörskapsexamen från Örebro Universitet, snart en kandidat i 

management från Uppsala Universitet, samt en del fristående kurser inom juridik. Utbildningarna 

valdes då de ansågs nyttiga för respondentens framtida planer med syftet att han vill erhålla en 

ekonomiekandidat. Han hävdar att han kan lite om mycket och skrapar mest på ytan, men har fått 

företags- och säljkompetens genom arbetslivserfarenhet samt ett brett kontaktnät, vilket framhävs 

som värdefullt när företaget är litet. Företaget som startades under studietiden startades med en 

kompis för att kunna komplettera varandra då de hade olika kompetenser som båda var värdefulla 

för företaget. Företaget erbjuder illustrationer till företag och privata konsumenter där de primärt 

producerar och säljer bildillustrationer men erbjuder även CAD-ritningar där de riktat sig mot 

personer som behöver tekniska lösningar i ett presenterbart format. De har dock testat många 

olika sorters företag i försök att komma fram till vad de vill göra om tio år, vilket kan återfinnas i 

respondentens uppväxt då han alltid testat att sälja och köpa saker.  

Under studietiden fanns enligt respondenten mycket tid och möjlighet att vara flexibel och att 

testa olika saker. För fem år sedan kunde respondenten fundera en vecka på en idé och sedan 

testa, men de flesta idéer hade kort livstid och ledde mest till att han spenderade pengar. 

Respondenten uppger att CSN är en säkerhet som ger möjlighet till att prova på sina idéer. Nu tar 

det längre tid innan de testar och idéerna delas upp i olika fack. De har lagt upp det så för att 

minimera riskerna. Att vara entreprenör ser respondenten som ett komplement till studierna. När 

han är klar ska han arbeta två till tre år för att få relevant arbetslivserfarenhet trots att han inte 

trivs med att vara anställd för att komma dit han vill vara om några år med sitt eget företag. 

Största anledningen till att respondenten är entreprenör är för att det är stimulerande. Han berättar 

att han måste ha något att fundera på, annars skulle han bli deprimerad. Alla idéer diskuteras med 

kompisar, vilket anses vara viktigt för respondenten som framhåller att det är oförnuftigt att inte 
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prata om sin idé. Negativa kommentarer gör att respondenten tänker efter en extra gång, men det 

påverkar inte motivationen. Enligt honom är det en trigger att bara prata om entreprenörskap och 

skapande, och det spelar ingen roll om det är genomförbart eller saker de kommer att tjäna pengar 

på. Hittills har respondenten inte tagit ut någon lön eftersom det “dödar” det de har och att han 

blir beroende av företaget på ett annat sätt. Istället nämns personlig utveckling, förbättring, viljan 

att lära sig, möjlighet till eget ansvar och flexibelt arbete som högt prioriterade anledningar till att 

starta företag och testa idéer.  

Självförtroende framhålls också som mycket viktigt av respondenten, “Utan självförtroendet så 

vågar du ju inte testa dig fram. Och entreprenörskap[...]är mycket att testa sig fram.” 

Självförtroendet har växt med att testa olika idéer och att vara entreprenör, och han beskriver att 

han känner sig oövervinnlig vilket var en stor anledning till att starta ett nytt företag. Detta visas 

också i negativ feedback från individer respondenten inte känner då han inte bryr sig om vad de 

tycker. Viktigaste motivationsfaktorerna för respondenten är skapande, att det är utvecklande, 

möjlighet att kunna påverka och vart du kan påverka samt någon form av självständighet.  

4.6. Respondent 6 – Man 26år  

Respondenten är en tidigare studententreprenör med civilingenjörsutbildning, inriktning 

industriell ledning och innovation. Under utbildningen insåg han att det var ekonomi och 

affärsutveckling han ville inrikta sin master mot. Respondenten uppgav att han alltid tyckt om att 

“pyssla” med saker vilket han styrker genom tidigare arbetslivserfarenhet inom startups i olika 

former. Där har respondenten haft positioner som går hand i hand med affärsutveckling.  

Utöver detta uppger respondenten att en av de mest givande delarna från sin arbetslivserfarenhet 

har varit inom Entrepreneurs Academy där mycket fokus ligger på innovation och startups. 

Erfarenheten tillsammans med intresset mynnade sedan ut i en affärsidé om Uppsalas första co-

working center för små startups och entreprenörer. Det innebär att en nytänkande kontorsyta 

skapas med rätt miljö för dessa så att de kan öka sina chanser att lyckas. “Och det dem gör då är 

att betala för en kontorsplats och så får dem tillgång då till en jävla massa grejer som de hade haft 

svårt att åstadkomma på egen hand helt enkelt.” Detta är enligt respondenten ett beprövat koncept 

sedan tidigare men saknas i Uppsala. 

