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Sammanfattning
I dagens samhälle får småföretagen allt mer fokus där entreprenören blir en viktig aktör.
Entreprenören bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, sociala- och ekonomiska
strukturer. Sverige har få entreprenörer sett till resten av världen och den typiska
entreprenören utgörs av en man i 35-54 års ålder. Den grupp där det finns minst entreprenörer
är bland ungdomar, där bara 3 % av den yngre befolkningen är entreprenörer. Detta trots att
flera undersökningar visar att yngre är mer intresserade av att starta företag än äldre
individer.
I denna studie har det använts enkäter för att undersöka vilka faktorer unga upplever som
hindrande för att starta företag. Där ingick faktorer från både individens omgivning och
personliga faktorer som individen själv besitter. Enkäterna besvarades av sistaårselever på
gymnasiet. Tanken med studien är att öka förståelsen till varför inte fler unga startar företag
idag.
Resultatet av studien visade att större delen av ungdomarna upplevde de flesta av de
undersökta faktorerna som hindrande men i varierande grad. Främst var det den personliga
drivkraften och bristen på tid som var de största hindren varför de inte startade företag.
Ungdomars omgivning kom däremot längst ner på deras lista över hindrande faktorer, där
majoriteten av ungdomarna inte upplevde sin omgivning som speciellt hindrande.
Nyckelord: ungdomar, hinder och företagsetablering.
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1 Inledning
I följande avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund och problemformulering. Här beskrivs även
syfte och vilka avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
Antalet storföretag minskar inom Sverige (Sandström, 2009) och det är de små och mellanstora
tillväxtföretagen som står för större delen av de nya jobben som skapas (Wetter, 2009).
Intresset runt nya och små företag handlar om att politiker anser att företagen utgör lösningen
på sysselsättningsproblemet och en vacklande ekonomin (Landström, 2011). Redan 1979 i The
Job Generation Process var David Birch en av de första att påstå att de flesta nya jobb skapas i
små företag, vilket på den tiden var en ny banbrytande teori (refererad i Bjerke, 2005). Alla
företag startas som små för att sedan eventuellt växa och bli storföretag. Enligt Wetter (2009)
är det tydligt att entreprenören har en stor betydelse i dessa små och nya företag och då även på
den ekonomiska tillväxten i ett samhälle. Intresset för entreprenörskap har på grund av detta
ökat, både inom forskningsfältet och bland landets styrande (Wetter, 2009).
Den betydelse som entreprenörer har tar sin form i innovationer inom de flesta områden i
samhället.

Det

kan

vara

allt

från

stora

revolutionerande

innovationer

till

små

vardagsinnovationer, som entreprenörer med sitt kreativa tänkande kommer på och det leder till
att samhället drivs framåt. Entreprenören skapar arbetstillfällen och bidrar till att främja sociala
och ekonomiska strukturer i samhället. Människans levnadsstandard och välfärd hänger på så
sätt ihop med innovationer i samhället och då även med entreprenören. (Bjerke, 2005)
Med detta kan det konstateras att entreprenören har en viktig roll i samhället och att samhällen
behöver många entreprenörer för att kunna få en positiv utveckling och samhällsstruktur.

1.2 Problem
Sverige har låg entreprenöriell aktivitet och statistiken visar att svenskar jämfört med många
andra nationaliteter inte är så intresserade av att starta företag. Den typiske entreprenören
beskrivs ofta som en medelålders man och statistiken visar också att den åldersgrupp där störst
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andel entreprenörer finns är bland 35-54 åringar. Ungdomar i åldern 18-24 år tillhör däremot
den grupp där det finns minst entreprenöriell aktivitet. (GEM, 2015)
I undersökningen Entreprenörskapsbarometern gjord av tillväxtverket under 2016, undersöktes
svenskars inställning till att starta företag. Undersökningen visar att 66 % av unga (18-30 år)
kan tänka sig att bli entreprenörer, vilket innebär att unga kan tänka sig att starta företag i
mycket större utsträckning än äldre individer. Däremot är det få unga (18-30 år) som verkligen
vågar starta företag. Det intresse ungdomar riktar mot entreprenörskap står inte i kontrast med
hur många som verkligen startar företag och idag är det endast 3 % av den yngre befolkningen
(18-30 år) som är entreprenörer. (Tillväxtverket, 2016)

1.3 Syfte
Denna studie görs med underlag av vetskapen om hur få ungdomar som startar företag idag.
Syftet är därför att undersöka i vilken utsträckning olika faktorer är hindrande för unga (18
åringar) i valet att starta företag.

1.4 Avgränsningar
Målgruppen för den här studien är begränsad till sistaårselever på olika gymnasieprogram som
har en mer företagsinriktad utbildning än andra gymnasieprogram. Det för att vi anser att de
elever har en större förståelse för vilka faktorer som påverkar en start av ett företag och de kan
på så sätt bidra med ett mer kvalitativt material till studien. Definitionen på unga kommer
därmed att vara kopplad till denna målgrupp om inte annat anges.
Regionerna vi valt ut för denna studie är Västmanlands län och Östergötlands län då dessa län
representerar de län där det startas minst andel företag i Sverige (Tillväxtverket, 2016). Genom
att utföra undersökningen i län som har låg entreprenöriell aktivitet bör vi framhäva
etableringshinder för företag än mer. Sedan har vi valt ut städerna Västerås och Norrköping
som är två stora städer i respektive län.
För att starta företag behöver en individ inte nödvändigtvis vara entreprenöriell som person.
Men då det inte finns någon enhetlig definition av begreppet entreprenör, likställs begreppet
med någon som startar eller driver ett företag i denna studie.
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2 Teoretisk referensram & tidigare forskning
I följande avsnitt beskrivs vad tidigare forskning kommit fram till gällande de faktorer som
påverkar individens val att bli entreprenör och vad som anses utgöra hinder för en
företagsstart.

2.1 Den entreprenöriella processen
När en individ väljer att starta ett företag är det inte ett slumpmässigt beslut hos en person, utan
det handlar om en process som format individen till att ta detta beslut (Landström, 2005). Den
process individen går igenom för att starta ett företag kallas ofta för den entreprenöriella
processen (Landström, 2005). William Gartner var en av de första forskare som flyttade fokus
från entreprenören och dennes egenskaper till att se på entreprenörskap som en process
(Landström, 2005). Det finns däremot flera meningsskiljaktigheter och oenigheter i litteraturen
om hur denna process fungerar. Här följer två exempel på hur den entreprenöriella processen
kan fungera.
Enligt Shane (2003) börjar den entreprenöriella processen med att det finns en möjlighet eller
situation där människor tror att de kan skapa vinst genom nya medel eller metoder. Shane
(2003) menar att individens egna uppfattning av omgivningen påverkar upptäckten av
entreprenöriella möjligheter och att vissa individer har en speciell förmåga att upptäcka dessa
möjligheter. Vidare behöver individen utnyttja möjligheten den funnit genom ett nödvändigt
risktagande där varje möjlighet innebär ett visst mått av risk. Till sist behöver individen
verkställa sin möjlighet genom att bl.a. samla resurser och starta ett företag. (Shane, 2003)
Enligt Timmons (refererad i Timmons & Spinelli, 2008) består den entreprenöriella processen
av tre huvudfaktorer: möjligheter, resurser och teamet. Den entreprenöriella processen börjar
med upptäckten av en möjlighet, där formen och storleken på möjligheten formar resten av den
entreprenöriella processen. Vidare när en möjlighet är upptäckt ska resurserna balanseras upp
till storleken på möjligheten, varken för mycket eller för lite resurser ska införskaffas. Även
rätt team ska byggas runt möjligheten för att passa med hur möjligheten är utformad. Enligt
Timmons (2008) är det viktigt att entreprenören är en ledare som kan balansera dessa tre
faktorer. (Timmons & Spinelli, 2008)
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Som exemplifierat ovan så finns det flera beskrivningar och modeller av den entreprenöriella
processen. Landström och Löwegren (2009) menar att det finns en föreställning om att den
entreprenöriella processen är så komplex och rörlig att det inte går att se några likheter i
processen. Men samtidigt är den entreprenöriella processen långt ifrån slumpmässig och det går
att urskilja flera faktorer som leder till ett framgångsrikt entreprenörskap (Landström &
Löwegren, 2009).
Författarna till studien har gjort en egen tolkning av den entreprenöriella processen och kallat
den för entreprenörens utveckling vilket kan förklaras på följande sätt: den entreprenöriella
utvecklingen börjar med grundläggande förutsättningar som formar individen till att bli en
entreprenör, för att sedan övergå till vilka egenskaper som personifierar individen och
avslutningsvis vilka faktorer som konkret berör individen för att starta ett företag (se figur 2.1).
Det är denna entreprenöriella utveckling som ligger till grund när teorin för studien utformas.

