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Förord 
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Abstract 
Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig roll 
för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. Det finns dock belägg för att 
Sverige i ett internationellt perspektiv kännetecknas av en låg nyetableringstakt och en brist 
på små och snabbväxande företag. 
      
Uppsatsens syfte är att identifiera och få förståelse för de hinder och drivkrafter som styr 
den entreprenöriella processen som bidrar till att skapa tillväxt i mikroföretag.  
 
Uppsatsen har utarbetats utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt då det centrala begreppet 
är tolkning. Då insamlandet av information och data, samt analyser med hjälp av olika 
teorier, ligger i linje med det positivistiska angreppssättet är det svårt att utesluta att vårt 
tillvägagångssätt även bär spår av ett positivistiskt tänkande.  
 
De teorivinklingar som lyfts fram rör hur entreprenöriella processer bidrar till tillväxt.  
Utifrån dessa teorier beskriver uppsatsen hur de olika delarna hänger samman och bildar en 
snittyta där entreprenören befinner sig och utgår ifrån. Teoribildningen förklarar även de 
hinder och möjligheter som styr entreprenören.   
 
Undersökningen har grundats på respondenternas syn på entreprenörskapet. Frågor till de 
anställda har berört vad de lägger in i begreppen entreprenörskap, processer, tillväxt samt 
yttre faktorer. I ett senare skede har relevanta teoriaspekter lyfts fram och kopplingar har 
dragits mellan intervjuresultaten och litteraturens synpunkter. I analysdelen har de olika 
kategorierna presenterats var för sig för att belysa olika aspekter inom samma område.  
I analysen diskuteras även frågan om tillväxt är vad alla entreprenörer vill åstadkomma. 
Tillväxt kostar pengar och det tar kraft från entreprenören att driva expansionen.  
 
Slutligen för vi ett resonemang kring de olika avsnitt som bildar begreppet entreprenöriella 
processer. Undersökningen genererar ett antal svar och nya frågeställningar som kan 
behöva ventileras. Följande slutsatser belyser i hög grad vad som ligger till grund för en 
framgångsrik tillväxt bland mikroföretag: 
 

?? För att personer skall motiveras att bli entreprenörer bör de göras medvetna om 
begreppet ”entreprenörskap”, som bör göras till ett tillräckligt attraktivt alternativ. 
Entreprenören behöver utrustas med de färdigheter som behövs för att omvandla 
ambitioner till framgångsrika satsningar. 

 
?? För att entreprenörssatsningar skall utvecklas till fungerande företag är gynnsamma 

ramförutsättningar ett måste. Dessa bör göra det möjligt för företag att utvecklas 
och växa och inte i onödan hindra krympning och avveckling, som vi ser sker med 
statliga regleringar. Entreprenörer som är involverade i tillväxtprocesser behöver i 
vissa fall hjälp med strukturering samt planläggning av tillväxtmålen.   

 
?? Entreprenörerna måste lära sig att ta till sig kunskap och inte försöka klara av allt 

själv. Det är viktigt att inse att det inte är en svaghet att ta emot hjälp. 
Delegering är nyckeln till tillväxt. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt vill vi ge en orientering till varför entreprenörer, processer och tillväxt är av 
betydelse i Sverige. Begrepp som används i uppsatsen definieras och för den mer 
intresserade läsaren finns ytterligare förklaringar till begreppen i bilaga 9.3. Diskussionen 
kommer att leda oss in på vår frågeställning och det syfte vi har med denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 
Sverige måste bli bättre på att främja entreprenörsanda. Det behövs fler nya och 
blomstrande företag som är villiga att skörda frukterna av marknadernas öppnande 
och att göra kreativa eller innovativa satsningar för kommersiell exploatering i större 
skala. 
     I mitten av förra århundradet spådde ekonomerna att stora företag skulle komma att 
dominera. Storlek var nödvändigt för att uppnå skalfördelar, för att exploatera utländska 
marknader och för att hålla jämna steg med regleringar och nya tekniska möjligheter. På 
1960- och 1970- talen dominerade verkligt stora bolag ekonomin. Sedan började trenden 
vända. Stora företag rationaliserade genom att omstrukturera, utkontraktera eller skära ned 
och antalet företagsägare i OECD-länderna ökade från 29 miljoner till 45 miljoner mellan 
1972 och 1998. Det är som synes i allt större utsträckning i nya och små företag, snarare än 
i stora, som nya arbetstillfällen uppstår. 1  
 
Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig roll 
för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. Det finns dock belägg för att 
Sverige i ett internationellt perspektiv kännetecknas av en låg nyetableringstakt och en brist 
på små och snabbväxande företag. En förklaring kan vara att lagar och regler under lång tid 
försvårat, inom vissa branscher t o m förbjudit, etableringen och expansionen av nya och 
små företag. Det argumenteras att detta förmodligen är en viktig förklaring till Sveriges 
sämre ekonomiska utveckling jämfört med andra OECD-länder.2  
     Länder som uppvisar en större ökning av entreprenörsverksamheten tenderar att uppvisa 
större följande minskningar av arbetslösheten. Under 1990-talet bidrog snabbväxande 
företag avsevärt till att skapa arbetstillfällen. I till exempel Nederländerna skapade 8 
procent snabbväxande företag 60 procent av sysselsättningstillväxten inom befintliga 
företag mellan 1994 och 1998. I Förenta staterna skapade 350 000 snabbväxande företag 
två tredjedelar av alla nya arbetstillfällen mellan 1993 och 1996. Forskning tyder på att 
entreprenörskap ger ett positivt bidrag till den ekonomiska tillväxten, även om BNP 
tillväxten påverkas av många andra faktorer. Entreprenörskap kan även bidra till att främja 
social och ekonomisk sammanhållning i regioner som släpar efter utvecklingsmässigt, till 
att stimulera ekonomisk verksamhet och skapande av arbetstillfällen eller till att integrera 
arbetslösa eller mindre gynnade människor i arbetslivet.3      
           
Hur lyder då en adekvat definition för kategoriserandet av dessa avknoppningar samt 
nystartade företag? Europeiska unionens Kommission utfäster i en kommuniké från den 6 
maj 2003, en definition av mikroföretag samt små och medelstora företag.  
 

                                                 
1 Grönbok, Entreprenörskap i Europa, 2003, Näringslivspublikationer  
2 Tillväxt och nya och små företag, Johansson 
3 Grönbok, Entreprenörskap i Europa, 2003, Näringslivspublikationer  
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I en rapport som 1992 lades fram för rådet på begäran av rådet (industri) den 28 maj 1990 
föreslog kommissionen en begränsning av antalet definitioner av små och medelstora 
företag som används på gemenskapsnivå. Kommissionens rekommendation 96/280/EG av 
den 3 april 1996 om definitionen av små och medelstora företag byggde på uppfattningen 
att olika definitioner på gemenskaps- och medlemsstatsnivå skulle kunna leda till brister i 
överensstämmelsen. Att arbeta med den målsättningen är särskilt viktigt, ”eftersom det 
finns många beröringspunkter mellan medlemsstaternas och gemenskapens stöd till 
mikroföretagen och de små och medelstora företagen (SMF-kategorin)”, t.ex. då det gäller 
strukturfonderna och forskning. 4 
      
     Personalstyrka och finansiella trösklar som definition av olika företagskategorier. 
1. Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av 
företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 
miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. 
 
2. Inom SMF-kategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 
personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 
 
3. Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag  som företag som sysselsätter färre än 10 
personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 
 
En studie gjord 2002 av NUTEK5, visar att av Sveriges samtliga företag har ca 99 procent 
färre än 50 anställda och befinner sig då inom kategorin småföretag. De sysselsätter ca 2/5 
av den totala arbetskraften och står för 40 procent av den totala omsättningen i den privata 
sektorn6. Dessa siffror kan förklara varför staten och många intresseorganisationer som 
exempelvis Innovationsbron7 fokuserar på utvecklingen av småföretagandet i Sverige. 
Tillväxt i företag är intressant på samhällsnivå eftersom ökad tillväxt kan ses som ett tecken 
på konkurrens och innovationskraft. Detta resulterar i nya arbetstillfällen och ekonomiskt 
framåtskridande.8 Entreprenörens roll börjar få en upphöjd status och politikerna förlitar sig 
alltmer på att det just är småföretagandet som skall dra upp tillväxten i Sverige. För att 
detta ska kunna ske så ska småföretag som vill växa stimuleras och uppfattningen om att 
Sverige bara är bra för stora företag ska raderas. ”Med ett enklare och mer kraftfullt 
innovationssystem blir fler resultat från forskning nya produkter och företag.” Det är något 
som näringsminister Thomas Östros anser skapar fler jobb.9  
 