I startandet av företaget framhåller respondenten att en viktig punkt var att han inte ville starta 

företaget ensam. Samtidigt framhåller han att tro på sig själv är viktigt och att bra självförtroende 

är grundläggande, annars skulle han aldrig ha börjat. Att starta med andra var dels för att kunna 

diskutera idén med någon, och dels för att han inte vill sitta själv då han tror att han kommer att 
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bli lite “galen” av det. Vidare kom det fram att i vissa fall kan han känna sig styrd då det blir flera 

olika viljor.  

Riskminimering sågs som en viktig punkt för respondenten. Han ser sig själv som trygghetssökare 

och om det inte var för att han var student hade han kanske inte prövat på entreprenörskapet. 

Enligt honom har studenter inte något att förlora då det inte finns många förpliktelser men mycket 

tid samt monetära medel att falla tillbaka på i form av CSN. Under intervjun framkom det att en 

stor anledning till att starta företag handlade om att göra skillnad, jaga ett intresse och få känslan 

av att skapa något eget snarare än att få hög finansiell avkastning, även om det också spelade roll 

att få in pengar för att kunna överleva. För att starta företag sa respondenten att 

genomförandekraft och disciplin är vitalt medan han framhåller att arbetet för honom själv måste 

vara intressant, roligt och matcha egen kompetens för att han ska vara driven. 

4.7. Respondent 7 – Man 25år  

Respondenten har studerat nationalekonomi vid Uppsala universitet. Utbildningen valdes tack 

vare intresset för siffror ursprunget från en arbetsbakgrund som inneburit mycket arbete med 

sådant; framförallt från försäljning, marknadsföring och chefspositioner. För respondenten 

genomfördes studierna av intresse snarare än i syfte att ha nytta av det i framtiden. Tiden som 

student sågs som ett perfekt tillfälle att starta företag eftersom att det fanns överskott av tid, CSN 

att falla tillbaka på, en omgivning med drivna människor och att han hade identifierat ett behov att 

bygga ett företag på.  

Respondenten uppgav att han varit företagsam sedan barnsben och drivit flera olika företag samt 

under senare delen i livet arbetat mycket med sälj i olika former. Sina företag har han nästan 

uteslutande drivit själv och företaget under studietiden drevs också självständigt då respondenten 

ansåg det vara en naturlig process. Han berättar att självförtroende är “extremt viktigt”, annars 

hade han nog lagt ner sitt företag då företagande enligt honom är lite utav en berg-och-dalbana. 

Han påpekar att personer måste våga ta steget och starta medan det går, framförallt under 

studietiden då det är den bästa tiden angående risk, tid och övrigt ansvar och framhäver också att 

för att starta företag måste personen vara lite utav en risktagare.  

Idén till företaget kom till efter det att han arbetat själv som konsult och där identifierat ett behov 

han kunde fylla på egen hand med hjälp av inhyrd arbetskraft. Företagets affärsidé var att svara på 

vad studenter egentligen blir av en utbildning, något som enligt respondenten var ganska otydligt. 

Det fungerade genom en kombination av studieguide och Linkedin som kopplade ihop 
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Linkedinprofiler med utbildningar i en sökmotor där det går att söka på en utbildning och få fram 

personers Linkedin och se vad de gör idag och vice versa.  

Respondenten uppger att det inte fanns något bakomliggande intresse för varken produkten eller 

marknaden, det var snarare intresset för själva entreprenörskapet som drev honom. Identifierandet 

av ett behov, att skapa något eget samt att kunna utvecklas på ett professionellt och personligt 

plan var motivationen till att starta eget men sedan var det den monetära aspekten som fick honom 

att fortsätta driva företaget då han ser finansiell utdelning som viktigt i det långa loppet. Visionen 

när han startade företaget var friheten, som han senare insåg inte var stor med allt arbete som 

krävdes. Utöver detta fanns det ingen direkt vision utan företaget drevs för att det var roligt. 

Respondenten har alltid haft mycket idéer och vetat om att han vill vara entreprenör och driva eget 

istället för att vara anställd. Entreprenörskap är något som respondenten sett bli mycket populärt 

de senaste fem åren och sammankopplat med status. Han medger att det delvis har påverkat 

honom men att det inte var avgörande för att starta företag.  

4.8. Sammanfattning  

Alla intervjuade respondenter drev företag med uppgifter inom det de antingen har 

arbetslivserfarenhet från eller någon utbildningsbakgrund inom som kunde stödja dem i deras 

arbetsuppgifter. Fem av sju angav att det var arbetslivserfarenheten snarare än utbildningen som 

har varit den viktigaste kompetensen de använder sig av i företagandet. Kompetens var av stor 

vikt enligt respondenterna, men i bemärkelsen att det behövs rätt kompetens i startandet av 

företaget för att det ska fungera och att de tog in partners som matchade glappet i kompetens.  

