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Sammanfattning 
 

Titel: Entreprenörskapsstudenters val att inte starta eget företag efter avslutade studier 

Problemdiskussion: Entreprenörskap slår kraftigt in i det svenska utbildningssystemet. 

Merparten av svenska universitet och högskolor har sedan flera år tillbaka både kurser och 

program inom inriktningen entreprenörskap. En rapport från Global Entrepreneurship Monitor 

visar att under 2005 var den entreprenöriella aktiviteten låg i Sverige. Däremot har det visat 

sig att ungas intresse för företagande har ökat under 2005. Denna ökning avser dock inte 

högutbildade studenter, däribland entreprenörskapsstudenter. En undersökning av 

högutbildade studenter visar att studenten efter avslutade studier helst vill ha en anställning 

framför företagandet. 

Problemformulering: Vilka är de bakomliggande faktorerna till att entreprenörskapsstudenter 

inte väljer att starta eget företag efter sin examen? 

Syfte: att analysera entreprenörskapsstudenters entreprenöriella benägenhet. 

Teori: Det finns olika förklaringar till varför vissa individer tenderar att bli entreprenörer. 

Däremot har ingen enhetlig entreprenörskapsprofil kunnat fastställas. Vad forskare är eniga 

om är att den entreprenöriella benägenheten påverkas av etnisk bakgrund, ålder, 

uppväxt/familjebakgrund, utbildning och erfarenhet samt riskbenägenhet vilket är uppsatsens 

teoretiska referensram.  

Metod: Datainsamlingsmetoden som använts är postenkäter via e-mail där två enkäter har 

skickats ut till studenter som studerat på Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns 

högskola. Den första enkäten skickades ut till de 56 studenter som tillhör den första 

urvalsgruppen. Den andra enkäten skickades ut till de 16 respondenter som valts ut subjektivt 

från den första urvalsgruppen. Syftet med Enkät 1 var att få kvantitativ kunskap om 

respondenternas sysselsättning för att vidare kunna särskilja de med eget företag och de med 

anställning och på så vis genomföra Enkät 2. Enkät 2 genomfördes med syfte att erhålla 

kvalitativ data om variablerna som återfinns i den teoretiska referensramen: etnicitet, ålder, 

uppväxt och familjebakgrund, utbildning och erfarenhet samt riskbenägenhet. 

Resultat: Ett mönster kan urskiljas gällande den entreprenöriella benägenheten beroende på 

om respondenten har en anställning eller är egenföretagare. Den entreprenöriella 

benägenheten hos egenföretagarna är stor medan det varierar för de med anställning. Dessa 

kan delas upp i två olika grupper, där den ena gruppen och som i framtiden vill starta eget 
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företag har högre entreprenöriell benägenhet än de som har en anställning och som inte vill 

starta eget företag.  

Slutsatser: Uppsatsen talar för att entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag 

efter avslutade studier i den utsträckning som önskas på grund av viss avsaknad av den 

entreprenöriella benägenheten. Dock har det visat sig att endast vissa delar av teorin om 

entreprenöriell benägenhet är bakomliggande faktorer till varför entreprenörskapsstudenter 

inte väljer att starta eget företag efter avslutade studier. Det tyder på att de bakomliggande 

faktorerna till varför entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag efter 

avslutade studier är åldern, utbildning och erfarenhet samt riskbenägenhet. Åldern, utbildning 

och erfarenhet samt riskbenägenhet är relaterade till varandra. Utbildningen är inte tillräcklig 

vilket förklarar varför entreprenörskapsstudenter vill få större erfarenhet innan 

företagsetablering vilket förklarar varför riskbenägenheten är liten. Detta kan även relateras 

till åldern där större erfarenhet ökar chanserna till företagsetablering vilket ökar 

riskbenägenheten. 

 

Nyckelord: Entreprenörskap, Entreprenöriell benägenhet,  och Entreprenörskapsstudenter 
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Abstract 
Title: The choice of Entrepreneurship students not to establish a private enterprise after 

graduation. 

Problem description: Entrepreneurship is an important factor in the Swedish education 

system. Most of the Swedish universities and other high school educations have, since a 

number of years, courses and programs within the area of entrepreneurship. A report from 

Global Entrepreneurship Monitor shows a low activity of entrepreneurship in Sweden during 

2005. In spite of that, there is a study showing an increasing interest for free enterprising 

during 2005 among younger persons. However, this case is not referring to high educated 

students including Entrepreneurship students. A study of high educated students shows a 

preference for employment rather than free enterprising after graduation. 

Problem formulation: What are the underlying factors that makes the students of 

Entrepreneurship deicide not to start private enterprises after graduation? 

Purpose: To analyse the inclination of Entrepreneurship students to start free enterprises. 

Theory: There are different explanations to why certain individuals become entrepreneurs, but 

no general profile has yet been established. What Scientists do agree on is that the capability 

of entrepreneurship depends on: ethnical background, age, upbringing/family background, 

education,  experiences and the tendency for risk taking, this is the theoretical reference for 

this report. 

Method: The collection of data has been performed through questionnaires sent by e-mail. 

Two types of questionnaires have been sent to previous students from the Entrepreneurship 

Program at Södertörns Högskola. Questionnarie number one was sent to 56 former students 

selected for the original group. The second questionnaire was sent to 16 of the respondents 

randomly selected from the first group. The purpose of questionnaire number one was to 

receive a quantitative knowledge about the professional occupation of the respondents, to be 

able to separate those running a company of their own from those employed. The result of the 

first questionnaire was the base of the second questionnaire. The purpose of questionnaire 

number two was to collect qualitative data about the variables in the theory references above: 

ethnical background, age, upbringing/family background, education, experiences and the 

tendency for risk taking.  
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Result: There is a pattern showing the capability of entrepreneurship depending if the 

respondents are employed or running a company of their own. Those running a company are 

usually very competent in entrepreneurship while the compentence varies amongst those 

employed. These respondents can be devided into two groups where the group who wants to 

start a company in the future have a higher capability of entrepreneurship that those employed 

with no wish to start a company of their own. 

Conclusions: The conclusion of this report is that fewer of the Entrepreneurship students than 

expected choose to start a company of their own after graduation. The reason for this is lack 

of capability in entrepreneurship. The study shows that only some of the references of the 

theory about entrepreneur capability are the reason why students from entrepreneurship 

studies don’t start their own companies after graduation. The reasons why entrepreneurship 

students don’t choose to start their own businesses after graduation seems to be related to age, 

education, experience and tendencies of risk taking. All these criterias are related. The 

education is not relevant enough and that is an explanation why the entrepreneurship students 

wants to get more experience before they start a company and this is also an explanation why 

the tendency of risk taking is low. There is also a relation to age since a longer experience will 

increase the chance for a successful free enterprise and also increases the tendency to take 

risks.  

 

Keywords: Entrepreneurship, inclination of Entrepreneurship and students of 

Entrepreneurship 
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1.  Inledning 
 
Detta avsnitt belyser problemet med det svenska innovationssystemet och bakomliggande 

faktorer till varför de entreprenöriella aktiviteterna är låga i Sverige, vilket ligger till grund 

för det aktuella problemet som uppsatsen bygger på. Vidare mynnar problembakgrunden och 

problemdiskussionen ut i uppsatsens problemformulering och dess syfte. För att förstå vissa 

begrepp ges en begreppsförklaring.  Slutligen presenteras uppsatsens disposition, med syfte 

att förtydliga uppsatsens uppbyggnad och vad respektive kapitel innefattar. 

  

1.1  Problembakgrund 
 

Sverige är det land i världen som satsar störst andel av bruttonationalprodukten på forskning 

och utbildning. Detta torde resultera i en ökad tillväxtekonomi baserad på nya och 

högteknologiska produkter. Men trots dessa imponerade satsningar ligger Sverige fortfarande 

på en låg eller medelteknologiskproduktion i jämförelse med andra industriländer. 

Följaktligen saknar svenska innovationssystemet förmåga att omvandla forskning och 

utbildning till produktion av varor och tjänster. Detta torde visa att någonstans brister 

länkarna mellan näringsliv och universitet. Givetvis påverkas tillväxten och specialiseringen 

av många olika faktorer, men entreprenörer och småföretag anses positivt för tillväxten. 

Akademiskt entreprenörskap utgör en viktig länk mellan Forskning och utveckling (FoU) 

samt näringsliv. Detta är en kanal som ska omvandla FoU till varor och tjänster som i 

slutändan ökar konsumentnyttan samtidigt som förutsättningarna för en högre tillväxt ökar. 

Effekten uppstår dels genom att ny kunskap sprids till näringslivet som förväntas öka 

produktiviteten, dels genom att forskningsresultatet leder till nya företag, ökade investeringar 

samt högre sysselsättning i verksamheter med högt förändringsvärde. Denna nya tillväxtteori, 

där produktion av kunskap kommersialiseras kan utgöra det teoretiska underlaget för att förstå 

vikten av ett akademiskt entreprenörskap (Braunerhjelm 2000). 
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Nationalekonomi är inte en exakt vetenskap och det är svårt att dra definitiva slutsatser av de 

senaste årens forskning rörande betydelsen av småföretag och entreprenörer för 

kunskapsutveckling och tillväxt. Helt klart är att den nuvarande tillväxtmodellen inte fångar 

upp tillväxtens fundament – mötet mellan individer, kunskap och idéer samt möjligheterna till 

kommersiell exploatering på ett tillfredställande sätt. Litteraturen tycks kunna konstatera att 

småföretagens och entreprenörernas betydelse för kunskapsutveckling och kommersialisering, 

både för regional och nationell tillväxt, är avgörande. Det har således konstaterats att mindre 

företag och entreprenörskap har blivit allt viktigare för ekonomins utveckling. Detta ställer 

höga krav på en ekonomisk politik för tillväxt – dagens politik som fokuserar på att bygga 

upp kunskap och forskning måste kompletteras med en politik som genererar spridning och 

kommersialisering av dessa kunskaper (Braunerhjelm 2000). Allra viktigaste är att tillväxtens 

”förändringsagenter” – entreprenörer och småföretag ges utrymme på en dynamisk och 

växande marknad. För att använda Schumpeters egna ord:  

 

Vi måste återinföra den energikälla i det ekonomiska systemet som i sig själv stör varje 

jämviktsläge – nämligen entreprenören.    

 

Sverige satsar stora summor pengar för att stödja det svenska innovationssystemet. Det 

centrala för dessa satsningar är ambitionen att få högutbildade studenter att starta, driva och 

expandera i kunskapsintensiva företag som ska utgöra grunden för Sveriges framtida tillväxt. 

Staten satsar på att öka företagandet och förbättra kommersialiseringen av innovationer. 

Tyvärr uppmärksammas inte det mest grundläggande, att det krävs människor som driver 

företagen, människor som är villiga att ge upp en anställning för att i stället satsa på att 

utveckla idéer (DN Debatt 2005-06-02).  

 

Det är möjligt att utveckla och fostra lyckade entreprenörer genom utbildning och träning. 

Detta påstående styrker även annan forskning som menar att entreprenörskap, förutom att 

kunna läsas även kan stimuleras genom utbildning. Sverige har idag ett antal föreningar, 

såsom Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK), Venture Cup och NyföretagarCentrum 

som arbetar med att främja entreprenörskap bland unga. Syftet med dessa satsningar är att öka 

intresset för entreprenörskap genom att påverka människors attityder till företagande. NUTEK 

genomför årligen en undersökning, Entreprenörskapsbarometern med syfte att visa vilka 

attityder till företagande som finns bland olika grupper och följa förändringarna över tid. 

Entreprenörskapsbarometern 2006 visade att unga är positivt inställda till företagande. Nära 

 Version 1   10 (62)



tre av fyra, 73 %, unga i åldern 18 till 30 år kan tänka sig att bli företagare där 34 % av de 

tillfrågade uppger att de skulle föredra att vara företagare framför anställd. Rapporten visar 

även att hälften av dagens unga i åldern 18 till 30 år uppger att de känner till vad som krävs 

för att starta företag. Fler än åtta av tio, 82 %, av de tillfrågade uppger att de skulle klara av att 

starta företag och att de vet vart de ska vända sig för att få information om att starta eget 

företag (NUTEK, Entreprenörskapsbarometern 2006).  

 

1.2  Problemdiskussion  
 

Småföretagare och nyföretagande har en stor roll för Sverige där det bland ekonomer och 

politiker finns en delad uppfattning om att det är genom de som landets ekonomiska tillväxt 

kommer att stärkas (Byberg 2000). För att arbetsmöjligheterna ska bli fler finns ett stort behov 

av entreprenörer med bärkraftiga idéer som är beredda att satsa både tid och kapital 

(Företagarna 2006).  

 

Entreprenörskap slår kraftigt in i det svenska utbildningssystemet. Merparten av svenska 

universitet och högskolor har sedan flera år tillbaka både kurser och program inom 

inriktningen entreprenörskap. Även gymnasium och både offentliga och privata instanser drar 

sitt strå till stacken. Målet är att göra Sverige mer entreprenöriellt, men hur ser satsningarna ut 

i praktiken och vart leder det? Vi måste satsa på entreprenörskapet! Vi måste få fram fler 

entreprenörer och innovationer! Entreprenörskapen ska in i utbildningen och ner i åldrarna där 

satsningarna för att nå målen är många. Men vet vi egentligen om alla dessa satsningar 

verkligen leder någonstans? En grundläggande och hårt debatterad följdfråga är om det 

överhuvudtaget går att utbildas till entreprenör? Är utbildningssatsningarna värda resurserna? 