Ekonomisk tillväxt står högt på den politiska agendan, såväl i Sverige som i andra länder. 
Skälet är inte svårt att förstå, då tillväxt skapar nya ekonomiska resurser som kan nyttjas för 
att tillfredsställa människors önskemål och behov.  
 
 

                                                 
4 Europeiska Unionens officiella tidning, 2003-05-20 
5 Ett statligt utvecklingsorgan för tillväxt 
6 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003  
7 Innovationsbron är en nationell koncern med resurser från Teknikbrostiftelserna, Industrifonden, Vinnova 
och staten med huvuduppgift att hjälpa igång nya forskningsbaserade företag. 
8 Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
9 IVA-aktuellt, Intervju med Thomas Östros 
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Följaktligen är många bekymrade över att den svenska tillväxten de senaste decennierna har 
uppvisat en relativt sämre utveckling än i de flesta andra OECD-länder. 10 
 
Mot den bakgrunden är det av vikt att fördjupa våra kunskaper om vilka tillväxtens 
bakomliggande bestämningsfaktorer är. Neoklassisk ekonomisk teori förklarar ekonomisk 
tillväxt som en funktion av fyra faktorer: kapital, arbetskraft, humankapital och teknologi. 
Få förnekar dessa faktorers betydelse, men en central fråga är i vilken ekonomisk-politisk 
och institutionell miljö de, och därmed ett lands tillväxtbana, utvecklas bäst. 
 
Entreprenörskap förknippas ofta med enskilda människors, oftast mäns handlingskraft. Med 
hjälp av finansiellt kapital sjösätter de teknologdigra innovationsprojekt för egen 
(ekonomisk) vinnings skull. Det finns dock en annan bild av entreprenörskapet. 
En som säger att kraften utvinns och praktiseras i människors samspel och gemenskap 
och att det ekonomiska kapitalet är underordnat kapitalkällor som kompetens och 
förtroende. Det mest banbrytande entreprenörskapet är det, som ur den vardag som är, 
generar nya vardagsverkligheter och nya livsstilar.11  
     Henry Ford var inte unik i första hand därför att han satte det löpandebandets princip i 
verket, utan för att han introducerade bilismen som livsstil. Ingvar Kamprads tekniska geni 
är begränsat, men han lade genom IKEA grunden för ett helt nytt sätt att bygga och leva i 
ett hem. Mobiltelefonen och e -posten, hur fantastiska de än må vara rent tekniskt, är 
banbrytande främst för att de gett oss närhet och omedelbarhet i tid och rum. Vardagslivet 
har definitivt blivit annorlunda.12 
 
Entreprenörer finns framförallt i småföretag och många har svårigheter att gå från fasen då 
företaget ännu inte har levererat sin produkt/tjänst, till den tidiga startfasen, då företaget 
precis har påbörjat sin företagsprocess. Utvecklingen mellan dessa två faser påverkas av 
den entreprenöriella processen. Utifrån processer i de sociala, kulturella och geografiska 
miljöerna skapas en dynamik vilken ses som en förutsättning för frigörandet av 
entreprenöriella processer. 13 Finansiering av verksamheten i ett företag kan vara ett 
bekymmer för många entreprenörer. ”Bristen på såddkapital är en verkligt svag punkt14.” 
Bankerna och entreprenörerna kan ha svårt att förstå varandra vilket leder till problem då de 
ska samspela.  
     Den entreprenöriella processen innebär att forskningen prioriterar frågeställningar som 
rör hur affärsmöjligheter identifieras och hur nya företag etableras. Här ses entreprenörskap 
som en process där individen/entreprenören är en del bland flera i processen. 15 Problemet är 
att finna vilka hinder och drivkrafter som föreligger en positiv utveckling av 
entreprenöriella processer. Entreprenörskap bör främjas eftersom företagaranda och de 
färdigheter som krävs för företagande gagnar samhället, även då det inte gäller 
affärsverksamhet. För att uppmuntra entreprenörskap måste samhället värdesätta och hylla 
framgångsrika entreprenörer och överse med misslyckande.  
 