Synen på samhörighet skiljde sig bland respondenterna där en av studententreprenörerna föredrog 

att arbeta ensam då det föll sig naturligt enligt honom. Detta påpekade ytterligare en respondent 

och sa att om han gör allt själv blir det “bra gjort” och på det sättet han tänkt sig. Dock angav 

majoriteten av intervjuobjekten att teamet var mycket viktigt samt att det måste vara ett team som 

har rätt kompetens och kan samarbeta väl. Teamet var viktigt för att kunna diskutera idéer, få 

feedback, kunna dela upp arbetsuppgifter och få in ytterligare kompetens till företaget. Att ha flera 

personer i företaget gör att det blir en viss typ av trygghet enligt en person. Därutöver anges 

kontaktnätet och förmågan att hantera människor ha stor betydelse hos respondenterna.  

Genomgående i undersökningen framgick det tydligt att respondenterna ville driva företag och 

ingen gjorde det för att de kände att de var tvungna. De ville göra det då de blev uttråkade av för 

mycket fritid och för att tid fanns under studietiden. Två respondenter påverkades av att det 

startades många företag runtomkring dem på deras utbildning och att det fanns påtryckningar via 
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skolan. De uppgav att de startade företaget för att det kan ge bra erfarenhet inför framtida yrke 

och ser bra ut på CV:t. I kontrast gjorde två respondenter tvärtom och valde framförallt sin 

utbildning för att kunna starta företag vid sidan om eftersom det fanns tid över. 

Vidare var möjligheten till att vara flexibel en stor anledning till att respondenterna valde att starta 

företag under studietiden. Samtidigt vittnade flera respondenter om att de fick utstå låg grad av 

flexibilitet i och med den stora mängd tid de fick lägga ned i sina företag.  

Samtliga respondenter uppgav att de drevs av viljan att skapa något eget och att de gör det för sin 

inneboende tillfredsställelses snarare än för någon yttre faktors skull. Alla respondenter höll med 

om att vara entreprenör har gått mot att bli statusfyllt och att det är “inne”. Ingen av de intervjuade 

sa att det var en huvudfaktor till att vilja bli entreprenör men två medger att det kan ha påverkat 

viljan att fortsätta inom yrket.  

Att arbetsuppgifterna skulle vara intressanta och roliga var något samtliga betonade som en viktig 

del i att vilja bli och fortsätta vara entreprenör. Majoriteten i undersökningen angav även att de 

haft en inre motivation sedan ung ålder att skapa egna saker. Att de brann för sin idé ansågs som 

viktigare än att tjäna pengar, även om det var ett långsiktigt mål att kunna få ut pengar i ett senare 

skede. En respondent uppgav att pengar var ett kvitto på att det han tyckte var roligt samtidigt var 

lyckat. Alla respondenter såg det som att studietiden var den bästa möjliga tiden att starta företag 

då risken var mycket låg, både monetärt och i övrigt. Dock fanns meningsskiljaktigheter mellan 

respondenterna kring risk. En respondent betonade att personer till viss del måste vara risktagare 

som entreprenörer, medan andra blev det under studietiden specifikt för att undvika risker och 

hade riskminimering som en stor del av tankesättet. 

5. Analys 

I analysavsnittet analyseras empirin utifrån teoriernas beståndsdelar. Rubrikerna och 

operationaliseringen härrör från teoritabellen (se figur 2). 

5.1. Kompetens 

Respondenterna drev företag med uppgifter inom det de antingen hade arbetslivserfarenhet inom 

eller utbildningsbakgrund som kunde stödja dem i deras arbetsuppgifter vilket kan tolkas som att 

inneha rätt kompetens och vara bra på uppgifterna i sitt arbete ansågs som viktigt. Detta kan 

kopplas till bashovet kompetens inom SDT och att det är en av de viktigaste delarna för kunna 

känna sig effektiv och på så vis bli psykologiskt tillfredsställd. Det framkom också att om en 

kompetens saknades kunde den kompletteras med andra teammedlemmar vilket i sig tyder på att 
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individen inte själv behöver inneha rätt kompetens för att känna sig motiverad, men att det 

behöver finnas inom företaget nära till hands.  