Grundläggande förutsäEningar för entreprenören
Normer

Uppväxt

Föräldrar

Gener

Kunskap

Karaktäris>ska egenskaper hos entreprenören
Presta>onsbehov

Själv>llit

Krea>v

Riskbenägen

Faktorer som påverkar en företagsetablering
Nätverk

Finansiering

Aﬀärsidé

Tidskrävande

Regelverk

Figur 2.1 (Författarnas egen tolkning av den entreprenöriella utvecklingen)

2.2 Grundläggande förutsättningar för entreprenören
Vi människor formas av vår miljö och vårt arv redan från tidig ålder (Lindquist, Sol & van
Praag, 2015). Paul Lichtenstein professor vid Karolinska Institutet hävdar att den miljö och det
genetiska arv som individen har, kommer definiera personen resten av livet (Sundgren, 2009).
Lindquist et al. (2015) menar att individens personlighet och egenskaper formas av den miljö
de vistats i, där bl.a. faktorer som förebilder, normer, kulturer, föräldrar och utbildning har
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betydelse. Enligt Lichtenstein (Sundgren, 2009) bestämmer 30-50 % av människans gener
vilken personlighet individen får och miljön bestämmer resten. Vilket är i linje med vad
Lindquist et al. (2015) kommit fram till. Lindquist et al. (2015) menar att om en individs
biologiska föräldrar är entreprenörer så ökar chansen till att individen själv blir entreprenör
med 20 %. Blir individen även uppfostrad av sina biologiska föräldrar så ökar chansen till
entreprenörskap med ytterligare 40 %. Det innebär att om en individ växer upp med biologiska
föräldrar där en eller två föräldrar är entreprenörer, ökar chansen att individen själv blir
entreprenör med 60 % gentemot en individ som inte har dessa förutsättningar. Att miljön en
individ vistas i har större inflytande på om individen blir entreprenör än vad dennes gener har,
stöds av både Lichtenstein (Sundgren, 2015) och av Lindquist et al. (2015).
McClelland (1987) påvisar att individen formar sina egenskaper i tidig ålder. McClelland
(1987) visar bl.a. hur behovet av att prestera redan tar form i individens tidiga barndom genom
den uppfostran som personen får. Kets de Vries (1977, refererad i Landström, 2005) är en av de
som drivit fram forskningen om att entreprenören är en produkt av sin omgivning och att
grunden för individens drivkrafter läggs tidigt i livet. De Vries menar att entreprenöriellt
beteende är ett resultat av erfarenheter i tidig ungdom (1977, refererad i Landström, 2005). I
uppfostran en person får, har föräldrarna en stor påverkan på om individen ska nå framgång i
livet (Ahnquist & Sylwan, 2013). Ett bra samspel mellan föräldrar och barn får effekten av att
barnet senare i livet kommer känna sig tryggare, får bättre självförtroende, bättre sociala
förmågor och kommer vara mer kapabel till att hantera motgångar (Ahnquist & Sylwan, 2013).
Landström (2005) påvisar att det är konstaterat att merparten av entreprenörer har föräldrar
som är eller har vart entreprenörer. Det stärks även av Darin (2009) som anser att vi människor
drivs till en position i samhället som delas av andra av samma ursprung. Personer som växer
upp i ett företagarhem blir tidigt medvetna om vad det innebär att driva ett företag och får på så
sätt utbildning i företagande under uppväxten (Landström, 2005).
Som nämnts tidigare har utbildning i företagande en positiv påverkan på individen, i
bemärkelsen att de väljer att starta fler företag. Enligt Bjerke (2005) är det viktigt att individen
har breda kunskaper och stor erfarenhet, då dagens samhälle utvecklats till ett
kunskapssamhälle. Där är det viktigt att föräldrar och skolan uppmuntrar till entreprenöriella
aktiviteter (Landström, 2005). Även Oosterbeek, van Praag & Ijsselstein (2009) anser att
utbildning i företagande har en positiv påverkan på individen, då i form av ett mer
framgångsrikt företagande. Oosterbeek et al. (2009) hävdar att sambandet mellan utbildning
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och framgång är till och med starkare hos entreprenörer än vad det är hos anställda. Men
Oosterbeek et al. (2009) menar att utbildning i företagande bara har betydelse i lägre åldrar,
fram till utgång av gymnasiet (ca 18 år), därefter tenderar utbildning i företagande inte ha
någon betydelse för framgång. Däremot visar flera studier bl.a. av Cooper, Gimeno-Gascon
och Woo (1994) samt Delmar och Shane (2006) att en allmän hög utbildning får effekten av ett
mer framgångsrikt företagande (refererad i Wetter, 2009). Landström (2005) menar att med
mer erfarenhet och kunskap så blir individen mer benägen att starta företag. Vilket stärks av
Aldén, Hammarstedt och Neuman (2015) på Linnéuniversitetet som hävdar att personer med
kunskap inom flera områden är mer angelägna att starta företag och gör det mer framgångsrikt
än personer som specialiserar sig på ett visst område. Enligt Landström (2005) blir det med
andra ord viktigt för individen att få utbildning i företagande både hemifrån och från skolan i
tidig ålder. Där en slags grundkunskap för entreprenörskap och företagande implementeras från
tidig ålder hos individen, för att senare övergå till en allmän hög utbildning (Landström, 2005).
Vilket medför att individen senare i livet har det lättare att starta företag och göra det mer
framgångsrikt. Individens erfarenhet och kunskap ökar med individens ålder (Kivipelto,
Solomon, Disease & Håkansson, 2012). Enligt Wiklund (1998) utgör erfarenhet tillsammans
med individens nätverk de mest centrala faktorerna för ett framgångsrikt företagande.
Entreprenöriella aktiviteter uppkommer inte från tomma intet, utan är istället ofta förknippade
med den kulturella och sociala kontexten enligt Landström (2005), vilket kan skönjas av
tidigare text i detta kapitel. Vissa forskare menar att den kulturella och sociala kontexten
möjligen har större påverkan på en individ än vad dennes personliga kunskaper och förmågor
har, i valet av att starta företag (Wennberg & Wigren-Kristoferson, 2012). Har samhället
positiv inställning till vinstsökande möjligheter ökar personers benägenhet att starta företag
(Shane, 2003). Detsamma gäller om det är tvärtom, om samhället har negativ inställning till
företagande minskar benägenheten att starta företag (Shane, 2003). Denna teori stärks även av
Landström och Löwegren (2009) som menar att människor påverkas mycket av samhällets
normer och attityder gentemot entreprenörskap och företagande.