                                                 
10 Tillväxt och nya och små företag, Johansson  
11 Social ekonomi, Big businesses’ början, 2002 
12 Entreprenöriella processer, Mälardalens Högskola, 2005  
13 Entreprenöriella processer - kan de skapas?, Berglund Johansson, 2003 
14 IVA -aktuellt, Intervju med Thomas Östros  
15 Ledning av olikheter, Entreprenöriella processer, 2004 
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En positiv inställning till entreprenörskap är särskilt viktigt bland dem av vilka dagens och 
framtida entreprenörer är beroende, såsom skolor, universitet, investerare, lokala samhällen, 
regioner, branschorganisationer, affärsrådgivare och medier.  
 
Ett sätt att uppmuntra en sådan positiv inställning är att skapa förebilder genom att skylta 
med framgångssagor. D.v.s. hur skapas förutsättningar för att fler idéer kan lämna ritbordet 
och sedan bli flygfärdiga företag? Det är ett samspel mellan småföretag, tillväxt och 
entreprenörskap oavsett vilken bransch som studeras.  
 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att identifiera och få förståelse för de hinder och drivkrafter 
som styr den entreprenöriella processen samt ge förslag till vad som kan behöva förändras i 
processen för att skapa tillväxt. Vi vill ta reda på hur entreprenören och dess omgivning 
skall agera för att skapa tillväxt i småföretag.  
 
Detta leder fram till vår undersökningsfråga: 
 
Hur kan entreprenöriella processer utvecklas för att skapa tillväxt i mikroföretag? 
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2. Metod  
Forskningsmetoder är forskarens redskap för att lösa problem och nå ny kunskap. Allt som 
bidrar med att uppnå dessa mål kallas metoder. I detta kapitel redogörs för det 
vetenskapliga synsätt som ligger till grund för hur denna undersökning har utförts. Vidare 
klargörs vilken metodansats som valts för att angripa uppsatsens frågeställning samt hur vi 
har gått tillväga under uppsatsens gång. Vi har valt att under respektive rubrik i kapitlet 
kort sammanfatta teorin bakom metoden.  

2.1 Hermeneutiskt synsätt  
I uppsatser skiljer man på metod och metodologi. Metodologi är ett vidare begrepp än 
metod och avser de grundläggande principer som olika metoder vilar på.

 
Inom 

metodologin finns olika förhållningssätt eller så kallade skolbildningar. Exempel på 
sådana är framförallt positivism, hermeneutik och kritisk rationalism.  
 
Uppsatsen har utarbetats utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt då det centrala begreppet 
är tolkning. Då insamlandet av information och data, samt analyser med hjälp av olika 
teorier, ligger i linje med det positivistiska angreppssättet är det svårt att utesluta att vårt 
tillvägagångssätt även bär spår av ett positivistiskt tänkande. Det är snarare en mix av de 
båda. Hermeneutiken lämnar inga färdiga lösningar utan låter sina texter tala till läsaren 
som ges möjlighet att tolka på egen hand. Det stora inslaget av tolkning i uppsatsen medför 
att vi anser oss ha en mer hermeneutisk ansats än positivistisk då vi vill få förståelse för 
faktorer som på verkar den entreprenöriella processen och varför dessa faktorer inverkar 
som de gör. 

2.2 Kvalitativ metod  
I kvalitativa undersökningar önskar man sig rimlighet, det vill säga att det verkar rimligt 
att det undersökta motsvarar det man var ute efter att undersöka. Det infångade kvalitativa 
materialet ska stämma överens med verkliga händelser respektive handlingar. 
 
