
 

 
 
School of business 
STOCKHOLM UNIVERSITY 
 
Magisteruppsats HT 2005 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Riskuppfattning och riskbenägenhet hos entreprenörer 

 
En studie av bakomliggande faktorer 

 i entreprenörers personlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Niclas Ericsson                 Handledare: Mikael Holmkvist  
 Fredric Sjögren  



ERICSSON OCH SJÖGREN  RISKUPPFATTNING OCH RISKBENÄGENHET HOS ENTREPRENÖRER 

 

2

Abstract 
The purpose of this paper is to evaluate existing theories and empirical evidence within 
the area of risk propensity, risk perception and personality related to entrepreneurs. We 
are interested in determining the driving forces behind individuals choice to start a 
business. We are looking at three possible explanatory factors: differences in risk 
perception, risk propensity and personality. To some extent we are also examining 
experience as a possible explanation. Three questions are raised: (1) is it possible that the 
reason behind individuals choice to start a company has to do with differences in risk 
perception? (2) Could the old folklore that entrepreneurs take more risk compared to 
others be true? And finally: (3) What factors can explain differences in risk perception 
and risk propensity? 

We have chosen to perform a experimental survey in the attempt to answer the above 
stated questions. Theories and empirical evidence in this area are inconclusive and more 
research is needed. However, there are some evidence that entrepreneurs holds certain 
personal traits and cognitive biases that could explain their behavior in connection to 
risk. 

The results from the study shows some support to the claim that entrepreneurs holds 
certain personal traits, as well as differences in risk perception - that could be explained 
by cognitive biases as predicted. However, our study holds a small sample and we 
therefore recommend further studies and development of the survey we have 
constructed 
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1. Inledning 
 

En stor del av alla nystartade företag går idag i konkurs. Enligt ITPS (2005) gick 
närmare hälften av alla företag som startades 1999 i konkurs inom 3 år. Utifrån 
detta tycker vi det faller sig naturligt att ställa sig frågan varför vissa individer, 
trots denna bistra verklighet, ändå beslutar sig för att starta ett företag. Är det så att 
dessa individer mer än andra tycker om att utsätta sig för risker eller är det helt 
enkelt så att de inte uppfattar riskerna som andra ser som uppenbara?  

 
Tidigare forskning inom entreprenöriellt risktagande har framförallt fokuserat på 
investerarnas beslut samt kriterier och procedurer som används för att hantera 
investeringsrisker och att förbättra effektiviteten av investeringsportföljer (t ex Riquelme 
och Rickards 1992). På senare år har dock forskare börjat intressera sig för risktagande ur 
entreprenörens synvinkel, och om riskbenägenhet och personlighet har något med 
beslutet att starta företag att göra, eller om det finns andra bakomliggande 
förklaringsfaktorer.  

En allmänt spridd bild av nyföretagaren, eller entreprenören, är att denne är en 
framåttänkande, orädd risktagare som gärna kastar sig in i nya och förhållandevis osäkra 
projekt. Viss forskning bekräftar också denna bild att låg riskaversion hos personer 
främjar deras val att starta företag (J.S. Cramer, 2001). Detta är dock långt ifrån en 
vedertagen bild inom forskarvärlden. Det finns mycket support för tanken att 
entreprenören istället undviker risk så mycket det går genom att välja projekt med så 
liten potentiell förlust som möjligt, istället för att hela tiden söka efter högsta möjliga 
nytta och därigenom utsätta sig för stora risker (Nawrocki 1999). Dock kvarstår faktum 
att vissa individer utsätter sig för vad andra skulle definiera som höga risker. Vissa 
forskare har intresserat sig för vad orsaken till detta skulle kunna vara. Palich och Bagby 
(1995) fann att entreprenörer tenderar att se mer positivt på vissa affärssituationer än 
icke-entreprenörer. Entreprenörer, menar enligt Palich och Bagby, att se styrkor och 
möjligheter där andra söker efter svagheter och hot. De menar att entreprenörer inte ser 
sig själva som risktagare, de ser bara på affärsmöjligheter på ett annat sätt – deras 
riskuppfattning skiljer sig från icke-entreprenörer. Busenitz och Barney (1997) fann att 
entreprenörer tenderar att bland annat använda förutfattade meningar för att förenkla 
verkligheten och därigenom snabba upp beslutsfattandet i den komplexa och riskfyllda 
miljö de lever i.  

Vi bygger vidare på denna forskningsinriktning och undersöker om det finns skillnader i 
riskbenägenhet mellan individer samt hur olika individer uppfattar risk. Vi undersöker 
om entreprenörer skiljer sig från icke-entreprenörer på dessa områden för att på så sätt se 
om det finns sådana skillnader som skulle kunna förklara varför vissa individer startar 
företag medan andra inte gör det. Vi studerar också om det finns andra 
personlighetsdrag som är överrepresenterade hos mer riskbenägna personer, i samband 
med start av nya företag.  
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Vi anser att det behövs ytterligare kunskap om vilka faktorer som påverkar individers 
riskuppfattning och beslut att starta företag. Detta för att utveckla förståelsen för de 
beslut som tas av entreprenörer och riskkapitalister i samband med start av nya företag. 
Denna uppsats syfte är att öka förståelsen för hur entreprenörer uppfattar risk, och vilka 
faktorer som påverkar riskuppfattningen, vid start av nya företag. Att medvetandegöra 
faktorer som påverkar riskuppfattningen skapar förutsättningar för både entreprenörer 
och riskkapitalister att ta hänsyn till dessa faktorer vid investeringsbeslutet, och därmed 
ta mer välavvägda och förhoppningsvis bättre beslut. Vi vill därför studera och empiriskt 
pröva vilken roll uppfattningen av risk har när entreprenörer skall göra val mellan olika 
riskfyllda alternativ, och också vilka val de faktiskt gör när de väljer mellan olika 
potentiellt riskfyllda alternativ. Vi vill samtidigt empiriskt pröva om de finns några 
gemensamma personlighetsdrag hos personer som tar risk jämfört med personer som är 
mer riskaverta. 

Vi ställer oss inledningsvis tre frågor: (1) kan det vara så att individer som startar företag 
uppfattar risk annorlunda än individer som inte väljer att starta företag? (2) Stämmer den 
spridda uppfattningen om att entreprenörer är mer riskbenägna än andra? (3) Vilka 
faktorer kan förklara skillnader i riskbenägenhet och riskuppfattning? Utifrån dessa 
frågor går vi igenom och beskriver forskning inom området och skapar hypoteser som vi 
sedan empiriskt prövar. 

1.1. Förklaringar av centrala begrepp i uppsatsen 

Entreprenör 
Enligt Nationalencyklopedin är en entreprenör en "person som i konkret handling skapar 
ny affärsverksamhet". I denna uppsats menar vi rent konkret att en entreprenör är en 
person som har startat ett eller flera egna företag. En icke-entreprenör är en person som, i 
motsats till en entreprenören, inte har startat egna företag. Med Entreprenörskap menar 
vi därmed den aktivitet som entreprenörer ägnar sig åt – nämligen att starta företag. 

Personlighet 
En persons samlade personlighetsdrag (Se nedan) skapar dennes personlighet. Vi 
använder personlighet synonymt med personlighetstyp i uppsatsen. 

Personlighetsdrag 
Utmärkande drag i en individs personlighet. En person kan till exempel vara positiv, ha 
integritet, vara tålmodig, inkännande. I det personlighetstest vi använder oss av i vår 
enkät uttrycker respondenten hur väl han känner igen sig i specifika personlighetsdrag – 
utifrån denna uppsättning personlighetsdrag bestäms sedan hans eller hennes 
personlighet eller personlighetstyp (Se Personlighet ovan). Vi använder 
personlighetsdrag synonymt med personliga karaktäristika och personliga egenskaper i 
denna uppsats. 

Risk  
Det finns många olika definitioner och förklaringar av vad risk är. De flesta är ändå 
överens om att risk reflekterar den grad av osäkerhet och potentiell förlust som är 
associerad med de utfall som följer av ett visst beslut eller en uppsättning beslut. Yates   
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(1992) menar att risk består av tre delar; potentiella förluster, betydelsen av dessa 
förluster och osäkerheten om dessa förluster kommer att infalla.  

Riskbenägenhet  
Betydelsen av Riskbenägenhet har skiftat under åren och mellan olika forskare, vilket 
skapar en viss förvirring kring begreppet. Vi menar dock att riskbenägenhet är ett 
personlighetsdrag (Se ovan). En riskbenägen person har en benägenhet att ta risker. 
Motsatsen är en riskavert person; en person som undviker att ta risker. I uppsatsen 
använder vi begreppet låg riskbenägenhet och riskavert synonymt för att beskriva personer 
som undviker risk.  

Det bör poängteras att en person, enligt vår mening, bara är riskbenägen givet att denne 
uppfattar risken i fråga. Om individen inte uppfattar de risker han eller hon tar är de i 
egentlig mening inte riskbenägna, även om det rent objektivt sett kan se ut så. (Se 
Riskuppfattning nedan).  

Riskbeteende 
En persons riskbeteende förklarar hur en person agerar - vilka val han eller hon gör - i ett 
val mellan olika riskfyllda alternativ. Vi använder ordet riskbeteende allmänt för att ange 
ett beteende som har med risktagande aktiviteter att göra. 

Risktagande 
Aktivitet som är förknippad med beslut som innebär att ta risker. En persons risktagande 
påverkas bland annat av dennes riskbenägenhet och riskuppfattning. (Se 
teorigenomgången). Vi använder ordet risktagande allmänt för att beskriva en aktivitet 
som har med att ta risk att göra. 

Riskuppfattning 
Personlig uppfattning av vad risken innebär, hur stor den potentiella förlusten och 
osäkerheten om utfallet är. Som framgår av teorigenomgången nedan finns det forskning 
som menar att riskbenägenheten påverkas av hur en individ uppfattar risken involverad 
i ett beslut. En person kan uppfatta risken som låg där en annan person uppfattar risken 
som hög, och därigenom objektivt sett ta stora risker. Att ta risk trots att man uppfattar 
den sammantagna risken i beslutet som hög är att vara riskbenägen. (Se Riskbenägenhet 
ovan).  
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2. Teoretisk utveckling 
Vissa forskare menar att entreprenörer har ett särskiljande personlighetsdrag som 
innebär att de är mer riskbenägna än andra (Se t ex; McLelland 1967). Andra forskare 
menar att riskbenägenheten inte nämnvärt skiljer sig mellan individer och att det istället 
är uppfattningen av risk som skiljer sig och därmed gör att entreprenörer verkar ta större 
risker än andra (Simon, M., Houghton, S.M., & Aquino, K. 2000). Ytterligare forskning 
går ett steg längre och menar att det är skillnader i lärande och hantering av kunskap och 
information – så kallade kognitiva skillnader – som i sin tur påverkar riskuppfattningen 
och i förlängningen riskbenägenheten, personlighet har enligt denna forskningsinriktning 
inte med saken att göra (Se t ex Palich and Bagby, 1995). I detta avsnitt ger vi en 
översiktlig bild av teori och empiriutvecklingen under de senaste decennierna och utifrån 
denna genomgång utvecklar vi hypoteser som vi sedan empiriskt prövar. 

2.1 Faktorerer som antas påverka entreprenörens risktagande 
Forskare har studerat ett antal olika faktorers inverkan på beslutet att starta företag till 
exempel kultur, demografi, nationalekonomi, och individuella omständigheter (som att 
personer blivit avskedade). Dessa faktorer kan dock inte till fullo förklara ett så 
svårgenomträngligt område som entreprenörsskap; till exempel hur kommer det sig att 
av hundra avskedande personer kommer bara en att starta ett eget företag (Shaver och 
Scott, 1991)?  

När det gäller forskning som är inriktad på att hitta förklaringsfaktorer hos individen 
snarare än yttre faktorer finns det framförallt två olika inriktningar. Forskning som 
menar att riskbenägenheten skiftar mellan olika människor är inriktad på att hitta 
förklaringsfaktorer i personlighet, medan forskning som är inriktad på att 
riskuppfattningen styr riskbenägenheten mer försöker hitta förklaringsfaktorer i hur vi 
behandlar information, våra kognitiva processer. Den senare inriktningen menar sig ha 
gått vidare från personlighetsförklarande faktorer, eftersom dessa inte ger någon 
tillfredställande förklaring, till mer djupgående psykologiska studier. I mycket av den 
forskning vi tagit del av inom området verkar det dock vara en gråzon mellan dessa båda 
synsätt; kognitiva avvikelser används till exempel av vissa forskare synonymt med 
personlighetsdrag (McLelland 1967), andra menar att personligheten påverkas av 
kognitiva avvikelser, eller att personligheten påverkar humörets svängningar (se till 
exempel Piñon och Gärling 2004).  

Forlani och Mullins (2000) presenterar i nedanstående modell en mer eller mindre 
allmänt accepterad bild av hur beslutsprocessen går till vid investeringsbeslut i nya 
företag. De menar att entreprenörers riskuppfattning drivs av tre faktorer; (a) det relativa 
beloppet som behövs för att finansiera alternativet (Level of investment); (b) spridningen 
i det framtida investeringsalternativets förmodade utfall (Variability in anticipated 
Outcomes); (c) all potentiell förlust associerad med alternativet (Potential loss). 
Riskuppfattningen antas vara högre för alternativ som involverar en högre initial 
investering (att investera tillgängligt kapital i ett fåtal investeringsalternativ minskar 
möjligheten till att sprida ut sin risk, och förlusten blir större i och med de få alternativen 
som kapitalet ligger bundet i), det förutspådda utfallet är mindre säkert (högre spridning 
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av risken) och alternativet innehåller en större chans till en kraftig förlust. Modellen 
pekar också på att nya investeringsalternativ styr riskuppfattningen beroende på den 
förväntade avkastningen, tillsammans med olika skillnader i personlighet hos 
entreprenörer och andra faktorer i individens närliggande miljö. Dessa kan exempelvis 
bestå av de olika resurser som entreprenörer har tillgång till, kompetens, intressen och 
olika organisationer och miljöfaktorer som existerar vid tidpunkten för investeringen. 
Vår studie kommer att fokusera på de två markerade områdena i modellen: Percieved 
Venture Risk (riskuppfattning och cognitive biases) och Traits of Decision Makers 
(personlighet t ex riskbenägenhet) var för sig i de nästkommande avsnitten.    

Figur 1.  

 

2.2 Personlighet som förklaring till att riskbenägenheten skiftar 
McLelland (1967) var en av de första med att introducera personlighet som ett koncept 
inom entreprenörskapsforskningen och det är just runt detta koncept som mycket av 
personlighetsforskningen har varit centrerad sen dess (Rieple & Vyakarnam, 1993) 

Frågan om det finns en koppling mellan personlighet och entreprenörsskap är dock 
kontroversiell. Efter McLelland’s (1967) introduktion av begreppet personlighet som 
dominerande förklaringsfaktor till riskfylld entreprenöriell aktivitet, har det varit mycket 
populärt att förklara både entreprenöriellt beteende och entreprenöriella intentioner med 
personliga egenskaper hos individer. Argumenten har till exempelvis varit att 
entreprenöriellt beteende involverade ett stort mått av risk, kreativa lösningar och en hög 
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ambitionsnivå. Man antog att en viss typ av människor drogs till den här typen av 
aktiviteter, medan andra skulle välja mindre riskfyllda beteenden för sin utkomst, som 
att ta en vanlig anställning (Llewellyn och Wilson, 2003). 