2.3 Karaktäristiska egenskaper hos entreprenören
I den tidiga entreprenörskapsforskningen porträtteras entreprenören som en individ som drivs
av olika motiv och som har en speciell uppsättning personliga egenskaper och attribut, vilka
påverkar individens benägenhet att starta företag (Landström & Löwegren, 2009). Enligt
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Landström (2005) har entreprenörskapsforskningen idag en god bild av vilka personliga
egenskaper som kännetecknar en entreprenör, vilket även Delmar (1997) instämmer i. Men
Delmar (1997) tillägger att entreprenörskapsforskningen inte kunnat enas om vilken betydelse
och relevans dessa egenskaper har för ett lyckat företagande, vilka egenskaper som är viktigast
och vilka som är mindre viktiga.
Enligt Bjerke (2005) är kreativitet en värdefull egenskap i entreprenörskapet. Alf Rehn
(refererad i af Sandberg, 2012) hävdar att med kreativitet menas det att en person framförallt
tänker i andra banor, den tänker på ett annat sätt än den redan existerande ordningen. Joseph
Schumpeter (1934) beskriver entreprenören som en skapare av ”kreativ förstörelse”. Där
entreprenören genom sina kreativa handlingar rubbar balansen mellan utbud och efterfrågan
(Schumpeter, 1934). Kreativitet förekommer hos många individer och med det så minskar
ordets attraktionskraft för en del människor (Landström & Löwegren, 2009). Men även om
kreativitet är vanligt bland befolkningen så ska dess betydelse inte underskattas (Landström &
Löwegren, 2009). Under många år har föreställningen varit att kreativitet uppkommer från
individens ensamma förmåga att tänka nytt och komma på idéer (Cantzler, u.å.). Men senare
forskning har visat att det är mer sannolikt att det är i grupper och samarbeten som nya idéer
och innovationer föds (Cantzler, u.å.; Lindgren, 2009). Det har visat sig att människan är både
som mest riskbenägen och kreativ vid 18 års ålder (Dyring, 2016). Ett större risktagande tycks
leda till en större kreativitet (Dyring, 2016) vilket leder oss in på entreprenören som risktagare.
Entreprenören anses vara en innovativ risktagare som drivs av ett prestationsmotiv (Landström,
2005). När det kommer till individens egenskap att förhålla sig till risker så skiljer sig tidigare
forskning lite åt. Endera framhävs entreprenören som mer riskbenägen än andra individer och
att en av entreprenörens viktigaste roll är att ta risker (Shane, 2003). Medan den andra sidan
framhäver att entreprenören inte alls är mer riskbenägen än andra, utan istället bara har högre
tolerans till osäkra situationer (Delmar, 1997).
En stor del av entreprenörskapsforskningen hävdar att prestationsbehovet är ett viktigt motiv
hos entreprenören till varför denne väljer att starta företag (Bjerke, 2005; Delmar, 1997;
Landström, 2005; Shane, 2003). Enligt McClelland (1987) är personer med högt
prestationsmotiv mer intresserade av olika former av affärsverksamhet och de lyckas även i
större utsträckning. McClelland (1987) menar att individer som drivs av prestationsmotivet når
tillfredsställelse av att de gör något bättre eller att de är mer kapabla att göra något. Landberg
(2009) likställer prestationsmotivet med drivkraft och påvisar att många forskare gör det.
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Landberg (2009) hävdar att både drivkraft och energiresurser är helt avgörande faktorer för att
klara av att starta ett företag.
Enligt Delmar (1997) är det viktigt att entreprenörer har självtillit. Självtillit handlar om
huruvida individen själv tror att målet kan uppnås genom eget handlande eller om det är de
yttre faktorerna och slumpen som avgör (Delmar, 1997). Det är samma teori som Rotter (1966)
tidigare presenterat men han beskriver det som inre och yttre kontroll. Den inre kontrollen
handlar om att individen tror på sitt eget agerande och beteende för att uppnå sitt mål, där av
likställs självtillit med inre kontroll i många sammanhang (Landström, 2005). Detta stöds även
av Shane (2003), att individer med mer inre kontroll är mer benägna att starta företag. Om
individen istället anser att framgång beror på yttre faktorer och slumpen, så tror personen på
yttre kontroll (Delmar, 1997).

2.4 Faktorer som påverkar en företagsetablering
När entreprenören väl har ”rätt” egenskaper samt har en intention att starta ett företag finns det
flera faktorer som underlättar eller försvårar en företagsetablering, varav några av dem
presenteras här nedan.
En bra affärsidé är grunden till ett lyckat företagande och utan en bra affärsidé är det svårt att
få ett framgångsrikt företag (Landström & Löwegren, 2009). Enligt Shane (2003) krävs det
även att entreprenören har förmågan att identifiera nya affärsmöjligheter för att lyckas med sitt
företagande. Vidare anser Shane (2003) att individer har olika kognitiva förmågor för att
upptäcka dessa möjligheter i den information de förfogar över och denna förmåga påverkas av
individens tidigare kunskap (Shane, 2003). Forskningen visar också att entreprenörer ofta
startar företag inom den bransch de själva har tidigare erfarenhet i (Landström, 2005). Vilka
affärsmöjligheter som exploateras bestäms mycket på grund av de externa förhållanden som
råder (Lindmark, 2009).
I många sammanhang tenderar det att finnas en allmän bild av att företagande tar mycket tid
och energi från individen. En undersökning gjord av Företagarförbundet Fria Företagare och
ekonomiföretaget Visma under 2015 (a), visar att 79 % av landets småföretagare jobbar mer än
40 timmar i veckan. Majoriteten av småföretagarna arbetar även under sina semestrar och
tänker på jobbet när de är lediga (Visma et al., 2015b,c). Enligt Landberg (2009) är det både
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tidskrävande och energikrävande att driva företag för många individer. När entreprenörens
energinivå sjunker måste denne prioritera mellan sina mål, vilket kan leda till att specifika
affärsmål kan komma att prioriteras bort (som att starta ett företag) mot övriga mål i livet
(Landberg, 2009).
Den politiska kontexten påverkar entreprenörer på olika sätt b.la. genom vilka beslut
politikerna tar och genom fysisk infrastruktur (Lindmark, 2009). Politiker som vill att deras
samhällen ska utvecklas positivt måste fokusera på de grundläggande faktorer som bidrar till
bättre förutsättningar för näringslivet (Sanandaji, 2013). Det kan enligt Sanandaji (2013)
handla om att erbjuda större ekonomisk frihet, säkerhet för medborgarna, väl fungerande
infrastruktur och kvalitativa offentliga tjänster. Sandström (2003) menar att det är nödvändigt
för Sveriges framtida välstånd att lokala politiker uppmuntrar affärsutveckling och skapar de
rätta förutsättningarna för tillväxt. Ett sätt att uppnå detta i praktiken kan vara att förkorta
handläggningstider i olika ärenden och att införa företagslotsar som kan hjälpa företagare med
olika myndighetsärenden (Sanandaji, 2013). Enligt Shane (2003) är viktiga faktorer för att en
individ ska känna sig säker på att starta ett företag, att det råder politisk stabilitet i samhället,
individen ska känna att det finns ett fritt utbyte av information i samhället, att individen får
behålla vinsten och att spelreglerna för företagande kommer vara stabila även i framtiden. I
samhället finns det lagar och regler som vi människor måste agera efter. Lagar och regler kan
både förenkla och försvåra företagandet och med fler komplicerade lagar och regler tenderar
färre företag att startas (Bergström & Arnberg, 2006). Enligt Shane (2003) bidrar även höga
skatter i ett land till att hindra företagandet.
För att starta företag krävs oftast ett större finansiellt kapital, vilket inte alla gånger är så lätt att
förvärva (Landström & Löwegren, 2009). Enligt Landström och Löwegren (2009) är finansiellt
kapital en av de mest relevanta resurserna en individ behöver förvärva för att lyckas med
företagandet. Det har visat sig att personer med ett större eget kapital startar företag mer
frekvent än de som inte har ett lika stort eget kapital (Shane, 2003).
Med tillväxten av en individs nätverk ökar chanserna för att individen ska starta ett företag
(Bjerke, 2005). Dagens samhälle är så hopflätat att det kan vara svårt att se vart en organisation
slutar och en annan börjar, ett företagande utan kontakter och nätverk blir därför näst intill
omöjligt (Bjerke, 2005). Vid uppstart av ett företag spelar det egna nätverket en stor roll för
entreprenören både mentalt och resursmässigt (Landström & Löwegren, 2009). Enligt
9

Landström och Löwegren (2009) får vänner och familj ofta agera bollplank till entreprenören
och det är vanligt att de även hjälper till med praktiska göromål. En individs nätverk byggs på
under livet och blir större ju äldre individen blir, ända fram tills runt 60 års ålder då nätverken
tenderar att börja minska (Oscarsson, u.å.). Enligt Wiklund (1998) utgör individens nätverk
tillsammans med individens erfarenhet de mest centrala faktorerna för ett framgångsrikt
företagande.
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3 Metod
I följande avsnitt presenteras val av metod och hur vi gått till väga genom studien. Vi redogör
för den urvalsgrupp som valts samt hur datainsamling och databearbetning skett. Här
behandlas även kvalitet i studien och källkritik.