Kompetens kopplas inom SDT till inre motivation men det finns även en tendens i de olika 

graderna av internalisering, då det kan finnas andra bakomliggande mål eller avsikter för att 

inneha rätt kompetens. Det kan exempelvis vara ett mål med företaget att utveckla sin kompetens 

snarare än att ha den från början. En majoritet framhöll att professionell och personlig utveckling 

var en stor motivationsfaktor till att starta och driva eget. Det kan tolkas som att de strävar efter 

att utöka sin kompetens på både ett personligt och professionellt plan, vilket i sin tur kan tolkas 

som att viljan finns att utnyttja kompetensen de utvecklar från att vara entreprenörer till andra mål 

i livet. I detta fall kan det likställas med identifierad eller integrerad reglering, alltså de två sista 

graderna av yttre motivation, inom SDT. Inom generation Y hävdar dock Goudreau att 

professionell och personlig utveckling skapar inre motivation hos individer. Det kan argumenteras 

för att det startar som yttre motivation men att det övergår till inre motivation efter internalisering. 

Generellt kan det tolkas som att antingen inneha eller utveckla kompetens är av relativt stort värde 

för respondenterna i motivationen att bli entreprenörer och gynnar den inre motivationen, vilket 

stämmer in både på generation Y och SDT.  

Vidare framhöll alla respondenter att självförtroende var viktigt som entreprenör. Hög grad av 

självförtroende kan tolkas stärka ens ego, medan en låg grad kan utgöra grund för att individen 

oroar sig. Respondent 5 beskriver sig som oövervinnlig då hans självförtroende har växt med 

entreprenörskapet och hans tidigare testande av idéer vilket var en motivationsfaktor till att starta 

ett nytt företag. Att stärka sitt ego är kopplat till introjekterad reglering inom yttre motivation, 

men självförtroende kan även tolkas som inre motivation då personen känner sig kompetent och 

självsäker inom det område de är verksamma inom är väsentligt för att kunna uppnå eller förhöja 

den inre motivationen.  

5.2. Samhörighet 

Gällande samhörighet var det spridda åsikter bland respondenterna. Respondent 7 föredrog att 

arbeta ensam och respondent 4 ville egentligen kunna göra allt på sitt sätt, vilket kan peka på att 

autonomi för vissa respondenter är viktigare än samhörighet. För dessa två går det emot teorier 

om att generation Y föredrar teamwork samt att samhörighet enligt SDT är väsentligt för att 

upprätthålla inre motivation. Trots det startade respondent 4 inte företaget själv då han behövde 

komplettera sin kompetens. Det faller i enlighet med det Deci och Ryan säger om att individen 

inte behöver samhörighet i samma utsträckning som de två andra basbehoven, men att det 

fortfarande behövs. Dock ansåg majoriteten av respondenterna att teamet var viktigt och några 
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framhöll team, kontaktnät, och att vara kapabel att hantera människor som grundläggande när du 

startar ett företag, något som också kan betraktas höra till samhörighet. Teamet ansågs som viktigt 

för att ha någon att bolla idéer och få feedback från samt dela upp arbetsuppgifter och få 

ytterligare kompetens till företaget. I detta fall kan resultatet i sig tolkas som att det sammanfaller 

med SDT, men att samhörighet har större roll än vad Deci och Ryan tidigare beskrivit. Detta 

eftersom det verkar eftersträvas att få en säkerhet och trygghet genom att få in flera kompetenser i 

företaget. Det kan visserligen också tolkas som att kompetens får en större plats än samhörighet, 

men att full potential uppnås med hjälp av andra. Att ha andra personer i företaget verkar dock 

mer viktigt än att kunna bestämma allt själv för de flesta av respondneterna, vilket även stämmer 

med teori kring generation Y som säger att samhörighet är en stor del av karaktärsdragen för 

generationen.  

5.3. Autonomi  

Genomgående i undersökningen framgick det tydligt att respondenterna ville driva företag, vilket 

kan kopplas till autonomi och att aktiviteter genomförs för att de vill snarare än för att de måste. 

Dock uppgav två av respondenterna att de påverkats av att det startades många företag 

runtomkring dem och även att det fanns uppmaningar via skolan att de borde göra något mer än 

att bara ha bra betyg för att sticka ut. Det kan tolkas som att de startade företag för att det kände 

att de måste för att kunna sticka ut från resterande som studerade samma sak, men det fanns inga 

incitament att de kände tvång utan båda uppgav att huvudanledningen var att det var kul och att de 

ville lära sig inför framtida anställningar. Detta kan kopplas till internaliseringsprocessen inom 

yttre motivation, då de känner att det är självbestämt och kan likställas med sig själv och sina egna 

mål, men påverkas av yttre regleringar och därmed att det är kontrollerande till en viss mån. Värt 

att notera är att respondenterna uppgav i princip samma svar oberoende av varandra vilket tyder 

på att antingen skolan alternativt de olika personerna har influerat deras attityder och avsikter till 

att starta eget, men att den externa påverkan har internaliserats och att det kan uppfattas som sitt 

egna självbestämda beteende. 

