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Sammanfattning
Företagens tillväxt är en del i att välfärden i vårt samhälle kan öka och att framtagande av nya
produkter och tjänster är möjligt, men för att ett företag ska startas krävs det att en individ tror
att exploateringen av en möjlighet ska kunna ge ett ekonomiskt värde. Detta förväntade värde
påverkas bland annat av individens ickepsykologiska egenskaper. I viss forskning har dessa
egenskaper visat sig ha ett samband med företagets tillväxt. Då företag som inte skapar nya
arbetstillfällen eller kan erbjuda marknadsmässiga löner till dess ägare i slutändan kan skapa
ett beroende av olika bidrag från samhället skapar detta funderingar kring om det är möjligt
att identifiera de individer som kommer kunna skapa tillväxt för att i så fall kunna göra
direkta satsningar för att främja dessa företag för att istället försöka allmänt stödja all
företagsstart.

Studien undersöker ifall det är möjligt att identifiera entreprenörer som kommer kunna skapa
tillväxt i sin verksamhet genom att titta på individens ickepsykologiska egenskaper som till
exempel ålder, kön, arbetserfarenhet, branscherfarenhet, socialt nätverk med mera. Går det att
finna ett samband mellan ickepsykologiska egenskaper och tillväxt?

Studien använder sig av en deduktiv ansats där först olika teorier kring ickepsykologiska
egenskaper presenteras för att sedan vara underlag till utformningen av en enkät. Enkäten
skickades sedan ut till 50 stycken företagare varav 28 stycken besvarade den.

Resultatet av studien visade att det var möjligt att se ett samband mellan högre tillväxt och att
besitta någon av de ickepsykologiska egenskaperna erfarenhet av företagsbildning, att vara
man och att befinna sig i åldern 4049 år vid starten av företaget.

Nyckelord: Entreprenörskap, tillväxt, ickepsykologiska egenskaper

Innehållsförteckning
1 Inledning

1

1.1 Bakgrund

1

1.2 Problem och frågeställningar

2

1.3 Syfte

3

1.4 Begreppsdefinitioner

3

1.4.1 Entreprenören

3

1.4.2 Tillväxt

3

1.5 Avgränsningar

4

1.6 Etisk problematik

4
5

2 Teori
2.1 Ickepsykologiska egenskaper

5

2.1.1 Utbildning

5

2.1.2 Arbetslivserfarenhet

6

2.1.3 Sociala nätverk

7

2.1.4 Ålder

8

2.1.5 Kön

8

2.1.6 Föräldrar som är/har varit företagare

9

2.1.7 Invandrarbakgrund

9

3 Metod

10

3.1 Val av studieobjekt

10

3.2 Val av metod

10

3.2.1 Deduktiv ansats

10

3.2.2 Kvantitativ inriktning med vissa kvalitativ tendenser

10

3.3 Urval

11

3.4 Datainsamling

11

3.5 Validitet och reliabilitet

12

3.6 Källkritik

13

3.7 Bearbetning av data

13

3.8 Svagheter

13

4 Resultat

15

4.1 Ickepsykologiska egenskaper

15

4.2 Tillväxt

20

5 Analys
5.1 Utbildning

22
22

5.2 Arbetslivserfarenhet

22

5.3 Sociala nätverk

23

5.4 Ålder

25

5.5 Kön

25

5.6 Föräldrar som är/har varit företagare

26

5.7 Invandrarbakgrund

26

5.8 Ickepsykologiska egenskapers förekomst hos entreprenörerna

27

6 Slutsats

28

6.1 Ickepsykologiska egenskaper och entreprenörens tillväxt

28

6.2 Lärdomar och framtida studier

30

Referenser

32

Bilagor

35

Figurförteckning
Figur 4.1  Diagrammet visar år av branscherfarenhet hos entreprenörerna innan
företagsstarten.

15

Figur 4.2  Cirkeldiagram med antal företag som de med tidigare erfarenhet från
företagsbildning har startat.

16

Figur 4.3  Diagrammet visar vilka sociala nätverk entreprenörerna hade tillgång till vid
företagsstart som de hade nytta av.

17

Figur 4.4  Cirkeldiagram som visar hur åldern var fördelad bland entreprenörerna vid
företagsstarten.

18

Figur 4.5  Diagram med entreprenörernas rangordning av de ickepsykologiska
egenskaperna efter hur viktiga de har varit för företagets tillväxt.

19

Figur 4.6  Cirkeldiagram som visar företagens tillväxt av omsättningen under tre år.

20

Figur 4.7  Cirkeldiagram som visar företagens tillväxt av resultatet under tre år.

21

Figur 4.8  Cirkeldiagram som visar företagens tillväxt de tre senaste åren gällande antalet
anställda.

21

Figur 5.1 Tabell som visar ickepsykologiska egenskapers förekomst hos entreprenörerna
med tillväxt över 50 % mätt i omsättning de tre senaste åren.

27

1 Inledning
I detta kapitel beskrivs först studiens bakgrund och därefter preciseras frågeställningar, syfte,
begreppsdefinitioner, avgränsningar och etisk problematik.

1.1 Bakgrund
Ekonomisk tillväxt är en del i att välfärden i vårt samhälle kan öka. En viktig källa till
ekonomisk tillväxt är kunskap (Acs, Audretsch, Braunerhjelm & Carlsson, 2012).
Företagande skapar ett positivt bidrag till tillväxten då entreprenörskap fungerar som en kanal
för kunskapsspridning och därmed ekonomisk tillväxt (Acs et al., 2012). Entreprenörskap
skapar enligt Bjerke (2005) nya innovationer, nya anställningar och nya produkter vilket är
viktigt för landets ekonomiska utveckling. Denna tillväxt påverkar även på lokal nivå då ett
företags tillväxt till exempel leder till fler anställningar där de är lokaliserade. Både
företagare, investerare och medborgare söker sig till de områden som har de bästa
möjligheterna för just dem (Sanandaji, 2013). Fler arbetstillfällen i en region skapar
inflyttning till regionen och skapar även ett större utbud till invånarna när fler aktörer vill
etablera sig där och därmed skapas en mer attraktiv region. Lägre tillväxt hos företagen i en
region kan bidra till arbetslöshet och regionen blir då mindre attraktiv. Detta i sin tur kan leda
till en avfolkad region som ofta också präglas av dold arbetslöshet i form av sjukskrivningar
och förtidspensioneringar (Sanandaji, 2013).

I regioner med brist på arbetstillfällen skapas det ofta sociala problem och ett utanförskap som
är svårt att lyckas vända (Sanandaji, 2013). Företagens tillväxt spelar en viktig roll i
utvecklingen på både regional, nationell och global nivå. Men för att entreprenörskap ska
existera krävs det att en individ agerar på en möjlighet som hen har upptäckt (Shane, 2003).
Shane (2003) anser att individuella skillnader har ett kraftigt inflytande på vem som väljer att
exploatera en möjlighet. Individuella skillnader innefattar ickepsykologiska egenskaper som
till exempel utbildning, ålder, arbetserfarenhet, branscherfarenhet, kön med mera och
psykologiska egenskaper som motivation, känslan av kontroll och kognitiv förmåga (Shane,
2003). Reynolds (1993, refererad i Shane, 2003) fann att grundaren i högpresterande företag
oftare hade en branscherfarenhet än grundaren i lågpresterande företag. En grundare med
högre utbildning ökar lönsamheten vid nya satsningar (Denison & Alexander, 1986, refererad
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i Shane, 2003). Detta visar på att dessa olika egenskaper inte bara skulle kunna ha en
påverkan när det gäller att identifiera och i valet att exploatera en möjlighet utan även kunna
ha en påverkan på tillväxt och lönsamhet.

1.2 Problem och frågeställningar
Som tidigare nämnts spelar företagens tillväxt en stor roll i samhällets välfärd och utveckling.
Det är därför viktigt att det startas företag som kommer att lyckas skapa tillväxt. I rapporten
”Forskning kring de framtida pensionärernas situation” som tagits fram av Länsförsäkringars
Forskningsfond pekar de ut egenföretagare som en av tre grupper som har låga inkomster och
därmed får en låg pension (Dahlberg, 2013). Enligt rapporten är det bara hälften av
företagarna som betalar in tjänstepension för sig själva och anledningen till det är att de
antingen inte har haft råd eller inte satt sig in tillräckligt i pensionsfrågorna (Dahlberg, 2013).
Detta visar på att företag som inte skapar nya arbetstillfällen eller kan erbjuda
marknadsmässiga löner till dess ägare kan i slutändan skapa ett beroende av olika bidrag som
bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, garantipension och så vidare och det hade därför ur ett
ekonomiskt samhällsperspektiv varit bättre att dessa individer hade varit anställda hos andra
företag som har denna tillväxt.