3.1 Val av metod
I studien används sekundärdata som består av tidigare forskning och studier inom
entreprenörskap samt primärdata som samlats in via en enkätundersökning från gymnasieelever
i Östra Mellansverige. I studien används en deduktiv metod där vi utgår från tidigare forskning
inom entreprenörskap och egen insamlad empiri, i analysen används detta som utgångspunkt.
För att ha en möjlighet att generalisera och jämföra det insamlade materialet har vi valt att
använda oss av en kvantitativ metod med mestadels slutna frågor (Harboe, 2013).
Upplägget i en kvantitativ undersökning är mer strukturerat och går inte att ändra efter hand på
samma sätt som vid kvalitativa undersökningar. Vid kvalitativa undersökningar kan
frågeformuleringarna ändras om ny kunskap kommer fram under studiens gång, men det gör
det också svårare att jämföra och göra generaliseringar. (Holme & Solvang, 2008)

3.2 Urval
Insamling av empiri har skett bland sistaårselever på gymnasiet. De tillfrågade eleverna var
minst 18 år och på så sätt undveks behovet av tillstånd från föräldrar. Undersökningen
skickades ut elektroniskt till 136 elever på två olika skolor, hemmavarande i två län i Östra
Mellansverige; Västmanlands län och Östergötlands län. Undersökningen skickades ut till 80
elever i Norrköping och till 56 elever i Västerås. Eleverna som tillfrågades gick på ekonomioch handelsprogrammet på gymnasiet, med inriktning på företagande. Många av ungdomarna
var eller har varit aktiva med att driva UF-företag. UF- företagande innebär att ungdomarna fått
prova på företagande genom att en ideell utbildningsorganisation utbildat gymnasieeleverna i
entreprenörskap (Ung företagsamhet, 2016). Elevernas kunskaper om företagande ansågs vara
högre än på andra gymnasieutbildningar och därför valdes dessa gymnasieutbildning till
undersökningen. Det bör således innebära att de tillfrågade eleverna hade större insikt om de
faktorer som påverkar en företagsstart.
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3.3 Datainsamling & Databearbetning
Enkäten tillverkades först i datorprogrammet Google Survey och med hjälp av
utbildningsansvariga på de olika skolorna skickades den elektroniska enkäten vidare till 136
elever. Vi har mestadels använt oss av slutna frågor där respondenterna kunnat svara på frågor
utifrån sin personliga situation. Vi valde att använda oss av en graderad skala från 1-5, där 1
står för Nej, det hindrar mig inte och 5 står för Ja, det hindrar mig mycket. De tillfrågade kunde
på så sätt enkelt besvara i vilken utsträckning de faktorer som presenterats utgjorde ett hinder
eller inte. För att tydliggöra vissa områden ingick även några öppna frågor i enkäten, där
respondenterna fritt kunde svara på frågan. Gymnasieskolorna kontaktades innan den
elektroniska enkätundersökningen skickades ut och bakgrunden till uppsatsen presenterades för
att höja intresset och i hopp om att påverka svarsfrekvensen positivt. Svarsfrekvensen blev
relativt hög och låg på 31,5 %, vilket innebar att 43 personer av 136 tillfrågade elever svarat på
enkäten. Då vi själva inte skickat ut enkäten fanns ingen möjlighet att få information om vilka
elever som valde att inte svara på enkätundersökningen.
Enkäten undersökte i vilken utsträckning olika faktorer upplevdes som hindrande för att starta
ett företag. Det insamlade materialet från de slutna frågorna sammanställdes med hjälp av
Google Survey och staplades upp i olika diagram, för att på ett lättillgängligt sätt presentera
resultatet. Svaren från de öppna frågorna analyserade vi själva för att urskilja vilka likheter och
skillnader som fanns. Resultaten jämfördes sedan med hur väl de stämde mot teorin.

3.4 Kvalitet i studien
I en bra studie har all överflödig information tagits bort och den information som presenteras
ska vara tillförlitlig. Begreppen validitet och reliabilitet används när man pratar om kvaliteten
på en studie. Validitet handlar om att alla delar av studien ska vara relevanta och giltiga i
förhållande till problemställningen och det ska finnas en röd tråd igenom hela arbetet.
Reliabiliteten talar om hur tillförlitlig det insamlade materialet är. Reliabiliteten är hög om det
går att producera samma resultat vid upprepade mätningar. (Harboe, 2013)
Vi valde att utforma en enkät där ungdomar själva besvarade ett antal frågor. På så sätt kunde
vi på en relativt kort tid nå ut till många fler ungdomar än vid personliga intervjuer. Styrkan i
att använda en kvantitativ metod ligger i att det finns möjlighet till generalisering. Genom att
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använda oss av en enkätform undviker vi det som ibland kallas ”intervjuareffekten”, vilket
innebär att intervjuaren själv påverkar respondenten under intervjuns gång. En svaghet med
denna metod ligger i att den information som samlas in kan visa sig vara irrelevant i
förhållande till frågeställningen och på så sätt kan det insamlade materialet bli obrukbart. En
annan nackdel med enkätundersökningar är att det finns en övervägande risk för bortfall och att
vi inte kan fastställa om det verkligen är rätt person som svarat på enkäten, då vi själva inte är
närvarande vid undersökningstillfället. (Holme & Solvang, 2008)
I arbetet har vi använt oss av en egen modell, som utgör grunden för teorin, i ett försök att
skapa en röd tråd och en mer sammanhängande studie. För att undvika problem med validiteten
och reliabiliteten valde vi att först utföra en pilotstudie (Harboe, 2010) av enkäten för att se om
den var användbar och om det fanns några oklarheter eller svårigheter. Genom att förtydliga
vissa begrepp som ingick i enkäten minskade vi risken för att frågorna skulle kunna
missuppfattas. Testpersonerna ansåg att de förstod frågorna och hade inga problem att svara på
enkäten.
Vi anser att validiteten är relativt hög då alla faser i studien är relevanta till problemställningen.
Även den data som samlades in är användbar i förhållande till problemställningen. Om fler
individer med en större mångfald ingått i undersökningen skulle en generalisering blivit möjlig
och reliabiliteten skulle ha ökat.

3.5 Källkritik
I urvalet av sekundärdata har vi använt oss av väl refererad litteratur inom entreprenörskap.
Utöver den klassiska teoretiska litteraturen använder vi oss även av nyare artiklar, avhandlingar
och rapporter m.m. för att få ett modernare synsätt på entreprenörskap. Vi har fokuserat på att
källorna ska vara så aktuella som möjligt. Genom att använda oss av aktuell statistik som
sammanställts av en myndighet, ger det studien en bra trovärdighet. Då vi använder aktuella
källor bidrar det, tillsammans med vår egen insamlade empiri, till att studien får en mer aktuell
bild runt vad ungdomar upplever som hinder för att starta företag.
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4 Resultat
I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom den elektroniska
enkätundersökning som gjorts under perioden 12:e-20:e december 2016.