Svaren blir givetvis olika beroende på vem som tillfrågas, men de flesta som har forskat på 

området, och även har praktisk lärarerfarenhet, verkar överens om en sak: Om man ska satsa 

på entreprenörskapsutbildning krävs något extra, något utanför ramarna för det etablerade 

utbildningsväsendet. Professor Björn Bjerke vid Malmö högskola har ägnat sig åt 

entreprenörskap i över 20 år och menar att Sverige har förhållandevis lika många 

entreprenörskapsutbildningar som USA. Enligt Dagens Industri 11 april 2005 finns det 

entreprenörskapsutbildningar om åtminstone ett år vid åtminstone åtta olika högskolor och 

universitet i Sverige. Och Italien, som är väldigt bra på entreprenörskap i praktiken, har nästan 

inga utbildningar inom entreprenörskap. Trots stora satsningar är Sverige inte i närheten av att 
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vara lika entreprenöriella, såsom exempelvis USA och Italien. Så man kan verkligen fråga sig 

vad entreprenörskapsutbildningar har för effekt trots att satsningarna bara har hållit på i sju-

åtta år (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning 2005-12-27).  

 

En rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2006-02-03) visar att under 2005 var 

den entreprenöriella aktiviteten låg i Sverige. Däremot har det visat sig att ungas intresse för 

företagande har ökat under 2005. Denna ökning avser dock inte högutbildade studenter, 

däribland akademiska entreprenörer (DN debatt 2005-06-02). En undersökning av 

högutbildade studenter visar att studenten efter avslutade studier helst vill ha en anställning 

framför företagandet (DN Debatt 2005-06-02). Var detta val att inte starta eget företag 

grundar sig i, är vad denna uppsats ämnar belysa. 

 

1.3  Problemformulering  
 

Vilka är de bakomliggande faktorerna till att entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta 

eget företag efter sin examen? 

 

1.4  Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera entreprenörskapsstudenters entreprenöriella benägenhet. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
 

• Entreprenörskapsstudenter - Individer som studerat Entreprenörskapsprogrammet om 

minst 140 poäng på Södertörns Högskola.  

 

• Examen – Fullföljt studier om 140-160 poäng på universitet eller högskola.  

 

• Entreprenöriell benägenhet – Se vidare under avsnitt 2.2 Entreprenöriell benägenhet. 

Den entreprenöriella benägenheten innefattar etnicitet, ålder, uppväxt och 

familjebakgrund, utbildning och erfarenhet samt riskbenägenhet.  
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1.6 Disposition  
                                                       

Uppsatsen inleds med kapitel ett, Inledning  
   
1. Inledning

2. Teori & 
Teoretisk 

referensram

 
3. Metod 

 
4. Empiri 

 
5. Analys 

 
6. Resultat

 
7. Slutsats 

 
8.Diskussion

där problemet bakom den entreprenöriella aktiviteten 
diskuteras. Problembakgrunden och 
problemdiskussionen mynnar ut till uppsatsens 
problemformulering och dess syfte. Vidare ges en 
begreppsförklaring för centrala begrepp. 
 
I kapitel två, Teori & Teoretisk referensram redogörs 
relevanta teorier för det aktuella problemet. Kapitel 
två är uppdelad i två delar där den första delen ses 
som kunskapsstödjande till den andra delen, och som 
även ligger till grund för den fortsatta analysen och 
förståelsen för uppsatsens metodval. Därav valet att 
redogöra teorier före metod.  Vidare redogörs den 
teoretiska referensramen och dess tillämpning.  
 
I kapitel tre, Metod redogörs uppsatsens metodval och 
hur uppsatsen kommer att fortlöpa.  
 
Kapitel fyra, Empiri inleds med en redogörelse för 
Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns högskola, 
vilket är uppsatsens undersökningsområde. Vidare 
redogörs de fakta som framkommit ur de två enkäter 
som skickats ut till entreprenörskapsstudenterna.  
 
I kapitel fem, Analys sammankopplas teorin och 
empirin där den teoretiska referensramen och den 
framtagna faktan analyseras. Analysen återknyts även 
med uppsatsens syfte.  
 
Kapitel sex, Resultat bygger vidare på kapitel fem där 
resultatet från kapitel fem redogörs. Detta för att 
tydliggöra resultatet av analysen. Resultatet återknyts 
även med uppsatsens syfte.  
 
I kapitel sju, Analys redogörs uppsatsens slutsatser 
vilka är baserade på analysen och resultatet. 
Slutsatserna återknyts även med uppsatsens 
problemformulering och dess bakgrund.  
 
I kapitel åtta, Diskussion knyts uppsatsen samman 
med det vetenskapliga. Avslutningsvis redogörs 
självkritik och framtida forskning. 
 
 
 
Figur 1: Kapiteldisposition (Källa: Egen) 
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2.  Teori & Teoretisk referensram  
 

För att analysera vilka de bakomliggande faktorerna till att entreprenörskapsstudenter inte 

väljer att starta eget företag efter sin examen kommer en redogörelse göras för fenomenet 

entreprenörskap. Teoriavsnittet är indelat i två delar, ”Entreprenörskap & entreprenören” 

samt ”Entreprenöriell benägenhet”.  En redogörelse för begreppet entreprenörskap och 

entreprenören som individ kommer göras för att få läsaren en större förståelse för fenomenet. 

Med detta som grund kommer en beteendevetenskaplig teori ges, The Achieving Society, för 

att framhäva hur individers motivationsnivå och prestationer påverkar ett lands tillväxt. 

Vidare kommer begreppet ”Locus of Control” förklaras vilket är ett mått på hur stor kontroll 

entreprenören har över en viss situation. Denna inledande redogörelse för entreprenörskap 

och entreprenören kan ses som kunskapsstödjande för den andra delen, ”Entreprenöriell 

benägenhet” som även ligger till grund för analysen. Teorierna mynnar ut till den teoretiska 

referensramen och dess tillämpning. Avslutningsvis ges en operationalisering av de begrepp 

som återfinns i den teoretiska referensramen.  

 

2.1 Entreprenörskap & entreprenören  
 

2.1.1  Entreprenörskap & entreprenören som individ  
 

Entreprenörskap som begrepp har en lång historia, trots det finns det fortfarande ingen klar 

definition. Richard Cantillon och Jean Baptiste Say ses som pionjärer inom 

entreprenörskapsforskningen där Cantillon var en av de första som introducerade 

entreprenörskapet till ett ekonomiskt sammanhang. Han följer det rådande språkbruket och 

förknippar entreprenörskapen med risktagande, samtidigt som han framhäver entreprenörens 

betydelse för samhället. Cantillon förklarar hur entreprenörens funktion till att köpa 

produkter, omvandla dessa genom att paketera och transportera, och på så sätt bringa 

produkterna till en marknad. Eftersom marknadspriset är osäkert står entreprenören för risken 

med vinst eller förlust. Någon som vidareutvecklat detta synsätt och fokuserar på 

entreprenörens hantering av risker är Frank Knight. Han diskuterade begreppen osäkerhet och 
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risk samt presenterade olika strategier för hur entreprenören skulle kunna hantera osäkerheten 

i företagandet (Landström 2005). 

 

Den mest framträdande ekonom som intresserat sig för entreprenörskap är Joseph 

Schumpeter, och ses i många sammanhang som entreprenörskapens fader. Även Israel 

Kirzner, Mark Casson och William Baumol har tillfört nya aspekter till fenomenet. Även om 

flera forskare har intresserat sig för entreprenörskap föreligger inte någon enhetlighet mellan 

forskarna utan har ändrats och utvecklats under olika tidsperioder och olika 

samhällsförutsättningar (Landström 2005). I huvudsak kan fem olika entreprenöriella roller 

identifieras: 

 

1) Entreprenören som risktagare 

2) Entreprenören som kapitalist 

3) Entreprenören som innovatör 

4) Entreprenören som alert möjlighetssökare 

5) Entreprenören som koordinator av begränsade resurser 

Figur 2: Entreprenören inom den ekonomiska vetenskapen (Landström 2005, s. 15) 

 

Risk och osäkerhet tycks således vara ett centralt kännetecken för ett entreprenöriellt 

beteende. Schumpeters och Kirzners teorier för entreprenörskapens betydelse på marknaden 

är olika och intressanta att belysa. Genom dessa har två olika typer av entreprenörer formats – 

entreprenören som innovatör och mönsterbrytare samt entreprenören som alert 

möjlighetssökare. Schumpeter såg entreprenören som skapare av imperfektioner (ojämvikter) 

på marknaden genom att generera nya innovationer, medan Kirzner såg entreprenören som 

sökare av ojämvikter på marknaden där den entreprenöriella verksamheten går ut på att 

undanröja dessa imperfektioner. Schumpeters såg entreprenören som innovatör, som skapare 

av förändringar där det innovativa och mönsterbrytande står i centrum. Kirzners entreprenör 

däremot skapar således inget nytt såsom Schumpeters entreprenör gör. Enligt Kirzner är 

entreprenören en form av mellanhand som ser och utnyttjar det som andra inte ser – utnyttja 

redan befintliga resurser. Kirzner menade att entreprenören skapar och organiserar nya 

affärsmöjligheter, oavsett om det föreligger ett innovativt inslag eller ej. En del menar att 

dessa olika typer av entreprenörer snarare kompletterar varandra i den mening att 

Schumpeters entreprenör skapar en ojämvikt på marknaden, medan det är Kirzners 
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entreprenör som identifierar och handlar på dessa ojämvikter för att på så sätt skapa jämvikt. 

Denna definition kommer jag att använda i uppsatsen. Båda typerna av entreprenörer är 

viktiga för ett samhälles utveckling, men de skiljer sig avsevärt med avseende på deras roller i 

ekonomin (Landström 2005).  

 

Den analytiskt orienterade forskningen har genom en uppsjö av studier försökt identifiera 

enskilda egenskaper hos entreprenören. Till de entreprenöriella egenskaper som rönt stort 

intresse är begreppet ”Locus of Control”, vilket har att göra med entreprenörens uppfattning 

om i vilken utsträckning han/hon har kontroll över situationen samt entreprenörens 

prestationsmotiv (nACH). Ur den analytiskt orienterade forskningen har ett flertal 

kännetecken för entreprenören identifierats: 

 

- Innovatör  - Prestationsmotiv (nACH) 

- Ledare  - Självmedvetenhet 

- Måttlig risktagare  - Självförtroende 

- Oberoende  - Långsiktigt engagemang 

- Kreatör  - Accepterar tvetydigheter & osäkerheter 

- Energisk  - Initiativrik 

- Ihärdig  - Lärande 

- Originalitet  - Resursanvändare 

- Optimistisk  - Sensitivitet gentemot andra 

- Resultatorienterad  - Aggressiv 

- Flexibel  - Tendens att lita på människor 

- Rådig   - Pengar som mått på framgång 

Figur 3: Kännetecken för en entreprenör (Landström 2005, s. 60) 

 

2.1.2  The Achieving Society 
 

David McClelland var den förste som representerade empiriska studier inom 

entreprenörskapsforskningen med grund i den beteendevetenskapliga teorin. Detta resulterade 

till ”The Achieving Society” där han diskuterar varför vissa samhällen utvecklas mer 

dynamiskt än andra. McClelland förklarar varför olika länder uppvisar skillnader i ekonomisk 
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tillväxt och utveckling där hans hypotes är att befolkningens motivationsnivå eller 

prestationsnivå (nACH) är det centrala för ett lands utveckling. Slutsatsen han kommer fram 

till är att mer ekonomiskt utvecklade länder kännetecknas av ett mindre fokus på 

institutionella normer och istället fokuserar på öppenhet för andra människor och deras 

värderingar samt ett utbyte mellan människor. Det är i detta sammanhang som 

entreprenörerna blir viktiga drivkrafter för ett lands ekonomi – ett lands prestationsmotivation 

omvandlas till ekonomisk tillväxt genom entreprenörerna. Om prestationsmotivationen 

tenderar vara hög i ett land kommer det sannolikt att finnas individer som uppför sig 

entreprenöriellt. Utifrån detta karaktäriseras entreprenören som en person med ett högt 

prestationsmotiv, ett gott självförtroende, självständigt problemlösande, föredrar situationer 

som präglas av moderata risker, resultatuppföljning och feedback samt individuellt 

ansvarstagande (Landström 2005). McClelland menar att entreprenören generellt är en person 

som har behov av att göra saker på hans/hennes eget sätt och har svårt att arbeta för någon 

annan. McClelland har genom sitt verk kunnat identifiera tre attribut hos entreprenören av 

behovet för nACH: 1) individuellt ansvar för problemlösning, målsättning samt kunna nå 

målen på sitt eget sätt. 2) risktagare 3) kunna förutse resultatet av ett beslut (Hisrich 2005). 

 

2.1.3 Locus of Control 
 

Även begreppet ”Locus of Control” har uppmärksammats vara betydande för entreprenörens 

egenskaper. ”Locus of Control” är ett mått på hur stor kontroll entreprenören anser sig ha över 

en viss situation. En del drivs av en intern kontroll medan andra drivs av en extern kontroll. 

Den interna ”Locus of Control” innebär att entreprenören själv känner att han/hon har kontroll 

över situationen medan den externa ”Locus of Control” innebär att personen känner att 

han/hon inte kan hantera eller påverka situationen. Intern ”Locus of Control” har visat sig 

vara positivt vad gällande entreprenörskap där en del forskare menar att det finns ett starkt 

samband mellan entreprenörer och deras interna ”Locus of Control” medan andra menar att 

det ej finns belägg för denna korrelation (Hisrich 2005).  
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2.2 Entreprenöriell benägenhet 
 

Det finns olika förklaringar till varför vissa individer tenderar att bli entreprenörer. Däremot 

har ingen enhetlig entreprenörskapsprofil kunnat fastställas. Vad forskare är eniga om är att 

den entreprenöriella benägenheten påverkas av etnisk bakgrund, ålder, 

uppväxt/familjebakgrund, utbildning och erfarenhet samt riskbenägenhet vilket kommer att 

redovisas nedan.  