Då det finns forskning som visar på att vissa ickepsykologiska egenskaper påverkar ett
företags tillväxt och lönsamhet (Shane, 2003) skapar detta funderingar kring om det är möjligt
att identifiera de individer som kommer kunna skapa tillväxt för att i så fall kunna göra
direkta satsningar för att främja dessa företag för att istället försöka allmänt stödja all
företagsstart. Detta för att just försöka främja det som kommer skapa samhällsnytta.

De frågeställningar vi ställer oss är:
● Finns det ett samband mellan några ickepsykologiska egenskaper och entreprenörens
tillväxt i sitt företag?
● Är vissa ickepsykologiska egenskaper mer framträdande än andra hos entreprenörer
vad gäller tillväxt?
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att granska entreprenörers ickepsykologiska egenskaper och se om det
går att dra slutsatser om huruvida förekomst eller avsaknad av dessa egenskaper har en
påverkan på entreprenörens företag när det gäller tillväxt.

1.4 Begreppsdefinitioner
1.4.1 Entreprenören
I denna studien definieras entreprenören som en individ som driver företag. Detta på grund av
att när det kommer till det som ska studeras är det inte intressant om företaget är byggt på en
innovativ eller en imitativ idé utan det är själva kopplingen mellan individens
ickepsykologiska egenskaper och den tillväxt som de lyckas skapa i sitt företagande. Alltså
spelar det ingen roll om entreprenören är klassad som en entreprenör enligt Schumpeter som
skapar nytt genom ny information (Schumpeter, 1934) eller om det är en entreprenör enligt
Kirzner som skapat sin verksamhet utifrån befintlig information (Kirzner, 1973).
1.4.2 Tillväxt
Tillväxt utgör enligt Bjerke (2005) all ökning i nivå, mängd eller typ av företagets arbete eller
resultat. Tillväxten kan mätas i termer av anställda, omsättning eller marknadsandelar
(Delmar, 2009). Syftet med tillväxt är att etablera företaget på marknaden på ett sätt som ger
lönsamhet och bättre möjligheter för verksamheten att överleva (Delmar, 2009).

När det kommer till studien definieras tillväxt baserat på omsättning, vinst och antal anställda.
Detta är grundat på att det är siffror som kan kontrolleras åtminstone när det kommer till
aktiebolag samt att det finns ingen större anledning att tro att företagen skulle ljuga kring
detta. Det är svårare att hantera tillväxt i marknadsandelar eftersom det är svårt att avgöra hur
stor en marknad är och det blir därför mer subjektivt.
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1.5 Avgränsningar
Även om det finns forskning som påvisar att de psykologiska egenskaperna har en påverkan
på lönsamhet och tillväxt har vi valt att inte titta närmare på detta då vi anser att det är svårare
att låta en individ själv bedöma dessa egenskaper hos sig själv. När det gäller de
ickepsykologiska egenskaperna som denna studie fokuserar på anser vi att det inte finns en
lika stor problematik utan en viss ålder har individen och ett visst antal år i en bransch det är
inte något som individen behöver bedöma på ett lika subjektivt sätt. Däremot är vi medvetna
om att när det kommer till sociala nätverk som också är en ickepsykologisk egenskap kan det
ändå skapa vissa bekymmer att granska eftersom individen själv bedömer vilket värde
nätverket har. Då olika individer kan ha olika referensramar riskerar det därför att leda till
subjektiva tolkningar, men vi har trots detta valt att undersöka de sociala nätverken och se om
vi ändå kan dra några slutsatser från studien.

1.6 Etisk problematik
Vi är medvetna om att det ur en etisk synvinkel kan vara tvivelaktigt och i vissa fall även
bryta mot personuppgiftslagen, PUL, att mäta och lagra personers egenskaper när det gäller
exempelvis

etniskt

ursprung,

politiska

åsikter

och

religiös

övertygelse

(www.datainspektionen.se). Av den orsaken kan det vara svårt att få en praktisk användning
av denna typ av studie, då det inte heller är tillåtet att diskriminera någon på grund av
exempelvis ålder eller etniskt ursprung.

4

2 Teori
I följande kapitel lyfts tidigare forskning kring tillväxt och entreprenörens ickepsykologiska
egenskaper vilket sedan ligger till grund för kommande analyser.

2.1 Ickepsykologiska egenskaper
För att entreprenörskap ska existera krävs det att en individ upptäcker en möjlighet och väljer
att agera på den (Shane, 2003). Entreprenören kan aldrig säkert veta att ett val att exploatera
möjligheten kommer att leda till lönsamhet utan agerar i osäkerhet (Shane, 2003). För att
entreprenören ska välja att agera krävs det att hen tror att det förväntade värdet av
exploateringen kommer att överstiga kostnaden samt en kompensation för den osäkerhet som
hen har fått utstå (Shane, 2003). Desto större det förväntade värdet är desto större är
sannolikheten att entreprenören kommer att agera (Shane, 2003). Detta förväntade värde
påverkas enligt Shane (2003) av möjlighetens karaktär, industrin och den institutionella
omvärlden, psykologiska faktorer och ickepsykologiska egenskaper. Då vi i denna studie har
valt att fokusera på ickepsykologiska egenskaper kommer vi nu att titta närmare på dem.
Dessa ickepsykologiska egenskaper är saker som utbildning, branscherfarenhet, erfarenhet av
företagsbildning, ålder, sociala nätverk, generell arbetserfarenhet med mera (Shane, 2003).
2.1.1 Utbildning
Att en person kommer välja att agera på en möjlighet ökar om hen är mer utbildad då en
utbildning ökar individens kunskap (Shane, 2003) och individens analytiska förmåga (Casson,
1995, refererad i Shane, 2003). Detta medför att det är lättare att identifiera en möjlighet och
att värdera värdet på den korrekt (Shane, 2003). Det är större sannolikhet att en individ med
högre utbildning kommer att exploatera en möjlighet än de med lägre utbildning (Reynolds,
1997; Storey, 1994, refererad i Shane, 2003).

Delmar och Davidsson (2000) har studerat entreprenörer i Sverige och fann att 15,9 % hade
grundskoleutbildning, 43 % gymnasieutbildning och 41,1 % hade utbildning från högskola
eller universitet. Det finns även studier som påvisar att högre utbildning ökar
överlevnadsgraden bland nystartade företag (Bates, 1994, refererad i Shane, 2003), att det har
en påverkan på tillväxttakten i nya företag (Reynolds & White, 1997, refererad i Shane, 2003)
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och även ökar lönsamheten i nya företag (Denison & Alexander, 1986, refererad i Shane,
2003). Johan Wiklund (1998, refererad i Nutek, 2003) har dock i sin studie kommit fram till
att det inte fanns någon nivåskillnad när det kommer till utbildningsnivån på grundaren av
företaget i snabbt växande och långsamt växande företag.

David Storey (1994, refererad i Nutek, 2003) visar på att det finns studier som pekar åt båda
hållen när det gäller sambandet mellan högre utbildning och tillväxt. Storey (1994, refererad i
Nutek, 2003) formulerar två hypoteser i vardera riktning. I den ena hypotesen är en högre
utbildning även en möjlighet till en intellektuell utveckling och blir då en tillgång i
företagandet medan i den andra hypotesen är företagsledning ingen intelektuell aktivitet och
enligt detta ska då inte utbildning ha någon påverkan på tillväxten (Storey, 1994, refererad i
Nutek, 2003).
2.1.2 Arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet ger individen mer information och kunskap som främjar anskaffning av
resurser, skapande av entreprenöriella strategier och organisationsprocessen (Shane, 2003).
Generell arbetserfarenhet ger individen information om grundläggande kunskap om
verksamheter som försäljning, logistik, organisation, marknadsföring med mera (Klepper &
Sleeper, 2001, refererad i Shane, 2003). Denna erfarenhet gör att individen får träna sina
skickligheter i att till exempel planera, leda, lösa problem och så vidare (Shane, 2003). Enligt
Lerner et al. (1995, refererad i Shane, 2003) förbättrar den generella arbetserfarenheten
prestationen i nya företag.