4.1 Bakgrund
Svarsfrekvensen på enkätundersökningen låg på 31,5 % och fördelningen mellan könen var
någorlunda jämn där 53,5 % av de svarande utgjorde killar och 46,5 % utgjorde tjejer.
Respondenterna har ombetts att svara på frågor utifrån sin personliga situation.
Vid enkätsvaren användes en graderad skala från 1 till 5 där 1 står för Nej, det hindrar mig inte
och 5 står för Ja, det hindrar mig mycket.
1. Innebär att faktorn upplevs som inget hinder alls.
2. Innebär att faktorn upplevs som ett litet hinder.
3. Innebär att faktorn upplevs som ett medium hinder.
4. Innebär att faktorn upplevs som ett stort hinder.
5. Innebär att faktorn upplevs som ett väldigt stort hinder.
Nedan presenteras de frågor som ställts i enkäten och svar över respektive fråga redovisas i
diagramform för att lättare ge en översikt. Vid varje diagram anges även hur många som svarat
på frågan. För få en bra struktur i studien presenteras resultatet med hjälp av samma indelning
som använts i teorin.

14

•

Kan du tänka dig att starta företag efter gymnasiet? (se figur 4.1)

Figur 4.1 (43 svar)

•

Om du svarat nej på frågan ovan får du gärna skriva varför du inte kan tänka dig att
starta företag.

Svaren som inkom visar några olika anledningar till varför de tillfrågade individerna inte kan
tänka sig att starta företag. Av de 7 personer som svarat angav 2 stycken att de ”inte är
intresserade av att driva företag” och 2 personer angav ”att företagande innebär ett för stort
ansvar”. Andra svar som angavs var ”att företagande är allt för stressigt”, ”för jobbigt” och ”att
företagandet tar för stor tid”.
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4.2 Frågor som rör grundläggande förutsättningar för entreprenören
•

Anser du att brist på stöd från omgivningen utgör ett hinder för att starta företag? (Med
omgivningen menar vi familj och vänner men även det omgivande samhället med
myndigheter och statliga institut) (se figur 4.2)

Figur 4.2 (41 svar)

•

Anser du att brist på erfarenhet utgör ett hinder för att starta företag? (Med erfarenhet
menar vi både livserfarenhet och utbildning) (se figur 4.3)

Figur 4.3 (41 svar)
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4.3 Frågor som rör karaktäristiska egenskaper hos entreprenören
•

Anser du att brist på drivkraft utgör ett hinder för att starta företag? (Med drivkraft
menar vi ett personligt behov att prestera och åstadkomma något) (se figur 4.4)

Figur 4.4 (42 svar)

•

Anser du att brist på självförtroende utgör ett hinder för att starta företag? (se figur 4.5)

Figur 4.5 (42 svar)
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•

Anser du att det är riskfyllt att starta ett företag? (Med riskfyllt menar vi att risken att
misslyckas med företagandet finns, vilket bl.a. kan leda till negativa ekonomiska
konsekvenser och negativa sociala konsekvenser) (se figur 4.6)

Figur 4.6 (40 svar)

4.4 Frågor som rör faktorer som påverkar en företagsetablering
•

Anser du att brist på nätverk utgör ett hinder för att starta företag? (Med nätverk menar
vi de personliga kontakter du har med människor i din omgivning, så som familj,
vänner, företag och myndigheter etc.) (se figur 4.7)

Figur 4.7 (40 svar)
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Anser du att bristen på kapital utgör ett hinder för att starta företag? (Med brist på

•

kapital menar vi brist på pengar. Det kan handla om pengar man lånar på banken, egna
pengar, bidrag etc.) (se figur 4.8)

Figur 4.8 (40 svar)

•

Anser du att starta ett företag är för tidskrävande? (se figur 4.9)

Figur 4.9 (40 svar)

•

Anser du att avsaknad på unik affärsidé utgör ett hinder för att starta företag? (Med
affärsidé menar vi grunden till ett företag och vad företaget ska göra) (se figur 4.10)

Figur 4.10 (42 svar)
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•

Anser du att lagar och regler utgör ett hinder för att starta företag? (se figur 4.11)

Figur 4.11 (41 svar)

•

Finns det något annat som hindrar dig att starta företag?

Enkäten avslutades med denna öppna fråga och gav följande tre svar: ”bokföring”, ”brist på
erfarenhet” samt ”att det är för tidskrävande” som hindrande faktorer. Varav ”brist på
erfarenhet” och ”att det är för tidskrävande” redan var svarsalternativ i enkäten.

4.5 Sammanställning av resultatet
I resultaten som samlats in, tenderar många ungdomar att svara i mitten på skalan som angetts.
Detta kan indikera att respondenten inte förstått frågorna helt eller inte kunnat eller orkat
engagerat sig och därför ansett sig ge ett mer neutralt svar. Men det kan även antyda att
respondenterna anser att faktorn som angetts kan utgöra ett hinder, men att de inte har tagit
ställning till vilken grad faktorn har hindrat dem och därför valt gradering 3. Därför har
resultaten i skalans mittpunkt (nr 3) valts bort och används istället som en utgångspunkt för
sammanställningen av resultatet. Det innebär att graderingarna 1 och 2 läggs ihop och jämförs
med 4 och 5 på andra ändan av skalan, för att få fram det största respektive det minsta hindret.
Nedan presenteras en lista där faktorerna står rangordnade från 1-10, där 1 utgör det största
hindret och 10 det minsta hindret, i den grad som de utgör ett hinder.
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1. Drivkraft 48 %
2. Tidskrävande 45 %
3. Kapital 42 %
4. Erfarenhet 41 %
5. Riskfyllt 40 %
6. Nätverk 37 %
7. Unik affärsidé 36 %
8. Självförtroende 33 %
9. Lagar och regler 12 %
10. Stöd från omgivningen 10 %
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5 Analys
I följande avsnitt analyseras den insamlade empirin från den kvantitativa enkätundersökningen
och jämförs mot teorin. Även här i analysen följs samma upplägg som i teorin och resultatet.