 

Etnisk bakgrund påverkar attityden till nyföretagande och entreprenörskap. Undersökningar 

visar att personer med utländsk härkomst visar större intresse till nyföretagande och därmed 

högre entreprenöriell benägenhet (Landström 2005). En orsak till detta kan vara att 

immigranter har svårare till anställning och ser då företagande som ett alternativ (Pripp 2001). 

 

Individens ålder har visat sig påverka den entreprenöriella benägenheten. Viljan till 

nyföretagande är störst bland de yngre och faller sedan med åldern. Men när det gäller 

etableringsförsök är det individer mellan 25 år och 44 år som är representerade. Den ”reella” 

företagaren, som driver en etablerad verksamhet är de äldre som hamnar längst upp på listan. 

(Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning 2005-10-03). Däremot menar 

forskare att tidiga entreprenöriella karriärer är bättre än sena. Det finns även milstolpar efter 

var femte år (25, 30, 35, 40 och 45) där en individ är mer benägen att starta sin 

entreprenöriella karriär (Hisrich 2005).   

 

En positiv företagsmiljö medverkar till att entreprenören ser företagandet som en naturlig livsstil. 

Likaså har familjeförhållandet en inverkan på individens val att ägna sig åt entreprenörskap. 

Studier visar att många entreprenörer har föräldrar som är entreprenörer där föräldrarnas 

yrkesval påverkar barnets intresse och framtida yrkesval (Hisrich 2005). Inom detta ämne 

finns det två olika modeller som illustrerar familjens påverkan på barnets yrkesval, nämligen 

föräldrarollsmodellen och familjestödsmodellen. Föräldrarollsmodellen visar att de individer 

som har föräldrar som är egenföretagare löper större chans till nyföretagande. 

Familjestödsmodellen visar att familjen påverkar barnet både ekonomiskt och socialt vilket i 

sin tur påverkar attityden till nyföretagande (Wang och Wong 2002). Relationen mellan 

entreprenören och hans/hennes föräldrar är av stor betydelse under individens uppväxt och 

påverkar individens entreprenöriella aktiviteter. Det är även viktigt att entreprenören känner 
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stöd från sina föräldrar vilket i sin tur påverkar individens ”Need for Independence” (Hisrich 

2005).  

 

Alla människor har olika kunskaper och erfarenheter som tar sig utryck i att de är olika 

produktiva. Dessa produktiva egenskaper kan erhållas både genom skolutbildning samt 

genom olika former av upplärning. Det är dessa investeringar i produktiva egenskaper som 

Humankapitalteorin diskuterar med föregångare såsom Theodore Schultz, Gary Becker samt 

Jacob Mincer. Humankapitalteorin ger en ram för att diskutera vilka faktorer som påverkar 

beslutet att utbilda sig. Utgångspunkten för teorin är att behandla utbildningsbeslutet som ett 

investeringsbeslut som ska generera i framtida inkomst. Skillnader i löner beror på skillnader i 

individers produktivitet och kunskaper där kunskaperna kan delas in i två grupper, nämligen 

förvärvade samt medfödda. De förvärvade kunskaperna kan erhållas antingen genom 

utbildning eller genom erfarenhet. Enligt teorin kommer en individ kräva någon form av 

kompensation för att vara villig i att investera i utbildning som i framtiden ska generera i 

högre framtida lön. När individen ska besluta om utbildningsinvesteringen jämförs den 

förväntade framtida avkastningen av utbildningen med den förväntade framtida avkastningen 

av att inte utbilda sig. Om den framtida förväntade avkastningen på utbildning överstiger de 

kostnader som uppstår under utbildningen är det ekonomiskt att göra investeringen (Björklund 

2006). Utbildning och erfarenhet påverkar den entreprenöriella benägenheten. Forskare 

understryker att skilda kompetenser för företagande måste utvecklas tidigt i individens liv och 

yrkeskarriär om det ska bidra till framgång (Johannisson och Lindmark 1996). Dock bör 

poängteras att för mycket kunskap om entreprenörskap kan leda till att riskbenägenheten 

minskar vilket gör att den entreprenöriella benägenheten minskar. Detta mönster har kunnat 

urskiljas inom entreprenörskapsutbildningar. Däremot kan entreprenörskapsutbildningar ge 

större kunskap om tillvägagångssätt, regler och dylikt som underlättar för företagandet. 

Genom utbildning och erfarenheter kan individen förstärka sin entreprenöriella ådra 

(Landström 2005).  

 

Forskningen tyder även på att entreprenörer är risktagare, oavsett finansiella, sociala eller 

psykologiska. Det gäller att entreprenören är villig och beredd att kunna satsa både tid och 

kapital (Landström 2005). 
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2.3 Teoretisk referensram & tillämpning 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera entreprenörskapsstudenters entreprenöriella benägenhet. 

Detta genomförs genom att undersöka de variabler som återfinns under avsnittet 

”Entreprenöriell benägenhet”. Jag kommer således i undersökningen endast utgå från de 

faktorer som påverkar individen till att bli entreprenör, vilka är beroende av etnicitet, ålder, 

uppväxt och familjebakgrund, utbildning och erfarenheter samt riskbenägenhet. Däremot är 

det bra för läsaren att ha de andra teorierna som kunskapsstödjande för att få en djupare 

förståelse för uppsatsen.  

 

 

 

Entreprenöriell benägenhet
Etnicitet 

Ålder 

Uppväxt & Familjbakgrund 

Utbildning & Erfarenheter 

Risktagande  
Figur 4: Teoretisk referensram (Källa: Egen) 

 

Den illustrerade bilden ovan kommer att tillämpas på studenter som har studerat på 

Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns Högskola i Stockholm. Endast de som har 

fullföljt programmet kommer att undersökas. 
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2.3.1  Operationalisering av teoretiska variabler  
 

• Etnicitet beskrivs lättast med hjälp av respondentens nationalitet. Genom att 

respondenterna anger sin nationalitet kan fördelningen visa hur många av 

respondenterna som är svenska respektive har en utländsk härkomst. Syftet att 

använda denna variabel är för att studier visar att immigranter har visat större intresse 

för företagande än svenskar. Om det är fler svenskar än personer med utländsk 

härkomst i undersökningen kan detta vara en förklaring till 

entreprenörskapsstudenternas minskade intresse till att starta eget företag efter 

avslutade studier.  

 

• Ålder har indelats i olika åldersgrupper för att se om åldern är en bidragande faktor 

till varför entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag efter avslutade 

studier. Om majoriteten av respondenternas ålder finns i den lägsta åldersgruppen kan 

detta vara en bidragande faktor till den låga företagsetableringen. Dock bör intresset 

för företagande vara god vid den lägsta åldersgruppen.  

 

• Uppväxt & Familjebakgrund kan lättare förklaras genom föräldrarnas yrkesroll samt 

familjens stöd. Frågor om respondentens föräldrar är egen företagare och om de i 

sådant fall hjälpt till med företaget kommer att belysas. Om föräldrarna påverkat 

respondenternas egna yrkesval kommer att undersökas för att analysera synen på 

företagandet. Om få respondenter har föräldrar som är egenföretagare och om de ej 

känner föräldrarnas stöd kan detta vara en bidragande faktor till varför respondenterna 

inte väljer egenföretagande. 

 

• Utbildning & Erfarenhet studeras genom att ställa frågor om respondenternas 

kunskaper före utbildningen samt de erfarenheter och kunskaper de erhållit genom 

utbildningen. Frågor såsom respondenternas syfte med utbildningen, om de fått den 

kunskap som krävs för att bedriva eget företag, deras ställningstagande till 

företagande osv. Beroende på vilket syfte respondenterna hade med utbildningen kan 

detta förklara varför respondenterna inte väljer att starta eget företag. Denna variabel 

undersöks även för att identifiera eventuella samband mellan ökad kunskap om 

entreprenörskap och minskad riskbenägenhet.  
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• Riskbenägenhet kan förklaras genom respondentens ställningstagande till upplevd risk 

relaterat till egenföretagande. Riskbenägenheten studeras genom att ställa frågor 

såsom om de anser att risk ses som något positivt eller negativt, om de betraktar sig 

själva som risktagare och om rädslan att misslyckas är större än viljan att lyckas. 

Detta för att kunna analysera om låg riskbenägenhet kan vara en bidragande faktor till 

varför entreprenörskapsstudenterna inte väljer att starta eget företag efter avslutade 

studier.  
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3.  Metod 
 

Metodkapitlet ämnar belysa mitt tillvägagångssätt samt metodproblem som uppstått. I detta 

kapitel redovisas även undersökningens urval och hur uppsatsen kommer fortlöpa. 

Underrubriker såsom förförståelse, perspektiv, forskningsansats, teorival, urval 

datainsamling, bortfall, reliabilitet och validitet presenteras under metodkapitlet. Kapitlet 

syftar till att ge läsaren en motivering till de metodlogiska val som gjorts.  

 

3.1  Förförståelse 
 

Inför varje forskningstillfälle bör forskaren inta ett objektivt ställningstagande, vilket har visat 

sig problematiskt då en individ präglas av tidigare erfarenhet och har därmed en viss 

förförståelse. Förförståelse är ofta omedvetna föreställningar som med tiden är svåra att ändra 

på, vilket i sin tur påverkar uppsatsens problemområde. Detta är viktigt att ha i åtanke för att 

vara medveten om sin förförståelse och tidigare erfarenheter inom ämnet. En individs 

förförståelse kan delas in i två olika perspektiv, normativt och kognitivt. De värderingar och 

fördomar en individ har utgörs av det normativa perspektivet medan det kognitiva är tidigare 

studier och erfarenheter (Holme och Solvang 1997). 

 

Min förstahandsförståelse har påverkats både från familj och tidigare erfarenheter. Min 

familjebakgrund har påverkat mina värderingar och uppfattningar, vilket kan förklara en del 

av min förstahandsförståelse. Att jag är född och uppväxt i Sverige har även det en påverkan 

till fenomenet entreprenörskap och nyföretagande. Min andrahandsförståelse grundar sig 

främst i att jag studerat Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns Högskola i Stockholm 

med inriktningen företagsekonomi där uppsatsen kan ha påverkats av den grundläggande 

teoretiska förståelsen för entreprenörskap och nyföretagande. Min utbildning har gett mig 

både positiva och negativa synvinklar på entreprenörskap vilket i sin tur påverkar uppsatsen.  
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3.2  Perspektiv  
 

Ett viktigt beslut i början av en uppsats är att bestämma vilket perspektiv 

problemformuleringen ska utgå ifrån. Jag har i uppsatsen valt att fokusera på vilka de 

bakomliggande faktorerna är som gör att entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget 

företag efter deras examen. Detta görs från ett näringslivsperspektiv då jag utgår ifrån att 

entreprenörskapsutbildning har effekter på samhället. 

 

3.3  Forskningsansats 
 

En forskare kan använda sig av olika angreppssätt i en uppsats för att försöka närma sig 

verkligheten, induktiv eller deduktiv. En deduktiv ansats utgår från befintliga teorier för att 

kunna analysera och vidare dra slutsatser utifrån undersökningen. Induktiv ansats däremot 

syftar till att via observationer hitta mönster och på så sätt skapa nya teorier (Holme och 

Solvang 1997). Genom att studerat olika teorier har detta skapat en större förståelse för 

problemet vilket förklarar varför jag använt mig av ett deduktivt perspektiv. Jag har fördjupat 

mig i olika teorier för att sedan analysera och dra slutsatser genom empirin. Teorierna i sin tur 

bestämmer vilken information som behövs för undersökningen, vilka variabler som ska 

undersökas, vilka frågor som ska ställas utifrån teorierna samt hur detta sedan ska tolkas. Den 

teoretiska referensramen visar vilka variabler som har undersökts. Teorin har även applicerats 

på empirin för att kunna analysera de bakomliggande faktorerna till varför 

entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag genom att studera deras 

entreprenöriella benägenhet. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika forskningsmetoder som kan användas för att 

förstå verkligheten. Kvalitativ metod avser skapa en djupare förståelse för det undersökningen 

ämnar belysa. Kvantitativ metod däremot syftar till att generalisera de slutsatser man kommer 

fram till (Holme och Solvang 1997). Jag har i uppsatsen kombinerat kvantitativ och kvalitativ 

ansats där jag gjort tvärsnittsundersökningar. Den kvantitativa metoden har använts för att få 

kunskap om hur många som har eget företag och hur många som har en anställning. Den 

kvantitativa ansatsen har använts som ram för att bättre förstå kvalitativa data. Dock har den 
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kvalitativa metoden använts i större utsträckning. Den kvalitativa ansatsen har använts för att 

vidare särskilja de med anställning och de med eget företag för att kunna analysera de 

bakomliggande faktorerna till valet att inte starta eget företag genom att studera den 

entreprenöriella benägenheten. Eftersom tvärsnittsundersökningar söker en bred och 

omfattande täckning är denna metod lämplig för uppsatsen. Samtidigt eftersträvas en 

ögonblicksbild av det specifika fallet.  