Branscherfarenhet ger individen en specifik kunskap om den aktuella branschens marknad,
dess kunder, olika produktionssätt med mera (Delmar, 2009). Det är en information som oftast
bara kan fås genom att arbeta inom branschen då det är kunskap som annars är svår att få
tillgång till (Delmar, 2009). När en entreprenör står i det osäkra valet om en möjlighet ska
exploateras ger denna branscherfarenhet en stark påverkan på beslutet (Shane, 2003) eftersom
individen denna kunskap kan se information som någon utan denna erfarenhet inte ser
(Johnsson, 1986, refererad i Shane, 2003; Knight, 1921, refererad i Shane, 2003; Von Mises,
1949, refererad i Shane, 2003). Branscherfarenhet gör att individen snabbare identifierar nya
affärsmöjligheter (Delmar, 2009). Forskning har visat att entreprenörer med en större
6

branscherfarenhet har mer snabbväxande och mer lönsamma företag (Shane, 2003). Enligt
Chrisman, McMullan & Hall (2005, refererad i Delmar, 2009) finns det dock en övre gräns
för när erfarenheten kan göra skada istället för nytta.

En erfarenhet från företagsbildning ger entreprenören kunskap kring hur rutiner kan
organiseras och utvecklas, vilka roller som är nödvändiga i företaget samt hur resurser
anskaffas på ett effektivt sätt (Delmar, 2009). Detta innebär att när ett företag startas av någon
utan erfarenhet från företagsbildning saknas denna kunskap vilket i sin tur gör att
trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten är lägre (Landström & Löwegren, 2009).
Tidigare erfarenhet från företagsbildning ökar enligt Shane (2003) sannolikheten att individen
kommer att agera på en entreprenöriell möjlighet. Reynolds (1993, refererad i Shane, 2003)
fann att företag med hög tillväxt oftare hade företagsteam som hade tidigare erfarenhet från
att starta företag än de med låg tillväxt. Enligt Butt och Khan (1996, refererad i Shane, 2003)
har företagserfarenhet ett positivt samband med omsättningstillväxten. Yongwook (2014) har i
sin studie påvisat att företag som grundades av serieentreprenörer (en som grundat flera
företag och drivit dem sekventiellt) klarar sig bättre än de som var grundade av entreprenörer
utan erfarenhet och detta oavsett om den tidigare erfarenheten hade varit en framgång eller ett
misslyckande.
2.1.3 Sociala nätverk
För att kunna exploatera en möjlighet måste entreprenören ha tillgång till resurser och
information (Shane, 2003). Det sociala nätverket hjälper entreprenören genom att det ger
tillgång till rådgivning, kunskap, affärsmöjligheter, resurser, finansiering, förebilder med mera
(Landström & Löwegren, 2009). De som har tillgång till den information eller de resurser
som krävs för att exploatera en möjlighet oavsett om det är genom direkta eller indirekta band
kommer i större utsträckning agera på den entreprenöriella möjlighet som de har upptäckt
(Shane, 2003). Då resultatet av en satsning mycket beror på tillgång till rätt information och
kunskap gör detta att företag med bredare nätverk överlever längre (Shane, 2003). Landström
(2005) menar att det är i synnerhet ett diversifierat socialt nätverk som ger den information
som är nödvändig för att upptäcka möjligheter. Även lönsamheten påverkas av hur en individs
sociala nätverk ser ut (Aldrich, Rosen & Woodward, 1987, refererad i Shane, 2003).
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När det kommer till forskning kring familjenätverket och dess påverkan på utvecklingen av
företaget är den tvetydig. Viss forskning menar att familjeband kan främja utvecklingen av
företaget eftersom de kan bidra med värdefulla resurser till både lägre kostnad och risk
(Aldrich & Cliff, 2003; Anderson et al., 2005; Bruderl & Preisendorfer, 1998; Greve & Salaff,
2003; Jack, 2005; Sanders & Nee, 1996, refererad i Arregle et al., 2015) medan annan
forskning menar att familjebanden kan hindra tillväxten vid satsningar i verksamheten då det
kan skapas ett nätverk som är fokuserat inåt (Bates, 1994; Hite & Hesterly, 2001; Jack;
Renzulli, Aldrich, & Moody, 2000, refererad i Arregle et al., 2015).
2.1.4 Ålder
Genom att en individ åldras ökar erfarenheten och tillgången på information vilket har en
positiv effekt på att exploatera en affärsmöjlighet (Shane, 2003). Ålder skapar också en
trovärdighet som gör att andra litar mer på informationen individen besitter (Freeman, 1982,
refererad i Shane, 2003). Samtidigt när en individ har blivit mycket äldre minskar deras vilja
att befinna sig i osäkerhet och deras alternativkostnad ökar i och med att inkomsten oftast
ökar i och med åldern (Shane, 2003) vilket i sin tur skulle kunna påverka tillväxten negativt
eftersom tillväxt enligt Delmar (2009) är ett strategiskt val och måste vara förankrad i
ledningens kapacitet och vilja. Unga företagare har ofta mer energi för att lyckas utveckla
verksamheten (Nutek, 2003). Storey (1994, refererad i Nutek, 2003) menar att de som växer
snabbast är de företagare som är tillräckligt gamla för att ha trovärdighet och erfarenhet men
samtidigt tillräckligt unga för att vilja arbeta mycket.
2.1.5 Kön
Wiklund (1998, refererad i Nutek, 2003) har inte hittat något som tyder på att det skulle finnas
något samband mellan kön och tillväxt då han jämfört företag som växer långsamt med snabbt
växande företag. Inte heller Artz (2017) hittar någon skillnad på framgång i företag beroende
på vilket kön entreprenören har. Storey (1994, refererad i Nutek, 2003) har dock i sin studie
hittat ett samband mellan kön och tillväxt där han menar att verksamheter med en kvinnlig
företagsledare har en något sämre tillväxt. Även Klapper och Parker (2011, refererad i Artz,
2017) har funnit att kvinnliga entreprenörer underpresterar i förhållande till manliga när det
kommer till förtjänst och hur länge företaget överlever.
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2.1.6 Föräldrar som är/har varit företagare
Tidiga livserfarenheter spelar en stor roll för hur en individs personliga egenskaper och dess
livsinställning formas (Krueger, 1993). När en individ driver ett företag påverkar detta starkt
deras barns uppfattning av entreprenörskap och deras kommande karriärval (Katz, 1992,
refererad i Krueger, 1993). Föräldern överför humankapital i form av färdigheter, kunskap och
talang under tiden de startar och driver sin verksamhet (Lentz & Laband, 1990, refererad i
Krueger, 1993). Gimeno et al. (1997, refererad i Shane, 2003) har påvisat i en studie att
entreprenörer med föräldrar som har varit företagare misslyckas i mindre omfattning.
Duchesneau och Gartner (1990, refererad i Shane, 2003) menar att grundarna till
framgångsrika verksamheter mer troligt har föräldrar som varit företagare.
2.1.7 Invandrarbakgrund
Wiklund (1998, refererad i Nutek, 2003) hittade ingen differens mellan personer med eller
utan invandrarbakgrund när han jämförde snabbväxande och långsamt växande företag. En
rapport från Statistiska centralbyrån (SCB, 2012) visade däremot att företag ledda av en
person med invandrarbakgrund har en tendens att växa snabbare än företag ledda av personer
med svensk bakgrund. Detta skulle kunna ha en förklaring i att personer med utländsk
bakgrund i högre grad helst vill vara företagare och att det dessutom är vanligare att personer
med utländsk bakgrund vill driva företag med anställda (Tillväxtverket, 2013).
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3 Metod
Detta kapitel redovisar för hur studien har genomförts. Här presenteras val av metod, hur
urvalet gjorts, hur insamling av empiri genomförts, validitet och reliabilitet, källkritik,
databearbetning samt svagheter i studien.