Hypotes 1: Entreprenörer har högre riskbenägenhet än icke-entreprenörer 

Llewellyn och Wilson (2003) menar i en genomgång av entreprenörsforskningen under 
senare delen av 1900-talet att många forskare helt enkelt bara antog att entreprenörer har 
olika personlighetsdrag, medan andra som försökte bevisa det empiriskt fick mycket 
tvetydiga resultat. Mot slutet av 80-talet övergav därför många forskare därför denna 
linje och började istället utveckla teorier som menade att det snarare var miljön och 
situationen som kunde förklara entreprenöriellt beteende. Llewellyn och Wilson (2003) 
menar dock att detta avståndstagande från personlighet som förklaringsfaktor var lite väl 
abrupt, men ändå förståeligt då många empiriska resultat inte kunde påvisa några starka 
samband mellan personlighet och entreprenörskap. De menar att de tvetydiga och 
luddiga resultat man dittills fått fram framförallt har med validiteten i forskningen, och 
att den moderna forskningen inom ämnet ändå har lyckats bevisa ett samband mellan 
personlighet och entreprenörskap. De efterlyser dock skarpare definitioner av det som 
studeras. De menar att i många studier har det varit oklart vad som menas med ett så 
centralt begrepp som entreprenörskap.  

I en genomgång av vad olika psykologiska test säger om entreprenörer menar Caird 
(1993) liksom Llewellyn och Wilson (2003) ovan att det finns stora problem med 
kopplingen personlighetstest till entreprenörskap. Caird (1993) menar att studier inte 
lyckats övertyga om sambandet mellan personlighet och entreprenörskap. Detta har, 
menar hon, framförallt med definitionen av vad en entreprenör egentligen är att göra. 
Hon menar dock att psykologiska test ändå kan vara användbara för att identifiera 
entreprenörstyper och särskilja dem från mindre driftiga individer, givet att man till att 
börja med klart definierar vad man menar med en entreprenör innan man påbörjar 
empiriska studier. 

2.2.2 Entreprenörer och personlighet - Empiriska resultat 
Det råder oenighet om vad som påverkar entreprenörer till att starta och lyckas med sitt 
projekt (Rieple & Vyakarnam, 1993) efterlyser en totalmodell som kan förklara 
entreprenörskap som företeelse utifrån ett antal paradigm. De menar att det inom 
forskningsområdet entreprenörsskap som helhet finns ett antal rådande paradigm, av 
vilka två stycken hänförs till personlighet hos entreprenörerna, nämligen: 

• certain characteristics are possessed by /…/ entrepreneurs, which can be identified 
and isolated (Howell & Higgins 1990b).  

 
• individuals who possess these characteristics will, given suitable opportunities, 

develop entrepreneurial activities /…/ (Howell & Higgins 1990a) 
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Men dessa paradigm är dock inte är helt okontroversiella utan många akademiker menar 
istället att miljö är en mycket effektivare förklaringsfaktor. Men även bland de som 
förespråkar miljöfaktorer verkar det finnas diametralt olika uppfattningar. Vissa (Kanter, 
1989) menar att stödjande miljöer är effektivast för att främja entreprenöriell verksamhet 
medan andra (Fulop, 1991) menar att mer ”fientliga” miljöer kommer att skapa bättre 
resultat. 

Caird’s (1993), som är en av de första att framföra kritik mot äldre forskning gör i ett 
försök att bringa klarhet i personlighetsdjungeln en genomgång av vad olika 
psykologiska test (se tabell nedan) sammantaget säger om entreprenörers personliga 
egenskaper. Hon sammanfattar olika tests sammantagna resultat i ett antal karaktäristika, 
som pekar på att entreprenörer har: höga krav på prestation, självständighet, 
förändring, och dominans. De uppvisar vidare karaktäristika som visar på 
riskbenägenhet, energi, social skicklighet, och internt kontrollfokus. Och de föredrar 
slutligen att lära sig genom egen erfarenhet, intuition och tänkande. 

De personlighetstest som Caird (1993) går igenom är (se mer information om respektive 
test i Caird (1993), och respektive användare av testen enligt tabellen nedan): 

Test Användare 
Thematic Apperception Test (TAT) 
 

McClelland, Collins et al, Dies, Roberts 

Edwards Personal Preference Schedule Watkins, Hornaday and Aboud, Begley and 
Boyd 

Honey and Mumford’s Measure of learning 
styles  

Thorpe and Dyson 

Jackson’s Personality Inventory (JPI) Sexton and Bowman, Begley and Boyd 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Maxton, Roberts, Hoy and Carland 
 

Chell (1990) menar på ett liknande sätt att entreprenörer är: 

• Proaktiva, ”möjlighetssökare” 
• Innovativa 
• Niche/Profilsökande 
• Lätt uttråkade 
• Intuitiva 
• Skapare av situationer som resulterar i förändring 
• Äventyrslystna 

Hon drar dessa slutsatser utifrån ett antal forskare som bland annat använt sig av Myers-
Briggs Type Indicators (MBTI) för att kategorisera entreprenörer. Till exempel Agor 
(1984) som menar att Intuition, i Myers-Briggs Type Indicators (MBTI) mening, har en 
stark länk till entreprenörskap på grund av att den pekar på en förmåga att förutse 
framtiden och visualisera affärsmöjligheter. 

Ginn & Sexton (1990) som också använde MBTI för att studera personlighet hos 
entreprenörer menar i sin studie att det finns en stark länk mellan entreprenörskap och 
en stark vilja till tillväxt. Deras resultat visar att entreprenörer är signifikant mer intuitiva 
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än andra. De drar slutsatsen att entreprenörer har ett annat tillvägagångssätt till 
strategisk planering som gör att de har bättre kontroll över sitt tillväxtkapital. 

Som nämndes tidigare av Rieple & Vayakanam (1993) behövs mer forskning med större 
tydlighet i de variabler som studeras, framförallt ett så centralt begrepp som 
entreprenörskap. På senare år har vissa entreprenörsforskare tagit kritiken inom 
personlighetsområdet till sig och efter ett gap på några år, tagit upp tråden igen och med 
större säkerhet än föregångarna kunnat visa på samband mellan personlighet och 
entreprenörskap. Brandstätter (1997) har utifrån ett personlighetstest kallat ”Big 5” funnit 
en koppling mellan entreprenörer och: 

• Plikttrogenhet; de rättar sig efter regler och bestämmelser, de är hårt arbetande och 
pålitliga (Conscientiousness).  

• Att de är lätta att komma överens med, är trevliga och ofta omtyckta (Agreeableness) 
• Låg nivå av neuroticism; emotionellt stabila, har sällan depressioner eller 

humörsvängningar (Neuroticism) 
• öppenhet för nya erfarenheter, liberala och öppna för att lösa problem på nya sätt 

(Openness to experience)  
• att de är utåtriktade, sällskapssjuka, optimistiska och sociala. (Extraversion) 

(Orden inom parentes är originalorden från personlighetstestet Big 5).  

Hagberg Consulting group (1997) menar dock i en stor studie att entreprenörens 
extraverta personlighet kan vara bedräglig. De har kommit fram till att entreprenörer ofta 
är vad de kallar för ”borderline” extraverta/introverta personer. Deras egen uppfattning 
av sig själva är att de är introverta, men när andra människor bedömer dem ses de som 
extraverta personer. Vilket då skulle kunna förklara varför självständighet och autonomi 
enligt andra forskare (se till exempel Delmar, 1997) har funnits vara ett starkt 
personlighetsdrag hos entreprenörer. 

Andra moderna forskningsresultat menar att det finns andra viktiga komponenter i en 
entreprenörs personlighet, som; prestationsbehov (Delmar 1997) , ”locus of control” och 
riskbenägenhet.  

• Prestationsbehov 
• Locus of control 
• Riskbenägenhet 

Prestationsbehov, locus of control och riskbenägenhet är dock inte helt okontroversiella 
att använda som förklarande personlighetsdrag. Som kommer att se i nästa avsnitt om 
kognitiva avvikelser och perception menar vissa forskare att prestationsbehov inte är ett 
personlighetsdrag utan istället är ett resultat av den sociala verklighet entreprenören 
lever i. Locus of control, och riskbenägenhet menar vissa, är inte heller tydliga 
personlighetsdrag utan istället en mix av personlighet och kognition (t ex Simon 2000). 
Enligt Forlani och Mullins (2000) forskning kring vad som är den bakomliggande orsaken 
till att personer hanterar risk olika sett beror på en kombination mellan riskbenägenhet 
och kognitiva avvikelser som resulterar i skillnader i riskuppfattning.  
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Hypotes 2A: Individer med hög riskbenägenhet kommer som grupp att uppvisa homogena 
personlighetsdrag, som skiljer sig ifrån individer med låg riskbenägenhet. 

Hypotes 2B:  Entreprenörer som grupp har homogena personlighetsdrag, som skiljer sig från 
icke-entreprenörer som grupp. 

2.3 Kognitiva processer; Förklaringsfaktorer till att riskuppfattningen 
skiftar 
Forskare har, vid sidan av studierna som försöker bevisa att det finns 
personlighetsskillnader mellan entreprenörer och andra individer som gör att 
entreprenörer tar risken att starta nya företag, börjat studera skillnader i lärande och 
beslutsprocesser (Busenitz & Barney, 1997; Shaver & Scott, 1991). Denna infallsvinkel 
föreslog att individers uppfattning av verkligheten, snarare än den objektiva verkligheten 
förklarar individers val att starta företag. (Krueger, 1993; Krueger och Brazeal, 1994).  

Rörelsen mot kognitiva processer reflekterar hur forskare undersökte hur det kunde 
komma sig att folk startade företag trots den uppenbara risken. Forskare som studerade 
karaktärsdrag förslår att entreprenörer har en större riskbenägenhet än andra 
(Brockhaus, 1980). Dessa forskare menade att misslyckandegraden hos nya företag tydde 
på att personer med en större benägenhet att medvetet ta risker skulle vara mer benägna 
att starta företag. Vissa senare gjorda empiriska tester har dock, överraskande nog visat 
att riskbenägenheten inte alls är relaterad till beslutet att starta företag (Brockhaus, 1980). 
Vissa forskare går så långt som att påstå att studierna av personlighet som 
förklaringsfaktor helt har misslyckats med att förklara varför vissa personer verkar ta 
större risker än andra. (Mitchell et al 2002) 

Antagandet att entreprenörer har en större riskbenägenhet som gör att de vågar ta 
riskerna involverade i att starta ett företag betyder också indirekt att de uppfattar 
riskerna. Men, om individer istället skiljer sig i hur de uppfattar riskerna involverade i en 
företagsstart, då kanske de fortsätter för att de inte ser riskerna eller ser väldigt liten risk. 
Med andra ord, riskuppfattning snarare än riskbenägenhet kanske kan förklara varför 
individer startar företag (Palich and Bagby, 1995). 

Detta förslag överensstämmer med andra studier som uttrycker riskuppfattning som den 
förklarande faktorn för skillnader i riskbenägenhet. Vetenskapsmän som studerade först 
företagsflytt, fabriksutbyggnad och innovation menade att företagsledare genomförde 
handlingen eftersom de inte uppfattade risken (Lieberman and Montgomery, 1988). 
Dessutom menade Sitkin & Pablo (1992) att entreprenörskapsstudiers underlåtelse att 
studera riskuppfattning kanske minskat förklaringskraften i studierna, vilket även Forlari 
och Mullins (2000) bekräftar.  

Det kanske är speciellt troligt att entreprenörer uppfattar låga nivåer av risk. Cooper och 
hans kollegor (1988) fann att 95 procent av entreprenörer tror att just deras företag 
kommer lyckas även om över hälften av alla nya företag misslyckas. Likaså fann, Palich 
och Bagby (1995) att entreprenörer var mer benägna än chefer inom olika företag att se 
styrkor och möjligheter, samt mindre benägna att uppfatta svagheter och hot. Slutligen, 
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två tredjedelar av alla högteknologi entreprenörer menade att de inte tar några risker 
över huvud taget (Corman, Perles, & Vancini, 1988). Dessa resultat kan bero på olika 
cognitive biases. Enligt exempelvis Busenitz och Barney (1997), Cooper et al (1998) med 
flera finns det tre stycken cognitive biases som förklarar varför entreprenörer beter sig på 
detta vis. (1) Självtillit/självsäkerhet, (2) illusion av kontroll, och (3) ”law of small 
number” (tar beslut utifrån en liten mängd information). Självsäkerhet reducerar 
entreprenörens förmåga att se osäkerheter med ett nytt projekt eftersom de enbart litar på 
sig själv och därför kommer att missbedöma risken associerad med det nya 
företaget/projektet. Illusion av kontroll antyder att entreprenören kommer att fatta beslut 
utifrån att han eller hon har förmåga att styra situationen. Att individen antar sig kunna 
förutse framtiden för företaget utan att ha vidare belägg så som marknadsinformation att 
basera sina bedömningar på, och kommer således förmodligen att misstolka riskerna. 
Den tredje cognitive bias menar att personen kommer att fatta beslut på för lite och 
bristfällig information. ”Law of small numbers” betyder att en person fattar beslut på 
väldigt lite information (man fattar beslut på positiv feedback från några få kunder till 
exempel) vilket leder till att alla aspekter inte är inräknade (Simon, Hougthon, Aquino 
2000).      

Hypotes 3A:. Entreprenörer kommer i samma investeringsval att uppfatta mindre risk än icke-
entreprenörer 

Hypotes 3B: Individer med hög riskbenägenhet kommer i samma investeringsval att uppge 
mindre risk än personer med låg riskbenägenhet  

2.4 Samband mellan tidigare erfarenheter och riskuppfattning 
Tidigare forskning kring om erfarenheter påverkar riskuppfattning och riskbenägenhet 
menar att det förmodligen inte är en tillräckligt stor faktor för att vara avgörande. 
Forskningen antyder att en person som står inför ett risktagande kommer att 
sammanfatta olika faktorer som är kopplade till risken för att minska risken för så kallad 
kognitiv påfrestning. Personer som till exempel har negativa erfarenheter ifrån IT-
bubblan i slutet av 1990-talet och den kraftiga nedgången runt om på världens 
aktiemarknader kommer förmodligen att vara mycket skeptisk till att investera i nya 
relaterade projekt. Medan en person med positiva erfarenheter ifrån samma period 
förmodligen kommer att blunda för de negativa konsekvenserna och underskatta 
negativa signaler. Liknande exempel existerar med äventyrslystna människor som ofta 
blundar för konsekvenserna eftersom det har lyckliga erfarenheter ifrån sina 
fritidsintressen (Laughunn & Payne 1984).  