 

3.4  Teoretisk referensram & Teorival 
 

Genom att göra en litteraturstudie i uppsatsens inledningsfas fick jag en djupare förståelse för 

problemet. Litteraturgranskeningen ligger till grund för problemformuleringen men även det 

fortsatta arbetet och utformningen av uppsatsen. Den litteratur jag främst använt mig av är 

böcker och rapporter. Jag har även fått information från organisationer såsom NUTEK, 

Institutionen för entreprenörskaps- och småföretagsforskning samt Företagarna. Denna 

information har inhämtats från Internet. Litteratursökningen genomfördes främst från 

Södertörns högskolas biblioteks databaser. Sökord som jag använt mig av är: entreprenörskap, 

entreprenöriell benägenhet, nyföretagande, entreprenörskapsutbildning samt liknande 

synonymer till fenomenet. Ett annat sätt att söka information på har varit att studerat kända 

forskares referenslistor för att få vetskap om andra forskare som forskat inom ämnet som 

därmed haft relevans för uppsatsen. Jag har även studerat andra studenters uppsatser för att få 

inspiration till min egen uppsats.  

 

3.5  Vetenskapligt förhållningssätt  
 

Min kunskapssyn stämmer väl överrens med det hermeneutiska synsättet vilket bygger på 

förmågan att förstå och tolka människors handlingar. Hermeneutiken ser forskningen från ett 

subjektivt synsätt där tolkningen bygger på forskarens egna erfarenheter och värderingar. 

Hermeneutiken menar även att det inte är möjligt och inte önskvärt att tolka undersökningen 

objektivt. Min önskan är att skapa förståelse för problemet genom att studera olika teorier och 

genomföra kvalitativa postenkäter och på så sätt tillägnas ytterligare kunskap för att förstå 

helheten till problemet. Då jag är medveten om att mina erfarenheter och värderingar kan 

inverka på uppsatsen har jag försökt vara så objektiv som möjligt i mitt förhållningssätt till 

verkligheten.  
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3.6  Urval 
 

Uppsatsen är indelad i två olika steg vilket även representerar de två olika urvalen. 

Totalpopulationen är högutbildade studenter som vid Södertörns högskola studerat 

Entreprenörskapsprogrammet på 140-160 poäng. Anledningen till varför endast 

entreprenörskapsstudenter från Södertörns högskola undersökts är att det visat sig att andra 

universitet och högskolor med liknande utbildning ej kan ses som jämförbara. Dessa är 

upplagda på ett helt annat sätt vilket förklarar varför de ej inräknas i totalpopulationen.  

 

Den första urvalsgruppen grundas på ett klusterurval där respondenterna studerat 

Entreprenörskapsprogrammet. Därmed väljs 56 studenter ut som studerat 

Entreprenörskapsprogrammet om 140-160 poäng för att få kunskapen om hur många av dessa 

som har ett eget företag samt hur många som har en anställning.  

 

Utifrån de 56 studenterna från den första urvalsgruppen gjordes det andra urvalet, ett 

subjektivt urval, bestående av sex studenter som har eget företag samt tio studenter som har 

en anställning. Ambitionen var att det andra urvalet skulle representera tio studenter med eget 

företag samt tio studenter med anställning. Tyvärr har endast sex studenter från den första 

urvalsgruppen eget företag vilket stärker vad som framhävs i uppsatsens inledning. Samtliga 

56 studenter från det första urvalet har därmed inte samma chans att delta i det andra urvalet, 

vilket även var syftet med den första undersökningen.  

 

3.7  Datainsamling  
 

Datainsamlingsmetoden som använts är postenkäter via e-mail. Den första enkäten skickades 

ut till de 56 studenter som tillhör den första urvalsgruppen. Den andra enkäten skickades ut 

till de 16 respondenter som valts ut subjektivt från den första urvalsgruppen. Syftet med Enkät 

1 var att få kvantitativ kunskap om respondenternas sysselsättning för att vidare kunna 

särskilja de med eget företag och de med anställning och på så vis genomföra Enkät 2. Vidare 

var syftet med Enkät 1 att bekräfta påståendet i inledningen, där undersökningar visar att 

högutbildade studenter, däribland entreprenörskapsstudenter, anser att anställning är att 

föredra framför eget företag efter avslutade studier. Enkät 2 genomfördes med syfte att erhålla 

kvalitativ data om variablerna som presenteras under den teoretiska referensramen: etnicitet, 
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ålder, uppväxt och familjebakgrund, utbildning och erfarenhet samt riskbenägenhet. Enkät 2 

gav respondenten möjlighet att utveckla sina svar där de strukturerade frågorna var öppna 

vilket talar för enkätens kvalitativa karaktär. Variablerna som Enkät 2 baseras på och som 

även återfinns i den teoretiska referensramen operationaliserades för att öka förståelsen för 

respondenterna.  

 

Enkät 1 skickades ut till 56 studenter som studerat Entreprenörskapsprogrammet. Listan för 

respondenternas dåvarande e-mail, när de studerade på Entreprenörskapsprogrammet vid 

Södertörns högskola, erhölls från Göran Anderholm som är ansvarig för programmets 

fadderverksamhet. Anledningen till varför enkäterna skickades ut via e-mail var att nå så 

många som möjligt. Således är sannolikheten störst att återfå hög svarsfrekvens än genom att 

exempelvis försöka besöka respondenterna personligen. Medvetet har jag även utryckt i Enkät 

1 att chansen att vidare bli kontaktad för genomförande av Enkät 2 är möjlig, och även då via 

e-mail. Valet att inte genomföra intervjuer är att detta kan uppfattas tidskrävande för 

respondenterna vilket kan leda till att intresset att delta i undersökningen minskar. Jag tror 

även att genom e-mail och att respondenterna får möjligheten att själva bestämma när de vill 

svara på Enkät 2 under två veckor gör att svarsfrekvensen ökar. Jag tror även att 

svarsfrekvensen ökar i och med att jag som forskare studerat Entreprenörskapsprogrammet 

och att även de gjort det, vilket ökar empatin till att delta i undersökningen. Genom att 

respondenterna har avslutat sina studier ökar chansen att de känner att de kan utrycka sina 

åsikter såsom de vill, än om de fortfarande skulle studera på programmet, då det kan vara 

känsligt vad som sägs. Genom att kunna vara anonym ökar även det svarsfrekvensen vilket 

förklarar varför jag valde att genomföra postenkäter. Alltså, genom att genomföra postenkäter 

får jag ett stort omfång samt att respondenterna känner trygghet och tillfredsställelse vilket 

förklarar varför jag anser att postenkäter är att föredra framför intervjuer i denna 

undersökning. Dessutom får även respondenten möjligheten att tänka igenom svaren och på så 

vis inte känna tidspress vilket talar för att postenkäter är att föredra framför intervjuer.  

 

Enkät 2 karaktäriseras med att frågorna är öppna där valet grundar sig på att undersökningen 

ska vara av kvalitativ karaktär med utförliga svar. Det finns kritik till att ha öppna svar i 

enkäter med anledning att svar då kan utebli p.g.a. att det kräver mer tid och intresse från 

respondenten. Dock har detta inte hänt då det kan förklaras med att respondenterna har anmält 

sig frivilligt och därmed delgivit sitt intresse för undersökningen. På så vis är öppna frågor ett 

bra alternativ för framtagande av kvalitativ data.  
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3.8  Bortfall 
 

Utifrån den första surveyundersökningen (Enkät 1) omfattande 56 entreprenörskapsstudenter 

som studerat på Södertörns högskola besvarade 34 stycken enkäten. Detta visar således ett 

bortfall på 22 stycken. Det betyder att Enkät 1 besvarades av 60 % av målpopulationen vilket 

är ett representativt resultat. Bortfallet kan förklaras med att en del av e-mailadresserna till 

entreprenörskapsstudenterna har ändrats efter avslutade studier vilket är svårt att påverka. 16 

e-mailadresser var ur funktion vilket förklarar varför dessa entreprenörskapstudenter ej kunde 

nås. De resterande sex stycken av bortfallet kan förklaras med att personerna sällan läser sin 

e-mail eller ointresse att delta i undersökningen. Samtliga som kontaktades för Enkät 2 

besvarade enkäten vilket betyder att inget bortfall föreligger vid Enkät 2.  

 

3.9  Analys 
 

Analysen är en sammanflätning av den insamlade empirin och den teoretiska referensramen. 

Jag är av den åsikten att detta sätt att analysera innebär möjligheter till en ökad förståelse och 

att det kan finnas teoretiskt stöd för hur respondenterna har svarat. Det empiriska materialet är 

uppdelat variabelvis för att underlätta för läsaren samt bearbetning av data. För att synliggöra 

eventuella likheter och skillnader som kan finnas jämförs det empiriska materialet och den 

teoretiska referensramen. En hypotesprövning, genom Chi-två test visar om det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan teorin och empirin. Detta har möjliggjort att jag kunnat 

urskilja likheter, skillnader och samband som finns både inom teorin och i verkligheten. Dessa 

mönster används i ett senare skede i diskussionen och för att kunna dra slutsatser.  

 

3.10  Reliabilitet & Validitet 
 

Ofta kan kvalitativa studier öka risken för reducerad tillförlitlighet då ofta kvalitativa studier 

är formade som intervjuer där den så kallade intervjuareffekten är vanligt förekommande i 

intervjusammanhang vilket minskar objektiviteten. I och med att undersökningen är baserad 

på enkäter minskar risken för att denna effekt ska uppstå. Reliabiliteten i undersökningen ökar 

då enkäterna inte har ledande frågor och är objektiva vilket medför att sannolikheten för att 
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erhålla samma resultat vid andra tillfällen ökar. Dessutom uppstår ingen intervjuareffekt i och 

med att det inte finns någon personlig kontakt vilket ökar tillförlitligheten. Dock kan resultatet 

ej generaliseras.  

 

I och med att undersökningen grundar sig på respondenternas normer och värderingar och min 

analysförmåga kan validiteten frågesättas i och med att giltigheten avser att empirin tolkas på 

rätt sätt. För att höja validiteten har en operationalisering gjorts av de teoretiska begreppen 

vilket återfinns i Teoriavsnittet.  

 

För att vidare förebygga mätfel har jag före undersökningen delat ut enkäten till en 

kontrollgrupp bestående av familj och vänner som ej är insatta inom entreprenörskap för att 

höja förståligheten för frågorna. Motivet varför kontrollgruppen består av familj och vänner är 

att dessa inte är insatta inom entreprenörskap och att de kan klargöra om frågorna kan 

misstolkas. Att respondenterna har möjlighet att vara anonyma ökar undersökningens kvalitet.   
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4.  Empiri 
 

Empirikapitlet inleds med en presentation av Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns 

högskola med syfte att öka förståelsen för läsaren om entreprenörskapsstudenterna. Vidare 

redovisas resultatet från Enkät 1 och Enkät 2. Svaren från Enkät 1 redovisas i diagramform 

medan svaren från Enkät 2 redovisas både i diagramform och i löpande text. 4.3, ”Enkät 2” 

är strukturerat utifrån de variabler som finns under den teoretiska referensramen: etnicitet, 

ålder, uppväxt och familjebakgrund, utbildning och erfarenheter samt riskbenägenhet. 

Dessutom är avsnittet uppdelat utifrån de som har anställning och de som har ett eget 

företag.  

 

4.1 Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns högskola 
 
Entreprenörskapsprogrammet läses på Södertörns högskola och innefattar 140-160 poäng. 

Följande citat finns på programmets hemsida: ”Kreativitet och innovation ligger till grund för 

allt nyskapande En entreprenör förstår sin och andras innovations- och skaparkraft. 

Entreprenören lär sig se nya möjligheter i ett hav av problem – oumbärliga egenskaper i alla 

slags organisationer. Entreprenörskapsprogrammet förser dig med de verktyg du behöver för 

att bli en god entreprenör” (Entreprenörskapsprogrammets hemsida).  

 

Programmets syfte är att ge kunskap om entreprenörskap som grund för nyskapande samt att 

öka vetenskaplig praktisk förståelse för förutsättningarna och villkoren för entreprenöriell 

verksamhet och samhällsekonomisk förändring. Utbildningen syftar även till att visualisera 

studentens förmåga att initiera, genomföra och leda entreprenöriella processer 

(Entreprenörskapsprogrammets hemsida – Kursplaner).  

 

Programmet består av den inledande mångvetenskapliga kursen ”Entreprenörskap, ekonomi, 

kultur och samhälle” (E-EKOS) och innefattar 40 poäng. Under terminerna 3-4 läses grund- 

och fortsättningskurser i huvudämnet på motsvarande 40 poäng. Därefter följer två terminers 

mångvetenskapliga/tvärvetenskapliga kurser i entreprenörskap, 40 poäng vilka även 

inbegriper träning i att initiera, utveckla och genomföra entreprenöriella idéer och processer. 

Under termin sju läses två valfria kurser om fem vardera samt examensarbete om tio poäng i 
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huvudämnet och erhåller således en kandidatexamens. Studenten har vidare möjligheter i att 

ytterligare fördjupa sig i sitt valda huvudämne och erhåller då en magisterexamen.  

 

Framtidsutsikter genom att studerat Entreprenörskapsprogrammet är att starta eget företag 

men även att arbeta i etablerade företag och offentlig sektor. ”Efter examen från 

Entreprenörskapsprogrammet ligger dina karriärvägar öppna inom alla dessa verksamheter” 

(Entreprenörskapsprogrammets hemsida)   

 

4.2  Svar på Enkät 1 
 

Den första enkätundersökningen besvarades av 34 studenter som studerat på 

Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns högskola. Den första enkätundersökningen ger 

svar på hur många av studenterna som har anställning respektive hur många som driver eget 

företag. För frågor, se bilaga 1 Enkät 1. 

 

Sysselsättning

6

28

Eget Företag
Anställning

 
 

Av totalt 34 forna entreprenörskapsstudenter hade 28 stycken en anställning och 6 stycken 

eget företag. Detta betyder att knappt var femte är egenföretagare.  
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4.3  Svar på Enkät 2 
 

Svaren på Enkät 2 kommer att redogöras variabelvis och delas in i två olika grupper. Den ena 

gruppen är de som har en anställning och den andra gruppen är de som driver eget företag. 