En del av autonomi är att uppleva självständighet med möjlighet att ta ansvar för sina egna 

handlingar. Endast två av respondenterna svarade specifikt att möjlighet till eget ansvar var en 

viktig faktor för att starta företag vilket kan tolkas som att möjlighet att vara ansvarstagande i sitt 

arbete inte var den primära faktorn. Å andra sidan svarade samtliga att de ville känna att de skapat 

något eget vilket kan korrelera med ansvar för sin egen handling och att respondenterna strävar 

efter att vara den primära källan för sitt beteende. Inom SDT är den strävan väsentlig för hur 

kreativt, uthålligt och engagerat en person utför sina uppgifter. Tydliga kopplingar kan dras till 
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teorier om entreprenörskap som framhåller att entreprenören är högpresterande och kreativ, och 

att autonomi då skulle vara väsentligt för uppnå detta. Samtidigt startade majoriteten företag med 

någon annan, vilket skulle kunna innebära att individerna inte helt kan vara självbestämmande och 

ensamt ta ansvar för sina egna handlingar. Även i detta sammanhang kan det därför diskuteras 

huruvida motivationen är helt autonom, men det är inte heller helt ickeautonomt. På så sätt 

indikerar det att SDTs teorier om att graden av autonomitet kan variera stämmer.  

Inom generation Y anses möjlighet till flexibilitet vara viktigt vilket också kan kopplas till 

autonomi då det kan innebära att individer själva får bestämma över sitt egen tid. Möjligheten till 

att vara flexibel var en stor anledning till att respondenterna startade företag under studietiden 

vilket kan tyda på att det är en viktig motivationsfaktor, även om andra faktorer tog större plats. 

Att kunna bestämma över sin egen tid kan kopplas till att vara självbestämmande utan kontroll 

från någon över sig. Samtidigt vittnade flera respondenter om att de fick utstå låg grad av 

flexibilitet i och med den stora mängd tid de fick lägga ned i sina företag. Med mycket arbete 

försvinner en del av work-life balance som anses vara viktigt för generation Y, men däremot 

verkar det vara värt det för respondenterna då de drevs av sitt intresse och tron på idén. En 

tänkvärd tolkning av de resultaten kan vara att inre motivation trycker ut viljan för flexibilitet om 

tillräcklig passion och intresse finns för den egna idén och företaget.  

5.4. Inre och yttre motivation 

Under upprepade tillfällen under intervjuerna uppgav samtliga respondenter att de drevs utav 

viljan att skapa något eget, att de gör det för sin inneboende tillfredsställelse snarare än för någon 

yttre faktors skull. Majoriteten uppgav att det var viktigt att arbetsuppgifterna skulle vara 

intressanta och roliga, och så fort de inte tyckte det var roligt eller utmanade längre skulle de sluta 

hålla på med det de gör. Ett resultat som framkom var dock att det inte nödvändigtvis var tvunget 

att vara idén respondenten brann för, utan entreprenörskapet i sig. Att de brann för vad de gjorde 

eller att det var för en god sak ansågs dock som viktigare än att tjäna pengar, likt det Bjerke 

beskriver om entreprenöriell verksamhet och att entreprenören inte nödvändigtvis drivs av 

personlig vinst, även om det var ett långsiktigt mål för många att i alla fall kunna ta ut lön. En 

viktig aspekt här var att CSN var en bidragande faktor som säkerhet och därför behövde inte lön 

komma i första hand utan de kunde testa sig fram. Detta talar för att inre motivation är viktigare 

för att starta företag än vad yttre motivation är, då inre motivation karaktäriseras enligt SDT som 

att individer engagerar sig i uppgifter för att de tycker att det är intressant. Det går även i linje 

med vad teorier om generation Y säger.  
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Att monetära medel skulle tränga ut den inre motivationen är svårt att avgöra då alla företag är 

relativt nystartade och inte kommit till den nivån att de tjänar så pass mycket att det syns någon 

påverkan på inre motivation. En respondent uppgav att pengar var ett kvitto på att det han tyckte 

var roligt samtidigt var lyckat, vilket tyder på att den yttre motivationen inte tränger ut den inre 

utan istället uppmuntrar inre motivation. Enligt Deci och Cascio kan även negativ feedback 

minska den inre motivationen, men samtliga uppgav att de inte brydde sig om negativa 

kommentarer, att de vände dem till något positivt eller lärde sig av det och använde det som 

verktyg, vilket även detta stärker att den inre motivationen är starkare än den yttre, och att yttre 

inte tränger ut den inre. Ytterligare en aspekt som styrker detta är de respondenter som startade 

sitt företag för att stärka sitt CV kan ha gjort det för att det ansågs nödvändigt för framtiden, men 

att det inte trängde ut deras intresse och att de tyckte att det var roligt. Det är möjligt att det här är 

ett specifikt särdrag för entreprenörer och att denna egenskap skiljer sig från dem som har 

intresset men inte genomför steget till att bli entreprenör. Det stämmer då att entreprenörer 

besitter olika karaktäristiska personlighetsdrag. 