Personen som står inför ett riskfyllt val kommer förmodligen att blunda för de negativa 
effekterna om erfarenheten är positiv. Men forskningen kring detta är oklar eftersom spår 
av tidigare erfarenheter spelar in i vissa val av risk men inte alls i andra. Detta har fått 
forskare att studera andra troliga förklaringar till varför personer har olika 
riskuppfattningar. En av anledningarna kan mycket väl vara individens humör i samspel 
med tidigare erfarenheter. Om en tidigare erfarenhet har en haft en positiv utgång 
kommer dessa minnen att spela en central roll i personens riskuppfattning. Forskare har 
kommit fram till att personer med positiva minnen om en liknande riskfylld situation 
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kommer att underskatta riskerna eftersom den senaste erfarenheten slutade med en 
positiv känsla (Isen, 1987; Johnson & Tversky, 1983, Gärling & Romanus 1996).  

Hypotes 4 Entreprenörer ändrar sin syn på risk utifrån sina tidigare erfarenheter.   

2.5 Problemformulering 
Vi vill i denna uppsats studera om entreprenörer är mer riskbenägna än andra, och om 
entreprenörer som eventuellt tar stora risker skiljer sig genom vilken risk de faktiskt ser i en given 
situation? Kan detta då i så fall bero på delar av deras personlighet, tidigare erfarenheter, eller 
andra orsaker?  

2.5.1 Hypoteser 
De hypoteser vi kommer att pröva inom ramen för denna uppsats är: 

H1  Entreprenörer har högre riskbenägenhet än icke-entreprenörer.  

H2A Individer med hög riskbenägenhet kommer som grupp att uppvisa homogena 
personlighetsdrag, som skiljer sig ifrån individer med låg riskbenägenhet. 

H2B Entreprenörer som grupp har homogena personlighetsdrag, som skiljer sig från 
icke-entreprenörer som grupp.  

H3A Entreprenörer kommer i samma investeringsval att uppfatta mindre risk än icke-
entreprenörer.  

H3B Individer med hög riskbenägenhet kommer i samma investeringsval att uppfatta 
mindre risk än personer med låg riskbenägenhet. 

H4 Entreprenörer ändrar sin syn på risk utifrån sina tidigare erfarenheter. 

2.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är; att genom att prova rådande teorier och empiriska resultat, inom 
området riskbenägenhet och personlighet hos entreprenörer, bidra till en ökad förståelse till hur 
entreprenörer uppfattar risk.   
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3. Metod 

3.1 Undersökningsansats   
Sverke (Gustavsson et al 2003) gör en distinktion mellan tre olika typer av 
undersökningssyften: Explorativa, Beskrivande och Förklarande.  

Explorativa syften används i de fall där det finns lite kunskap inom ett område – här 
fungerar inte kvantitativa studier speciellt bra – här bör man enligt Sverke (Ibid.) 
framförallt använda sig av kvalitativa studier.  

Beskrivande syften och problemställningar används när kunskapsläget är något bättre 
och man vet en del om fenomenet. Här kan man använda sig av kvantitativa studier för 
att se hur vanligt något är, vilka som kännetecknas av fenomenet och hur fenomenet 
hänger samman med andra fenomen (Ibid.) 

Förklarande frågeställningar slutligen används när teoribildningen är väldigt 
välutvecklad och man söker orsakssamband genom att studera variabler som utfall 
(beroende variabler) och förklaringar (oberoende variabler) (Ibid.).  

Slutsatsen vi drar utifrån Sverkes (Ibid.) indelning ovan är att en kvantitativ ansats passar 
oss bättre än en kvalitativ eftersom vi i detta arbete rör oss inom ett område där 
teoribildning och empiri är mycket omfattande och där det finns flera olika rådande 
förklaringar och beskrivningar av verkligheten. Inom området vi valt är syftet att studera 
hur vanligt ett visst beteende eller synsätt är hos en viss grupp individer – entreprenörer 
- men det är också förklarande på det sättet att vi sätter upp hypoteser och försöker hitta 
samband. Våra hypoteser går i huvudsak ut på att se om ett visst fenomen eller egenskap, 
är mer vanligt förekommande hos entreprenörer, och hos riskbenägna personer, än hos 
andra. Vi gör som sagt också en ansats till att hitta en förklaring till att vissa människor 
blir entreprenörer, men då vi studerar personer som de facto redan är entreprenörer och 
inte personer som står i begrepp att bli det kan vi inte med säkerhet säga vad som är 
”hönan eller ägget”, det vill säga om de egenskaper vi eventuellt hittar hos entreprenörer 
är ett resultat av att de redan arbetar som entreprenörer eller om det är en förklaring till 
att de blivit entreprenörer. Enligt Dahmström (1991) vill man idealt i en förklarande 
undersökning veta om sambandet mellan två variabler X och Y är ett orsakssamband. 
Man vill också veta om förändringen på Y orsakas av en förändring på X, dessutom kan 
vi också vilja veta effekten av förändringar av X-värdena på Y. Dahmström (Ibid.) menar 
att man därför också måste lägga upp undersökningen så att man med stor säkerhet vet 
att det är X som påverkar Y. Idealt krävs det då att man måste göra ett statistiskt 
experiment för att kunna tala om orsakssamband. Vi står dock inte i begrepp, som vi 
tidigare var inne på, att försöka hitta orsakssamband utan snarare det som Dahmström 
(Ibid.) kallar för numeriska (statistiska) samband. Det vill säga; vi vill finna eventuella 
samvariationer mellan olika variabler – till exempel samvariation mellan 
personlighetsdrag och entreprenörsskap.  

En förklarande undersökning skall som redan nämnts ovan, enligt Dahmström (Ibid), 
idealt genomföras som ett statistiskt experiment. Ett experiment kännetecknas av att 
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forskaren delar in sin population helt slumpmässigt i en kontrollgrupp och en 
experimentgrupp, detta kallas för att göra en randomisering (Ibid.). Vår undersökning 
går dock inte ut på att testa vilken effekt en viss variabel har på en målgrupp, utan 
snarare att undersöka om ett visst fenomen eller en egenskap är mer vanligt 
förekommande hos en viss yrkesgrupp – entreprenörer – än samma egenskap är hos icke-
entreprenörer. Vi vill därför åstadkomma det Dahmström (Ibid.) kallar en kvasi-
experimentell undersökning där det vi vill undersöka är fenomenet entreprenörskap och 
risktagande. Vi vill hitta en grupp som har det gemensamt att de är entreprenörer och en 
grupp som har som gemensam nämnare att de är icke-entreprenörer. Därefter genomföra 
en undersökning mot dessa grupper för att se om de båda gruppernas riskbeteende och 
personliga egenskaper skiljer sig i någon mån. Vi vill också på samma sätt undersöka om 
en grupp riskbenägna personer uppvisar gemensamma personlighetsdrag – utöver 
riskbenägenheten. 

När det gäller att dra slutsatser utifrån sina resultat finns det enligt Thurén (1991) två 
olika sätt att göra det på; induktion och deduktion. Induktion bygger på empiri – man 
drar slutsatser utifrån empiriska fakta - medan deduktion framförallt bygger på logik – 
man drar en slutsats som är giltig om sambandet den beskriver håller rent logiskt. En 
extremt induktiv metod vore att samla in data utan någon egentlig problemformulering 
och ”fiska” i datamängden efter något intressant (Hellevik 1987). Om forskaren använder 
både logik och empiri när han eller hon drar slutsatser heter det att denne använder en 
hypotetiskt deduktiv metod (Thurén, 1991). Eftersom vår undersökning bygger på 
tidigare empiri och teori som vi vill pröva empiriskt genom olika hypoteser som följer 
teoribildningen inom området kan den sägas vara hypotetiskt deduktiv. Samtidigt 
hoppas vi på att hitta nya intressanta frågetecken inför fortsatta studier av ämnet genom 
vår undersökning, vilket skulle kunna betecknas som ett induktivt sätt att närma sig vår 
empiri, men detta är för oss sekundärt i uppsatsen. 

3.3 Svagheter 
Den kvantitativa forskningen arbetar utifrån synsättet att ackumulera tidigare teoretisk 
och empirisk kunskap i övergripande teoretiska modeller – varje ny studie kan ses som 
ytterligare en bit i det pussel som läggs för att öka den teoretiska kunskapen inom ett 
givet område. Teorin blir, enligt Sverke (Gustavsson et al, 2003) styrande för vad som 
skall stå i fokus för undersökningen. Den största nackdelen med ett sådant här 
förhållningssätt blir då också enligt Sverke (Ibid.) följaktligen att det är lätt att missa olika 
tänkbara förklaringar till ett fenomen, och en kvantitativ undersökning bör därför 
kompletteras med en kvalitativ undersökning. Det ser vi dock inte som möjligt för oss att 
göra inom ramen för denna uppsats då uppföljningen bör göras då den kvantitativa 
studien är klar för att följa upp frågetecken och kunskapsluckor som den kvantitativa 
studien lämnar efter sig. Tidsmässigt är inte detta möjligt att genomföra för oss. 

Andra risker med en sådan här ansats är som vi ser det urvalet - att ha kontroll över alla 
störande variabler inom grupperna, så att det inte blir skevheter i resultatet. Vad som i 
extremfallet skulle kunna uppstå är att likheten mellan grupperna är större än 
skillnaderna mellan dem. Till exempel skulle det mycket väl kunna vara så att en annan 
egenskap, som vi förbisett, som har större påverkan på det vi vill undersöka ligger 
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bakom och stör, en sådan egenskap skulle till exempel kunna vara ”benägenhet att vara 
med i enkätundersökningar”, eller att vi av någon anledning hittat personer i båda 
grupperna som i helt andra sammanhang än investeringssituationer är riskbenägna till 
exempel att de gillar äventyrsresor, eller någon annan egenskap som kanske skulle kunna 
samvariera med de variabler vi vill mäta. Om en sådan egenskap är en starkare eller lika 
stark förklaringsvariabel till det vi vill mäta kommer vi förmodligen inte finna några 
samband. Detta är som vi ser det mer eller mindre icke kontrollerbara faktorer när vi gör 
vårt urval, vi får dock vara medvetna om denna eventuella svaghet i våra slutsatser 
(Hellevik 1987).  

Ytterligare tänkbara svagheter i vår undersökning är den komprimerade skalan i vår 
version av Forlani Mullins experiment. De använder en 7-gradig skala medan vi 
använder en 4 gradig. Detta kan leda till att svaren kanske inte avspeglar resultaten på 
samma utförliga sätt som i originaltestet, då det där finns flera svarsalternativ och större 
spridning.  

Ett annat eventuellt problem med delar i vår enkät kan vara att eftersom vissa delar är 
direkt översatt från engelska till svenska så kanske inte originalinnebörden är det samma 
efter översättningen. På så vis kanske inte frågan mäter vad den har som uppgift att 
mäta, och eventuella felaktigheter i resultatet kan då uppstå. Detta är något vi måste vara 
medvetna om när vi tolkar våra resultat. Vi har dock försökt undvika detta genom att 
testa våra översättningar på ett antal testpersoner innan vi skickade ut enkäten.   

En annan generell svaghet med en kvantitativ undersökning är själva 
datainsamlingsmetoden där många fel kan uppstå genom så kallade mätfel - att man inte 
mäter det man avser att mäta, till exempel eftersom frågorna är felställda eller 
felformulerade så att respondenten inte förstår meningen i frågan. Surveyer och 
experiment är ”trubbiga” verktyg som kräver stor noggrannhet i utformningen, 
genomförandet och analysen för att säkerställa att man mäter rätt saker, speciellt i 
samhällsvetenskapliga undersökningar (Körner 1993).  

Ytterligare svagheter med denna metod är det stora bortfallet från insamlingen och 
individer som inte svarat på enkäten som vi måste räkna in i vår empiri. I normala fall 
kan man räkna med ett bortfall på 10-12 procent om det rör sig om organisationer som 
exempelvis SCB:s Arbetsmarknadsundersökning (Dahmström 1991). Men i vårt fall 
räknade vi med ett bortfall på ungerfärliga 20-30 procent om inte mera. 

Urvalet av respondenter är en tänkbar svaghet med vår studie då urvalet visar viss 
tendens av skevhet mot män bland icke-entreprenörerna, samt en viss skevhet mot 
kvinnor i entreprenörsgruppen. Vad detta beror på eller skulle kunna ha för 
implikationer på resultatet är svårt att säga.  

Vi ser dock inte några andra görbara alternativ till en kvantitativ ansats med hjälp av 
enkät inom ramen för denna uppsats då vårt huvudsyfte är att försöka pröva teorier och 
styrka eller förkasta eventuella samband. Det vill säga, klargöra, förklara och i viss mån 
beskriva en företeelse och generalisera utifrån de hypoteser vi formulerat. 
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3.4 Design av enkäten 

3.4.1 Experiment - Riskbenägenhet och riskuppfattning  
För att undersöka subjektens riskbenägenhet och riskuppfattning letade vi främst en 
design som andra forskare använt sig av och testat, då området är alltför komplext för att 
vi inom ramen för denna uppsats själva skulle ha en möjlighet att utveckla och testa ett 
eget format som håller rent vetenskapligt. Att använda oss av ett redan befintligt 
experiment ger oss också fördelar genom att förhoppningsvis öka generaliserbarheten i 
våra resultat.   

Många experiment som används inom riskuppfattnings- och riskbenägenhetsområdet 
angriper riskstudier genom att sätta in respondenterna i fiktiva spel och lotterier (Se till 
exempel Gärling och Romanus 1996), vilket vi inte anser direkt undersöker 
entreprenörers riskbeteende i en investeringssituation utan just riskbeteendet vid ett 
spelbord eller i ett lotteri. Vi ville hitta ett format som mer specifikt anknyter till 
entreprenörens situation. 

Vi fann en enkätundersökning som både undersöker riskbenägenhet och riskuppfattning 
och samtidigt gör det specifikt inriktat på entreprenörer och deras situation vilket passar 
syftet med vår studie. 

Experimentet är utvecklat av David Forlani vid California University och John W Mullins 
vid London School of Business. De har under åren testat, förfinat och använt sig av detta 
experiment i flera olika undersökningar och fått sina undersökningar publicerade i flera 
aktade forskningsmagasin och journaler inom entreprenörskap och beteendevetenskap 
kopplat till entreprenörskap och marknadsföring.  (För en lista över publikationer från 
Forlani och Mullins, se referenser). 

I del ett av deras undersökning mäts riskuppfattning genom att undersöknings-
personerna konfronteras med fyra fiktiva investeringsalternativ som de sedan på en skala 
får ange hur riskfyllt de tycker att varje enskilt alternativ är och sedan indikera vilket av 
alternativen de skulle välja. (Se enkät i bilaga, sid. 3-7) 

Vi har valt att göra en anpassning av Forlani och Mullins studie för att få mer distinkta 
svar. De använder sig av en sjugradig skala där personer skall gradera vilken risk de 
associerar med ett visst investeringsalternativ. Vi har valt att minska denna skala till fyra 
steg och på så sätt minska risken att respondenten svarar mittenalternativet och för att få 
mera extrema svar exempelvis ettor och fyror. Detta kunde eventuellt ha haft stora 
negativa konsekvenser på empirin eftersom respondenterna nu mera tydligt kan välja 
mittenalternativen för att slippa de extrema svarsalternativen. Men vid test av enkäten, 
och även senare vid analys av data, har vi inte kunnat påvisa att detta inverkat menligt 
på resultaten.  