Uppdelningens syfte är dels att underlätta för läsaren och dels för bearbetningen. 

Sammanställningen av Enkät 2 baseras på sex stycken som driver eget företag och tio stycken 

som har en anställning. Frågorna som besvarades återges i bilaga 2, Enkät 2 där enkäten är 

uppdelad i fyra delar. Del I består av bakgrundsfrågor, såsom etnisk bakgrund och ålder. Del 

II innefattar uppväxt och familjebakgrund. Del III består av utbildning och erfarenhet. Sista 

delen, del IV handlar om riskbenägenhet.  

 

4.3.1  Etnicitet  
 

4.3.1.1  Eget företag 
 

Etnisk bakgrund

5

1

Svensk
Utländsk

 
 

Av de sex personer som driver eget företag är fem personer svenska och en person har 

utländsk härkomst.  
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4.3.1.2  Anställning 
 

Etnisk bakgrund

6

4

Svensk
Utländsk

 
 

Av de tio personer som har en anställning är sex stycken svenska och fyra personer har 

utländsk härkomst.  

 

4.3.2  Ålder 
 

4.3.2.1  Eget företag 
 

2

3

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

20-29 år 30-39 år 40-49 år

Ålder

 
Av egenföretagarna är två personer mellan 20-29 år, tre personer mellan 30-39 år och en 

person är mellan 40-49 år.  
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4.3.2.2 Anställning 
 

6

4

0

0

1

2

3

4

5

6

20-29 år 30-39 år 40-49 år

Ålder

 
 

Av de tio som har en anställning är sex personer mellan 20-29 år och fyra personer är mellan 

30-39 år. Inga av respondenterna är mellan 40-49 år.  

 

4.3.3 Uppväxt & Familjebakgrund 
 

4.3.3.1 Eget företag 
 

Av de sex personer som driver eget företag har fyra personer föräldrar som är företagare. 

Endast två personer hade inte föräldrar som driver eget företag. Dock hade en av dessa två 

föräldrar som är konstnär men driver inte någon egen verksamhet. Detta förklarar varför 

denna inte betraktas som egen företagare. Om huruvida föräldrarnas yrkesval har påverkat 

personernas eget yrkesval fördelar sig jämnt. Tre av egenföretagarna menar att de inte har 

blivit påverkade medan tre personer anser att de har blivit påverkade i sitt eget yrkesval. Av 

dem som svarade att de har blivit påverkade av sina föräldrars yrkesval hade samtliga av 

dessa tre föräldrar som var företagare. Av de tre som ansåg att deras föräldrar inte hade 

påverkat deras yrkesval hade två av dessa föräldrar som inte var företagare. Detta betyder att 

endast en person av de sex egenföretagarna ansåg att han/hon inte hade blivit påverkad av sina 

föräldrars yrkesval även fast han/hon hade föräldrar som var företagare. Föräldrarna har även 

fått sina barn intresserade av företagande genom deltagande i sina föräldrars företag. Av de 

fyra personer som har föräldrar som driver eget företag har tre personer hjälpt till med deras 

föräldrars företag och en av dessa tre är delägare i föräldrarnas företag. Detta betyder att 
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endast en person som har föräldrar som har eget företag har inte hjälpt till med deras 

företagande. Huruvida egenföretagarna känner sina föräldrars stöd i valet av eget företag 

känner fyra av de sex egenföretagarna att de har ett stöd från sina föräldrar. Ingen av 

egenföretagarna svarade att de inte kände något stöd från föräldrarna. Två svarade att de inte 

visste om de känt något stöd från sina föräldrar. 

 

4.3.3.2 Anställning 
 

Av de tio personer som har en anställning har sex personer föräldrar som är eller har varit 

egen företagare. Fyra personer har inte föräldrar som är eller har varit egen företagare. Om 

föräldrarnas yrkesval har påverkat personernas eget yrkesval svarade samtliga respondenter 

som har föräldrar som är egenföretagare att detta stämmer. Tre av dessa menar att föräldrarnas 

yrkesval har påverkat de i sådan utsträckning att de är verksamma inom samma bransch. En 

annan menar att föräldrarna inte har påverkat i valet av yrke utan snarare egenskaper såsom 

drivkraft, ambitioner och motivation. Resterande menar att egenföretagande har legat i släkten 

sedan länge där han/hon har fått insikt hur man inte ska göra vid egenföretagande. Av dem 

som inte har föräldrar som är egenföretagare anser tre av dessa fyra att föräldrarna inte har 

påverkat de i deras yrkesval. Den fjärde anser att föräldrarna har påverkat honom/henne till 

viss del. Föräldrarna har påverkat honom/henne i den utsträckning att de är verksamma inom 

samma bransch. Gällande frågan om respondenterna känner sina föräldrars stöd i deras 

yrkesval svarade samtliga av dem som har föräldrar som är egenföretagare ja, absolut. Av 

dem som inte hade föräldrar som är egenföretagare svarade tre ja och en nej.  

 

4.3.4 Utbildning & Erfarenhet 
 

4.3.4.1 Eget Företag 
 

Utbildningsnivån är jämn där samtliga har avslutat sina studier på 

Entreprenörskapsprogrammet. Syftet med att studera på Entreprenörskapsprogrammet var 

olika bland respondenterna. Tre av de sex egenföretagarna menade att syftet med deras 

utbildning var att förstå entreprenörskap och intresset för förändringsprocesser. Samtliga tre 

respondenter hade ett stort intresse för entreprenörskap där de ville öka sina kunskaper om 

entreprenörskap. Syftet med utbildningen var även att få en ekonomiutbildning med en 
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inriktning på entreprenörskap. Den andra hälften av egenföretagarna, tre stycken menade att 

deras syfte med utbildningen var att få inspiration och lära sig starta eget företag. En av dessa 

tre hade redan sitt företag när han/hon startade utbildningen där han/hon ville lära sig driva 

sitt eget företag och få den att expandera. Den andra av dessa tre ville lära sig starta eget 

företag där han/hon efter avslutade studier förstod att hans/hennes syfte inte uppfylldes. Den 

tredje av dessa tre ville lära sig starta eget företag i kombination med en ekonomiutbildning 

att falla tillbaka på.  

 

Gällande frågan om personen var mer positiv till företagande innan påbörjad utbildning 

svarade respondenterna olika. Av de tre som svarade att deras syfte med utbildningen var att 

öka sin kunskap om entreprenörskap svarade två att de att de inte var mer positiv till 

företagande innan påbörjad utbildning utan att utbildningen har stärkt deras tro till eget 

företag. En av dessa tre svarade att perspektivet förändras under tiden liksom synen på vad 

som är positivt. De tre som svarade att deras syfte med utbildningen var att lära sig starta eget 

företag svarade samtliga att synen på företagande har varit samma, både före som efter 

utbildningen. En av dessa tre svarade att han/hon alltid har varit positiv till företagande.  

 

På frågan om de anser att de fått den utbildning som krävs för att starta och bedriva eget 

företag svarade fem nej. En av dessa fem menar att utbildningen inte är tillräcklig för att starta 

eget utan hjälper till men gör ingen till entreprenör. En av dem som svarade att syftet med 

utbildningen var att lära sig starta eget företag svarade även att han/hon hade fått den 

utbildning som krävs att starta och bedriva eget företag. Vad respondenterna saknade i 

utbildningen var praktik, utbildning att starta eget företag samt det administrativa med eget 

företag.  

 

Gällande frågan om utbildningen påverkat personen positivt eller negativt till företagande 

efter avslutad studietid svarade samtliga tre som menade att deras syfte med utbildningen var 

ökad kunskap om entreprenörskap att den har ökat synen och kunskapen om företagande. Av 

dessa tre menar två att deras syn på eget företag har påverkat de positivt där utbildningen har 

förstärkt tron på företagande. Av dem som svarade att deras syfte med utbildningen var att 

lära sig starta eget företag svarade två av dessa tre att utbildningen varken hade påverkad de 

positivt eller negativt. En av dessa tre svarade att utbildningen hade påverkat honom/henne 

positivt genom att bidra med organisering och att bli professionell som egenföretagare.  
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4.3.4.2 Anställning 
 

Syftet med att studera på Entreprenörskapsprogrammet fördelade sig olika. Fyra personer 

svarade att syftet var att erhålla en ekonomisk examen med en spännande inriktning som 

anses vara viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De menade även att syftet inte var att 

starta eget företag efter examen utan att kunna bidra med kunskaper inom ekonomi och 

entreprenörskap inom etablerade företag och organisationer. Fem personer svarade att syftet 

med utbildningen var att få en bra och bred grund inom ekonomi samt en intressant inriktning 

genom entreprenörskapen. Samtliga av dessa fem vill i framtiden starta eget företag vilket 

även det var syftet med utbildningen. En person svarade att syftet till en början var att starta 

eget företag men att synen på detta ändades under studietiden där han/hon fick insikt att 

han/hon lämpades bättre för att inspirera andra till nyföretagande.    

 

Frågan om personen var mer positiv till företagande innan påbörjad utbildning fördelar sig 

olika. Fyra personer svarade nej där de menade att synen på företagande har blivit positivare 

efter avslutade studier medan två personer menar att synen på företagande var mer positivt 

innan påbörjad utbildning. En av dessa två menar att drömmen om att få starta eget företag 

minskades efter avslutade studier. Fyra personer menar dock att synen på företagande har 

varit oförändrad.  

 

Frågan huruvida personen anser om de fått den utbildning som krävs för att starta och bedriva 

eget företag efter avslutade studier på Entreprenörskapsprogrammet svarade fem personer att 

de ansåg att de inte hade den utbildning som krävs för att starta och bedriva eget företag 

medan fem personer menade tvärtom. Av dem som ansåg att de inte fått den utbildning som 

krävs för att starta och bedriva eget företag var fyra av dessa de som i framtiden hade tänkt 

starta eget företag men att de vill ha mer erfarenheter. Av dem som inte hade tänkt starta eget 

företag i framtiden svarade tre av de att de har den utbildning som krävs för att starta eget 

företag. Vad de flesta var eniga om var att de saknade praktiska övningar av olika slag i 

utbildningen.  

 

Gällande frågan om utbildningen har påverkat personen positivt eller negativt till företagande 

efter avslutad studietid svarade åtta personer att utbildningen har påverkat de positivt. Endast 

två svarade att utbildningen hade påverkat de negativt. Av de fem som i framtiden vill starta 
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eget företag svarade fyra personer att utbildningen hade påverkat de positivt. De anser att de 

genom utbildningen fått verktygen att starta eget företag men att de vill ha större erfarenheter 

innan de startar eget företag. En av dessa fyra menar att han/hon dagligen funderar på 

affärsidéer för att en dag kunna starta sitt eget företag. En av de fem som i framtiden vill starta 

eget företag menar att utbildningen har påverkat honom/henne negativt där drömmen att starta 

eget företag har raserats efter avslutade studier. De fyra där syftet med utbildningen var att 

erhålla en ekonomisk examen med en spännande inriktning svarade tre att utbildningen hade 

påverkat de positivt men att tryggheten i en anställning är större.  

4.3.5 Risktagande  
 

4.3.5.1 Eget företag 
 

Gällande frågan vilka positiva respektive negativa sidor det finns med eget företag svarade 

samtliga respondenter liktydigt. Det positiva med eget företag ansåg respondenterna vara 

friheten, vara sin egen chef och risktagandet som kan generera till hög avkastning. Däremot 

poängetrar samtliga att risktagandet även kan resultera negativt där man måste vara beredd på 

motgångar. Även faktorer såsom hårt arbete och tid uppfattas som mindre positivt. 

 

Gällande frågan om risk är positivt eller negativt för respondenterna svarade samtliga 

liktydigt. Samtliga menade att risk både kan vara positivt och negativt beroende på situation, 

där risk måste relateras till avkastning. ”Risk är ett negativt ord för möjlighet”, som en av 

respondenterna svarade. Respondenternas syn på risk är något som måste beräknas och 

motverkas och vända detta till möjligheter och därmed erhålla avkastning.   

 

Samtliga egenföretagare svarade att de är risktagare där de menar att för att driva eget företag 

krävs det ett visst risktagande.  

 

På frågan om rädslan att misslyckas är större än viljan att lyckas svarade fem av 

egenföretagarna att viljan att lyckas är större. De menar att entreprenörer inte är rädda för att 

misslyckas utan ser istället möjligheter. En av dessa fem svarade att rädslan inte existerar i 

och med att en alternativ anställning alltid finns kvar. En av de sex egenföretagarna svarade 

att rädslan att misslyckas eller viljan att lyckas pendlar över tid och kunde således inte svara 

varken eller.  
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Frågan varför respondenterna föredrar eget företagande framför anställning var svaren olika. 

Fyra av respondenterna anser att eget företagande är att föredra med anledning att det skapar 

frihet som inte kan fås av anställning och att prestationerna speglar avkastningen. Även 

passionen att driva sitt eget företag och ta ansvar för helheten är något som faller bort vid en 

anställning vilket förklarar varför eget företagande är att föredra framför anställning. Två av 

de sex egenföretagarna svarade att ingendera är att föredra där de menar att den 

entreprenöriella förmågan kan visa sig både som anställd och egenföretagare.  

 

Gällande frågan om respondenterna ansåg sig vara entreprenör svarade fyra ja. Följdfrågan 

varför, svarade samtliga av dessa fyra att drömmen att få förverkliga sina idéer tyder på 

entreprenöriell förmåga. Två av de sex egenföretagarna menade att man inte är entreprenör 

utan är entreprenöriell under olika situationer och tidpunkter.  

 

4.3.5.2 Anställning 
 

Gällande frågan om positiva och negativa sidor med eget företag svarade samtliga liktydigt. 