5.1 Bakgrund
Eftersom enkäten endast besvarats av 43 individer från två olika kommuner kan inte
undersökningen anses vara representativ för alla 18 åringar inom landet. Det blir även svårt att
göra generaliseringar och dra slutsatser (Harboe, 2010) om vilka faktorer ungdomar anser är
hindrande, då urvalet utgjordes av ungdomar på ekonomi- och handelsprogram på gymnasiet,
vilka ansågs ha en större insikt i företagande än den genomsnittlige 18 åringen. Regionerna
som valdes ut för denna studie var Västmanlands län och Östergötlands län då dessa län
representerar de län där det startas minst andel företag i Sverige (Tillväxtverket, 2016), även
detta försvårar en generalisering. För att kunna göra generaliseringar över ungdomar i Sverige
bör undersökningen nå ut till ett större antal individer från en mer blandad bakgrund. Även om
resultaten i undersökningen inte kan generaliseras och att det blir svårt att dra klara slutsatser,
bidrar det ändå till en ökad förståelse för vilka faktorer som kan hindra unga människor från att
starta företag.
Undersökningen visar att 79 % av de tillfrågade ungdomarna kan tänka sig att starta företag
någon gång i framtiden. Utav dessa ungdomar säger sig mer än 18 % kunna tänka sig att starta
företag inom 5 år. Resultatet som framkommit i undersökningen ligger högre jämfört med det
resultat Entreprenörskapsbarometern fått fram av sin undersökning gjord under 2016.
Entreprenörskapsbarometern visar att 66 % av unga (18-30 år) kan tänka sig att starta företag
(Tillväxtverket, 2016). En anledning till att undersökningen tyder på ett större intresse för
entreprenörskap hos respondenterna, kan ha att göra med att urvalsgruppen utgjorts av elever
från ekonomi- och handelsprogram på gymnasiet. Där eleverna har en mer företagsinriktad
utbildning än andra gymnasieprogram. Därför kan det tänkas att eleverna från början har en
mer positiv bild mot företagande än någon som inte går ett företagsinriktat gymnasieprogram.
Även Oosterbeek, van Praag & Ijsselstein (2009) stödjer denna tanke och anser att utbildning i
företagande har en positiv påverkan på individen, i den bemärkelsen att de väljer att starta fler
företag.
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5.2 Analys av grundläggande förutsättningar för entreprenören
Bristen på erfarenhet i form av både utbildning och livserfarenhet tycks utgöra ett mer
betydande hinder för de tillfrågade ungdomarna och hamnar på 4:e plats i den utsträckning som
det utgör ett hinder. Över 41 % svarade att bristen på erfarenhet utgjorde ett mer betydande
hinder för en företagsstart, jämfört med 29 % som ansåg att det inte utgjorde något större
hinder. Att bristen på erfarenhet och utbildning anses vara hindrande är kanske inte så konstigt
med tanke på respondenternas ålder. Vid 18 års ålder har de flesta individer varken slutfört en
universitetsutbildning eller hunnit samla på sig någon större arbetslivserfarenhet. Även
Landström (2005) och Bjerke (2005) stödjer påståendet att med mer erfarenhet så blir individen
mer benägen att starta företag. Forskningen visar också att individer ofta startar företag inom
den bransch de själva har tidigare erfarenhet från (Landström, 2005). Som tidigare nämnts har
utbildning en stor påverkan om en individ startar företag eller inte, vilket även stöds av Aldén,
Hammarstedt och Neuman (2015) som hävdar att personer med kunskap inom flera områden är
mer angelägna att starta företag.
Det insamlade resultatet från undersökningen visar att väldigt få av de tillfrågade ungdomarna,
bara 10 %, ser bristande stöd från omgivningen som en mer hindrande faktor vid en
företagsstart och över 26 % anser att det inte utgör något större hinder. Undersökningen
antyder att de tillfrågade ungdomarna anser att de har tillräckligt stöd från sin omgivning, för
att kunna starta företag. Detta pekar på att när ungdomar känner stöd till företagande från sin
omgivning så får de ett större intresse till en företagsetablering. Det resonemanget stöds av
Shane (2003) som säger att om det råder en positiv inställning till vinnstökande möjligheter
ökar en persons benägenhet att starta företag. Vidare menar Landström & Löwgren (2009) att
människor blir påverkade av samhällets inställning och attityd gentemot entreprenörskap. Det
är därför viktigt att både skola och föräldrar uppmuntrar till entreprenöriella aktiviteter
(Landström, 2005). Resultatet indikerar att samhällets normer, den uppfostran och utbildning
respondenterna fått inte verkar motarbeta företagande. Även den politiska kontexten kan ha
betydelse, att respondenterna känner att det finns stöd från sin omgivning, i form av bra
regelverk och hjälp från olika statliga myndigheter.
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5.3 Analys av karaktäristiska egenskaper hos entreprenören
Det har visat sig att människan är som mest riskbenägen vid 18 års ålder (Dyring, 2016). Att
yngre personer är mer riskbenägna än andra individer borde visa sig i att unga inte ser
företagande som alltför riskfyllt och att det därför inte borde utgöra ett betydande hinder. Men
undersökningen ger en annan bild, där 40 % av de tillfrågade ungdomarna anger att de anser att
det är riskfyllt att starta företag och risken anses utgöra ett mer betydande hinder. Detta kan
jämföras med 17 % av respondenterna som anser att riskerna förenade med företagande inte
hindrar dem att starta företag i lika stor utsträckning. När resultatet jämförs med teorin så är det
inte många av respondenterna som är entreprenörer, där entreprenören klassas som en
risktagare och inte backar för osäkra situationer (Landström, 2005).
Den personliga drivkraften utgör det enskilt största hindret menar nästan hälften av de
ungdomar som svarat på enkätundersökningen. En personlig drivkraft kan kopplas samman
med prestationsmotivet (Landberg, 2009) som anses vara ett viktigt motiv till varför vissa
individer väljer att starta företag och andra inte (Bjerke, 2005; Landström, 2005; McClelland,
1987). Individer som drivs av prestationsmotivet når tillfredsställelse av att de gör något bättre
eller av att de är mer kapabla att göra något (McClelland, 1987). Personer med högt
prestationsmotiv är också mer intresserade av olika former av företagande (McClelland, 1987).
McClelland (1987) menar att om vi tar reda på vilket behov som är viktigast för en viss individ
kan vi se vad som kan vara drivkraften för just den personen. När vi vet vad som motiverar en
viss individ finns även en möjlighet att influera denne i önskad riktning (McClelland, 1987).
Både McClelland (1987) och Kets de Vries (1977, refererad i Landström, 2005) hävdar att
drivkraften formas och sätts tidigt i individens liv. Om det stämmer föreligger det som
osannolikt att flera av respondenterna skulle bli entreprenörer, då drivkraften var ett så stort
hinder i undersökningen.
Brist på självförtroende verkar inte hindra merparten av de tillfrågade ungdomarna att starta
företag. Över 40 % av de tillfrågade svarade att bristen på självförtroende inte hindrar dem
nämnvärt gentemot 33 % som säger sig vara mer hindrade av bristen på självförtroende.
Självförtroende kan kopplas till självtillit, där den inre kontrollen är väldigt viktig för om vi
väljer att bli entreprenörer eller inte (Delmar, 1997). Undersökningen indikerar att
respondenterna tror att de kan nå sina mål genom sitt eget beteende och agerande.
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5.4 Analys av faktorer som påverkar en företagsetablering
Avsaknad på unik affärsidé visade sig utgöra ett relativt betydande hinder för att starta företag.
Trots att många såg det som ett betydande hinder hamnar avsaknad på unik affärsidé först på
7:e plats, d.v.s. på den nedre delen av listan över faktorer som ingått i undersökningen. Enligt
Landström och Löwegren (2009) utgör affärsidén grunden till ett lyckat företagande, utan en
bra och unik affärsidé är det svårt att få ett framgångsrikt företag. Affärsidén bygger på att en
möjlighet i samhället har identifierats där blir det nödvändigt för entreprenören att ha förmågan
att identifiera dessa nya affärsmöjligheter för att lyckas med sitt företagande (Shane 2003).
Enligt Shane (2003) har individer olika kognitiva förmågor att upptäcka möjligheter i den
information de förfogar över och denna förmåga påverkas av individens tidigare kunskap men
även av externa förhållande tillägger Lindmark (2009). Detta pekar på att när unga får mer
erfarenhet, utbildning och hunnit jobba ett tag så kan förmågan att upptäcka möjligheter öka.
Vilket kan vara en av anledningarna till att merparten av respondenterna ser avsaknad på unik
affärsidé som ett mer betydande hinder. Däremot säger teorin att individer är som mest kreativa
i 18 års ålder, vilket kan tänkas leda till att ungdomar kommer på fler nyskapande idéer och på
så sätt ser fler nya och unika affärsidéer.
Den politiska kontexten påverkar entreprenörer på olika sätt menar Lindmark (2009). Där lagar
och regler både kan hindra och förenkla för företagare (Bergström & Arnberg, 2006). I
undersökningen visade det sig att väldigt få av de tillfrågade ungdomarna såg lagar och regler
som ett mer betydande hinder. Medan majoriteten ansåg att det inte utgjorde ett hinder eller att
det var ett litet hinder. Sandström (2003) menar att det är nödvändigt för Sveriges framtida
välstånd att lokala politiker uppmuntrar affärsutveckling och skapar de rätta förutsättningarna
för tillväxt, vilket politikerna tenderar ha gjort enligt denna undersökning när det kommer till
lagar och regler som påverkar en företagsstart.
Bristen på kapital ansågs vara ett betydande hinder av respondenterna och många ansåg att det i
en betydande omfattning hindrar dem från att starta företag. Brist på kapital hamnade på 3:e
plats i den utsträckning som det utgör ett hinder för unga personer att starta företag. Enligt
Landström och Löwegren (2009) är just finansiellt kapital en av de mest relevanta resurserna
som behövs för att lyckas med företagande. Personer med ett större eget kapital startar företag
mer frekvent än de med ett mindre eget kapital (Shane, 2003). Det går att relatera till att
ungdomar har en begränsad arbetslivserfarenhet. De flesta ungdomarna i 18 års ålder har inte
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hunnit yrkesarbeta i någon större utsträckning och därför inte heller haft möjlighet att spara
ihop till ett kapital i samma utsträckning som de som arbetat längre (Andersson & Hedlund,
2015).
Vid uppstart av ett företag spelar det egna nätverket en stor roll för entreprenören både mentalt
och resursmässigt (Landström & Löwegren, 2009). Bristen på nätverk ansågs vara ett relativt
betydande hinder av respondenterna, där 37 % av de svarande ungdomarna ansåg att det
påverkade dem mycket. En individs nätverk byggs på under livet och blir större ju äldre
individen blir (Oscarsson, u.å.). Vilket även gäller individers erfarenhet, den växer också
parallellt med individens ålder (Kivipelto, Solomon, Disease & Håkansson, 2012). Enligt
Wiklund (1998) utgör individens erfarenhet och nätverk de mest centrala faktorerna för ett
framgångsrikt företagande. Om Wiklunds teori stämmer bör således dessa två faktorer vara
bland de mest betydande hindren för unga i denna studie. Därför att de är de två faktorerna hos
individen som inte är mer eller mindre konstanta, utan förändras mest genom individens liv. I
undersökningen hamnade dock brist på nätverk först på 6:e plats och brist på erfarenhet kom på
4:e plats, över de faktorer som hindrar ungdomar mest från att starta företag.
Att starta och bedriva ett företag ansågs vara väldigt tidskrävande för ungdomarna. Där hela 45
% av respondenterna svarat att det hindrar dem i en större utsträckning. Det kan jämföras med
28 % som svarat att det inte utgör ett hinder i en större utsträckning. Det här placerade
tidskrävande som det näst största hindret i denna undersökning. Resultatet stärker bilden av att
företagande skulle vara tidskrävande som även Vismas (2015) undersökning visat.