I del två mäts riskbenägenhet genom att presentera ett antal val mellan två alternativ där 
det ena av alternativen är helt utan risk – det vill säga att det är helt säkert – och det 
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andra alternativet uttrycker en sannolikhet för ett visst utfall, en viss risk. (Se enkät i 
bilaga, sid. 8-9) 

3.4.1.1  Kompletterande frågor kring riskuppfattning och riskbenägenhet 
För att försöka få ytterligare förståelse för hur entreprenörer tänker i förhållande till risk 
valde vi att utöka Forlani och Mullins experiment ovan med frågor som bestod av 
ytterligare val mellan alternativ med vissa förutsättningar och ett antal olika sannolika 
utfall. I samband med detta frågade vi hur respondenten trodde att de skulle agera givet 
att vi ändrar olika bakomliggande förutsättningar för att se om personen tror att hans 
eller hennes riskuppfattning och riskbenägenhet skulle ändras.  

Sammantaget anser vi att dessa frågor ger oss en bra bild av entreprenörens 
riskbenägenhet, riskuppfattning, och hur personen generellt tänker i förhållande till risk i 
olika valsituationer.  

3.4.2 Personlighetstest 
Enligt ett par av våra hypoteser är vi intresserade av att studera om entreprenörskap och 
riskbenägenhet/riskuppfattning på något sätt sammanfaller med personlighetsdrag 
utöver riskbenägenhet. För detta valde vi att utveckla ett formulär där respondenten 
konfronteras med två motstående adjektiv eller påståenden och ska sedan placera in sig 
på en skala mellan dessa begrepp beroende på hur starkt han eller hon känner igen sig i 
de båda adjektiven eller påståendena.  

Utgångspunkten och inspirationen för denna del av enkäten har framförallt varit Myers-
Briggs personlighetsindikator – MBTI (www.myersbriggs.org) som delar in personer i 
personlighetstyper beroende av hur de svarar på olika frågor om hur de ser på sig själva 
och hur de agerar och tänker i olika situationer. Grunden till MBTI är Carl Jungs 
indelning av personer efter temperament eller personlighetstyp. Jung utgick ifrån den 
grundläggande dimensionen extravert – introvert, det vill säga hur folk interagerar med 
omvärlden och hur de samlar energi. Han korsade sedan denna dimension med två 
funktionspar, nämligen: (1) Sinnesförnimmelse – intuition, hur personer tar in 
information och (2) Tanke – känsla, hur personer tar beslut (Sjöberg, 2000). 

Många av ställningstagandena i denna del av enkäten är snarlika och kan nästan tyckas 
vara upprepanden av samma fråga flera gånger. Vi har valt att göra på det sättet för att 
undvika att värdeladdade ord får för stort genomslag i hur respondenten ställer sig till 
olika ord och uttryck. Genom att framställa samma ställningstagande på flera olika sätt 
minimerar vi den risken samtidigt som vi kan använda dessa ord som en kontroll för att 
se om respondenten är konsekvent i sina svar.  Detta är extra viktigt eftersom delar av 
enkäten är översatt från engelska till svenska.  

Vi har dock valt att inte primärt dela upp respondenterna i olika personlighetstyper som 
MBTI gör utan fokuserat oss på att undersöka om det över huvud taget kan finnas något 
samband mellan olika personlighetsdrag och entreprenörskap, riskbenägenhet och/eller 
riskuppfattning. Detta genomför vi genom att studera de fyra dimensionerna av 
personlighet som MBTI bygger på – var för sig och jämföra resultaten i de olika 
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grupperna. Om vi ser ett sådant samband kommer vi titta närmare på de olika 
dimensionerna av personlighet som MBTI är uppbyggt på.  

En av anledningarna till att vi valde just MBTI testet för vår studie är att vi i vårt sökande 
efter olika personlighetsdrag som anses passa in på entreprenörer hittade en studie 
(Emerson & Taylor 2003) som identifierade olika personligheter hos studenter genom att 
använda MBTI, och studerade vilka personlighetstyper som gjorde bäst ifrån sig givet 
vissa bakomliggande kriterier. Vi tyckte detta kändes lovande och fann vid vidare 
forskning kring vilket personlighetstest som skulle passa bäst in i vår studie att MBTI ser 
enligt vår uppfattning ut att vara ett av de vanligast förekommande personlighetstesterna 
när det gäller att utvärdera hur lämpliga olika individer är för olika yrkesroller baserat på 
deras personlighetsdrag. Andra test som används i dessa sammanhang är till exempel 
Edwards Personal Preference Schedual (EPPS), och Jackson Personality Inventory (JPI). 
Huefner (1996) 

Ytterligare en anledning till att MBTI testet passade vår studie är att vi, efter idoga 
efterforskningar inte kunde hitta några personlighetstest på svenska som skulle passa oss 
samtidigt som MBTI kategorilista passade vår undersökning, då deras 
personlighetsdimensioner stämmer väl överens med dem som andra forskare studerat (se 
teorigenomgången). Nästa steg var att skapa ett svenskt test som byggde på de kategorier 
som vi fann i Emerson & Taylors (2003) studie kring personligheter. Vi har provat 
enkäten på ett antal ”testpersoner”, som fick utvärdera den här delen av enkäten för att 
minimera risken för att vi använder oss av värdeladdade ord som riskerar att 
respondenten styrs i en viss oönskad riktning. Detta skulle eventuellt kunna ha medfört 
att enkäten inte mäter det vi vill att den ska mäta (Dahmström, 1991). Testpersonerna fick 
först gå igenom de svenska ord som vi hade tänkt använda i enkäten och sedan efter viss 
revidering av orden fick de återigen läsa igenom den engelska översättningen.  

(Se mer om Myers Briggs Personlighetsindikator i bilaga 2).  

3.4.3 Bakgrundsinformation  
I detta avsnitt av enkäten ställer vi frågor till respondenterna som klargör vilka av de 
tillfrågade som kan klassificeras som entreprenörer enligt vår definition att de ska ha 
startad ett eller flera företag. Det kan vara så att personer i icke-entreprenörgruppen 
eventuellt kan klassificeras som Entreprenörer givet en annan definition än den som vi 
har i denna uppsats. Frågorna i detta avsnitt av enkäten handlar om individernas 
bakgrund generellt och specifikt som entreprenörer. Vidare frågar vi respondenterna om 
deras riskuppfattning har förändrats genom åren och i så fall om positiva eller negativa 
investeringar har varit den avgörande faktorn. Andra frågar som vi ställer till 
entreprenörerna är exempelvis om de har blivit mer eller mindre positiva till olika 
investeringar, eller om de har blivit mer försiktiga eller mer djärva till nya 
investeringsmöjligheter givet att de har svarat att deras riskuppfattning har förändrats.  
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Ex:  
Hur tror du att ditt beteende förändrats i förhållande till risk och nya investeringar? 
Framförallt genom att du: 

a) blivit mer positiv till nya investeringsmöjligheter i nya företag 
b) blivit mindre positiv till nya investeringsmöjligheter i nya företag 

Vi ställer även frågor kring respondentens ålder och kön för att möjligen kunna finna 
samband mellan riskbenägenhet och kön och utbildning.   

3.5  Urval och datainsamlingsmetod för enkäter 
Urvalet av respondenter har vi genererat genom att har lyckats knyta kontakter med 
organisationer som arbetar med entreprenörer bland andra; EntreprenörsCenter 
(www.entreprenorscenter.se), Svenska Uppfinnareföreningen (www.invent.se),  
Swedbank (Föreningssparbanken), och Ideagenten (www.ideagenten.se),  via dessa 
centralt gått ut med en förfrågan via E-mall om intresse av att medverka i 
enkätundersökningen. Totalt kontaktades cirka 300 entreprenörer. Detta gjordes för att 
minimera bortfall och för att få de individer som var villiga att svara på enkäten och som 
ansåg sig själva vara entreprenörer. Vidare skickade respondenterna tillbaka enkäten till 
oss antingen visa E-mall eller per post beroende på eget val. Vi har också sökt 
entreprenörer i våra respektive sociala kretsar.    

Enkäten sattes på prov vid ett relativ tidigt stadium i utdelningen av den genom ett antal 
testpersoner fick gå igenom och ha synpunkter på enkätfrågorna och utformningen. , 
Denna testgrupp (om än bara 7 personer) reflekterar vårt urval, det vill säga 
entreprenörer och icke-entreprenörer i en spridd yrkesmässig, social, åldersmässig och 
könsmässig uppdelning. Denna grupps huvudsakliga uppgift var att identifiera vissa 
svagheter och oklarheter med enkäten för att underlätta för våra huvudrespondenter. 

Då vi också undersöker individer med hög riskbenägenhet som grupp – som med stor 
sannolikhet inte till 100 procent sammanfaller med entreprenörsgruppen – mot en grupp 
av personer med låg riskbenägenhet, kommer samtliga individer som svarat på enkäten, 
det vill säga både icke-entreprenörer och entreprenörer, även att kategoriseras på den 
dimensionen och användas i studien.   

3.6 Litteraturstudier 
För att få en förståelse för teoribildningen och empirisk forskning inom området och 
därigenom utveckla syfte, problemställning och hypoteser har vi sökt litteratur främst via 
Stockholms Universitetsbiblioteks olika databaser (http://www.sub.su.se). Vi har sökt 
både ämnesvis och via författare som vi förstått har varit och är, framstående forskare 
inom ämnet. Vi har även sökt litteratur och forskning via sökmotorn Google 
(http://www.google.se). 

Sökorden har varierat över tiden vartefter vi fått en större förståelse för ämnet, och 
eftersom den mesta litteraturen finns på engelska har sökorden varit både på engelska 
och svenska; entreprenör, entrepreneur, entreprenörskap, entrepreneurship, +risk, 
+riskbeteende, +riskbenägenhet, +”risk propensity”, +riskuppfattning, +”risk perception”, 
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+”risk framing”, +beteende, ”behaviour”, +personlighet, +”personality”, 
+personlighetsdrag, +”personal traits”, +attityd, +”attitude”, +psykologi, +psychology, 
+socialpsykologi, +”social psychology”, +beslut, +decision, +beslutsprocesser, +”decision 
processes”, +självtillit,  +”self confidence”, +”self efficacy”, +kontrollbehov, 
+kontrollillusion, +”locus of control(-e)”, +”illusion of control(-e)” +prestationsbehov, 
+”need for achievement”, +karaktäristika, +characteristics, +feature, +narcissism, , 
+självständighet, +självförtroende, personlighetstest, ”personality test”, Jung, Big 5, 
Myers Briggs, riskkapitalister, ”venture capitalists”, entreprenörscenter, 
uppfinnarförening. Kombinationer av dess ord har naturligtvis förekommit för att 
begränsa antalet träffar, och hitta mer relevant litteratur. 

Referenslistor i den funna litteraturen har också använts för att söka ytterligare 
information i ämnet. 

3.7 Källkritik  

3.7.1 Litteratur 
Vi har varit öppna för olika uppfattningar och infallsvinklar i den litteratur vi läst. 
Samtidigt har vi i möjligaste mån utgått ifrån källor som refereras flitigt och som är 
publicerade i vetenskaplig facklitteratur inom det berörda ämnet. De teorikopplingar 
som vi redogör i början av uppsatsen baseras på litteratur som är relevant för vår studie. 
Vi har valt att inleda uppsatsen med vad vi anser vara en nödvändig bakgrundssektion 
för att läsaren ska få en inblick och förstående i vår huvudsakliga teori. Vi anser även att 
denna backgrundsinformation är nödvändig med tanke på att den långa tidsperiod som 
teorier kring risk har förnyats och utvecklats. Vidare har vi valt att tillämpa en sektion till 
förklaringar och definitioner för att klargöra dessa ords mening för att läsaren ska ha en 
klar bild av vad vi menar med vissa ord och begrepp. Teorigenomgången är baserad på 
vad vi anser vara den mest aktuella teorin och forskningen angående riskbenägenhet, 
riskuppfattning och hur de påverkar risktagandet hos individer.  

3.7.2 Enkäten 
De enkäter som respondenterna har fyllt i utgör en väsentlig del av vår uppsats. De 
personer som har medverkat försöker eventuellt att få sitt företag, eller affärsidé att 
framstå i god dager om han eller hon får chansen. Vi är medvetna om denna risk och har 
i största mån försöka att minimera frågor som rör företagets förmåga, styrskick och 
affärsidé. Vi har som syfte att enbart undersöka entreprenörens riskbeteende och inte 
företaget eller affärsidén.     

Vi har också så tydligt som möjligt förklarat för respondenten att han eller hon kommer 
vara helt anonym för oss och våra läsare. Respondentens enskilda svar kommer inte att 
analyseras var för sig utifrån vem som svarat. Detta anser vi sammantaget kommer att 
minimera risken för att respondenten svarar vad han eller hon tror att vi letar efter. 
Samtidigt som vi anser att respondenterna kommer att svara mera ärligt eftersom vissa 
frågor är personliga, framförallt i personlighetstest och bakgrunds delen (Se avsnitt 
svagheter för mera information). 
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4. Empiri 

4.1 Urvalet 
Vi skickade ut förfrågan till olika entreprenörsorganisationer (Entreprenörcenter, 
Idéagenten, Uppfinnareföreningen och Swedbank/Föreningssparbanken) för att få hjälp 
att nå entreprenörer som ville svara på vår enkät. Då förfrågan gick ut via centrala 
funktioner på de olika centrena har vi inte full kontroll på hur många entreprenörer som i 
slutänden fick vår förfrågan. Vi har också sökt kontakt med entreprenörer genom våra 
egna nätverk. En uppskattning är att vi nått cirka 300 entreprenörer varav 26 stycken 
svarat på enkäten. Vad det gäller gruppen icke-entreprenörer har vi sökt respondenter i 
våra respektive nätverk och försökt kontrollera urvalet till att omfatta olika 
utbildningsnivåer och inriktningar likväl som åldersmässigt och könsmässigt. 
Uppskattningsvis har vi här nått cirka 100 personer varav 15 svarat. Sammantaget har vi 
haft en svarsfrekvens på uppskattningsvis cirka 10 procent.  

I vårt slutliga urval på 41 respondenter har vi en viss skevhet mot män, 60 procent av 
vårt urval är män. I gruppen entreprenörer, 26 respondenter, har vi fått en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män, med en viss överrepresentation av kvinnor och i 
gruppen icke-entreprenörer, 15 respondenter, har vi en stor skevhet mot män – hela 13 
stycken är män.   

Åldersmässigt ligger de flesta mellan 25 och 45 år.  