De positiva sidorna med eget företag ansåg samtliga var att vara sin egen chef och 

möjligheten att tjäna mycket pengar. Friheten ansågs också vara en stor positiv faktor. De 

negativa sidorna med eget företag var respondenterna också eniga om. Samtliga menade att 

det negativa med eget företag är att det är tidskrävande, instabil inkomst men framförallt att 

det är riskfyllt.  

 

Huruvida om risk är något positivt eller negativt för respondenterna fördelade sig svaren 

olika. Fyra personer anser att risk är negativt och sex personer menar att risk för dem är både 

positivt och negativt. De sex som svarade att risk är både och menar att okontrollerad risk är 

negativt men att hanterbar risk är eftertraktad.  

 

Frågan huruvida respondenten anser sig vara en risktagare svarade fem personer att de inte 

ansåg sig vara någon risktagare. Fyra personer svarade att de ibland är en risktagare men att 

det varierar på situation och vad de riskerar. Endast en person svarade att han/hon ansåg sig 

vara en risktagare.  
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Om rädslan är större att misslyckas än viljan att lyckas, eller tvärtom svarade åtta personer att 

rädslan att misslyckas var större. De ansåg att tryggheten i en anställning var en av 

anledningen till att rädslan att misslyckas var större än viljan att lyckas. Två personer 

poängterade att detta förmodligen ändras när de i framtiden startar eget företag. Endast två 

personer ansåg att viljan att lyckas var större än rädslan att misslyckas. Dessa två svarade 

även att de i framtiden kommer starta eget företag.  

 

Gällande frågan varför en anställning är att föredra framför eget företagande eller vice versa 

svarade nästan alla enhetligt. Nio personer svarade att tryggheten i en anställning är den 

största faktorn till varför en anställning är att föredra. Respondenterna menar att tryggheten att 

ha en stabil inkomst och att kunna försörja sin familj/blivande familj har en stor betydelse 

varför en anställning är att föredra. Av de fem som i framtiden vill starta eget företag 

poängterade fyra av dessa att tryggheten är större idag men att de i framtiden förhoppningsvis 

kommer starta eget företag. En person svarade att vara sin egen chef vore att föredra framför 

en anställning.  

 

Huruvida respondenterna anser sig vara en entreprenör svarade sex personer att de betraktar 

sig själva som en sådan medan fyra personer anser sig inte vara en entreprenör. Det föreligger 

ingen skillnad mellan de som vill starta eget företag i framtiden och de som inte har några 

planer på att starta eget företag i framtiden. Av dem som anser sig vara en entreprenör har alla 

olika förklaringar till varför de är en entreprenör. Mönstret tyder på att de anser sig besitta 

vissa entreprenöriella egenskaper och kan på så vis agera intraprenör inom befintliga företag 

och organisationer. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer empirin tillsammans med den teoretiska referensramen att analyseras. 

Den teoretiska referensramens fem variabler kommer att användas för att analysera empirin. 

Kapitlet är uppdelat i två delar, Analys 1 samt Analys 2 – Hypotesprövning av Analys 1. 

Analys 1 är strukturerad variabelvis utifrån den teoretiska referensramen och följer i löpande 

text. Analys 2 – Hypotesprövning av Analys 1 består av ett Chi-två test för att analysera om 

det finns ett statistiskt signifikant samband mellan entreprenöriell benägenhet och 

företagsetablering.  

 

5.1 Analys 1 
 

5.1.1 Etnicitet  
 

Att personer med utländsk härkomst är mer intresserade av nyföretagande verkar inte stämma 

fullt ut i denna undersökning. Endast en person av de sex som är egenföretagare har en 

utländsk härkomst. Majoriteten av dem som driver eget företag är svenska. Däremot var det 

en hyfsad jämn fördelning för dem som har en anställning. Sex personer är svenska medan 

fyra personer har en utländsk härkomst. I och med att det endast är en person som har 

utländsk härkomst av egenföretagarna och en ganska jämn fördelning av dem som har en 

anställning tyder detta på att teorin om att utländsk bakgrund skulle öka intresset för 

nyföretagande inte stämmer i denna undersökning. En anledning till detta kan vara att 

respondenterna har en akademisk utbildning och därför lättare fått en anställning och kan 

försörja sig vilket förklarar varför personen ej behöver starta eget företag. Dock har samtliga 

av de fem som idag har en anställning men i framtiden vill starta eget företag en utländsk 

härkomst vilket tyder på att teorin stämmer till viss del. Dock bör poängteras att i enkäten är 

svenska representerade, där elva stycken är svenska och fem personer har en utländsk 

härkomst. Detta kan förklara resultatet. 
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5.1.2 Ålder 
 

Att viljan att starta eget företag är störst bland de yngre och att etableringsförsöken är mellan 

25-44 år är något som stämmer bra överrens med undersökningen. Av egenföretagarna ligger 

fyra personer på det övre spannet, där tre personer är mellan 30-39 år och en person mellan 

40-49 år. Vad gäller respondenterna med anställning är majoriteten, sex personer, mellan 20-

29 år. Fyra av de med anställning är mellan 30-39 medan ingen är mellan 40-49 år. Det bör 

poängteras att av de fem som har en anställning och som i framtiden vill starta eget företag är 

samtliga mellan 20-29 år. Detta tyder på att teorin om att viljan till nyföretagande är störst 

bland de yngre medan etableringsförsöken sker när personen är mellan 24-44 år stämmer bra. 

De personer som har en anställning och är mellan 20-29 år skulle mycket väl kunna ha en 

milstolpe att starta eget företag efter 30. En annan anledning kan vara att respondenterna med 

anställning vill ha större erfarenhet och en trygg ekonomi innan etableringsförsök. 

 

5.1.3 Uppväxt & Familjebakgrund 
 

Att en positiv företagsmiljö och att individens familjeförhållande inverkar på valet till 

nyföretagande stämmer bra in på om man är egenföretagare eller har en anställning. Om ens 

föräldrar är egenföretagare ökar chansen att även barnen i framtiden kommer att bli det. Av de 

sex som är egenföretagare har fyra personer föräldrar som är egenföretagare och sex personer 

av dem som har en anställning har föräldrar som är egenföretagare. Detta visar dock inte att 

chansen ökar om ens föräldrar är egenföretagare. Dock bör poängteras att av de sex som har 

en anställning samt har föräldrar som är egenföretagare vill fem av dem starta eget företag i 

framtiden. Detta tyder på att teorin om att om man har föräldrar som är egenföretagare ökar 

chansen att även barnen blir det stämmer. Det kan även urskiljas att föräldrarnas yrkesval har 

påverkat respondenternas egna yrkesval. De fyra egenföretagare som har föräldrar som är 

egenföretagare menar tre att deras föräldrars yrkesval har påverkat deras egna yrkesval. Två 

av egenföretagarna som inte har föräldrar som är egenföretagare menar att de inte har blivit 

påverkade av föräldrarnas yrkesval. De sex som har en anställning och har föräldrar som är 

egenföretagare menar samtliga sex att föräldrarnas yrkesval har påverkat de, vilket kan 

förklara varför fem av dessa i framtiden vill starta eget företag. Tre av de med anställning och 

som inte har föräldrar som är egenföretagare menar att de inte har blivit påverkade av deras 
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föräldrars yrkesval. Detta kan förklara varför respondenterna som har föräldrar som är 

egenföretagare och som anser att föräldrarnas yrkesval har påverkat deras egna yrkesval valt 

att studera på Entreprenörskapsprogrammet. Mönstret tyder på att om man har föräldrar som 

är egenföretagare påverkar föräldrarna individens egna yrkesval och tvärtom, om man inte har 

föräldrar som är egenföretagare anser personerna att de inte har blivit påverkade av sina 

föräldrars yrkesval. Chansen till nyföretagande ökar även om familjerelationerna är goda och 

om barnet känner stöd. Av dem som är egenföretagare menade fyra personer att de känner 

stöd medan två personer inte vet. Ingen av egenföretagarna svarade att de inte känner eller har 

känt stöd från sina föräldrar. Sex av dem som har en anställning anser att de känner eller har 

känt sina föräldrars stöd medan tre anser att de inte känner eller har känt stöd av sina 

föräldrar. Detta stärker teorin att om individen känner stöd från sina föräldrar ökar chansen 

och intresset till nyföretagande. Mönstret vad gäller de som har en anställning tyder på att om 

man har föräldrar som är egenföretagare anser de att de har blivit påverkade av sina föräldrars 

yrkesval och att de känner stöd från sin familj. Medan de som inte har föräldrar som är 

egenföretagare anser att de inte har blivit påverkade av sina föräldrars yrkesval och att de inte 

känner stöd från sin familj. Mönstret för egenföretagarna tyder på att om man har föräldrar 

som är egenföretagare ökar chansen till nyföretagande vilket kan förklaras med att individen 

blir påverkad av föräldrarnas yrkesval och att de får stöd från sin familj, vilket stärker teorin.  

 

5.1.4 Utbildning & Erfarenheter 
 

Humankapitalteorin bygger på att en individ väger för- och nackdelar med att investera i en 

utbildning vilket relateras till framtida inkomst. Teorin menar även att kompetensen måste 

utvecklas tidigt i individens liv. Syftet som respondenterna hade med att investera i 

Entreprenörskapsprogrammet var olika. Ena hälften av egenföretagarna samt ena hälften av 

de med anställning hade syfte att erhålla en ekonomiexamen med en spännande inriktning. 

Samtliga av de fem med anställning som har planer på att starta eget företag i framtiden anser 

att de först vill få mer erfarenheter. Den andra hälften av egenföretagarna ville investera i 

utbildningen med ambitionen att starta eget företag medan fyra personer av de anställda hade 

syftet att erhålla en ekonomiexamen och inte starta eget företag.  

 

Enligt teorin kan för mycket kunskap om entreprenörskap leda till att riskbenägenheten 

minskar vilket leder till att den entreprenöriella benägenheten minskar och viljan att starta 
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eget företag. Detta mönster kan inte urskiljas i undersökningen. Endast två personer angav att 

de var mer positiva till företagande innan påbörjad utbildning. Två av egenföretagarna och 

fyra personer av de anställda menar att de har blivit mer positiva till företagande genom 

utbildningen medan resterande anser att synen har varit den samma, innan som efter. Detta 

tyder på att utbildningen har påverkat personerna positivt till företagande och att teorin att 

kunskapen om entreprenörskap skulle leda till minskad riskbenägenhet inte stämmer.  

 

Att entreprenörskapsutbildningar kan ge större kunskap om tillvägagångssätt, regler och 

dylikt som underlättar företagandet stämmer inte med dem som är egenföretagare. Fem av 

egenföretagarna menar att de inte fått den utbildning som krävs för att starta och bedriva eget 

företag utan att praktik behövs. Detta kan även urskiljas för de med anställning där de som i 

framtiden vill starta eget företag menar att de inte fått den utbildning som krävs för att starta 

och bedriva ett eget företag. Detta förklara varför de med anställning och som i framtiden vill 

starta eget företag först vill få mer erfarenheter och kunskaper innan etableringsförsök. Dock 

menar fyra av de med anställning och som i framtiden inte vill starta eget företag att de genom 

utbildningen fått större kunskaper om tillvägagångssätt för att starta eget företag. Mönstret 

tyder på att de som har ett eget företag och de med anställning som i framtiden vill starta eget 

företag inte anser att utbildningen gett det som krävs för att starta eget företag utan att praktik 

och mer erfarenheter krävs. Detta betyder således att investeringen i utbildningen, utifrån 

deras syfte (att starta eget företag) inte uppfylldes. Trots detta anser åtta av de med anställning 

att utbildningen har påverkat de positivt. Valet att inte starta eget företag är att tryggheten i en 

anställning är större. Teorin stämmer till viss del där det beror på vad individen hade för syfte 

med utbildningen och om utbildningen var värt investeringen. Intressant är att fem av 

egenföretagarna och de som i framtiden vill starta eget företag anser att de inte fått den 

utbildning som krävs för att starta och bedriva företag utan att de först måste komplettera 

investeringen genom praktik och mer erfarenheter. Detta kan även relateras till åldern.  

 

5.1.5 Risktagande 
 

Att entreprenörer är risktagare stämmer väl in på dem som är egenföretagare. Samtliga av 

egenföretagarna anser sig vara risktagare där risk ses som något positivt, det gäller att vända 

riskerna till möjligheter. Däremot anser endast en person av dem som har en anställning att 

han/hon är en risktagare. Denna person vill i framtiden starta eget företag, vilket ökar den 
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entreprenöriella benägenheten. Teorin stärks än mer när ingen av de anställda relaterar risk 

med något positivt. Både de anställda och egenföretagarna har liktydiga svar vad som är 

positivt respektive negativt med företagande. Det positiva anser respondenterna är att vara sin 

egen chef, friheten och att det kan generera hög avkastning. Det negativa anser 

respondenterna är att det är tidskrävande. Detta kan förklara varför de anställda anser att en 

anställning är att föredra. Tryggheten i en anställning är större och riskbenägenheten är inte 

lika stor vid en anställning vilket kan förklara varför åtta av de anställda anser att rädslan att 

misslyckas är större än viljan att lyckas. Det bör poängteras att två av de anställda och som i 

framtiden vill starta eget företag menar att denna syn förmodligen kommer ändras när de 

startar egen verksamhet. Fem av egenföretagarna anser att viljan att lyckas är större än rädslan 

att misslyckas. Ingen av egenföretagarna svarade att rädslan att misslyckas är större. Mönstret 

tyder på att de med anställning är mindre riskbenägna än de med eget företag. Detta stärker 

teorin om att entreprenörer är risktagare vilket även kan urskiljas när ingen av 

egenföretagarna anser sig inte vara en entreprenör. Däremot anser sex av de anställda att de är 

en entreprenör, där fem av de i framtiden vill starta eget företag.  