3.1 Val av studieobjekt
Syftet med denna studie är att se om det går att se ett samband mellan ickepsykologiska
egenskaper och entreprenörens tillväxt i sitt företag och om vissa av dessa egenskaper är mer
framträdande än andra. För att ta reda på detta har olika företagares ickepsykologiska
egenskaper undersökts för att sedan jämföras mot deras företags tillväxt.

3.2 Val av metod
3.2.1 Deduktiv ansats
Studien använder sig av en deduktiv ansats där utgångspunkten är befintlig forskning kring
entreprenörskap och utifrån denna teori utformas sedan studien (Blomkvist & Hallin, 2015). I
studien kommer olika teorier kring de ickepsykologiska egenskaperna studeras för att sedan
ligga till grund för att skapa de frågor som är nödvändiga för att kunna besvara de
frågeställningar som har satts upp.
3.2.2 Kvantitativ inriktning med vissa kvalitativ tendenser
Eftersom studien ska försöka ta reda på om det går att identifiera individer som lättare
kommer kunna nå tillväxt i sin verksamhet genom att studera deras ickepsykologiska
egenskaper vill vi kunna generalisera av den informationen vi får fram. Därför har
undersökningen utformats som en enkät med främst slutna frågor vilket innebär att
undersökningen kommer ha en kvantitativ inriktning (Trost & Hultåker, 2016). Eftersom det i
enkäten finns vissa öppna frågor och även lämnar möjligheten för deltagarna att själva
fördjupa sig i frågorna med hjälp av fritextrutor kommer undersökningen även ha vissa
kvalitativa egenskaper (Blomkvist & Hallin, 2015). Denna kvantitativa undersökning
genomförs i form av en onlineenkät som skickas ut till de utvalda företagarna. Tanken med
att använda en enkät är att den kan ge fler svar än vid vanliga intervjuer och i detta fallet är

10

det inte lika intressant med en djupgående intervju för att få kunskap om individens
ickepsykologiska egenskaper.

3.3 Urval
Enkäten riktas mot företagare som äger och leder sina företag. De ska även ha varit med och
startat eller förvärvat företaget. Företaget måste har funnits i minst 3 år, för att det ska finnas
möjlighet att se hur företagets tillväxt har sett ut. Vi har gjort ett typiskt urval, där vi
subjektivt valt individer som vi anser vara typiska för den grupp vi vill undersöka
(Gunnarsson, 2005).

Vi började med att leta upp bolag genom allabolag.se och andra platser på internet samt
genom olika bolag vi redan kände till. Vi försökte säkerställa att de bolag som kontaktades
hade grundaren kvar genom att besöka deras hemsidor för att se information kring detta. Vi
försökte att få med företag från olika branscher med olika omsättning och antal anställda för
att försöka återskapa ett typiskt urval från samhället. Enkäten har främst skickats till företag i
Småland och Dalarna, men även i andra delar runt om i Sverige. Frågorna har skickats till
företagare i alla åldrar och oavsett typ av bolagsform, då vi anser att ett visst val av
bolagsform inte skulle ha någon betydelse för resultatet. För att öka svarsfrekvensen har vi
även personligen kontaktat de som fått enkäten, främst via telefon, för att förklara vikten av
att få in svar från dem.

3.4 Datainsamling
För insamlingen av data till studien användes en onlinebaserad enkät. Vi ansåg att det var det
enklaste sättet för både oss och deltagarna. Den skapades genom verktyget Google Forms.
Enkäten finns bifogad som bilaga. Enkäten utformades så att deltagarna kunde välja att vara
anonyma eftersom vi inte anser att studien gynnas av att företagsnamnen redovisas. Vi tror
dessutom att det ökat möjligheten att få in så många och trovärdiga svar som möjligt. Enkäten
delades upp i sex avsnitt för att undvika för många frågor på samma sida. Detta för att försöka
undvika att deltagarna ska uppfatta det som mer tidskrävande och stressande om alla frågor
dyker upp på samma gång.
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Första avsnittet i enkäten handlade om fakta kring företaget som företagsnamn, år det
grundades,

bolagsform

och

så

vidare.

Andra

avsnittet

berörde

bransch

och

arbetslivserfarenhet, det tredje avsnittet behandlade utbildning, nätverk och familj. Det fjärde
avsnittet behandlade frågor kring erfarenheternas betydelse där de fick rangordna dem efter
hur viktiga de har varit för företagets tillväxt. I avsnitt fem fick de lämna information om hur
tillväxten har sett ut de tre senaste åren när det gäller omsättning, resultat och antalet
anställda. I det sista avsnittet togs det upp personlig fakta som till exempel ålder, kön och så
vidare. Frågorna i enkäten var mestadels slutna men det förekom även en del öppna frågor
samt att deltagarna gavs möjlighet att förklara närmare om de kände att de ville klargöra något
i kommentarsfält under varje avsnitt.

För att få så många som möjligt att besvara enkäten valde vi att ringa till de vi skickat ut
enkäten till, vilket kan vara en orsak till den ovanligt höga deltagarprocenten. Enkäten
skickades ut till 50 stycken företagare varav 28 stycken valde att svara, vilket gav en
svarsfrekvens på hela 56 %.

3.5 Validitet och reliabilitet
Något som är viktigt för att uppnå validitet är att ha en transparens i sin studie där
tillvägagångssätt beskrivs, vilka överväganden som har gjorts och varför (Mälardalens
Högskola, 2014). Det handlar även om att mäta det som avses att mätas (Trost & Hultåker,
2016). Vi har försökt att uppnå detta genom att beskriva hur arbetet i studien har utförts och
genom att motivera de olika val som gjorts. Reliabilitet innebär i en kvantitativ studie att den
ska vara upprepbar och ge samma resultat om den mäts i en annan situation (Trost &
Hultåker, 2016) vilket vi också har försökt att uppnå genom att ge en beskrivning av hur vi
har gjort och tänkt.

För att öka trovärdigheten valde vi att kontakta företagen personligen, främst via telefon, för
att förklara vad studien handlar om och att säkerställa att vi skickat enkäten till rätt person.
Eftersom respondenterna inte haft någon anledning att lämna en skev eller falsk bild av sina
egenskaper och de dessutom haft möjligheten att vara anonyma anser vi att resultaten är
trovärdiga. Den höga deltagarprocenten hjälper till att höja validiteten i studien.
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3.6 Källkritik
Informationen har inhämtats från kurslitteratur som har använts i tidigare kurser som är en del
av programmet Entreprenöriellt Företagande samt akademiska arbeten som har sökts fram
genom biblioteket på Högskolan i Dalarna. Vi finner ingen anledning att tvivla på
trovärdigheten från dessa källor eftersom vi använt oss av akademisk litteratur samt teorier
från erfarna och erkända forskare.

Vi använder oss också av rapporter från Nutek, SCB (Statistiska centralbyrån) och
Tillväxtverket. Rapporten från Nutek är framarbetad tillsammans med en referensgrupp med
personer från Almi, Nutek, Vinnova, ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) och SCB.
De har baserat rapporten på en enkätundersökning som de har utfört samt vad forskningen har
att säga om respektive område. Denna undersökning anser vi vara trovärdig eftersom Nutek
var en statlig myndighet fram till 2009, senare ersatt av Tillväxtverket. Vidare anser vi även
att de organisationer som representeras i referensgruppen är trovärdiga och som tillsammans
bidrar med objektiva synpunkter. Trovärdigheten ökas ytterligare av bredden på studien, där
14 000 småföretag kartlagts.

3.7 Bearbetning av data
Efter att deltagarna hade svarat på enkäten exporterades materialet till ett kalkylbladsprogram
för att underlätta sammanställningen av svaren. Därefter sorterades svaren utefter alla de olika
parametrar som valts att studera och resultatet sammanställdes sedan för att jämföras mot
tillväxten. Svaren har sedan redovisats antingen procentuellt eller med antal svar. I vissa
frågor har resultaten grupperats för att kunna ge ett tydligare samband, exempelvis vid ålder
då det annars skulle bli alltför rörigt att redovisa varje ålder för sig.