Tabell 4:1 Åldersfördelning  
Åldersgrupp Antal totalt 

urval Procent 
Antal 

entreprenörer Procent 
Antal Icke 

entreprenörer Procent 
 Upp till 25 4 9.80% 2 7.69% 2 13.33% 
26-35 14 34.15% 6 23.08% 8 53.33% 
36-45 9 21.95% 5 19.23% 4 26.67% 
46-55 3 7.32% 3 11.54% 0 0.00% 
56-65 9 21.95% 8 30.77% 1 6.67% 
65- 2 4.88% 2 7.69% 0 0.00% 
Antal 41 100% 21 100% 15 100% 
 

Utbildningsmässigt liknar grupperna också varandra i fördelningen mellan olika 
utbildningar. Större delen av respondenterna är ekonomer eller ingenjörer, eller har 
annan eftergymnasial utbildning. 
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Tabell 4:2 Utbildning  
Åldersgrupp Antal 

totalt 
urval Procent 

Antal 
entreprenörer Procent 

Antal Icke 
entreprenörer Procent 

Ekonom/marknadsekonom 17 36.17% 6 30.00% 7 46.67% 
Konst/Design 2 4.26% 1 5.00% 0 0.00% 
Reklamskola 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Ingenjör/Annan teknisk 13 27.66% 5 25.00% 3 20.00% 
Annan eftergymnasial 9 19.15% 5 25.00% 2 13.33% 
Ingen eftergymnasial 6 12.77% 3 15.00% 3 20.00% 
Gymnasial 
specialutbildning 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Respondenterna i entreprenörsgruppen uppger att de företag de startat och drivit nästan 
uteslutande är enmansföretag, eller företag med 10 anställda eller mindre (80% av 
urvalet). 

4.2 Test av hypotes: Riskbenägenhet 

4.2.1 Hypotes 1: Entreprenörer har högre riskbenägenhet än 
icke-entreprenörer.  
     

Tabell 4:3 Personlighetsdrag och riskbenägenhet 
Riskbenägenhet Procent Antal  

Entreprenörer 58 % 15 
Icke-entreprenörer 40 % 6 

Genomsnitt 51 % 21 
  

Ovanstående diagram visar andelen personer i vår målgrupp med hög riskbenägenhet 
uppdelat på entreprenörer och icke-entreprenörer.  Denna tabell visar alltså inte de 
personer som uppvisade en lägre riskbenägenhet än medelvärde utan enbart de som har 
ett högre värde. 19 av de totalt 41 respondenterna uppvisade en lägre riskbenägenhet än 
genomsnittet och 21 av 41 uppvisade en högre riskbenägenhet.  

Riskbenägenhet har vi definierat utifrån de val respondenterna gjort i frågorna 13-18. 
Varje svar som innebär att de tar risk ger en poäng och varje svar som innebär att de 
undviker risk ger 0 poäng. På de 6 frågorna kan de alltså maximalt få 6 poäng. Ett 
genomsnittligt poängvärde räknas ut genom att addera samtliga respondenters poäng 
och dividera med antalet respondenter. Om den enskilda respondenten har fler poäng än 
genomsnittet definieras han eller hon som Riskbenägen. 

För fråga 13 gäller att om respondenten väljer ett alternativ som han eller hon uppfattat 
som mer riskfyllt än deras genomsnittliga riskuppfattningspoäng för de fyra alternativen 
får de en poäng. Det vill säga – om de väljer ett alternativ som de ser som riskfyllt får de 
poäng. 

För fråga 14-18 gäller att om respondenten väljer ett alternativ som innebär en risk får de 
1 poäng – om de väljer det säkra alternativet får de 0 poäng. 
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Skillnaden i riskbenägenhet mellan entreprenörer och icke-entreprenörer är märkbar och 
tyder på att entreprenörerna har en högre grad av riskbenägenhet jämfört med icke-
entreprenörer. 58 procent av entreprenörerna har hög riskbenägenhet, jämför med 40 
procent för gruppen icke-entreprenörer.  

4.3 Test av hypoteser: Personlighet 
 
4.3.1 Hypotes 2A: Individer med hög riskbenägenhet kommer 
som grupp att uppvisa homogena personlighetsdrag, som 
skiljer sig ifrån individer med låg riskbenägenhet.  
 

Tabell 4:4 Personlighetsdrag och Riskbenägenhet  
Riskbenägenhet  Icke-riskbenägna 

Svarsalternativ Antal Procent   Svarsalternativ Antal Procent 
 E (Extrovert) 12 57.14%    E (Extrovert) 11 55.00% 
 I (Introvert) 9 42.86%    I (Introvert) 9 45.00% 
        
N (Intuition) 5 23.81%   N (Intuition) 5 25.00% 
S (Sinnes- 
förnimmelse) 16 76.19%   

S (Sinnes- 
förnimmelse) 15 75.00% 

        
P (Uppfattning) 13 61.90%   P (Uppfattning) 12 60.00% 
J (Bedömning) 8 38.10%   J (Bedömning) 8 40.00% 
        
T (Tanke) 14 66.67%   T (Tanke) 11 55.00% 
F (Känsla) 7 33.33%   F (Känsla) 9 45.00% 
  
I ovanstående tabell presenterar vi relationer mellan personlighetsdrag och hög 
riskbenägenhet hos respondenterna. Dessa individer uppvisar en riskbenägenhet som är 
över medelvärdet för riskbenägenhet. Det är viktigt att poängtera att dessa respondenter 
kan vara antingen entreprenörer eller icke-entreprenörer.  

Empirin i tabell 2 och 3 kommer ifrån de personlighetstest som vi använde oss av för att 
identifiera olika personlighetstyper. Personlighetstestet bestod av ett två stycken motsatta 
ord eller påståenden som respondenten skulle markera på en skala ett till fyra beroende 
på vilket av alternativen respondenten associerade sig själv med starkast.  

Empirin i tabellen tyder på att individer med högre riskbenägenheten har ett homogent 
personlighetsdrag, men som inte i någon större utsträckning skiljer sig ifrån personer 
med låg riskbenägenhet. Det vill säga; vi kan inte, utifrån detta, med säkerhet säga att 
riskbenägna personer skiljer sig från icke riskbenägna vad gäller personlighet. 
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4.3.2 Hypotes 2B: Entreprenörer som grupp har homogena 
personlighetsdrag, som skiljer sig ifrån icke-entreprenörer. 
 
Tabell 4.5 Skillnader i personlighetsdrag mellan entreprenörer och icke-entreprenörer  

Icke-entreprenörer  Entreprenörer 
Svarsalternativ Antal  Procent   Svarsalternativ  Antal  Procent  
 E (Extrovert) 7 46.67%    E (Extrovert) 16 61.54% 
 I (Introvert) 8 53.33%    I  (Introvert) 10 38.46% 
       
N (Intuition) 4 26.67%   N (Intuition) 6 23.08% 
S (Sinnes- 
förnimmelse) 11 73.33%   

S (Sinnes- 
förnimmelse) 20 76.92% 

       
P (Uppfattning) 8 53.33%   P (Uppfattning) 17 65.38% 
J (Bedömning) 7 46.67%   J (Bedömning) 9 34.62% 
       
T (Tanke) 7 46.67%   T (Tanke) 18 69.23% 
F (Känsla) 8 53.33%   F (Känsla) 8 30.77% 
  

Tabellen ovan visar entreprenörers och icke-entreprenörers personlighetsdrag enligt 
personlighetstestet i enkäten. Tabellen är uppdelad efter olika personlighetsdimensioner 
för att undersöka hur de både grupperna skiljer sig i personlighet.  
 
Icke-entreprenörers personlighetsdrag är ganska svåra att identifiera eftersom 
skillnaderna mellan de olika personlighetsdimensionerna är relativt liten. Den av de fyra 
delarna som går att dra slutsatser ifrån är personlighetsdimensionen S och N eftersom 
empirin avspeglar en stor skillnad gentemot de andra delarna. Å andra sidan är detta 
inget särskiljande drag från entreprenörsgruppen. 
 
Entreprenörsgruppen uppvisar däremot tydligare drag, enligt tabellen ovan, som skiljer 
sig mot icke-entreprenörsgruppen. Deras personlighetstyp som grupp betraktat enligt 
MBTI är ganska tydligt ESTP (se bilaga 3 för mera information)..  

4.4 Test av hypoteser: Riskuppfattning  
Forlani och Mullins (2001) studie delar upp en individs riskuppfattning i två delar: 
”Chance of loss perception” – uppfattningen av sannolikheten för förlust - och ”Size off 
loss perception” - uppfattningen av storleken på förlusten. Dessa samverkar och ger den 
totala uppfattningen av risken i ett givet investeringsalternativ.  

De olika investeringsalternativen i vår enkät; GRÖN, VIT, LILA och GUL är uppbyggda 
på denna uppdelning av riskuppfattningen. Två av dem (GRÖN och GUL) har större 
spridning i potentiellt utfall än de två andra och två av dem (GRÖN och LILA) har en 
större potentiell förlust i pengar räknat. GRÖN är alltså utformat att uppfattas som mest 
riskfyllt på de två dimensionerna och VIT att uppfattas som minst riskfyllt.  
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Tabell 4:6 Riskfaktorer i de olika alternativen 
 Spridning i potentiellt 

utfall 
Potentiell förlust i 
pengar 

GRÖN Hög Hög 
GUL Hög Låg 
LILA Låg Hög 
VIT Låg Låg 

4.4.1 Hypotes 3A: Entreprenörer kommer i samma investerings-
val att uppfatta mindre risk än icke-entreprenörer 
I sammanställningen nedan kan vi se att respondenterna uppfattat alternativen i enlighet 
med utformningen som beskrevs i avsnittet ovan. Precis som de gjorde i Forlani och 
Mullins (2001) studie. Respondenten ombeds i vår enkät uppskatta hur stor risk han eller 
hon ser i vart och ett av de fyra investeringsalternativen på tre fyrgradiga skalor. Utifrån 
dessa svar räknas sedan riskuppfattningspoängen per alternativ ut. 

Riskuppfattningspoängen räknas ut genom att addera poängen från de tre skalorna (se 
bilaga 4) och dela summan med tre. Eftersom den översta skalan är omvänd mot de två 
andra måste hänsyn till detta naturligtvis tas vid beräkning.  

Våra resultat av denna del av enkäten stämmer överens med Forlani och Mullins resultat 
från deras studie 2001. Förhållandena mellan poängen för de olika alternativen följer 
Forlani och Mullins resultat väl. Den genomsnittliga riskuppfattningspoängen är högst 
för GRÖN och lägst för VIT för båda grupperna entreprenörer och icke-entreprenörer. 
Näst mest riskfyllt upplevs LILA vara och näst minst riskfyllt upplevs GUL vara. 

Vi kan i sammanställningen nedan se en viss tendens till att Hypotes 3A stämmer – den 
totala riskuppfattningspoängen är större för icke-entreprenörer (2.56) än för 
entreprenörer (2.49), vilket tyder på att de som grupp ser större risk än entreprenörer 
som grupp. Genomsnittet för hela urvalet är 2.52. 

Tabell 4:7 Genomsnittlig riskstatistik och val mellan de olika alternativen. Uppdelning på 
entreprenörer och icke-entreprenörer 
 Genomsnittlig 

riskpoäng 
totalt 
målgruppen 
(utifrån en 4 
gradig skala) 

Antal 
respondenter 
som valt 
alternativet 
(Totalt 
målgruppen) 

Genomsnittlig 
riskuppfattnings- 
poäng 
entreprenörer  
(4 gradig skala) 

Standard-
avvikelse 

Antal 
entreprenörer 
som valt 
alternativet 

Genomsnittlig 
riskuppfattnings- 
poäng icke- 
entreprenörer  
(4 gradig skala) 

Standard- 
avvikelse 

Antal icke-
entreprenörer 
som valt 
alternativet  

GRÖN 3.24 10 3.15 0.74 7 3.40 0.68 3 
GUL 2.8 0 2.86 0.81 0 2.69 0.68 0 
LILA 2.6 13 2.14 0.70 8 2.47 0.70 5 
VIT 1.76 16 1.82 0.57 9 1.67 0.63 7 

Genomsnittlig 
Riskuppfattningspoäng 

2.52 39 2.56 0.47 24 2.49 0.46 15 
 

Genomsnittlig 
Riskuppfattningspoäng 

för det val 
respondenterna gjort 

2.1  2.33   2.00   
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Tabell 4:8 Genomsnittlig riskstatistik och val mellan de olika alternativen. Forlani och Mullins 
studie från 2001 som jämförelse med vår studie. 
 Forlani och Mullins 

(7 gradig skala) 
Standard- 
avvikelse 

Antal respondenter som valt 
alternativet (Forlani och Mullins 
(2001) 

GRÖN 5.57 1.22 10 
GUL 4.53 1.43 3 
LILA 3.19 1.34 39 
VIT 1.97 0.96 26 

 
Går vi istället in och tittar på varje enskilt alternativ blir skillnaderna större och vi kan se 
ett visst mönster. I de alternativ där förlusten kan bli störst ser entreprenörer mindre risk 
än icke-entreprenörer. För GRÖN är poängen för entreprenörer 3.15 medan den för icke-
entreprenörer är 3.40. För LILA är poängen för entreprenörer 2.14 och för icke-
entreprenörer 2.47. I fallen där sannolikheten för förlust är störst GUL och VIT är 
poängen den omvända – där ser istället entreprenörerna störst risk. Detta tyder på att 
entreprenörer fokuserar mer på sannolikheten för förlust än storleken på förlusten. 

Om vi tittar på de val entreprenörer och icke-entreprenörer gjort i denna del av enkäten 
kan vi något överraskande se att en stor andel av entreprenörerna valt alternativ GRÖN, 
vilket är det alternativ som uppfattas som störst risk – detta går emot Forlani och Mullins 
studie. VIT är dock det alternativ som valts av flest respondenter i båda grupperna och 
det är också det alternativ som båda grupperna anser är förknippat med minst risk. Dock 
är spridningen mellan alternativen GRÖN, VIT och LILA så jämn i entreprenörsgruppen 
att det är svårt att dra några slutsatser av detta. GUL som innebär stor sannolikhet för 
förlust, i samband med att det är relativt lite pengar involverade, undviks av båda 
grupperna. I Forlani och Mullins studie valde de flesta respondenterna alternativ LILA 
och undvek GUL. 

4.4.2 Hypotes 3B: Individer med hög riskbenägenhet kommer i 
samma investeringsval att uppfatta mindre risk än personer 
med låg riskbenägenhet 
Även i denna uppdelning har de båda grupperna rangordnat alternativen som förutsett. 
Dock kan vi i detta fall inte se någon skillnad mellan grupperna i hur de uppfattar den 
totala risken i alternativen. Både gruppen Riskbenägna och gruppen Icke riskbenägna har 
en total riskuppfattningspoäng på 2.52. 

Går vi in på de enskilda alternativen och tittar ser vi dock skillnader. Dock inte några 
skillnader som i någon högre grad styrker eller förkastar vår hypotes. Gruppen 
riskbenägna upplever alternativen LILA och VIT som mindre riskfyllda än gruppen Icke 
riskbenägna. Gruppen Icke riskbenägna uppfattar GRÖN och GUL som mindre 
riskfyllda än gruppen Riskbenägna gör. Om vi tittar på graden av spridning i resultaten – 
sannolikhet för förlust – och storleken på potentiell förlust skulle detta kunna tyda på att 
gruppen Riskbenägna uppfattar större risk där spridningen i utfall (sannolikheten för 
förlust) är stor. Medan gruppen Icke riskbenägna uppfattar mer risk där storleken på den 
eventuella förlusten är hög när de värderar ett alternativ.  
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Om vi tittar på andelen entreprenörer i grupperna är det en större andel i gruppen 
Riskbenägna än bland Icke riskbenägna. Av de 3 som väljer alternativ GRÖN i gruppen 
Icke riskbenägna är 2 entreprenörer, vilket kan tyda på en större riskbenägenhet hos 
entreprenörerna. Urvalet är dock för litet för att dra några säkra slutsatser ur detta. 