Att generera vinst eller uppnå status med sitt företag verkar inte vara en starkt bidragande faktor 

till att studenter väljer att bli entreprenörer. En respondent påpekar specifikt att det ska vara hjärta 

som driver och inte framgång eller pengar. Värt att ta i beaktning är att pengar kan vara ett 

känsligt ämne och att respondenterna inte vill framstå som att de drivs av pengar, vilket kan ha 

påverkat deras svar. Dock uppger en respondent att den monetära biten är en drivande faktor för 

att fortsätta med företaget. Vidare uppgav flera att uppnå professionell utveckling var en viktig 

faktor vilket kan innebära att en framtida karriär är viktigt. Tre respondenter angav att företaget 

under studietiden utnyttjades till att lära sig och kan därmed tolkas vara ett komplement till 

utbildningen och ge arbetslivserfarenhet för framtiden, samt vara en process för att uppnå 

personlig utveckling. Personlig utveckling faller rimligtvis inom inre motivation, men kan vara ett 

verktyg för att nå karriär i framtiden vilket då faller inom yttre motivation då det kan likställas 

som integrerad reglering inom SDT. Detta tyder på att det är en fin balansgång mellan 

definitionerna av yttre och inre motivation.  

Vidare kan viljan att skapa något eget och sätta sitt namn på det argumenteras vara att de vill 

känna stolthet och stärka egot vilket går inom introjekterad reglering som är grad två av yttre 

motivation. Alla respondenter svarade enhetligt att entreprenörskap har gått mot att bli mer 

statusfyllt, att det har blivit “inne” att vara entreprenör, vilket kan styrka detta resonemang. 

Samtidigt uppgav en majoritet att det inte var en avgörande drivkraft för att vilja bli entreprenörer 

även om två respondenter medger att det kan påverka till viss grad att vilja fortsätta inom yrket. 

Istället uppgavs huvudsyftet för att starta företag vara att ha kul, lära sig och att de brann för sin 
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idé, vilket är mer knutet till inre motivation. Det kan det vara troligt att respondenterna inte vill 

framställa sig som bekräftelsesökande, vilket kan ha påverkat deras svar.  

Ett subjektivt problem finns i hur respondenterna ställer sig till risken med att starta företag. 

Enligt teorier om entreprenörer är dessa individer ofta risktagare, men inom generation Y är råder 

det delade meningar vilket också märktes bland respondenterna. En respondent menar att 

personlighetsmässigt måste entreprenörer vara något av en risktagare. Respondent 4 anser sig ha 

tagit stora risker både i form av kapital samt att det han håller på med måste stämma. I kontrast 

undviker en att registrera sitt bolag tills han vet att det fungerar med teamet för att minimera 

riskerna. Andra menar att handelsbolag ansågs riskfritt trots att de kan bli personligt 

betalningsansvariga eftersom de inte behövde satsa några pengar in i företaget. Deras agerande 

kan tolkas som att de gör val utifrån att uppnå en önskad konsekvens (villig att ta risk för att 

uppnå sitt mål) eller undvika en oönskad (gå försiktigt fram för att inte riskera något). Oavsett kan 

det anses vara extern reglering men hur begreppet risk uppfattas är subjektivt. Alla respondenter 

håller dock med om att de startade företag under sin studietid för att det var bästa möjliga tiden 

angående både monetära och personliga risker, vilket kan tolkas som att de har färre blockerande 

faktorer likt det Burns påpekar och kan vara en avgörande faktor för att bli just 

studententreprenör.  

 

6. Slutsats 

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste resultaten utifrån empirin och analysen samt hur dessa 

svarar på studiens syfte och frågor “Vad motiverar studenter till att bli entreprenörer?” och “Hur 

kan Self Determination Theory och forskning inom Generation Y förklara detta?”. Avslutningsvis förs 

en allmän diskussion och förslag på framtida forskning.  