3.8 Svagheter
Vid en summering av denna studie har vi hittat vissa svagheter vi vill belysa. I de fall där flera
grundare tillsammans startat ett företag har svar endast inhämtats från en av grundarna. Detta
kan leda till att studien riskerat att gå miste om ickepsykologiska egenskaper de andra
grundarna besitter och därför inte fått en heltäckande bild av hur det egentligen sett ut.
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Eftersom det inte finns möjlighet att kontrollera de enskilda firmornas omsättning från år till
år på exempelvis allabolag.se går det inte att bekräfta att deras uppgifter om tillväxt stämmer,
detta kan vara en svaghet om den som svarat på enkäten inte lämnat korrekta uppgifter. Det
finns alltid en risk att den som besvarar enkäten inte tar den på allvar och därför inte
säkerställer att uppgifterna de lämnar är korrekta.
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4 Resultat
I följande kapitel presenteras de resultat som kommit fram genom enkätsvaren.

4.1 Ickepsykologiska egenskaper
Av de företagare som svarade på enkäten var 78,6 % aktiebolag och resten var enskilda
näringsverksamheter. Av bolagen var 53,6 % tjänsteföretag, 28,6 % handelsföretag, 7,1 %
tillverkningsföretag samt 10,7 % övriga. I enkäten fick företagarna svara på frågan vilken
deras högsta avslutade utbildning var vid företagsstarten. Det visade sig att 7,1 % hade
grundskoleutbildning, 57,1 % hade gymnasieutbildning och 35,7 % hade avslutad utbildning
på högskola eller universitet. Efter det fick de besvara om de tyckte att deras utbildning varit
relevant för sitt företagande. Det var 53,6 % som ansåg att de inte tyckte utbildningen var
relevant. Av företagarna var det 50,0 % som efter sin företagsstart har valt att förstärka sina
egenskaper genom att antingen vidareutbilda sig, involvera annan person med relevant
erfarenhet eller på något annat sätt. I frågorna som rörde olika arbetslivserfarenheter framgick
det i enkäten att majoriteten av företagarna hade branscherfarenhet vid starten av företaget,
närmare bestämt 71,4 % (se figur 4.1 för att se antal år av branscherfarenhet).

Figur 4.1  Diagrammet visar år av branscherfarenhet hos entreprenörerna innan företagsstarten. Källa: egen.
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Vidare visade det sig att 96,4 % hade arbetslivserfarenhet innan starten av verksamheten. Före
starten av deras nuvarande bolag var det 39,3 % som hade erfarenhet från företagsbildning.
För att se hur många företag de hade startat tidigare se figur 4.2.

Figur 4.2  Cirkeldiagram med antal företag som de med tidigare erfarenhet från företagsbildning har startat.
Källa: egen.

När det kommer till deras sociala nätverk ställdes en fråga kring vad de hade för befintligt
nätverk vid företagsstarten som de har haft nytta av. Deltagarna kunde välja att kryssa i flera
av de olika alternativen mentor, familj, rådgivare (till exempel Almi), andra företagare,
kontakter från tidigare branscherfarenhet och övrigt (se figur 4.3).
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Figur 4.3  Diagrammet visar vilka sociala nätverk entreprenörerna hade tillgång till vid företagsstart som de
hade nytta av. Källa: egen.

Vidare fick de uppge personliga fakta som vilket kön de har. Av företagarna var 60,7 % män
och 39,3 % var kvinnor. De fick svara på hur gamla de var när de startade företaget och
åldersspannet sträckte sig från 21 till 60 år (se figur 4.4).
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Figur 4.4  Cirkeldiagram som visar hur åldern var fördelad bland entreprenörerna vid företagsstarten. Källa:
egen.

I enkäten framgick det att det var 25,0 % av företagarna som hade en förälder eller föräldrar
som är eller har varit företagare. Av dem så var 66,7 % av föräldrarnas verksamhet i samma
bransch de nu var i själva. Bland deltagarna i enkäten var det bara ett företag där företagaren
hade invandrarbakgrund.

Entreprenörerna fick också rangordna de ickepsykologiska egenskaperna efter hur viktiga de
har varit för företagets tillväxt. Varje ickepsykologisk egenskap gick att rangordna mellan ett
till fem där ett motsvarade ingen inverkan, fem mycket inverkan samt även ett alternativ för
ingen uppfattning (se figur 4.5).
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Figur 4.5  Diagram med entreprenörernas rangordning av de ickepsykologiska egenskaperna efter hur viktiga
de har varit för företagets tillväxt. Källa: egen.
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4.2 Tillväxt
Under de tre senaste åren var det 82,1 % som hade haft en positiv tillväxt när det kommer till
omsättningen, 67,9 % positiv tillväxt på resultatet och 53,6 % positiv tillväxt av antalet
anställda. I figur 4.6 visas hur stor procentandel av företagen som ligger inom vilken
procentuella tillväxt av sin omsättning. I figur 4.7 visas hur stor procentandel av företagen
som ligger inom vilken procentuella tillväxt av sitt resultat. I figur 4.8 visas hur stor
procentandel av företagen som ligger inom vilken procentuell tillväxt av antalet anställda.

Figur 4.6  Cirkeldiagram som visar företagens tillväxt av omsättningen under tre år. Källa: egen.
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Figur 4.7  Cirkeldiagram som visar företagens tillväxt av resultatet under tre år. Källa: egen.

Figur 4.8  Cirkeldiagram som visar företagens tillväxt de tre senaste åren gällande antalet anställda. Källa:
egen.
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5 Analys
I detta avsnitt förs en diskussion kring huruvida empirin och teorin stämmer överens genom
att analysera resultatet och jämföra det med de tidigare presenterade teorierna.

5.1 Utbildning
Bland deltagarna i enkäten hade 7,1 % grundskoleutbildning, 57,1 % gymnasieutbildning och
35,7 % avslutad utbildning på högskola eller universitet. Jämförs detta med siffrorna från
Delmar och Davidsson (2000) där entreprenörerna i deras studie hade 15,9 %
grundskoleutbildning, 43,0 % gymnasieutbildning och 41,1 % utbildning från högskola eller
universitet visar det att de ändå stämmer relativt bra överens med varandra. Det är inte så
många som bara har grundskoleutbildning och gymnasieutbildning är det vanligaste. Studien
visade inte något samband mellan grundarens utbildningsnivå och verksamhetens tillväxt
varken när det kommer till omsättning, resultat eller antal anställda. Detta stämmer överens
med den teori som Wiklund (1998, refererad i Nutek, 2003) har att det inte finns någon
nivåskillnad på utbildningsnivån på grundaren av företaget när det kommer till hur tillväxten
ser ut. Detta skulle då också innebära att av de två hypoteser Storey (1994, refererad i Nutek,
2003) nämnde passar den andra hypotesen in, där han menar att företagsledning inte är någon
intellektuell aktivitet och därför har inte utbildning någon påverkan på tillväxten.

5.2 Arbetslivserfarenhet
I enkäten framgick det att den ickepsykologiska egenskapen arbetslivserfarenhet var mycket
utbredd bland de som svarat. Hela 96,4 % av företagarna hade någon form av
arbetslivserfarenhet. Precis som Shane (2003) skriver ger denna erfarenheten individen en
möjlighet att träna sina skickligheter. Den yngste i enkäten var 21 år vid företagsbildningen
och hade hunnit få lite arbetslivserfarenhet genom sommarjobb. Endast en av deltagarna
saknade arbetserfarenhet. Lerner et al. (1995, refererad i Shane, 2003) skriver att
arbetslivserfarenhet ska förbättra prestationen i företaget men det företag där ägaren saknade
arbetslivserfarenhet visade ändå på en väldigt bra tillväxt på både omsättning, resultat och
antal anställda.
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I studien framgick det att 71,4 % hade tidigare branscherfarenhet vid starten av företaget.
Entreprenörer med en större branscherfarenhet har enligt Shane (2003) mer snabbväxande och
mer lönsamma företag men enligt Chrisman, McMullan & Hall (2005, refererad i Delmar,
2009) finns det dock en övre gräns för när erfarenheten kan göra skada istället för nytta. Det
går inte finna något i studien som styrker dessa påståenden eftersom det inte gick att finna
några direkta samband mellan antal år med branscherfarenhet kopplat till tillväxt, varken när
det gäller positivt utfall till en viss gräns av erfarenhet eller negativt utfall när denna gräns
passerats.