Tabell 4:9 Genomsnittlig riskstatistik och val mellan de olika alternativen. Uppdelning på 
entreprenörer och icke-entreprenörer 
 Genomsnittlig 

riskpoäng 
totalt 
målgruppen 
(utifrån en 4 
gradig skala) 

Antal 
respondenter 
som valt 
alternativet 
(Totalt 
målgruppen) 

Genomsnittlig 
riskuppfattnings- 
poäng 
Riskbenägna 
(4 gradig skala) 

Standard-
avvikelse 

Antal 
Riskbenägna 
som valt 
alternativet 
(Varav 
entreprenörer) 

Genomsnittlig 
riskuppfattnings- 
poäng Ej 
riskbenägna  
(4 gradig skala) 

Standard- 
avvikelse 

Antal ej 
riskbenägna 
som valt 
alternativet  
(Varav 
entreprenörer) 

GRÖN 3.24 10 3.35 0.79 7 (5) 3.13 0.64 3 (2) 
GUL 2.8 0 2.94  0.43 0  2.65  0.69 0 
LILA 2.6 13 2.19 0.73 7 (5) 2.33 0.83 6 (3) 
VIT 1.76 16 1.59 0.43 6 (4) 1.95 0.68 10 (5) 

Genomsnittlig 
Riskuppfattningspoäng 

2.52  2.52 1.19  2.52 0.68  

Genomsnittlig 
Riskuppfattningspoäng 

för det val 
respondenterna gjort 

2.1  2.29 0.48  1.95 0.46  

  
4.5 Test av hypotes: Tidigare erfarenhet  

4.5.1 Hypotes 4: Entreprenörer ändrar sin syn på risk utifrån 
sina tidigare erfarenheter.  
De flesta entreprenörerna, 80 procent, menar att deras investeringserfarenheter ur ett 
ekonomiskt perspektiv har varit positiva. De som angett i fråga 75:3 i enkäten att de har 
misslyckade företag bakom sig har nästan uteslutande även haft framgångsrika företag 
bakom sig. Endast i 3 av de 9 misslyckade fallen i tabellen nedan handlar det om 
individer som enbart har misslyckade projekt bakom sig. I de övriga 9 har de ett eller 
flera Mycket lyckade eller Ganska lyckade projekt bakom sig.  

Tabell 4:10 Tidigare erfarenheter hos entreprenörer 
Tidigare erfarenheter av egna företag Antal respondenter Antal företag 
Mycket lyckade 14 22 
Ganska lyckade 10 17 
Misslyckade 9 9 

 
60 procent (14 stycken) av entreprenörerna anser inte att de utsatt sig eller sitt företag för 
betydande risker genom sina investeringar, medan resterande hela 40 procent (9 stycken) 
däremot anser sig gjort det. (3 av entreprenörerna valde att inte svara på denna och de 
följande frågorna.) 

60 procent (14 stycken) av entreprenörerna menar vidare att de ändrat sin syn på risk och 
risktagande med anledning av sina tidigare erfarenheter, av dessa 14 menar 9 att de 
främst blivit påverkade av sina positiva erfarenheter och 5 att de främst blivit påverkade 
av sina misslyckade projekt. Detta kanske inte är så överraskande då hälften av 
entreprenörerna bara haft positiva erfarenheter, och av de 9 som haft dåliga erfarenheter 
har 6, som nämndes tidigare, också haft en eller flera goda erfarenheter. 
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På frågan om hur deras beteende påverkats i förhållande till risk svarade 13 stycken att 
de blivit mer försiktiga och bara 2 att de blivit mer djärva, 15 stycken svarade att de blivit 
mer noggranna att undersöka fakta och bara 2 att de blivit mindre noggranna och går 
mer på magkänsla. Detta tyder sammantaget på en större försiktighet - däremot svarade 
10 stycken att de blivit mer benägna att satsa egna pengar i nya projekt vilket skulle 
kunna tyda på större riskbenägenhet.  
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5. Diskussion 

Vi ställde inledningsvis i denna uppsatsen tre frågor: (1) kan det vara så att individer som 
startar företag uppfattar risk annorlunda än individer som inte väljer att starta företag? 
(2) Stämmer den spridda uppfattningen om att entreprenörer är mer riskbenägna än 
andra? (3) Vilka faktorer kan förklara skillnader i riskbenägenhet och riskuppfattning? 

Genom vår undersökning har vi kommit något närmare svaren. När det gäller fråga (1) 
och (2) visar våra resultat, i enlighet med Forlani och Mullins (2001) samt March och 
Shapira (1987), att entreprenörer faktiskt ser risk annorlunda än den grupp vi kallar Icke 
entreprenörer. De väljer investeringsalternativ inte bara utifrån den risk alternativet 
faktiskt uppvisar i form av sannolika utfall. De påverkas också av den risk de uppfattar i 
varje enskilt alternativ och den risk alternativen rent objektivt besitter. Entreprenörerna i 
vår undersökning ser mindre risk än icke-entreprenörerna i de alternativ där den 
potentiella förlusten (och vinsten är stor). Entreprenörerna i vår undersökning valde 
också alternativ med stor potentiell förlust, precis som entreprenörerna i Forlani och 
Mullins (2001) studie (62 procent valde såna alternativ mot 51 procent av Icke 
entreprenörerna). Risken för en stor förlust kanske uppvägs av en likaledes stor chans till 
vinst.  

Resultaten visar också att entreprenörer som grupp skiljer sig från gruppen icke-
entreprenörer på flera olika dimensioner; De uppvisar en homogen och tydlig 
personlighet i jämförelse med icke-entreprenörerna – de skiljer sig också både i 
riskuppfattning och i riskbenägenhet.  

Intressant att konstatera är dock att våra resultat visar att gruppen Riskbenägna individer 
inte skiljer sig på ett lika tydligt sätt från gruppen icke riskbenägna såsom entreprenörer 
från icke-entreprenörer. De personer vi kategoriserar som Riskbenägna har enligt vår 
studie inga tydliga och homogena personlighetsdrag som skiljer sig nämnvärt från 
gruppen icke riskbenägna såsom gruppen entreprenörer jämfört med icke-entreprenörer. 
Det ligger också nära till hands att anta att den lilla skillnaden vi ser mellan Riskbenägna 
och icke riskbenägna har att göra med att en majoritet av de riskbenägna också är 
entreprenörer. 

Även om gruppen entreprenörer uppvisar en hög riskbenägenhet som grupp betraktat 
verkar det utifrån våra resultat att döma vara andra faktorer än riskbenägenhet som är 
utmärkande för denna grupp och deras val att bli entreprenörer. Vi finner som sagt en 
tendens till att entreprenörer som grupp har en tydlig personlighetsprofil ESTP som 
enligt Myers Briggs innebär en personlighet som har följande karaktäristika:  

Flexible and tolerant, they take a pragmatic approach focused immediate results. Theories 
and conceptual explanations bore them – they want to act energetically to solve the 
problem. Focus o n the here-and-now, spontaneous, enjoy each moment that they can be 
active with others. Enjoy material comforts and style. Learn best through doing 
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Dessa karaktäristika tycker vi stämmer bra överens med resultaten från till exempel Chell 
(1990) som menade att entreprenörer är: Proaktiva, ”möjlighetssökare”, Innovativa, 
Niche/Profil-sökande, Lätt uttråkade, Intuitiva, Skapare av situationer som resulterar i 
förändring och Äventyrslystna. 

När det gäller den sista frågan som handlar om vilka faktorer som skulle kunna förklara 
skillnaderna i riskbenägenhet och riskuppfattning kan vi inte peka på några resultat i vår 
studie som ger svar på den. Det krävs förmodligen nya och bättre instrument för att 
svara på denna mycket komplexa fråga, liksom vår övergripande fråga om varför vissa 
individer startar företag trots de dåliga oddsen.  

5.1 Begränsningar 
Eftersom de entreprenörer som valt att svara på vår enkät driver relativt små företag kan 
våra resultat också bara generaliseras till just denna grupp av entreprenörer – småföretag 
eller nystartade företag i tillväxt. Mot bakgrund av att vår studie syftar till att studera 
orsaker till att individer startar företag är just studiet av entreprenörer som driver små 
företag relevant. Det hade dock varit intressant för studien att få fler svar från ett större 
spann av entreprenörstyper, till exempel sådana som driver större och mycket 
framgångsrika företag.  

En svårighet, som också Forlani och Mullins (2001) påpekar när det gäller att utveckla ett 
instrument för att mäta individers riskbenägenhet är att få de fiktiva valen att likna en 
verklig situation. Många yttre faktorer som normalt påverkar en persons riskbenägenhet 
och riskuppfattning kan ha negligerats vilket gör att svaren kanske inte reflekterar hur 
entreprenören skulle ha resonerat i en verklig situation. Vi har dock trots de svårigheter 
Forlani och Mullins (2001) uttrycker med detta i så stor utsträckning som möjligt följt 
deras enkätfrågor utan att vidareutveckla dem. Dels för att det inte varit möjligt för oss 
att på samma sätt som de utveckla och pröva ett eget instrument, dels för att vi ville ha en 
referensram att jämföra våra resultat mot och därmed öka generaliserbarheten i vår 
studie. En begränsning med vår studie blir dock utifrån detta att vi enbart undersökt 
effekterna på förutbestämda investeringsmöjligheter med väldigt liten kringinformation. 
Tänkbara faktorer som vore intressanta att undersöka vidare är faktorer så som 
kompetens, incitament, och ledarstrukturer i grupper och i hela företag. Vi anser att 
vidare forskning kring de ovanstående faktorerna är nödvändig för att få en djupare 
förståelse i vad som är avgörande i entreprenörens val att starta och driva företag.   

5.2 Slutsatser 
Vi har, i och med genomförandet av denna studie, redogjort för vissa faktorer som 
påverkar entreprenörernas riskbenägenhet och investeringsbeslut. Vi hoppas att våra 
resultat, genom att påvisa till exempel peronlighetens inverkan på riskbeslut, kan bidra 
till att förklara varför entreprenörer ibland uppfattas som att de tar annorlunda och 
riskfyllda beslut. Då vår studie påvisar vissa specifika faktorer som beskriver 
entreprenörernas riskbenägenhet menar vi att dessa resultat kan hjälpa både 
entreprenörer och riskkapitalister vid framtida investeringsbeslutet, att ta mer 
välavvägda och förhoppningsvis bättre beslut. Vi visar i vår studie, i likhet med andra 
studier enligt vår teorigenomgång, att entreprenörer både är mer riskbenägna än Icke 
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entreprenörer och att de ser mindre risk i en given situation. Detta kan som vi beskrivit i 
teorigenomgången bero på dels personlighet och dels faktorer som gör att information 
värderas olika till exempel på grund av övertro på sig själva och sin förmåga att 
kontrollera skeenden (locus of control) samt en benägenhet att lite för mycket på 
bristfällig information (the law of small numbers). Detta ger en viss antydan till 
förklaring till att vissa individer negligerar de dåliga utsikterna att lyckas med att starta 
och driva företag, och ändå tar steget. Vi är medvetna om att det är oerhört viktigt för ett 
samhälle att vissa individer kastar sig ut i ovissheten och osäkerheten i att starta företag. 
Våra resultat, mot bakgrund av att så många företag misslyckas, borde ändå visa på att 
vissa individer kanske borde lägga ned mer tid på att bättre undersöka förutsättningarna 
för att lyckas. En större medvetenhet om att dessa olikheter i tänkande och värderande av 
information finns torde hjälpa både entreprenörer och riskkapitalister att bättre förstå 
varandra. 
 
Vi känner dock, som sagt, att enkäten vi utformat kräver mer arbete och ett större urval 
för att ge säkrare resultat och bättre förklara till exempel tidigare erfarenheters inverkan 
på riskuppfattning och riskbenägenhet. De studier vi sett tidigare kring erfarenheter 
handlar främst om erfarenheter av spel i det korta perspektivet (Gärling. T. & Romanus. J, 
2000), Vi vill se mer studier av den verklighet som entreprenören lever i. Experiment som 
pågår över lång tidsrymd som behandlar kapitalintensiva investeringar under längre 
tidsperioder. Vi känner även att en relaterad studie med ett större urval bör genomföras 
för att verifiera vissa resultat som vi fann, och även fylla vissa luckor. Vidare känner vi 
som sagt att även en relaterad kvalitativ undersökning borde genomföras för att reda ut 
frågetecken kring de svar som vår enkät genererade. Andra aspekter som bör utvecklas 
vidare är det personlighetstest vi presenterade. En anledning är att vi genomgående 
under analysen funnit att respondenterna oavsett indelning svarar så att S 
(sinnesförnimmelse) alltid dominerar över N. Detta kan bero på slumpen eller till 
exempel på ett mätfel genererat av otydliga eller felaktigt ställda frågor i 
personlighetstestet. Orsaken till ett sådant fel kan mycket väl vara att testet är översatt 
från engelska till svenska och valet av översättningsord som relaterar till N (Intuition) 
varit mycket känsloladdade och ”skrämt iväg” respondenterna från de svarsalternativen. 
Intuition är annars ett av de karaktäristika som återkommer ofta när det handlar om att 
beskriva entreprenörer – se teorigenomgången av personlighet och entreprenörskap. 
Liknande fel kan ha smugit sig in i den första delen av enkäten då den också är översatt 
men inte tillräckligt testad. 
 
Slutligen: det här är ett mycket intressant, svårgenomträngligt och komplicerat ämne som 
kräver noggranna förberedelser och överväganden för att utveckla bra mätinstrument 
och metoder för kvalitetsstudier. Så länge olika instrument och definitioner av det som 
mäts används i olika studier kommer förmodligen olikheterna i resultat och slutsatser 
också att finnas kvar. Genom att bygga vidare på andra forskares studier anser vi att vi 
bidragit något till ett sådant synsätt som förhoppningsvis på ett konstruktivt sätt kan föra 
diskussionen framåt. 
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Bilaga 1 

Myers Briggs personlighetsindikator 
 
MBTI (Myers Briggs Type Indicator) är ett standardiserat personlighetstest som 
kartlägger och delar in individer i 16 olika kategorier beroende på vad testet visar. MBTI 
testen har sitt ursprung i C. G. Jungs studier angående personers temperament och delar 
in individer i introverta och extroverta personlighetstyper. Där Jung menade att 
extroverta personlighetstyper får sin energi utifrån sin omgivning, och introverta 
personlighetstyper från sitt inre (http://www.myersbriggs.org/).  
 
Isabel Myers (1897-1980) och hennes mor, Katharine Cook Briggs (1875-1968), var 
grundarna till MBTI testet och fortsatte Jungs studier inom området personlighet. Myers 
och Briggs tog dock och expanderades Jungs teorier kring Extroverta - och Introverta 
personlighetstyper till att ytterligare lägga till tre huvudkategorier. Dessa är 
Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, och Judging/Perciving för att få fram en personlighets 
typ som har spår av dessa fyra dimensioner som tillsammans bildar 16 olika 
personligheter. Resultatet reflekteras i en kombination av fyra bokstäver som 
tillsammans bildar en personlighetstyp, exempelvis ENTJ, som står för Extrovert, 
Intuition, Thinking, och Judging. Dessa personer är praktiska, organiserade, 
rutininriktade, tänker logiskt, och är systematiska. (http://www.myersbriggs.org/). (Se 
bilaga för alla personlighetstyper).  
 