Syftet med denna studie var att utforska och försöka förklara vad som motiverar studenter till att 

bli entreprenörer, då undersökningar tyder på att det finns ett glapp mellan att ha viljan och 

intresset till att bli entreprenör och att faktiskt bli det, samt hur motivationsforskning som Self 

Determination Theory och forskning inom generation Y kan förklara detta. SDT förklarar 

motivation mer djupgående och bredare än teori om generation Y och därför var en del 

resonemang svårare att koppla till, och därmed förklara med hjälp av generation Y. I vissa fall 

kunde teorin inte förklara alls eller så gick empiriska resultat emot teorin. I stor utsträckning har 

dock teorierna kunnat bidra med förklaringar till vad det är som gör att studenter väljer att bli 

entreprenörer, även om det har skiljt sig på en del punkter.  
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Faktorer som ansågs vara värdefulla av respondenterna var känslan att de skapat något eget, att 

lära sig, personlig och professionell utveckling, samt att det ska vara roligt och intressant. I de 

flesta fall var detta viktigare än pengar och framgång vilket gör att slutsatsen dras att det är inre 

motivation som är den primära drivkraften. Förklarat utifrån teorierna är självbestämmande och 

att vara den primära källan till sitt beteende viktigt, men samhörighet verkar ha en större 

betydelse. Majoriteten framhävde teamet som mycket viktigt för att vilja och kunna starta ett 

företag vilket stämmer med teorier om generation Y, men är något olikt SDT som säger att 

samhörighet inte tar lika stor plats som autonomi angående att främja inre motivation. Det gäller 

även för kompetens, då individen själv inte behöver inneha rätt kompetens för att känna sig 

motiverad, men att det behöver finnas nära till hands inom företaget. Vidare ansågs 

självförtroende som en väsentlig egenskap för att känna sig kompetent och på så sätt främja den 

inre motivationen. Ett noterat resultat som skiljde sig från teori är att yttre motivation kan 

uppmuntra den inre motivationen istället för att tränga ut den som det anges i SDT. En del resultat 

tyder på att samhälleliga eller externa miljöer påverkar till att starta företag men att det kan ha 

internaliserats till att upplevas som sitt egna självbestämda beteende och mål. Det är dock inte 

självklart i vilken utsträckning det rör sig om yttre eller inre motivation då de faktorer som 

upplevs som inre egentligen kan ligga under yttre motivation med en hög grad av internalisering. I 

detta fall beskriver SDT utförligt att det kan skilja sig i vilken grad något är autonomt. Att det 

fanns mycket tid under studierna och att studieperioden är den bästa möjliga tiden angående risker 

både gällande den monetära och den personliga biten ansågs som avgörande motivationsfaktorer 

för att företagen startades just under studietiden. Därmed kan slutsatsen dras att unga har färre 

blockerande faktorer. 

Det finns viss antydan till att respondenterna har särdrag och att det då stämmer att entreprenörer 

besitter olika karaktäristiska personlighetsdrag, vilket kan förklara glappet mellan intresset till att 

bli entreprenör och att faktiskt bli det. Dock ansågs intresse vara en viktig motivationsfaktor, men 

intresset har även dem som inte blir entreprenörer varpå frågan om glappet kvarstår till viss del. 

Därför följer en allmän diskussion kring detta.  

6.1. Allmän diskussion och vidare forskning 

Utifrån de empiriska resultat som framkommit noteras att respondenternas svar till större del 

stämmer överens med de teorier som beskriver vad som motiverar personer och personlighetsdrag 

i den undersökta gruppen. Därmed borde motivationen till att starta eget bland unga personer som 

är studenter kunna förklaras av dessa. Trots det finns glappet mellan intresse och att starta företag 

kvar. Det som upptäcktes under undersökningen var att självförtroende spelar en stor roll enligt 
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respondenterna, att det är viktigt att tro på sig själv och sin idé för att satsa. Detta kan spekuleras 

vara en del av grunden till att glappet finns.  

Vidare kan det vara så att trots att intresset finns kanske inte alltid idén eller identifierandet av ett 

behov finns där eller är tillräckligt starkt för att motivera personer att ta steget till att bli 

entreprenörer. För att få en mer nyanserad bild av vilka faktorer som saknas hos de som inte 

startar företag eller om något annat än motivation hindrar dem skulle en större studie behövas. 