När det kommer till hur erfarenhet från företagsbildning påverkar tillväxten visade det sig att
bland de med denna ickepsykologiska egenskap hade 54,6 % en tillväxt under de tre senaste
åren på över 100 % när det gäller omsättningen, 45,5 % en tillväxt över 100 % när det gäller
resultatet samt 27,3 % hade en tillväxt över 100 % när det gäller antalet anställda. För de utan
denna erfarenhet såg siffrorna ut som följer: 5,9 % en tillväxt över 100 % när det gäller
omsättningen, 11,8 % en tillväxt över 100 % när det gäller resultatet samt 5,9 % hade en
tillväxt över 100 % när det gäller antalet anställda. Även vid en tillväxtökning på över 50,0 %
de tre senaste åren följer det samma trend att det finns en positiv koppling mellan erfarenheten
och företagets tillväxt inom både omsättning, resultat och antalet anställda. Studien visar här
en tydlig koppling mellan tidigare företagserfarenhet och verksamhetens tillväxt i alla dessa
tre områden vilket stämmer bra överens med teorin att entreprenörer som har tidigare
erfarenhet av företagsbildning har högre tillväxt (Reynolds, 1993, refererad i Shane, 2003;
Butt & Khan, 1996, refererad i Shane, 2003) och att de klarar sig bättre än de utan erfarenhet
(Youngwook, 2014).

5.3 Sociala nätverk
Frågorna kring entreprenörernas sociala nätverk har varit inriktade på parametrarna mentor,
familj, rådgivare, andra företagare samt kontakter från tidigare branscherfarenhet. Studien
visade att de tre vanligaste nätverken entreprenörerna har haft tillgång till är kontakter från
tidigare branscherfarenhet, familj och andra företagare. För att se om bredden på företagarnas
nätverk haft betydelse för företagens tillväxt grupperades dessa där varje typ av nätverk
räknas som en tillgång. Tre olika typer av nätverk räknas till exempel som tre tillgångar.

23

I studien gick det att finna både hög och låg tillväxt hos företagen oavsett hur stor eller liten
bredd av nätverk de svarat att de haft vid företagsstarten. Bland de som haft störst bredd av
nätverk, fyra till fem tillgångar, visar studien visserligen en större tendens till hög tillväxt.
66,7 % av dessa företag har haft en tillväxt på över 100 % mätt i omsättning under de tre
senaste åren, 100 % av företagen har haft en tillväxt på över 100 % mätt i vinst under de tre
senaste åren och 33,3 % av företagen har haft en tillväxt på över 100 % mätt i antal anställda
under de tre senaste åren. Samtidigt visar studien att 50 % som inte haft något befintligt
nätverk vid företagsstarten har haft en tillväxt gällande omsättning, vinst och antal anställda
på mer än 100 % under de senaste tre åren. Landström (2005) framhåller att det är ett
diversifierat socialt nätverk som ger den information som är nödvändig för att upptäcka
möjligheter men studien har inte visat på att ett bredare nätverk ökar möjligheterna till god
tillväxt, oberoende av vilket sätt tillväxten mäts på. Aldrich, Rosen & Woodward (1987,
refererad i Shane, 2003) menar att lönsamheten påverkas av hur en individs sociala nätverk
ser ut men studien finner inga belägg på att entreprenörernas resultat har ett samband med
deras sociala nätverk.

Eftersom det fanns tvetydig forskning kring familjenätverkets påverkan på företags utveckling
bröts frågan om familj som nätverk ut för att studeras noggrannare. Viss forskning påstår att
familjeband kan fungera främjande för utvecklingen av företaget eftersom de kan bidra med
värdefulla resurser till både lägre kostnad och risk (Aldrich & Cliff, 2003; Anderson et al.,
2005; Bruderl & Preisendorfer, 1998; Greve & Salaff, 2003; Jack, 2005; Sanders & Nee,
1996, refererad i Arregle et al., 2015) samtidigt som annan forskning menar att familjebanden
kan hindra tillväxten vid satsningar i verksamheten då det kan skapas ett nätverk som är
fokuserat inåt (Bates, 1994; Hite & Hesterly, 2001; Jack; Renzulli, Aldrich, & Moody, 2000,
refererad i Arregle et al., 2015). Vid jämförelse av de som svarat att familjen varit ett
betydande nätverk mot de som inte haft någon nytta av familj som nätverk visar studien det
att de som haft nytta av familj i större utsträckning nått en tillväxt på över 100 % när det
gäller både omsättning och vinst sett till de tre senaste åren, 35,7 %, jämfört med de utan
familj som nätverk där endast 14,3 % nått en tillväxt sett till omsättning och vinst på över
100 % under samma tid. När det gäller förändring i antal anställda kunde det däremot inte
utläsas någon skillnad mellan de olika grupperna.
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5.4 Ålder
De som har besvarat enkäten har varit i åldrarna 2160 år när de startade företaget och de är
relativt jämnt utspridda över hela spannet. För att underlätta möjligheten att se skillnader
mellan olika åldersgrupper delades resultaten upp i åldersgrupper med 10års spann (2029 år,
3039 år, 4049 år och 50+ år). Generellt sett var det en relativt jämn spridning av tillväxt
räknat både i omsättning och i vinst/förlust i de olika åldersgrupperna.

Gruppen där individen var i åldersspannet 4049 år vid uppstarten av företaget sticker dock ut
där hela 57,1 % av gruppen har haft en omsättningsökning med minst 100 % senaste tre åren.
Storey (1994, refererad i Nutek, 2003) menar att de som växer snabbast är de företagare som
är tillräckligt gamla för att ha trovärdighet och erfarenhet men samtidigt tillräckligt unga för
att vilja arbeta mycket. Bland de som har företagserfarenhet sedan tidigare så är det gruppen
som var i åldern 4049 år vid grundandet av företaget som är överrepresenterade här och som
vi visat på tidigare har företagserfarenhet en påverkan på tillväxt. Enligt Shane (2003)
minskar viljan att befinna sig i osäkerhet i och med ålder men studien har inte visat några
belägg för att det har en påverkan på företagens tillväxt.

Sett till tillväxt mätt i antal anställda tenderar de flesta grupperna att ha en överlag positiv
tillväxt. I åldrarna 2029 år visar 66,6 % på en positiv tillväxt, i åldrarna 4049 år visar 71,5 %
på en positiv tillväxt och i åldrarna 50+ visar 50,1 % på en positiv tillväxt. I åldrarna 3039 år
är det däremot endast 33,3 % som visat på en positiv tillväxt, samtidigt som 55,5 % inte haft
någon förändring alls.

5.5 Kön
När det gäller kön visade studien en tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det gäller
tillväxt. Både när det gäller tillväxt mätt i omsättning och tillväxt mätt i vinst svarade 35,3 %
av männen att deras företag haft en tillväxt på över 100 % under de tre senaste åren.
Motsvarande siffra för kvinnor var 9,1 %. På frågan antal anställda svarade 23,5 % av männen
att de haft en tillväxt på över 100 % under de tre senaste åren, för kvinnor var den högsta
tillväxten när det gäller antal anställda 5059 % och det var 18,2 % av de tillfrågade som nått
upp i den tillväxten. Detta stämmer överens med det som Storey (1994, refererad i Nutek,
25

2003) och Klapper och Parker (2011, refererad i Artz, 2017) fann i sin studie att verksamheter
ledda av kvinnor hade en sämre tillväxt än män.

Också vid jämförelse av positiv mot negativ tillväxt visar studien att det skiljer sig mellan
män och kvinnor. Sett till tillväxt mätt i omsättning under de tre senaste åren framgick det att
av männen har 94,1 % haft en positiv tillväxt samtidigt som endast 81,8 % av kvinnorna haft
en positiv tillväxt. Sett till tillväxt mätt i vinst/förlust under de tre senaste åren visade det
samma resultat som när det gäller omsättning. Gällande tillväxt mätt i antal anställda under de
tre senaste åren framgick det att 94,1 % av männen uppger att de haft en positiv tillväxt,
motsvarande siffror för kvinnorna är 90,9 %.