De 2 yttersta bokstäverna i personlighetstypen (dvs. E-I och J-P) kallas för attityd eller 
orientering för att de är relaterade till hur en person interagerar med sin omgivning och 
hur denne får energi. Vidare kallas med två mittersta bokstäverna kallas mental funktion, 
eller funktions par för att de är baserade på hur en person tar in och bearbetar 
information (http://www.myersbriggs.org/).    
 
Testen går ut på att ta ställning till olika motstående påståenden och fraser, och sedan 
markera vilket av orden individen identifierar sig med. Antal frågor varierar beroende 
på vilken version man använder. Det finns idag fem stycken versioner av MBTI testet 
som används vi olika tillfällen (http://www.myersbriggs.org/). 
 

MBTI personlighetstest är inte det enda kommersiella personlighetstest. Det finns andra 
som t ex Edwards Personal Preference Schedual (EPPS), och Jackson Personality 
Inventory (JPI). Dessa test försöker även de att identifiera liknande faktorer som MBTI gör, det vill säga skillnader i 
personligheter.   
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Bilaga 2 
MBTI personlighetstyper 

ISTJ 
Quite, serious, earn success by thoroughness and dependability. Practical, 
matter-of-fact, realistic, and responsible. Decide logically what should be 
done and work toward it steadily, regardless of distractions. Take pleasure 
in making everything orderly and organized – their work, their home, 
their life. Value traditions and loyalty. 

ISFJ 
Quiet, friendly, responsible, and conscientious. Committed and steady in meeting their 
obligations. Thorough, painstaking, and accurate. Loyal, considerate, notice and 
remember specifics about people who are important to them, concerned with how others 
feel. Strive to create an orderly and harmonious environment at work and at home 

INFJ 
Seek meaning and connection in ideas, relationships, and material possessions. Want to 
understand what motivates people and are insightful about others. Conscientious and 
committed to their firm values. Develop a clear vision about how best to serve the 
common good. Organized and decisive in implementing their vision 

INTJ 
Have original minds and great drive for implementing their ideas and achieving their 
goals. Quickly see patterns in external events and develop long-range explanatory 
perspectives. When committed, organize a job and carry it through. Skeptical and 
independent, have high standards of competence and performance – for themselves and 
others 

ISTP 
Tolerant and flexible, quiet observers until a problem appears, then act quickly to find 
workable solutions. Analyze what makes things work and readily get through large 
amounts of data to isolate the core of practical problems. Interested in cause and effect, 
organize facts using logical principles, value efficiency. 

ISFP 
Quiet, friendly, sensitive, and kind. Enjoy the present moment, what’s going on around 
them. Like to have their own space and to work within their own time frame. Loyal and 
committed to their values and to people who are important to them. Dislike 
disagreements and conflicts, do not force their opinions or values on others. 

INFP 
Idealistic, loyal to their values and to people who are important to them. Want an 
external life that is congruent with their values. Curious, quick to see possibilities, can be 
catalysts for implementing ideas. Seek to understand people and to help them fulfill their 
potential. Adaptable, flexible, and accepting unless a value is threatened 
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INTP 
Seek to develop logical explanations for everything that interests them. Theoretical and 
abstract, interested more in ideas than in social interaction. Quiet, contained, flexible, and 
adaptable. Have unusual ability to focus in depth to solve problems in their area of 
interest. Skeptical, sometimes critical, always analytical. 

ESTP 
Flexible and tolerant, they take a pragmatic approach focused immediate results. 
Theories and conceptual explanations bore them – they want to act energetically to solve 
the problem. Focus o n the here-and-now, spontaneous, enjoy each moment that they can 
be active with others. Enjoy material comforts and style. Learn best through doing 

ESFP 
Outgoing, friendly, and accepting. Exuberant lovers of life, people, and material 
comforts. Enjoy working with others to make things happen. Bring common sense and a 
realistic approach to their work, and make work fun. Flexible and spontaneous, adapt 
readily to new people and environments. Learn best by trying a new skill with other 
people. 

ENFP 
Warmly enthusiastic and imaginative. See life as full of possibilities. Make connections 
between events and information very quickly, and confidently proceed based on the 
patterns they see. Want a lot of affirmation from others, and readily give appreciation 
and support. Spontaneous and flexible, often rely on their ability to improvise and their 
verbal fluency. 

ENTP 
Quick, ingenious, stimulating, alert, and outspoken. Resourceful in solving new and 
challenging problems. Adept at generating conceptual possibilities and then analyzing 
them strategically. Good at reading other people. Bored by routine, will seldom do the 
same thing the same way, apt to turn to one new interest after another. 

ESTJ 
Practical, realistic, matter-of-fact. Decisive, quickly move to implement decisions. 
Organize projects and people to get things done, focus on getting results in the most 
efficient way possible. Take care of routine details. Have a clear set of logical standards, 
systematically follow them and want others to also. Forceful in implementing their plans. 

ESFJ 
Warm-hearted, conscientious, and cooperative. Want harmony in their environment, 
work with determination to establish it. Like to work with others to complete tasks 
accurately and on time. Loyal, follow through even in small matters. Notice what others 
need in their day-by-day lives and try to provide it. Want to be appreciated for who they 
are and for what they contribute. 

ENFJ 
Warm, empathetic, responsive, and responsible. Highly attuned to the emotions, needs, 
and motivations of others. Find potential in everyone, want to help others fulfill their 
potential. May act as catalysts for individual and group growth. Loyal, responsive to 
praise and criticism. Sociable, facilitate others in a group, and provide inspiring 
leadership. 
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ENTJ 
Frank, decisive, assume leadership readily. Quickly see illogical and inefficient 
procedures and policies, develop and implement comprehensive systems to solve 
organizational problems. Enjoy long-term planning and goal setting. Usually well 
informed, well read, enjoy expanding their knowledge and passing it on to others. 
Forceful in presenting their ideas. 
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Bilaga 3 
Personlighetsindikation ifrån personlighetstestet.   

    1 2 3 4   Personlighetstyp 

27 Har en egen uppfattning         Söker acceptens från andra T F 

28 Konfronterande         Undviker konflikter T F 
29 Tar initiativ         Söker råd från andra P J 

30 
Projektorienterad/föredrar att lösa 

problem         
Socialt orienterad/föredrar samarbete 

och sällskap E I 

31 Ledare/anförare/pro-aktiv         Accepterar situationen/re-aktiv P J 

32 Agera         Fundera E I 

33 Direkt         Undvikande T F 

34 Kritisk         Förstående T F 
35 Kontrollera situationen         Anpassa sig efter situationen P J 

36 Otålig         Tålmodig E I 

37 Agerar logiskt         Abstrakt tänkande T F 

38 Envis/stark egen vilja         
Intagande/vill ha 

konsensus/övervägande X X 

39 Energisk         Lugn E I 

40 Sätter mål         
Arbetar enligt andras råd och 

önskningar P J 

41 Otålig lyssnare         Tålmodig lyssnare E I 

42 Självständig/Vet bäst själv         Föredrar att samarbeta E I 

43 
Tror på en uppåtgående 

samhällsekonomi på kort sikt         
Tror på en nedåtgående 

samhällsekonomi på kort sikt X X 
44 Beslutsam         Eftertänksam P J 

45 Utåtriktad - trivs bäst i grupp         
Reserverad – trivs bäst själv eller i 

små sällskap E I 

46 Impulsiv         Fundersam E I 

47 Försök och se hur det går         “Tänk efter före” P J 
48 Övergripande förståelse         Djup förståelse/detaljkunskap N S 

49 
På lång sikt kommer världsekonomin 

och samhället att kollapsa         
På lång sikt kommer världsekonomin 

och samhället att blomstra X X 

50 Pratsam         Lyssnare E I 

51 Ostrukturerad         Systematisk N S 
52 Välvillig         Kritisk X X 

53 Risktagare         Säkerhetssökande X X 

54 Tar beslut         Lyssnar på andra P J 

55 Ombytlig         Metodisk N S 
56 Öppen         Bestämd P J 

57 Nya infall hela tiden         Välorganiserad/planenlig P J 

58 Föredrar ”snabba ryck”         Agerar efter noggrant övervägande P J 
59 Rättfram/rak på sak         Avvaktande/reserverad E I 

60 Behöver samarbeta med andra         Arbetar helst själv E I 

61 Snabb         Tänker innan du pratar E I 

 62 Dramatiserande         Objektiv X X 
 63 Öppen i relation till andra         Avvaktande i relation till andra E I 

64 Abstrakt resonerande         Konkret resonerande N S 
65 Visar känslor         Håller känslor för dig själv E I 

66 
Generellt misstänksam mot andra 

(tills motsatsen bevisats)         
Har generellt sett förtroende för andra 

(tills motsatsen bevisats) T F 

67 Jag är romantiker/idealist         Jag är realist X X 
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Bilaga 4 
Enkät 
 
Hej, 

Enkäten du nu håller i din hand ingår i en studie som genomförs inom ramen för 
magisternivåutbildningen i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet. 

Vi vill studera olika aspekter på risk och riskbeteende hos entreprenörer och hoppas att 
du vill bidra till vår studie genom att lägga ned, några för oss väldigt värdefulla minuter, 
på denna enkät. Vi beräknar att det tar cirka tjugo minuter till en halvtimme att 
genomföra hela enkäten. 

Försök att tänka dig in i de olika frågorna och svara så uppriktigt som möjligt. 
Naturligtvis vill vi att du i möjligaste mån försöker svara på allt, men vi vill framförallt 
också att svaren du ger speglar din personlighet och din attityd. 

 Om du känner dig stressad och inte hinner svara just nu – lämna enkäten och 
genomför den när du har bättre tid – vi räknar med att enkäten tar maximalt 30 
minuter att genomföra.  

 Om du verkligen inte vet, eller inte kan ta ställning, i någon fråga är det bättre att 
du lämnar den frågan än svarar något som inte speglar din uppfattning. 

 Om det är något du inte förstår eller behöver få förtydligande kring – ring eller 
skicka ett mail till oss. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Du är anonym för oss i studien då det 
inte är meningsfullt för oss att veta vem som svarat vad på de olika frågorna. 

Vi behöver dina svar senast den 30 november, men uppskattar naturligtvis om du avsätter tid 
för att svara redan idag. 

Tack på förhand för ditt värdefulla bidrag till vår studie! 

Med vänliga hälsningar 

Niclas Ericsson Fredric Sjögren 

Telefon: +46 735 50 49 48 Telefon: +46 706 47 48 57 

e-mail:  niclas_ericsson@hotmail.com e-mail: cfsjogren@yahoo.com 
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Enkäten är uppdelad i tre huvuddelar: 
 
Del 1 – Hur du ser på risk 
I fråga 1 till 26 beskrivs ett antal investeringsalternativ i en förenklad verklighet. Vi vill 
att du ska rangordna alternativen utifrån hur attraktiva du tycker de är. 

Vi är medvetna om att faktorer som behövs i en verklig beslutssituation inte finns med i 
våra fiktiva fall. Vi har framförallt valt att utforma alternativen på det sättet för att svaren 
inte skall ha med din analysförmåga att göra, utan avspegla det val som känns mest 
bekvämt för dig. Det finns inget rätt eller fel svar – det är din uppfattning av de olika 
alternativen vi är ute efter. 

Del 2 – Hur du resonerar och tar beslut 
I fråga 27 till 67 vill vi att du anger hur du känner igen dig i olika påståenden om hur du 
agerar i beslutssituationer och sociala situationer. 

En markering i kolumn 1 indikerar att du identifierar dig själv starkt med ordet eller 
påståendet som står till vänster. En markering i kolumn 4 visar att du identifierar dig 
själv starkt med det som står till höger. Genom ett kryss i kolumn 2 eller 3 indikerar du 
en något svagare identifikation med alternativen. 

Exempel: 

  1 2 3 4  

27 Känsla  x   Vetande 

28 Gå på restaurang    x Äta hemma 

Du ska alltså ta ställning till vilket av alternativen som känns mest rätt för att beskriva 
dig som person. Om det är svårt att ta ställning, försök föreställa dig hur du tror andra 
ser på dig. 

Del 3 – Din bakgrund 
I fråga 68 till 78 frågar vi om din bakgrund som entreprenör och hur du tror dina tidigare 
erfarenheter påverkat ditt beslutsfattande. 
 
Markera ditt val  
Markera dina val med kryss i rutan som hör till det val och den fråga du vill svara på.  
Om du svarar på enkäten elektroniskt direkt i dokumentet. Vänligen ange ditt svar 
genom att markera ditt svarsalternativ - till exempel genom att ändra färgen på 
svarsalternativet till röd färg, eller genom att fet-markera texten i det svarsalternativ du 
väljer. Så länge du är konsekvent och tydlig spelar det mindre roll hur du väljer att göra. 
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Nedan ser du en beskrivning av fyra olika investeringsprojekt och deras förväntade 
resultat. På de följande sidorna i enkäten ber vi dig fylla i hur stor risk du ser i varje 
enskilt alternativ. 
Läs först igenom investeringsalternativen på denna sida och bilda dig en uppfattning. Gå 
därefter vidare med att fylla i riskskalorna som presenteras i samband med vart och ett 
av de fyra alternativen. Vi vill förtydliga att det inte finns något rätt eller fel svar. Försök 
gå på din egen känsla. 
 
Investeringsalternativ GRÖN 
Det här projektet kommer med: 
• 30 % sannolikhet att hamna under målet med 25 

miljoner kronor 

• 40 % sannolikhet att nå målet 

• 30 % sannolikhet att hamna över målet med 
25 miljoner kronor 

Grafiskt kan detta presenteras som nedan: 
 

    

Investeringsalternativ VIT 
Det här projektet kommer med: 
• 10 % sannolikhet att hamna under målet med  

5 miljoner kronor 

• 80 % sannolikhet att nå målet 

• 10 % sannolikhet att hamna under målet med  
5 miljoner kronor 

Grafiskt kan detta presenteras som nedan: 
 

      
Investeringsalternativ LILA 
Det här projektet kommer med: 
• 10 % sannolikhet att hamna under målet med 25 

miljoner kronor 

• 80 % sannolikhet att nå målet 

• 10 % sannolikhet att hamna över målet med 25 
miljoner kronor 

Grafiskt kan detta presenteras som nedan: 

   

Investeringsalternativ GUL 
Det här projektet kommer med: 
• 30 % sannolikhet att hamna under målet med 5 

miljoner kronor 

• 40 % sannolikhet att nå målet 

• 30 % sannolikhet att hamna över målet med 5 
miljoner kronor 

Grafiskt kan detta presenteras som nedan: 
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Investeringsalternativ GRÖN 

 
- Sannolikhet att hamna under målet med 25 

miljoner är 30 %. 

- Sannolikheten att nå målet är 40 %. 

- Sannolikheten att hamna över målet med 25 

miljoner är 30 %. 