 

5.2 Analys 2 - Hypotesprövning av Analys 1 
 

Mönstret tyder på att egenföretagarna har hög entreprenöriell benägenhet medan analysen för 

de som har en anställning varierar. De fem som har en anställning och som i framtiden vill 

starta eget företag har högre entreprenöriell benägenhet än de som har en anställning och som 

inte vill starta eget företag i framtiden. För att analysera om det föreligger något statistiskt 

signifikant samband mellan entreprenöriell benägenhet och företagsetablering kommer ett 

Chi-Två-Test redogöras nedan. En signifikansprövning kommer att redogöras med syfte att 

analysera med hjälp av en korstabell och se om eventuella skillnader mellan grupperna i 

urvalet även gäller för populationen. Analysen bygger på att genom Chi-Två testet undersökte 

avvikelsen mellan den faktiska fördelningen och den förväntade fördelningen i urvalet.  

 

Nollhypotesen: Det föreligger ej något statistiskt signifikant samband mellan entreprenöriell 

benägenhet och företagsetablering. 

Mothypotesen: Det föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan entreprenöriell 

benägenhet och företagsetablering. 
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     Eget företag                  Anställning 
 
Låg  
entreprenöriell             0        5           5 
benägenhet 
 
 
Hög 
entreprenöriell             6        5                    11 
benägenhet  
 
            6    10           16 

 
Figur 5: Korstabell för Chi-Två test (Källa: Egen) 

 

1. Beräkning av förväntad frekvens:  E = radsumma * kolumnsumma

                                                               totalsumma 

 

1) (5 * 6) / 16 = 1. 875  3) (5 * 10) / 16 = 3. 125 

2) (11 * 6) / 16 = 4. 125  4) (11 * 10) / 16 = 6. 875 

 

2. Beräkning av Chi-två värde:   (O – E) ^2  

                                                                 E 

 

1) (0 – 1. 875)^2 / 1. 875 = 1. 875 3)            (5 – 3. 125)^2 / 3.125 = 1. 125 

2) (6 – 4. 125)^2 / 4. 125 = 0. 852 4)            (5 – 6. 865)^2 / 6.875 = 0. 511 

 

 Summa av Chi-Två = (1. 875 + 0. 852 + 1. 125 + 0. 511) = 4. 363 
 

3. Beräkning av frihetsgrader: fg = (radsumma – 1) * (kolumnsumma – 1) 

     fg = (2 – 1) * (2 – 1) 

     fg = 1
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4. Värdet 4. 363 ger enligt tabellen över Chi-två fördelningen den kritiska gränsen 3. 84 på 5 

% signifikansnivå. Detta betyder att Chi-två värdet 4. 363 är högre än 3.84 vilket betyder att 

nollhypotesen ska förkastas. Således innebär detta att mothypotesen ska behållas, att det 

föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan entreprenöriell benägenhet och 

företagsetablering.  

 

 Slutsats: Chi-två testet visar att det föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan 

entreprenöriell benägenhet och företagsetablering som även Analys 1 tyder på. Detta innebär 

således att både Analys 1 och Analys 2 (hypotesprövningen) tyder på att ju högre 

entreprenöriell benägenhet en individ har desto större chans föreligger det att individen startar 

eget företag och tvärt om, att låg entreprenöriell benägenhet tenderar till större chans till 

anställning.  

 

5.2.1 Bortfallsanalys 
 
Som framkommit i metodkapitlet under avsnittet Bortfall föreligger det ett bortfall på 22 

stycken entreprenörskapsstudenter. Anledningen till bortfallet kan förklaras på olika sätt. En 

anledning är att 16 stycken entreprenörskapsstudenter har ändrat sin e-mailadress och kunde 

således ej kontaktas. Dessutom finns det entreprenörskapsstudenter som ej har kunnat 

kontaktas i och med att jag ej fått tillgång till samtliga e-mailadresser till dem som studerat 

Entreprenörskapsprogrammet. Således finns ett externt bortfall vilket är en felkälla som är 

viktigt att uppmärksamma. En tumregel är att ju mindre bortfall, desto mindre osäkerhet när 

en generalisering ska göras från urvalet till populationen.  

 

I och med att bortfallet från Enkät 1 är ganska stort (40%) har resultatet av undersökningen 

begränsat värde. Det kan tänkas att personer som inte har svarat skulle svara helt annorlunda 

än de som har svarat, vilket innebär att slutresultatet kan bli olika. Således är det svårt att veta 

om resultatet i urvalet också gäller för populationen. För att minska osäkerheten har jag gjort 

en bortfallsanalys.  

 

För att minska osäkerheten och för att kontrollera att resultatet blir likartat har jag kontaktat 

en kontrollgrupp på fem personer från dem som svarade på Enkät 1. Syftet med detta var att 

se om svaren fördelade sig lika eller olika från urvalet. Såldes minskar osäkerheten.  
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 I och med att det endast finns sex personer med eget företag kunde ingen kontrollgrupp 

skapas för denna grupp. Således representerar samtliga fem i kontrollgruppen de med 

anställning. Kontrollgruppen kontaktades via e-mail där de hade en vecka på sig att svara. En 

sammanställning av kontrollgruppens svar visas nedan: 

 

1) Etnicitet: Fyra personer är svenska medan en person har utländsk härkomst.  

2) Ålder: Tre personer är mellan 20-29 år och två personer är mellan 30-39 år.  

3) Uppväxt & Familjebakgrund: Fyra personer har inte föräldrar som är egenföretagare 

medan en person har föräldrar som är egenföretagare. Tre personer angav att de hade 

blivit påverkade av sina föräldrars yrkesval efter avslutade studier medan två personer 

svarade att de inte blivit påverkade av sina föräldrars yrkesval. Samtliga av 

kontrollgruppen känner eller har känt sin familj stöd i sitt yrkesval.  

4) Utbildning & Erfarenheter: Fyra personer angav att deras syfte med utbildningen var 

att erhålla en ekonomiexamen med en spännande inriktning medan en person svarade 

att syftet var att starta eget företag men att den drömmen ändrades under utbildningens 

gång. Fyra personer svarade att de inte anser att de fått den utbildning som krävs för 

att starta och bedriva eget företag efter utbildningen på Entreprenörskapsprogrammet. 

Dock anser de att de fått vissa verktyg men att fler erfarenheter behövs innan 

företagsetablering. Endast en person angav att han/hon anser att han/hon fått den 

utbildning som krävs för att starta eget företag. Samtliga anser att utbildningen är 

alldeles för teoretisk där praktiska inslag hade varit en fördel.  

5) Risktagande: Samtliga fem svarade likartat på vilka positiva respektive negativa sidor 

som finns med eget företag. Samtliga ansåg att vara sin egen chef är en fördel medan 

risken med eget företag uppfattades som något negativt. Således ansåg samtliga att 

risk var något negativt. Ingen i kontrollgruppen uppfattade sig själva som en risktagare 

vilket förklarar varför samtliga ansåg att rädslan att misslyckas är större än viljan att 

lyckas. Fyra svarade att de inte anser sig vara en entreprenör medan en person svarade 

ja.  

 

Resultatet blev likartat mellan urvalet och kontrollgruppen. Skillnaden är att i urvalet finns 

det fem respondenter som i framtiden vill starta eget företag medan det in kontrollgruppen 

ej kunde urskiljas denna vilja. Övrigt kan svaren från kontrollgruppen betraktas lika med 

urvalsgruppen. Dock påverkar skillnaden resultatet från Chi-två testet där resultatet skulle 

bli annorlunda. Kontrollgruppen har en relativt låg entreprenöriell benägenhet och därmed 
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skulle korstabellen se annorlunda ut. Normalfördelningen skulle kunna bli förskjuten. 

Dock är antalet för litet i kontrollgruppen för att kunna yttra sig om denna åsikt. Det bör 

poängteras att resterande entreprenörskapsstudenter som ej besvarat Enkät 2 skulle kunna 

svara annorlunda än urvalet. Således skulle resultatet bli annorlunda och därmed det 

statistiskt signifikanta sambandet. Om en skillnad förelåg skulle en förskjutning ske på 

normalfördelningen. Således bör resultatet från Chi-två testet beaktas med en viss 

försiktighet.   
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6.  Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultatet från vad som framkommit ur analysen vilket grundar sig på 

svaren från Enkät 1 och den teoretiska referensramen gällande entreprenöriell benägenhet. 

Resultatet presenteras i löpande text och sammanlänkar de båda urvalsgrupperna.   

 

Resultatet från Enkät 1 stärker det som framhävs i inledningen, att fler högutbildade studenter 

väljer en anställning framför företagande efter avslutade studier. Vidare i Enkät 2 är syftet att 

analysera entreprenörskapsstudenters entreprenöriella benägenhet. Detta för att kunna 

analysera om en eventuell avsaknad av den entreprenöriella benägenheten är förklaring till 

varför högutbildade studenter inte väljer att starta eget företag efter sina avslutade studier.  

 

Analysen av respondenternas etnicitet visar att teorin inte verkar stämma fullt ut. Detta kan 

bero på att majoriteten av respondenterna som är egenföretagare är svenska. Om 

undersökningen skulle återupprepas kanske resultatet skulle bli annorlunda om det var fler 

respondenter med utländsk härkomst. Dock bör poängteras att fördelningen av den etniska 

bakgrunden var ganska jämn för dem som har en anställning samt att av dem som i framtiden 

vill starta eget företag har samtliga utländsk bakgrund. Detta resulterar i att utländska 

entreprenörskapsstudenter som har en anställning visar större intresse för egenföretagande än 

de som är svenska och som har en anställning. Således har de med utländsk härkomst och som 

har en anställning större entreprenöriell benägenhet än de som har en anställning och som är 

svenska. Detta styrker teorin till viss del.  

 

Vidare stämmer teorin om att etableringsförsöken sker mellan 25-44 år medan intresset för 

nyföretagande är störst bland de yngre. Resultatet visar att den entreprenöriella benägenheten 

är stor bland egenföretagarna medan resultatet varierar för de med anställning. De som har en 

anställning och som i framtiden vill starta eget företag har större entreprenöriell benägenhet 

än de som inte vill det.  

 

Resultatet visar att familjebakgrunden påverkar respondenternas entreprenöriella benägenhet. 

Då det var vanligt att respondenternas föräldrar var egenföretagare, både bland 

egenföretagarna och de med anställning, tyder det på att båda grupperna har samma 
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förutsättningar men olika entreprenöriell benägenhet. Den entreprenöriella benägenheten hos 

egenföretagarna är stor då majoriteten hade föräldrar som driver eget företag. Även de med 

anställning och som i framtiden vill starta eget företag hade hög entreprenöriell benägenhet då 

deras föräldrar var egenföretagare vilket förklarar att familjebakgrunden påverkar den 

entreprenöriella benägenheten. Resultatet visar dessutom att den entreprenöriella 

benägenheten stärks då respondenterna har blivit påverkade av föräldrarnas yrkesval. 

Mönstret tyder på att om man har föräldrar som är egenföretagare påverkar föräldrarna 

individens egna yrkesval och tvärtom. Således är den entreprenöriella benägenheten hög 

bland de med anställning och som i framtiden vill starta eget företag medan den 

entreprenöriella benägenheten är låg bland de övriga med anställning vad gällande variabeln 

familjebakgrund.  

 

Resultatet visar att kunskap genom utbildning påverkat respondenterna positivt. Vidare visar 

resultatet att de med eget företag och de med anställning som i framtiden vill starta eget 

företag inte anser att utbildningen gett det som krävs för att starta eget företag utan att praktik 

och mer erfarenhet krävs. Teorin stämmer till viss del där det beror på vad individen hade för 

syfte med utbildningen och om utbildningen var värt investeringen. Valet att inte starta eget 

företag är tryggheten i en anställning där inkomsten kan täcka investeringens skulder. Den 

entreprenöriella benägenheten är ganska låg för de med anställning där de anser att 

utbildningen inte är tillräcklig. Däremot har egenföretagarna erfarenhet av eget företag vilket 

förklarar att deras entreprenöriella benägenhet är stor.  

 

Resultatet för respondenternas riskbenägenhet stämmer väl in på teorin där egenföretagarna är 

mer riskbenägna än de med anställning. Teorin stärks än mer när ingen av de anställda 

relaterar risk med något positivt och där de anser att rädslan att misslyckas är större. Således 

resulterar det i att de med anställning har en låg entreprenöriell benägenhet vad gällande 

riskbenägenhet medan egenföretagarna har hög entreprenöriell benägenhet.  

 

Sammanfattningsvis kan ett mönster urskiljas gällande den entreprenöriella benägenheten 

beroende på om respondenten har en anställning eller är egenföretagare. Den entreprenöriella 

benägenheten hos egenföretagarna är stor medan det varierar för de med anställning. Dessa 

kan delas upp i två olika grupper, där den ena gruppen och som i framtiden vill starta eget 

företag har högre entreprenöriell benägenhet än de som har en anställning och som inte vill 

starta eget företag.  
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7. Slutsats 
 

Detta kapitel redovisar de slutsatser som framkommit ur undersökningen. Syftet med kapitlet 

är att ge svar på uppsatsens problemformulering: Vilka är de bakomliggande faktorerna till 

att entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag efter sin examen? 

 

Uppsatsen talar för att entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag efter 

avslutade studier i den utsträckning som önskas på grund av viss avsaknad av den 

entreprenöriella benägenheten. Dock har det visat sig att endast vissa delar av teorin om 

entreprenöriell benägenhet är bakomliggande faktorer till varför entreprenörskapsstudenter 

inte väljer att starta eget företag efter avslutade studier. Intressant är att hälften av dem som 

har en anställning har relativt hög entreprenöriell benägenhet men att de först vill få större 

erfarenheter och tryggare ekonomi innan företagsetablering.  