Generellt bland de deltagande respondenterna i den här undersökningen framgår det att de är 

mycket drivna människor som tar tag i och gör saker när de väl har bestämt sig. Det kan 

spekuleras i huruvida det är något genetiskt, socialt eller andra faktorer som format personerna att 

vara drivna, och om det saknas hos de personer som representerar glappet mellan att vilja och sen 

inte starta eget. I detta fall stämmer det att entreprenörer har vissa karaktärsdrag, vilket skulle 

kunna vara avgörande. Dessa karaktärsdrag skulle kunna undersökas närmare och om det skiljer 

sig mellan könen då den här studien påträffat tendenser till att kvinnliga studenter innehar lägre 

entreprenöriella aspirationer än manliga. Det märktes framförallt när urvalet av respondenter 

skulle göras då det endast var manliga entreprenörer som vi kom i kontakt med. Därför vore det 

intressant att undersöka om det finns skillnader i vad som driver kvinnor till att starta företag, 

samt om och i sådana fall varför det är vanligare för män än kvinnor att bli entreprenörer. En 

annan aspekt som är öppen för vidare studier är om det skiljer sig mellan olika utbildningar. 

Samtliga respondenter hade någon form av ekonomisk studiebakgrund vilket skulle kunna 

korrelera med viljan att starta eget företag och därför skulle det kunna undersökas ytterligare om 

entreprenörer som har en annan studiebakgrund motiveras på samma sätt. 

För att få mer generaliserbara resultat och få med både kvinnliga och manliga studenter samt en 

större spridning av utbildningar skulle en bredare studie behöva genomföras. Slutligen skulle det 

vara intressant att studera om motivationen skiftar från uppstartsfasen till om de driver företaget 

vidare.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Varför valde du den utbildningen? 

 Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

Studententreprenör/Generation Y 

 Berätta vad företaget jobbar med och vilka tjänster ni erbjuder till kunder. 

 Berätta om vägen från idé till verklighet. 

 Hur länge funderade du på din idé innan du agerade på den? 

 Varför just under studietiden? 

 Kände du att några faktorer spelade större roll än andra i utvecklingen från idé till att 

starta företag, enligt följande lista; 

 

 Möjlighet att själv välja trevliga kollegor som jag kommer bra överens med 

 Intressanta och roliga arbetsuppgifter 

 En framgångsrik karriär/möjlighet till professionell utveckling 

 Möjlighet till personlig utveckling och förbättring 

 Möjlighet till att få ta eget ansvar 

 Stöd och hjälp av andra 

 Hög grad av flexibilitet i arbetet 

 Möjlighet till finansiell utdelning vid bra prestation 

 Kontinuerlig feedback  

 Att ha mycket fritid utanför jobbet 

 Erfarenhet inför framtida jobb  

 Att arbetet matchar min kompetens 

 Andra faktorer du vill lägga till? 

Autonomi/kontrollerande, inre/yttre motivation 

 Kände du dig styrd någon gång när du när du skulle starta ditt företag? (Om ja, har det 

påverkat dig och i så fall hur?) 

 Ansåg du att du tog en risk när du startade företag som student? (Varför/varför inte?) 

 Kände du i uppstartsfasen att det fanns något som var mindre roligt eller hindrade dig? 

(Om ja, har det påverkat dig och i så fall hur?) 

 När du startade, var din affärsidé kopplat till något du hade intresse av sedan innan?  

 Vad ville du uppnå med ditt företag när du startade det? Vilka mål och visioner hade du? 

 Hur såg du på finansiell ersättning från ditt företag? 

 Var det ett viktigt mål för dig att företaget skulle generera vinst? 

 Är det några specifika händelser i ditt liv som har påverkat ditt val att starta företag? 
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 Vilken betydelse anser du att självförtroende har i arbetet som entreprenör? 

 Anser du att entreprenörskap är statusfyllt (alltså åtråvärt att bli entreprenör)? (Har det 

påverkat din attraktion till att bli entreprenör?) 

 Får du någon typ av feedback från någon utomstående på arbetet du utför? (Har det 

påverkat dig och i så fall hur?) 

Kompetens 

 Fick du hjälp med att starta företaget? (Hur?) 

 Har du någon arbetslivserfarenhet, Tex branschkontakter, kunskaper etc från tidigare 

arbeten som var till hjälp för att starta upp företaget? 

 Har du haft nytta av din utbildning när du startade ditt företag? 

 Vilka kunskaper och erfarenheter önskar du att du hade vid uppstarten av företaget? 

 Vilka kunskaper och erfarenheter anser du att entreprenörskap har gett dig? 

Samhörighet 

 Företaget du startat under studietiden, var det själv eller med en/flera parter? (Varför?) 

 Vilken betydelse har sociala kontakter haft i utvecklingen av idé till företaget? 

 Hade du någon att bolla din idé med? 

 Avslutningsvis: 

 Om du skulle ge ett råd till någon som funderar på att starta eget, vad skulle det vara? 

 Vad anser du är din viktigaste motivationsfaktor? (vad motiverar dig?) 

 Är det något du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun?  
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8.2. Bilaga 2: Saunders, Lewis and Thornhills modell över val av 

respondenter 

 

 