5.6 Föräldrar som är/har varit företagare
25,0 % av de svarande uppgav att de vid företagsstarten hade förälder/föräldrar som hade
erfarenhet av att vara företagare. Duchesneau och Gartner (1990, refererad i Shane, 2003)
menar att grundarna till framgångsrika verksamheter mer troligt har föräldrar som varit
företagare. Studien visar dock inte några skillnader i tillväxt mellan de som svarat ja på
föräldrafrågan jämfört med övriga, oavsett vilken typ av tillväxt som jämförts. Studien visar
att 57,1 % av de som vid företagsstarten hade förälder/föräldrar som hade erfarenhet av att
vara företagare uppgav att föräldern/föräldrarna arbetat i samma bransch som den svarande
startade företag inom. Inte heller här fanns det några tydliga skillnader gällande tillväxt.

5.7 Invandrarbakgrund
Bland deltagarna var det bara en företagare som hade invandrarbakgrund och det företagets
tillväxt var över 100 % de senaste tre åren när det kommer till omsättning och resultat.
Tillväxten på antalet anställda under samma tid var mellan 5059 %. Detta stämmer överens
med rapporten från SCB (2012), som menar att verksamheter ledda av personer med
invandrarbakgrund har en tendens att växa snabbare.
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5.8 Ickepsykologiska egenskapers förekomst hos entreprenörerna
Figur 5.1 nedan visar förekomsten av de ickepsykologiska egenskaperna hos entreprenörerna
med tillväxt över 50 % mätt i omsättning de tre senaste åren. I tabellen visas att de tre mest
framträdande egenskaperna är arbetserfarenhet, socialt nätverk och att vara man.

Ickepsykologisk egenskap

Procent av entreprenörerna

1

Arbetserfarenhet

93,3 %

2

Socialt nätverk

80 %

3

Män

66,7 %

4

Branscherfarenhet

60 %

5

Erfarenhet från företagsbildning

46,7 %

6

4049 år

40 %

7

Kvinnor

33,3 %

7

Högskoleutbildning

33,3 %

8

Förälder/föräldrar som har varit/är företagare

26,7 %

9

Invandrarbakgrund

6,7 %

Figur 5.1  Tabell som visar ickepsykologiska egenskapers förekomst hos entreprenörerna med tillväxt över 50
% mätt i omsättning de tre senaste åren. Totalt innefattar det 15 av de 28 som besvarat enkäten. Källa: egen.

Studien visade att när entreprenörerna själva rangordnar de ickepsykologiska egenskaperna
efter hur viktiga de har varit gällande verksamhetens tillväxt blev de i ordningen
arbetslivserfarenhet, branscherfarenhet, sociala nätverk, utbildning, företagserfarenhet och sist
föräldrar som varit företagare.

27

6 Slutsats
I detta kapitel lyfts de frågeställningar upp som ställdes tidigare och besvaras genom det som
studien kommit fram till. Det förs även en diskussion kring de lärdomar som dykt upp under
arbetets gång samt vad som kan vara bra att tänka på i framtida studier.

6.1 Ickepsykologiska egenskaper och entreprenörens tillväxt
Finns det ett samband mellan några ickepsykologiska egenskaper och entreprenörens tillväxt
i sitt företag?
Studien visar att vissa ickepsykologiska egenskaper har ett samband med verksamhetens
tillväxt. Där det främst syns tydliga samband är vid erfarenheten av företagsbildning där det
gick att se ett tydligt samband till högre tillväxt. Även när det kommer till kön var det en klar
koppling mellan en manlig entreprenör och till högre tillväxt i företaget. En annan distinkt
relation var att entreprenörer som är mellan åldern 4049 år vid företagsbildningen kunde
kopplas till högre tillväxt i sina företag.
Resultatet av studien visade inga samband mellan företagarnas högsta avslutade utbildning
och deras tillväxt. Vi tror att det kan vara svårt att se en koppling till tillväxt eftersom det är
väldigt olika vad för utbildning som behövs för att driva olika sorters företag. Ett nischat
företag kan kräva en speciell utbildning samtidigt som individen i andra fall inte har någon
nytta av sin tidigare utbildning vilket kan bero på skoltrötthet eller fel val av utbildning. Att
det inte går att koppla utbildning till tillväxt gör inte i sin tur att det inte finns någon mening
att utbilda sig. Genom utbildning får individen en ökad kunskap kring olika ämnen men när
det kommer till koppling till företag är det inte säkert att den utbildning individen har
anskaffat sig vid tidigare ålder är till någon nytta i verksamheten som hen bedriver. Det är just
det som vi även tror att vi såg i svaren eftersom att 53,6 % ansåg att de inte tyckte
utbildningen var relevant för deras företagande. Då studien visade att 50,0 % har valt att
förstärka sin egenskaper tycker vi att det indikerar att kunskapsskapande i olika former som
utbildning och involvering av andra personer med rätt kunskap är viktigt för ett företag. Tittar
vi närmare på de som har valt att involvera en annan person med relevant erfarenhet står de
för den tillväxt som varit över 100 % både i omsättning och reslutat. Här anser vi att det
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faktiskt går att se en tendens att involverande av en person med rätt erfarenhet skapar en
större möjlighet till bättre tillväxt.

Eftersom det var så pass få med invandrarbakgrund anser vi att vårt underlag är alltför litet för
att kunna göra någon analys om huruvida eventuell invandrarbakgrund påverkar tillväxten i
ett företag. Även när det gäller arbetslivserfarenhet har vi svårt att göra några jämförelser med
tillväxten för att se om det skiljer sig mellan de som har och de som saknar
arbetslivserfarenhet

eftersom

nästintill

alla

av

de

som

besvarat

enkäten

hade

arbetslivserfarenhet. Däremot visade studien en koppling mellan erfarenheten av
företagsbildning och företagets tillväxt inom både omsättning, resultat och antalet anställda
som visar att tidigare företagserfarenhet har en tydlig positiv påverkan på verksamhetens
tillväxt i alla dessa tre områden. Varför denna erfarenhet ger en påverkan på tillväxten tror vi
är precis som Delmar (2009) menar att erfarenheten ger kunskap kring rutiner, roller och
resurser samt att den skapar högre trovärdighet och legitimitet för verksamheten (Landström
& Löwegren, 2009). Gruppen 4049 år stack ut bland åldersgrupperna när det kommer till
tillväxt. Vi tror att en orsak till detta skulle kunna vara att de troligtvis har hunnit få en del
olika erfarenheter genom arbetserfarenhet, branscherfarenhet med mera samt har fortfarande
en vilja att arbeta mycket. Enligt Freeman (1982, refererad i Shane, 2003) ökar individens
trovärdighet med åldern vilket enligt oss också skulle kunna vara en bidragande faktor till
bättre tillväxt i denna åldersgrupp då det kan vara till hjälp vid finansiering och kontakter med
kunder och leverantörer.

När det gäller entreprenörens kön och verksamhetens tillväxt visade studien att skillnaderna
var tydliga till männens favör. En faktor som kan ha en inverkan på resultaten ovan kan vara
skillnaden i erfarenhet av företagsbildning. Av männen var det 47,1 % som hade tidigare
erfarenhet av att starta företag, jämfört med 27,3 % av kvinnorna. Som tidigare redovisat
visade studien tydliga fördelar med att ha tidigare erfarenhet av företagsbildning. Det skulle
också kunna bero på att kvinnor oftare har ett större familjeansvar och därmed inte hinner
lägga lika mycket tid på sitt företag som en man. Gällande entreprenörernas sociala nätverk
visade studien en tendens till koppling mellan ett brett nätverk och tillväxt samtidigt fann
även studien att entreprenörer med inget socialt nätverk också hade uppnått tillväxt, vilket gör
att vi inte kan dra några slutsatser av resultatet. Vi tror att resultatet kan bero på att vi i
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enkäten inte har lyckats få fram hur stor nytta de har haft av sitt nätverk. Det kan vara stor
skillnad vilken kvalitet det är på nätverket och hur entreprenören tenderar att utnyttja det samt
att det är något som individen bedömer väldigt subjektivt.

Är vissa ickepsykologiska egenskaper mer framträdande än andra hos entreprenörer vad
gäller tillväxt?
I studien visade det sig att de tre mest framträdande ickepsykologiska egenskaperna för de
entreprenörer med en tillväxt på över 50 % de tre senaste åren var arbetserfarenhet, socialt
nätverk och att vara man. Orsaken att vi endast valde att analysera företag med minst 50 %
tillväxt är för att vi ansåg att det är mer relevant med svar från de som har haft över 50 % än
de som har haft över 0 %.