5.5 Analys av metod
Den femgradiga skala som användes har visat sig passa mindre bra i denna studie, där
majoriteten av respondenterna svarade i mitten på skalan. Hade skalan istället vart en sex
gradig skala så hade respondenterna vart tvungna att göra ett mer genomtänkt val och inte
kunnat välja ett mittenalternativ som kan ses som mer neutralt. En ändring av skalan hade
förmodligen fått en större spridning på resultaten och då lättare kunnat utröna vilka faktorer
som utgjort de största hindren. Även ett bättre förtydligande av skalan hade vart bra, där en mer
detaljerad förklaring av varje nivå på skalan hade kunnat följa med i enkäten.
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6 Slutsats
I följande avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit i studien och vad som vore
intressant att studera i framtiden.

6.1 Ungas personlighet större hinder än deras omgivning
Resultatet av undersökningen visar att alla respondenter upplevde hinder för företagande men i
varierande grad. Vi kan utifrån enkätundersökningens resultat dra slutsatsen att det inte bara är
en enda faktor som hindrar ungdomar från att bli entreprenörer utan det är en kombination av
flera olika faktorer som bidrar till att unga väljer att inte starta företag. Genom studien har vi
fått en klarare bild över vilka faktorer unga ser som mer och mindre hindrande i en
företagsetablering.
Vi har konstaterat att omgivningen inte hindrar ungdomar lika mycket från att starta företag
som de mer personliga faktorerna gör. Enligt oss verkar det som att ungdomar lever i en
miljö/omgivning som är både stöttande och främjande för entreprenörskap. Det ser ut som att
samhällets normer, regler och lagar inte har någon speciellt negativ påverkan på ungdomars val
av att starta företag eller inte. Det tror vi kan höra ihop med att dagens samhälle är så
sammanflätat, där ungdomarna kan känna sig mer delaktiga. Med bl.a. de sociala medier som
finns idag har ungdomar möjligheten att på ett enkelt sätt bli en del av sin omgivning och även
kunna vara med och påverka den. Det tror vi har bidragit till att ungdomarna känner en tillit
och stöttning från sin omgivning. Även att ungdomarna fortfarande går gymnasiet och inte är
företagare ännu kan tänkas bidra att de inte har upplevt någon större påverkan från ex. de regler
och lagar som en entreprenör måste förhålla sig till. Därför kanske de inte vet på vilket sätt
omgivningen kan påverka deras företagande. Istället är det de mer personliga faktorerna som är
avgörande, där respondenterna uppgav drivkraft och tid som väldigt betydande hinder. Läser vi
mellan raderna går det att koppla ihop bristen på drivkraft och tid med bristen på energi och
ork, att det kan vara därför dessa faktorer uppges som så stora hinder. Ungdomarna i studien är
på väg att gå klart gymnasiet vilket kan ha stor betydelse, anser vi. Det kan vara att de är trötta
och orkeslösa efter flera års studier och bara vill komma ut i arbetslivet, för att få testa på hur
det känns att jobba. Även mer tid till egna intressen som att komma ut och resa kan påverka,
där start av företag kommer längre ner på listan av deras intressen.
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I studien ser vi att unga med en företagsinriktad utbildning har ett markant intresse för
företagande, däremot tror vi att intresset kan vara oäkta och att många i själva verket aldrig
kommer starta företag. En övervägande del av respondenterna uppgav att de kan tänka sig
starta företag, vilket är långt över hur många som verkligen gör det.
Vi anser att många av ungdomarna saknar några av de viktiga personliga egenskaperna som
ofta karaktäriserar en entreprenör. Både prestationsmotivet och riskbenägenheten visade
studien att merparten av ungdomarna har brist av, men även tendenser till brist på kreativitet
förekom. Bristen på de här viktiga personliga egenskaperna tror vi ligger bakom varför det är
så få unga personer som startar företag i dagens samhälle.

6.2 Förväntat eller överraskande resultat
För oss var det väntat att faktorerna självförtroende, lagar/regler och stöd från omgivningen
utgjorde de minsta hindren. Däremot var faktorerna drivkraft, för tidskrävande och att det är för
riskfyllt oväntade resultat. Att de skulle utgöra så stora hinder för våra respondenter trodde vi
inte. Vi hade förväntat oss att de största hindren skulle utgöras av kapital, erfarenhet och
nätverk därför att de är faktorer som vi anser förändras mest under en persons liv. Den här
studien har vidgat vår uppfattning på vad unga personer kan uppfatta som hinder för att starta
ett företag.

6.3 Framtida studier
Det skulle det vara av intresse att få möjligheten att föra en diskussion med ungdomarna som
deltog i enkätundersökningen. Där det skulle vara intressant att undersöka hur de upplevde de
olika hindren och vad som kan göras för att minimera dessa. Vad anser ungdomarna att
samhället kan göra för att främja entreprenörskap och för att minimera de entreprenöriella
hinder som finns. Under arbetets gång har det blivit klart att det vore intressant att utöka
undersökningen till ett större antal ungdomar inom fler geografiska områden. För att kunna få
en tydligare bild i vilken utsträckning faktorer utgör hinder för ungdomar i sitt val av att starta
företag.
Ett annat område som vore spännande att undersöka närmare är om respondenterna har
föräldrar som är eller har varit entreprenörer. Det skulle ge möjligheten till att se om de
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ungdomar utan entreprenöriella föräldrar är mindre angelägna att starta företag än de med
föräldrar som är eller har varit entreprenörer.