 
 

 
 
 
 
 

Vänligen markera med kryss på skalan nedan det nummer du tycker stämmer bäst 
överens med den risk du uppfattar att investeringen är associerad med. Ta ställning 
till alla tre alternativen: 

 
 
 

  1 2 3 4  

1 Hög     Låg 

2 Minimal     Extrem 

3 Inte riskabelt     Väldigt riskabelt 
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Investeringsalternativ VIT 

 
 

- Sannolikhet att hamna under målet med 5 

miljoner är 10 %. 

- Sannolikheten att nå målet är 80 %. 

- Sannolikheten att hamna över målet med 5 

miljoner är 10%. 

 
 

 
 
 
 
 

Vänligen markera med kryss på skalan nedan det nummer du tycker stämmer bäst 
överens med den risk du uppfattar att investeringen är associerad med. Ta ställning 
till alla tre alternativen: 

 
 
 

  1 2 3 4  

4 Hög     Låg 

5 Minimal     Extrem 

6 Inte riskabelt     Väldigt riskabelt 
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Investeringsalternativ LILA 

 
 

- Sannolikhet att hamna under målet med 25 

miljoner är 10 %. 

- Sannolikheten att nå målet är 80 %. 

- Sannolikheten att hamna över målet med 25 

miljoner är 10 %. 

 
 

 
 
 
 
 

Vänligen markera med kryss på skalan nedan det nummer du tycker stämmer bäst 
överens med den risk du uppfattar att investeringen är associerad med. Ta ställning 
till alla tre alternativen: 

 
 
 

  1 2 3 4  

7 Hög     Låg 

8 Minimal     Extrem 

9 Inte riskabelt     Väldigt riskabelt 
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Investeringsalternativ GUL 

 
 

- Sannolikhet att hamna under målet med 50 

miljoner är 30 %. 

- Sannolikheten att nå målet är 40 %. 

- Sannolikheten att hamna över målet med 50 

miljoner är 30 %. 

 
 

 
 
 
 
 

Vänligen markera med kryss på skalan nedan det nummer du tycker stämmer bäst 
överens med den risk du uppfattar att investeringen är associerad med. Ta ställning 
till alla tre alternativen: 

 
 
 

  1 2 3 4  

10 Hög     Låg 

11 Minimal     Extrem 

12 Inte riskabelt     Väldigt riskabelt 



 
Vänligen ta ställning till följande val. Vi är medvetna om att faktorer som behövs i en 
verklig beslutssituation inte finns med i våra fiktiva fall. Vi har framförallt valt att 
utforma alternativen på det sättet för att svaren inte skall ha med din analysförmåga att 
göra, utan avspegla det val som känns mest bekvämt för dig. Återigen; det finns inget 
rätt eller fel svar. 

 
13) 

 a) att med 80 % sannolikhet få 4000 kronor, eller 
 b) att helt säkert få 3200 kronor 

 
14) 

 a) att helt säkert få 3000 kronor, eller 
 b) att med 20 % sannolikhet få 15000 kronor 

 
15) 

 a) att med 90 % sannolikhet få 2000 kronor, eller 
 b) att helt säkert få 1800 kronor 

 
16) 

 a) att helt säkert få 1600 kronor, eller 
 b) att med 10 % sannolikhet få 16000 kronor 

 
17) 

 a) att med 50 % sannolikhet få 500 kronor, eller 
 b) att helt säkert få 250 kronor 

 
18) Vilket av investeringsalternativen nedan a) till g) skulle du välja, givet att:  

- du har en total förmögenhet på 200 000 kronor  
- du måste satsa pengar i ett av alternativen 
- du får bara satsa i ett av alternativen 
- du bara får satsa en gång 
- investeringsperioden är en månad 

 
 a) Investera  10 000 kronor för att med  5 % sannolikhet få en avkastning på  95 000 kronor? 

 d) Investera  20 000 kronor för att med  10 % sannolikhet få en avkastning på  180 000 kronor? 

 c) Investera  60 000 kronor för att med  30 % sannolikhet få en avkastning på  420 000 kronor?  

 d) Investera  100 000 kronor för att med  50 % sannolikhet få en avkastning på  500 000 kronor? 

 e) Investera  140 000 kronor för att med  70 % sannolikhet få en avkastning på  420 000 kronor? 

 f) Investera  180 000 kronor för att med  90 % sannolikhet få en avkastning på  180 000 kronor? 

 g) Investera  190 000 kronor för att med  95 % sannolikhet få en avkastning på  95 000 kronor? 

19) Vilket av alternativen a) till f) anser du är förknippat med störst risk? 

  a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 

20) Vilket av alternativen a) till f) anser du är förknippat med minst risk? 

 a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 
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Nedan ett antal frågor som hjälper oss förstå hur du skulle agera givet olika utfall och förutsättningar i fråga 18 
ovan. Även här saknas information, men försök att föreställa dig syftet med frågan och hur du skulle agera i en 
verklig situation. 

21) Tror du att du skulle agera annorlunda om en investerare gav dig 200 000 kronor och i 
uppgift att investera i någon av valmöjligheterna ovan, istället för att använda ditt eget 
kapital? 

 Ja 
 Nej 

 
21:1) Om ja, vilket av alternativen skulle du satsa pengar i, givet de nya 
förutsättningarna? 

  a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 
 
22) Tror du att du skulle agera annorlunda om du kunde låna 200 000 kronor till 
marknadsmässig ränta, utöver ditt eget kapital och använda dessa för investeringen, 
istället för att använda ditt eget kapital? 
 

 Ja 
 Nej 

 
22:1) Om ja, vilket av alternativen skulle du satsa pengar i, givet de nya 
förutsättningarna? 

  a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 

23) Tror du att du skulle agera annorlunda om du i vart och ett av investeringsalternativen 
var garanterad att inte förlora mer än hälften av insatsen? 

 Ja 
 Nej 

 
 23:1) Om ja, vilket av alternativen skulle du satsa pengar i, givet de nya 

förutsättningarna? 

  a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 

24) Givet att du förlorar dina satsade pengar i exemplet ovan – skulle du satsa pengar 
igen?  

 Ja 
 Nej 

 24:1) Vilket val tror du att du skulle göra nu? 

  a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 

25) Givet att du förlorar dina satsade pengar och fick möjlighet att låna tillbaka pengarna 
du förlorat, till marknadsmässig ränta, för att ha råd med alla alternativ – skulle du satsa 
pengar igen? 

 Ja 

 Nej 

 25:1) Vilket val tror du att du skulle göra nu? 

  a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 

26) Givet att du fått högsta möjliga avkastning i exemplet ovan – skulle du satsa pengar 
igen?  

 Ja 

 Nej 

 26:1) Vilket val tror du att du skulle göra nu?  

  a)  b)   c)  d)  e)  f)  g) 
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För att bättre förstå hur du tar beslut, och hur du tänker och agerar i olika frågor och situationer ber vi dig 
placera dig själv på skalan 1 till 4 nedan. Om du tycker det är svårt att ta ställning – ange hur du tror personer i 
din närhet skulle välja att placera dig på skalan. 

  1 2 3 4  

27 Har en egen uppfattning     Söker acceptens från andra 

28 Konfronterande     Undviker konflikter 

29 Tar initiativ     Söker råd från andra 

30 Projektorienterad/föredrar att lösa problem     Socialt orienterad/föredrar samarbete och sällskap 

31 Ledare/anförare/pro-aktiv     Accepterar situationen/re-aktiv 

32 Agera     Fundera 

33 Direkt     Undvikande 

34 Kritisk     Förstående 

35 Kontrollera situationen     Anpassa sig efter situationen 

36 Otålig     Tålmodig 

37 Agerar logiskt     Abstrakt tänkande 

38 Envis/stark egen vilja     Intagande/vill ha konsensus/övervägande 

39 Energisk     Lugn 

40 Sätter mål     Arbetar enligt andras råd och önskningar 

41 Otålig lyssnare     Tålmodig lyssnare 

42 Självständig/Vet bäst själv     Föredrar att samarbeta 

43 Tror på en uppåtgående samhällsekonomi på kort 
sikt     Tror på en nedåtgående samhällsekonomi på kort 

sikt 

44 Beslutsam     Eftertänksam 

45 Utåtriktad - trivs bäst i grupp     Reserverad – trivs bäst själv eller i små sällskap 

46 Impulsiv     Fundersam 

47 Försök och se hur det går     “Tänk efter före” 

48 Övergripande förståelse     Djup förståelse/detaljkunskap 

49 På lång sikt kommer världsekonomin och samhället 
att kollapsa     På lång sikt kommer världsekonomin och samhället 

att blomstra 

50 Pratsam     Lyssnare 

51 Ostrukturerad     Systematisk 

52 Välvillig     Kritisk 

53 Risktagare     Säkerhetssökande 

54 Tar beslut     Lyssnar på andra 

55 Ombytlig     Metodisk 

56 Öppen     Bestämd 

57 Nya infall hela tiden     Välorganiserad/planenlig 

58 Föredrar ”snabba ryck”     Agerar efter noggrant övervägande 

59 Rättfram/rak på sak     Avvaktande/reserverad 

60 Behöver samarbeta med andra     Arbetar helst själv 
61 Snabb     Tänker innan du pratar 
62 Dramatiserande     Objektiv 
63 Öppen i relation till andra     Avvaktande i relation till andra 

64 Abstrakt resonerande     Konkret resonerande 

65 Visar känslor     Håller känslor för dig själv 

66 Generellt misstänksam mot andra (tills motsatsen 
bevisats)     Har generellt sett förtroende för andra  (tills 

motsatsen bevisats) 
67 Jag är romantiker/idealist     Jag är realist 
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Slutligen skulle vi uppskatta om du ville dela med dig lite om din bakgrund till oss. När du returnerar din enkät kommer 
dina svar att behandlas konfidentiellt. 
 
68) Ålder:  

  a) Upp till 25 år  b)  26 – 35 år  c) 36 – 45 år 

  d) 46 – 55 år  e)  56 – 65 år  f) Över 65 år   

69) Kön:  

 a) Kvinna 

 b) Man 

70) Högre utbildning eller specialistutbildning (Fler alternativ möjliga) 

 a) Ekonom/Marknadsekonom eller liknande 

 b) Konst/Design eller liknande (icke teknisk utbildning) 

 c) Reklamskola 

 d) Ingenjör eller annan teknisk utbildning  

 e) Annan eftergymnasial utbildning    

 f) Ingen eftergymnasial utbildning 

 g) Gymnasial specialutbildning:   

71) Har någon i din närmaste familj en bakgrund med att ha startat och drivit ett nytt 
företag? 

 a) Ja 

 b) Nej 

72) Vilken är din roll i det företag där du huvudsakligen arbetar/är engagerad idag? (Fler 
alternativ möjliga) 

 a) Grundare 

 b) Investerare 

 c) Företagsledare/VD 

 d) Sitter i styrelsen 

 e) Sitter i ledningsgruppen 

 f) Specialist 

 g) Annan roll:   

73) Hur många anställda har företaget där du huvudsakligen arbetar/är engagerad idag? 

  a) 0  b) 1 - 10  c) 11 - 20   d) 21 - 50  

  e) 51 - 100  f) 101 - 200  g) Fler än 200 

74) Har du, själv eller tillsammans med andra, startat och drivit ett nytt företag? 

 a) Ja 

 b) Nej 

74:1) Om Ja, hur många företag? 

   a) 1  b) 2  c) 3  

  d) 4  e) 5   f) fler än 5 
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74:2) Av dessa, hur många har till största delen varit finansierade genom:  

 Eget kapital st 

 Riskkapitalister st 

 Andra typer av investerare eller investeringsformer st 

74:3) Av dessa; hur många kan, ur ett ekonomiskt perspektiv, anses ha varit;  

 a) Mycket lyckade___________  st 

 b) Ganska lyckade ___________st 

 c) Misslyckade ______________ st 

74:4) Under din tid i företaget – vilken var den högsta ungefärliga omsättningen hos det 
största företaget? (uttryckt i miljoner kronor) 

  a)  Mindre än 1 Mkr   b) 1 – 10 Mkr   c) 11 - 20 Mkr  

  d) 21 - 50 Mkr   e) 51 - 100 Mkr  f) Mer än 100 Mkr  

  74:5) Under din tid i företaget – ungefär hur många anställda hade det här företaget när 
det var som störst? 

  a) 0   b) 1 – 10   c) 11 - 20  d) 21 - 50  

  e) 51 - 100  f) 101 - 200  g) Fler än 200 

74:6) Var det största företaget främst ett: 

 Tjänsteföretag 

 Tillverkningsföretag 

75) Har du någonsin gjort en betydande privat investering i ett nytt företag (antingen 
personligen eller på uppdrag av din arbetsgivare eller andra investerare) där du inte varit 
med i ledningen för företaget? 

 Ja 

 Nej 

75:1) Om ”Ja” ovan, hur många företag? 

   a) 1   b) 2  c) 3  d) 4  

  e) 5   f) fler än 5 

75:2) Av dessa; hur många kan, ur ett ekonomiskt perspektiv, anses ha varit; 

 a) Mycket lyckade _____________st 

 b) Ganska lyckade ____________st 

 c) Misslyckade  st 

75:3) Vilken var den högsta ungefärliga omsättningen hos det största av de företag du 
investerat i? (uttryckt i miljoner kronor) 

  a) Mindre än 1 MKr   b) 1 – 10 Mkr  c) 11 – 20 Mkr  

  d) 21 – 50 Mkr  e) 51 – 100 Mkr  f) Mer än 100 Mkr  
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75:4) Ungefär hur många anställda hade det här företaget när det var som störst? 

  a) 0  b) 1 – 10   c) 11 - 20  d) 21 - 50  

  e) 51 - 100   f) 101 - 200   g) Fler än 200 

75:5) Var det största företaget främst ett: 

 Tjänsteföretag 

 Tillverkningsföretag 

76) Är dina investeringserfarenheter, ur ett ekonomiskt perspektiv, främst: 

 Positiva 

 Negativa 

77) Har du, enligt egen uppfattning utsatt dig eller ditt företag för stora risker 
(ekonomiska, personliga, sociala) genom dina investeringar? 

 Ja 

 Nej 

78) Har du, enligt egen uppfattning, ändrat din syn på risk och risktagande med anledning 
av dina erfarenheter som entreprenör/investerare? 

 Ja 

 Nej 

78:1) Om ja, upplever du att du främst har blivit påverkad av dina:  

 Misslyckade projekt 
 

 Lyckade projekt 

78:2) Om Ja, hur tror du att ditt beteende förändrats i förhållande till risk och nya 
investeringar? Framförallt genom att du: (Fler alternativ möjliga) 

 Blivit mer positiv till nya investeringsmöjligheter i nya företag 

 Blivit mindre positiv till nya investeringsmöjligheter i nya företag 

 Blivit mer försiktig vad gäller nya investeringar i nya företag 

 Blivit mer djärv vad gäller nya investeringar i nya företag 

 Blivit mer noggrann att undersöka fakta samt andras erfarenheter, kunskaper och uppfattningar inom 
upplevda riskområden 

 Blivit mindre noggrann att undersöka fakta och andras erfarenheter, kunskaper och uppfattningar 
inom upplevda riskområden, d v s litar mer på ”magkänslan” än tidigare 

 Blivit mer benägen att satsa egna pengar i nya investeringsmöjligheter i nya företag 

 Blivit mindre benägen att satsa egna pengar i nya investeringsmöjligheter i nya företag 

 

 

 