När entreprenörerna själva fick rangordna sina ickepsykologiska egenskaper efter hur viktiga
de har varit gällande företagets tillväxt (se figur 4.5) var det intressant att erfarenhet från
företagsbildning hamnar näst längs ned i rangordningen när det samtidigt har visats vara en
stark koppling till tillväxt med den egenskapen. Samtidigt var det bara 39,3 % av företagarna
som hade denna erfarenhet vilket gör att den troligtvis då automatiskt får lägre poäng i
rangordningen. Att arbetslivserfarenhet kommer högt känns naturligt, alla utom en hade denna
egenskap och det är en erfarenhet som ger en grundläggande kunskap och nästan alla har
någon erfarenhet om inte annat ifrån sommarjobb.

6.2 Lärdomar och framtida studier
Om studien varit baserat på ett större underlag hade trovärdigheten ökat, men samtidigt syns
det att många av de teorier som tidigare har tagits upp går att återfinna i resultatet. Även om vi
anser att det går att se ett antal kopplingar mellan de ickepsykologiska egenskaperna och
tillväxt har vi insett att det inte går att dra några kompletta slutsatser utan att blanda in även de
psykologiska egenskaperna. Om vi även hade undersökt psykologiska egenskaper hos
entreprenörerna hade vi kunnat studera om det fortfarande går att dra samma slutsatser för de
ickepsykologiska egenskapernas koppling till tillväxt oavsett hur de psykologiska sett ut,
men det hade blivit en alldeles för omfattande studie för att vara möjlig för oss att genomföra.
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Efter att vi genomfört studien har vi förstått att det är oerhört komplicerat att skapa enkäter.
Det hade behövt läggas betydligt mer tid på utformningen samt att enkäten bör testas innan
den skickas iväg till de som ska svara på den. Helst på en testgrupp för att se hur de uppfattar
frågorna samt att se om det som svaren ger verkligen är det som efterfrågas i studien. Det
hade kunnat avhjälpa problemet vid rangordningen av egenskaperna där vissa även hade
rangordnat egenskaper de inte besatt då det till exempel var sju företagare som hade föräldrar
som varit företagare men ändå har tio valt att rangordna den egenskapen vilket inte gjorde
tillförlitligheten optimal.

För att förbättra validiteten och reliabiliteten har vi lärt oss att det hade varit bättre med ännu
större underlag samt ett bättre urval. Ett större underlag är viktigt för att undvika den
uppkomna situationen med exempelvis invandrarbakgrund där det inte kommer med ett
rättvisande antal för att motsvara hur samhället ser ut. För att kunna säkerställa att uppgifterna
om tillväxt stämmer hade det även varit fördelaktigt att enbart undersöka aktiebolag och ha en
obligatorisk punkt med organisationsnummer för att kunna kontrollera omsättning och andra
viktiga uppgifter.

När det kommer till framtida studier anser vi att denna studie inte borde göras om igen på
samma sätt utan det behövs först göras förbättringar för att uppnå högre validitet och
reliabilitet. Det skulle vara intressant att göra en studie om hur det skiljer sig mellan de med
god tillväxt och de som har en sämre tillväxt. Detta skulle kunna undersökas genom att skicka
enkäten till två lika stora grupper, en med hög tillväxt och en med sämre tillväxt, och sedan
ställa dessa grupper mot varandra.
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Bilagor
Enkät  Egenskaper hos företagare

Företagsnamn (frivilligt)

Grundades eller förvärvades företaget?
● Grundades
● Förvärvades
● Övrigt

Företaget grundades/förvärvades år

Företaget är
● Aktiebolag
● Enskild firma
● Handelsbolag
● Kommanditbolag
● Övriga

Beskriv verksamheten i korta drag

Typ av företag
● Handel
● Tillverkning
● Tjänster
● Övriga

Din roll i företaget
✓ VD
✓ Grundare
✓ Ägare
✓ Styrelseordförande
✓ Styrelsemedlem
✓ Övriga

Startade du företaget själv eller med
andra personer
● Själv
● Tillsammans med andra
● Övriga

Vad hade du för sysselsättning innan
grundandet/förvärvet av företaget?
● Arbetade som egenföretagare
● Arbetade som anställd
● Studerade
● Arbetssökande
● Övriga

Hur aktivt arbetar du på företaget?
● Min huvudsakliga sysselsättning
● Bisyssla vid sidan om ordinarie
arbete
● Passiv ägare/delägare

Om tillsammans med andra, hur många?

Kommentar
Fritextruta
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Bransch och arbetslivserfarenhet

Hur gammal var du när du startade
företaget?

Hade du någon branscherfarenhet när du
startade företaget?
● Ja
● Nej
Om ja, hur många år?

Hade du tidigare erfarenhet av att starta
företag?
● Ja
● Nej

Hade du någon tidigare
arbetslivserfarenhet?
● Ja
● Nej

Om ja, hur många företag hade du
startat tidigare?

Om ja, från vad och i hur många år?

Fritextruta
Utbildning, nätverk, familj

Vad var din högsta avslutade utbildning
vid företagsstarten?
● Grundskola
● Gymnasium
● Högskola/universitet
● Folkhögskola
● Övriga

Anser du att din utbildning varit relevant
för ditt företagande?
● Ja
● Nej
Kommentar

Eventuellt program/inriktning
Hade du någon teoretisk ekonomisk
erfarenhet vid företagsstarten?
● Ja
● Nej

Har du förälder/föräldrar som är/har
varit företagare?
● Ja
● Nej
Om ja, vilken bransch?
● Samma bransch
● Övriga

Vad hade du för befintligt nätverk vid
företagsstarten som du haft nytta av?
✓ Mentor
✓ Familj

Fritextruta
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✓ Rådgivare (till exempel Almi)
✓ Andra företagare
✓ Kontakter från tidigare
branscherfarenhet
✓ Övriga
Erfarenheternas betydelse

Rangordna följande egenskaper efter hur
viktiga de varit gällande företagets
framgång (1=ingen inverkan, 5=Mycket
stor inverkan)
○ Branscherfarenhet
○ Arbetslivserfarenhet
○ Erfarenhet från att starta företag
○ Utbildning
○ Sociala nätverk
○ Föräldrar som är/har varit företagare

Vilka egenskaper anser du att du hade i
tillräckligt god utsträckning?
✓ Branscherfarenhet
✓ Arbetslivserfarenhet
✓ Erfarenhet från att starta företag
✓ Utbildning
✓ Sociala nätverk
✓ Föräldrar som är/har varit företagare

Om ni var flera som startade företaget,
vilka egenskaper fanns hos de övriga men
inte hos dig?
✓ Branscherfarenhet
✓ Arbetslivserfarenhet
✓ Erfarenhet från att starta företag
✓ Utbildning
✓ Sociala nätverk
✓ Föräldrar som är/har varit företagare
✓ Inget av ovanstående

Vilka egenskaper önskar du att du/ni
hade haft i större utsträckning?
✓ Branscherfarenhet
✓ Arbetslivserfarenhet
✓ Erfarenhet från att starta företag
✓ Utbildning
✓ Sociala nätverk
✓ Föräldrar som är/har varit företagare
✓ Inget av ovanstående

Förstärkning av egenskaper
✓ Vidareutbildning
✓ Involverade annan person med
relevant erfarenhet
✓ Inget
✓ Övriga

Fritextruta

Kommentar
Företagets utveckling

Hur har företagets omsättning förändrats om du ser till de senaste tre åren?
% + >100 , +9099 , … , +19, +/0 , 19 , … , 9099 ,  >100
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Hur har företagets vinst/förslust förändrats om du ser till de senaste tre åren?
% + >100 , +9099 , … , +19, +/0 , 19 , … , 9099 ,  >100
Hur har företagets personal förändrats om du ser till de senaste tre åren?
% + >100 , +9099 , … , +19, +/0 , 19 , … , 9099 ,  >100
Fritextruta
Personliga egenskaper

Född år

Kön
● Man
● Kvinna
● Vill ej uppge

Bakgrund
● Född i Sverige
● Född utomlands, föräldrar födda i
Sverige
● Född utomlands, föräldrar födda
utomlands
● Vill ej uppge

Fritextruta

38