 

Rimligaste tolkningen är att de största bakomliggande faktororena till varför 

entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag efter avslutade studier är bristen på 

utbildning och erfarenheter samt riskbenägenhet. Utbildningen är alldeles för teoretisk och 

saknar praktisk erfarenhet vilket gör att företagande ses som ett hot istället för en möjlighet. 

Utbildningen har även resulterat i att riskbenägenheten har minskat där 

utbildningsinvesteringen (studielån) måste betalas av efter avslutade studier där 

entreprenörskapsstudenterna ser tryggheten i en anställning vara större än risken med att starta 

eget företag.  

 

Ännu en bakomliggande faktor till att entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget 

företag efter avslutade studier är åldern. Undersökningen visar att de som i framtiden vill 

starta eget företag är yngre än de som inte vill starta eget företag. Detta kan även urskiljas i 

teorin där intresset för företagande finns bland de yngre medan företagsetableringar sker 

mellan 25 - 44 år.  

 

Åldern, utbildning och erfarenhet samt riskbenägenhet är relaterade till varandra. Dessa tre 

bakomliggande faktorer avgör varför entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget 

företag efter avslutade studier. Utbildningen är inte tillräcklig vilket förklarar varför 
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entreprenörskapsstudenter vill få större erfarenhet innan företagsetablering vilket förklarar 

varför riskbenägenheten är liten. Detta kan även relateras till åldern där större erfarenhet ökar 

chanserna till företagsetablering vilket ökar riskbenägenheten. De äldre är inte intresserade att 

starta eget företag utan känner tryggheten i en anställning. Således är även åldern en 

bakomliggande faktor till varför entreprenörskapsstudenter inte väljer att starta eget företag 

efter avslutade studier. 

 

Det tyder på att en förbättring av Entreprenörskapsprogrammet kan minska den upplevda 

risken med nyföretagande och på så vis även sänka åldern för företagsetableringar. Detta är 

givetvis en resursfråga men kanske nödvändigt för att statens investeringar i 

entreprenörskapsutbildningar ska resultera i ökade företagsetableringar. Problemet måste 

uppmärksammas och borde ligga i statens eget intresse för att kunna trygga Sveriges framtida 

ekonomi.  
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8. Diskussion 
 

 8.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Det har forskats väldigt mycket om entreprenörskap där Schumpeter tycks vara begreppets 

fader. Idag fokuseras det mycket inom entreprenörskapsforskningen på kvinnliga 

entreprenörer där det framkommer att det föreligger en skillnad på manliga och kvinnliga 

entreprenörer. Detta har dock inte undersökts i denna uppsats vilket kan vara av intresse.  

 

Undersökningen bygger vidare på tidigare studier som gjorts inom entreprenörskap, främst 

under senare 1990-talet och 2000-talet där teorin om de grundläggande entreprenöriella 

benägenheterna återfinns. Den vetenskapliga framgången med denna uppsats är kunskapen 

om att de entreprenöriella benägenheterna påverkar en individ olika mycket.  

 

En undersökning om entreprenörskapsstudenters entreprenöriella benägenhet har tidigare inte 

gjort där mer forskning behövs. Som framkommit investerar staten stora summor på 

entreprenörskapsutbildningar och dylikt men som tyvärr sällan uppföljs. För att kunna veta 

om investeringarna är lönsamma krävs det mer forskning inom problemområdet. Då detta är 

ett aktuellt fenomen har uppsatsen hög relevans. Studien berör således ett nytt område och ger 

dessutom en uppdaterad kunskap om hur de entreprenöriella benägenheterna påverkar en 

individ.  

 

Intressant är att det genom studien framkommit att teorin om entreprenöriell benägenhet, i 

detta fall inte stämmer överens med verkligheten. Resultatet påvisar att en individs 

entreprenöriella benägenhet har olika stor relevans i verkligheten. En individs etnicitet tycks 

inte påverka den entreprenöriella benägenheten vilket kan ifrågasätta teorins relevans.     
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8.2  Självkritik 
 

Efter att ha läst ett antal teorier och som jag anser har relevans har litteraturstudien mynnat ut 

i diverse nyckelbegrepp. De flesta teorierna är publicerade i början av 2000-talet där källorna 

sträcker sig enda tillbaks till 1960-talet. Detta kan ifrågasätta teoriernas giltighet, men då 

senare forskning inte har kunnat konkurrera med de äldre teorierna finner jag igen anledning 

att frågesätta teoriernas relevans vilket förklarar varför ingen nyare källa har kunnat användas.   

 

I och med att denna uppsats kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod bör detta öka 

chanserna till generalisering. Dock är en generalisering inte möjlig då alldeles för få 

entreprenörskapsstudenter har studerats. Den insamlade datan är inte ogiltig i sig, men bör 

kompletteras med ytterligare datainsamling. På så vis är varje avslutad enhet ett led i en 

fortlöpande kunskapsutveckling där teorierna ständigt kan förbättras. Det bör kompletteras 

med ett större antal entreprenörskapsstudenter som har anställning för att kunna generalisera 

varför de inte väljer att starta eget företag efter avslutade studier. Däremot kan en 

generalisering göras att fler entreprenörskapsstudenter väljer anställning framför eget företag 

samt ge en indikation till hur den entreprenöriella benägenheten ser ut. Dessutom kan en 

generalisering göras att en förbättring krävs av Entreprenörskapsprogrammet.  

 

Det är med medvetenhet en operationalisering av teoretiska begrepp återfinns under avsnittet 

Teoretisk referensram och inte i metodkapitlet som är det vanliga. Motivet att placera 

operationaliseringen under den teoretiska referensramen och inte under metodkapitlet är att 

jag är av den uppfattningen att förtydligandet av de teoretiska begreppen med fördel följs efter 

den teoretiska referensramen där läsaren får en förklaring hur variablerna i den teoretiska 

referensramen kommer att mätas.  

 

Jag har i efterhand funderat på om begreppet etnicitet med fördel skulle bytas ut till kulturell 

etnicitet. Etnicitet innefattar inte bara nationalitet utan vart någonstans individen är uppväxt 

osv. Exempelvis är den entreprenöriella aktiviteten hög i Gnosjö där den kulturella etniciteten 

har påverkat individerna och där ”Gnosjöandan” är ett vedertaget begrepp. Dock tror jag ej att 

respondenterna har blivit påverkade av detta tankesätt.  
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Jag har även i efterhand funderat på om den teoretiska referensramen skulle kompletteras med 

AIDA-modellen där den entreprenöriella benägenheten är olika stor under olika tidsperioder.  

 

Min intersubjektivitet kan ifrågasättas där jag ej givit respondenten möjligheten att rätta till 

eventuella misstolkningar eller feltolkningar i datasammanställningen. För att undvika 

eventuella missförstånd skulle jag kunna skickat datasammanställningen till respondenten där 

han/hon fick möjligheten att lugn och ro läsa igenom materialet och eventuellt göra 

korrigeringar där jag missuppfattat vederbörande.  

 

8.3 Framtida forskning 
 
Entreprenörskap är ett komplext fenomen där det krävs mer forskning. Entreprenörskap 

förändras över tid liksom entreprenören som individ. I och med att den nyare forskningen har 

svårt att konkurrera med den äldre eftersträvas uppdateringar inom ämnet. Dock bör 

poängteras att de äldre teorierna fortfarande har relevans men att en omarbetning skulle vara 

förmånligt. Som framkommit genom uppsatsen berör detta teorin om de grundläggande 

entreprenöriella benägenheterna där denna uppsats inte har tillräckligt stora bevisbörda.   

 

För att styrka denna uppsats vore det intressant att undersöka alla studenter som studerat på 

Entreprenörskapsprogrammet. Dessutom vore det intressant att studera om teorin att kön 

påverkar den entreprenöriella benägenheten stämmer. Forskning tyder på att män är mer 

entreprenöriella än kvinnor. För att studera detta skulle en jämförande undersökning kunna 

göras mellan kvinnliga och manliga entreprenörskapsstudenter för att urskilja om fler män är 

mer entreprenöriella än kvinnor. Jag har i underökningen medveten valt bort denna faktor då 

jag inte tror att detta skulle vara av betydelse. I efterhand anser jag att det skulle vara 

intressant att se om det föreligger ett samband mellan kön och entreprenöriell benägenhet.  

 

För att följa upp uppsatsens analys vore det intressant att kontakta de som i framtiden vill 

starta eget företag och se om de gjorde det. Detta skulle även ge vetskap om teorin att en 

individ har milstolpar efter var femte år och att företagsetableringar sker bland de äldre 

stämmer. Dessutom vore det intressant att studera om den entreprenöriella benägenheten ser 

olika ut bland entreprenörskapsstudenter beroende på årskull.    
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Vidare finns intresse att studera andra Entreprenörskapsutbildningar såsom den i Jönköping 

och se om det föreligger skillnader i den entreprenöriella benägenheten hos studenterna. Om 

så skulle vara fallet kan en lärdom ges hur en förbättring av entreprenörskapsutbildningar kan 

göras.   

 

För att kontrollera om uppsatsens slutsatser har uppmärksammats vore det intressant att 

studera hur den entreprenöriella benägenheten ser ut bland entreprenörskapsstudenter några år 

framåt och om företagsetableringar då ser annorlunda ut. Om så skulle vara fallet kan en 

förhoppning finnas att en förbättring av Entreprenörskapsprogrammet har gjorts.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 1 
 
Enkät – Entreprenörskapsstudenter som studerat på Södertörns Högskola 
 
 
Syftet med uppsatsen är att urskilja entreprenörskapsstudenters entreprenöriella benägenhet efter 
avslutad examen på Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns Högskola. Undersökningen 
kommer att användas som underlag till analysen för en kandidatuppsats på Södertörns Högskola 
för Institutionen för ekonomi och företagande. Undersökningen innefattar alla 
entreprenörskapsstudenter som avslutat sina studier på Entreprenörskapsprogrammet på 
Södertörns Högskola.  
 
 
Svaret ges direkt efter frågan på dokumentet, sparas och bifogas via e-mail till adress:  
 
 
Svaren bör vara mig tillhanda senast tisdagen den 13 november 2007. 
 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig på tel: 
 
 

Självklart är svaren anonyma! 
 
 
 
 
Fråga: Sysselsättning (ex. eget företag, anställning, studerande) 
 
Svar:  
 
 
 
Jag kommer att kontakta tio personer för vidare undersökning via e-mail. Jag är tacksam för 
fortsatt intresse av undersökningen genom att Ni godkänner att jag kontakter Er. Adressen 
kommer endast användas för undersökningen och sedan raderas.  
 
 Jag godkänner att bli kontaktad via e-mail   
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Enkät 2 
 

Enkät – Entreprenörskapsstudenter som studerat på Södertörns Högskola 
 
Syftet med undersökningen är att urskilja entreprenörskapsstudenters entreprenöriella 
benägenhet efter avslutad examen på Entreprenörskapsprogrammet på Södertörns Högskola. 
Undersökningen kommer att användas som underlag till analysen för en kandidatuppsats på 
Södertörns Högskola för Institutionen för ekonomi och företagande. Undersökningen innefattar 
alla entreprenörskapsstudenter som avslutat sina studier på Entreprenörskapsprogrammet på 
Södertörns Högskola.  
 
 
Svaren ges direkt efter frågorna på dokumentet, sparas och bifogas via e-mail till adress:  
 
 
Svaren bör vara mig tillhanda senast tisdagen den 20 november 2007. 
 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig på tel 
 

Självklart är svaren anonyma! 
 
Del I 
 
Fråga 1: Etnisk bakgrund (ex. svensk, halvkines/halvsvensk) 
 
Svar: 
 
Fråga 2: Ålder 
 
Svar: 
 
Del II  
 
Fråga 3: Är någon av dina föräldrar egen företagare, eller har varit? 
 
Svar:  
 
Fråga 4: Tror du att dina föräldrars yrkesval har påverkat ditt yrkesval efter avlutade studier? 
 
Svar: 
 

• Om ja, på vilket sätt:  
 
 
Fråga 5: Känner du/har du känt din familjs stöd i ditt yrkesval? 
 
Svar:   
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Del III 
 
 
Fråga 6: Vad var ditt syfte med Entreprenörskapsprogrammet? 
 
Svar:  
 
 
Fråga 7: Var du mer positiv till företagande innan påbörjad utbildning? 
 
Svar: 
 
 
Fråga 8: Anser du att du fått den utbildning som krävs för att starta och bedriva eget företag 
efter din utbildning på Entreprenörskapsprogrammet? 
 
Svar:  
 

• Om ja, på vilket sätt: 
 
 
 
 
• Om nej, vad saknade du i utbildningen? 

 
 
 
 
Fråga 9: Har skolan och/eller din utbildning påverkat dig positivt/negativt till företagande 
efter avslutad studietid och i så fall hur? 
 
Svar: 
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Del IV  
 
 
Fråga 10: Vilka positiva respektive negativa sidor anser du det finns med eget företag? 
 
Svar:  
 
 
Fråga 11: Är risk något positivt eller negativt för dig? 
 
Svar 
 
 
Fråga 12: Anser du dig vara en risktagare? 
 
Svar: 
 
 
Fråga 13: Är rädslan att misslyckas större än viljan att lyckas, eller tvärtom? 
 
Svar:  
 
 
Fråga 14: Varför anser du att anställning är att föredra framför eget företagande eller vice 
versa?  
 
Svar:  
 
 
Fråga 15: Anser du att du är en entreprenör? 
 
Svar:  
 

• Om ja, varför: 
 
 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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