29

Källförteckning
Ahnquist, J., & Sylwan, L. (2013). Föräldrar spelar roll: Handbok i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete.
Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Från
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-ochsamhalle/folkhalsa/Foraldrar-spelar-roll-handbok.pdf.
Aldén, L., Hammarstedt, M., & Neuman, E. (2015, 27 december). Breda utbildningar bäst för entreprenörer.
Dagens Nyheter. Från http://www.dn.se/debatt/breda-utbildningar-bast-for-entreprenorer/
Andersson, M., & Hedlund, T. (2015, 3 december). Unga vuxna börjar arbeta senare idag än för 30 år sedan.
Från
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Unga-vuxna-borjar-arbeta-senare-idag-an-for-30-ar-sedan/
Bengtsson, O., & Ekeblom, D. (2014). The Bright but Right View? A New Type of Evidence on Entrepreneurial
Optimism (Research Institute of Industrial Economics). Från
http://www.ifn.se/publikationer/working_papers/2014/1008
Bergström, F., & Arnberg, J. (2006). Vågar företagare vara företagare? En analys av hur politisk risk påverkar
företagande. Stockholm: Svenskt näringsliv. Från
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/vagarforetagare-varaforetagare_526126.html/BINARY/V%C3%A5gar%20f%C3%B6retagare%20vara%20f%C3%B6retagare
Bjerke, B. (2005). Förklara eller förstå entreprenörskap? Lund: Studentlitteratur AB
Braunerhjelm, P. (Red.), Holmquist, C., Larsson, J. P., Skoogberg, Y., & Thulin, P. (2016). Entreprenörskap i
Sverige: Nationell rapport 2016 (GEM rapportserie, nr 2016). Örebro: Entreprenörskapsforum. Från
http://www.gemconsortium.org/country-profile/110
Cantzler, I. (u.å.). Entreprenöriella processer i teamet. Hämtad 8 december, 2016, från Excerptus Utveckling,
http://excerptus.se/om-teamutveckling.html
Delmar, F. (1997). Entreprenörskapets psykologi. Furulund: Alhambra AB
Dyring, V. (Programledare). (2016, 14 november). Människans många liv, del 1 av 2. I A. Schytt (Exekutiv
producent), Vetenskapens Värld, säsong 26, avsnitt 13. Stockholm: SVT
Harboe, T. (2013). Grundläggande metod- Den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Polen: Gleerups utbildningar
AB

30

Holme, I. M., & Solvang B.K. (2008). Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund:
Studentlitteratur AB
Kivipelto, M., Solomon, A., Disease, A., & Håkansson, K. (2012, 30 november). Ta väl hand om din hjärna!
Äldre i centrum, (4). Från http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2012/Nr-42012-Hjarnaldern/Ta-val-handom-din-hjarna/
Landström, H. (2005). Entreprenörskapets rötter. Lund: Studentlitteratur AB
Landström, H., & Löwegren, M. (Red.). (2009). Entreprenörskap och Företagsetablering: Från idé till verklighet.
Lund: Studentlitteratur AB
Lindgren, M. (2009). Gränsöverskridande entreprenörskapsforskning: entreprenörskap som process, projekt och
emancipation. I C. Holmqvist (Red.), Entreprenörskap på riktigt: Teoretiska och Praktiska Perspektiv (s.215232). Lund: Studentlitteratur AB
Lindmark, L. (2009). Den underskattade kontexten. I C. Holmqvist (Red.), Entreprenörskap på riktigt: Teoretiska
och Praktiska Perspektiv (s.39-61). Lund: Studentlitteratur AB
Lindquist, J. P., Sol, J., & Van Prag, M. (2015). Why Do Entrepreneurial Parents Have Entrepreneurial Children?
Journal of Economics, 33(2), 269-296. Från
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/detail/detail?sid=426286a5-3aac-4f14-b3bdda4e1c3c14b4%40sessionmgr104&vid=0&hid=125&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=101352
285&db=bsh
Oosterbeek, H., van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2009). The impact of entrepreneurship education on
entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54, 442-454. Från
http://www.sciencedirect.com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0014292109000932
Oscarsson, H. (u.å.). Demokrati i nätverkssamhället. Göteborg: Göteborgs Universitet. Från
http://som.gu.se/digitalAssets/1288/1288680_kapitel_11.pdf.
Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies For Internal versus external control of reinforcement.
Psychological Monograph, 80(1), 1-28. Från http://www.soc.iastate.edu/sapp/soc512Rotter.pdf
af Sandeberg, J. (2012, 20 december). Kreativitet – vad är det? Skolvärlden. Från
http://skolvarlden.se/artiklar/kreativitet-vad-ar-det
Sandström, B. (2003). Tillväxt Och Lönsamhet. Uppsala: Industrilitteratur

31

Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profit, Capital, Credit, Interest and
the Business Cycle. New Jersey: Transaction Publishers. Från https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=OZwWcOGeOwC&oi=fnd&pg=PR6&dq=joseph+schumpeter+the+theory+of+economic+development+1934&ot
s=iMbVmXviAc&sig=6YRwmCcBBkenjDVSEOxj19lhwg&redir_esc=y#v=onepage&q=joseph%20schumpeter%20the%20theory%20of%
20economic%20development%201934&f=false
Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. Cheltenham:
Edward Elgar
Sundgren, L. (2009, 13 oktober). Arv & miljö påverkar barnet lika mycket. Vi föräldrar, (12). Från
http://www.viforaldrar.se/Forsta-aret/arv-miljo-paverkar-barnetKreicberg, J. & Oreland, C. (2008). Anställd idag, företagare imorgon – En analys av kvinnors företagande i
Sverige. Från https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/anstalld-idag-foretagare-imorgon-en-analys-avkvinnors-foretagand_528892.html/BINARY/Anst%C3%A4lld%20idag,%20f%C3%B6retagare%20imorgon%20%20En%20analys%20av%20kvinnors%20f%C3%B6retagande%20i%20Sverige
Tillväxtverket (2016). Framtidens företagare-Entreprenörskapsbarometern 2016. Från
https://tillvaxtverket.se/download/18.4f421ed5158429cdb4d2a953/1479288973208/Info_0672_webb.pdf
Timmons, J. A., & Spinelli, S., Jr. (2008). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. New
York: McGraw-Hill Education
Ung företagsamhet (2016). Om oss. Från http://ungforetagsamhet.se/om-oss
Visma & Företagarförbundet Fria Företagare (2015a). Småföretagare och deras arbetstider, Statistik 2015. Från
http://media.visma.se/documents/smaafoeretagare-och-deras-arbetstider-statistik-2015-47235
Visma & Företagarförbundet Fria Företagare (2015b). Sveriges småföretagare är ständigt uppkopplade, Statistik
2015. Från http://media.visma.se/pressreleases/sveriges-smaafoeretagare-aer-staendigt-uppkopplade-1184915
Visma & Företagarförbundet Fria Företagare (2015c). Småföretagarna tänker på jobbet på semestern, Statistik
2015. Från
http://media.visma.se/documents/smaafoeretagarna-taenker-paa-jobbet-paa-semestern-statistik-2015-47227
Wennberg, K., & Wigren-Kristoferson, C. (2012). Entreprenörskapets kultur (Policysammanfattning från
Entreprenörskapsforum). Örebro: Entreprenörskapsforum. Från http://entreprenorskapsforum.se/wpcontent/uploads/2012/10/PS_Entreprenorskapets_Kultur_webb.pdf.

32

Wetter, E. (2009). Analys av nya företag: om att bedöma saker rätt eller bedöma rätt saker. I C. Holmqvist (Red.),
Entreprenörskap på riktigt: Teoretiska och Praktiska Perspektiv (s.121-131). Lund: Studentlitteratur AB
Wiklund, J. (1998). Small Firm Growth and Performance: Entrepreneurship and Beyond (Doktorsavhandling,
Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan). Från
https://www.researchgate.net/publication/235960460_Small_Firm_Growth_and_Performance_Entrepreneurship_a
nd_Beyond

33

Bilagor
Bilaga 1. Enkätundersökning

34

35

36

37