Uppsatsen baseras på den kvalitativa metodansatsen genom att empiridelen består av 
intervjuer och som sedan analyseras i nästa kapitel. Intervjuerna är gjorda med olika aktörer 
som alla på något sätt har varit eller är involverade i den entreprenöriella processen. Genom 
att först kort beskriva lite om respondenterna, såsom bransch och ålder ämnar uppsatsen att 
se om egenskaper och beteenden som dessa aktörer har när de genomgår processen 
påverkar tillväxten. Hur de tolkar och bedömer dessa egenskaper bygger på vilka 
erfarenheter och kunskaper de har. Även hur vi tolkar denna dynamiska process påverkas 
av vår förförståelse som i sin tur baseras på bakgrund och inhämtad kunskap.  

2.3 Abduktivt tillvägagångssätt  
När man börjar sin forskningsprocess finns det olika tillvägagångssätt som man kan utgå 
ifrån. Dessa är främst deduktion och induktion. Deduktion innebär att man utgår från 
teorin och sedan bygger sin undersökning på denna. Man använder sig av teori och givna 
principer för att sedan med stöd från dessa kunna dra slutsatser om enskilda företeelser 
och händelser. Deduktion är bevisföringens väg. Till skillnad från deduktion utgår 
induktion utifrån den insamlade empirin. Slutledningen sker från enskilda fall respektive 
iakttagelser för att sedan söka stöd i teori och allmänna principer. 
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Induktion är upptäcktens väg. Abduktion är en mix mellan dessa båda där man i olika faser 
i forskningsarbetet använder sig av olika tillvägagångssätt.  
 
I vårt arbete pågår processen cirkulärt. För att få djupare kunskap i ämnet entreprenöriella 
processer och tillväxt har olika teorier tillämpats. Med utgångspunkt från dessa teorier har 
intervjuer gjorts för att förvärva djupare kunskap inom området samt för att få underlag till 
jämförelse med teorierna. Därmed har vi en deduktiv ansats i vår uppsats. Vi har i slutsatser 
och diskussion kommit fram till ett antal nya forskningsområden som teorin inte tagit upp 
och som vi anser bör belysas och där tar uppsatsen en induktiv vändning. Därmed har vi ett 
abduktivt tillvägagångssätt som innehåller både induktion och deduktion.  

2.4 Datainsamling  
Det finns två huvudtyper av data som brukar användas vid studier, primärdata och 
sekundärdata. Primärdata är egen insamlad data, alltså data som skapats under studiens 
gång. Sekundärdata är redan existerande data som erhållits i tidigare studier och som har 
producerats av andra. Fördelarna med sekundärdata är att det är billigare per enhet i 
jämförelse med primärdata. Nackdelar kan vara risken för inaktuella uppgifter samt att 
undersökningens ursprungliga syfte ej stämmer överens med ens egna syften.  
 
I denna uppsats utgörs primärdata av de intervjuer vi genomfört med personer aktiva i den 
entreprenöriella processen. De sekundärdata som förekommer i denna uppsats är artiklar 
som behandlar ämnet, intervjuer gjorda i fackpress samt litteratur som återges i 
teoriavsnittet.  

2.5 Kvalitetskriterier  
Validitetsbegreppet används för att säkerställa att man verkligen mäter det man vill mäta. 
Det vill säga att man mäter överrensstämmelsen mellan syftet med studien och resultatet av 
studien. Den inre validiteten (även kallad intern och logisk validitet) handlar upplägget på 
uppsatsen, om dess ingående delar. Om uppsatsens delar inte kan uppnå validitet kan 
uppsatsen som helhet naturligtvis inte uppnå validitet, så designarbetet blir centralt för att 
uppnå inre validitet. Den yttre validiteten, som handlar om möjligheterna att koppla 
uppsatsen till helhet, påverkar alltså möjligheterna att kunna dra generella slutsatser om 
både undersökningspopulation och teoriers hållbarhet och koppling till denna uppsats. 
 
Denna uppsats uppnår intern validitet genom att logiskt välja teorier som sedan mäts av mot 
erhållen empiri och att det då skall framgå en röd tråd genom teoriavsnittet med tillhörande 
empiri inom uppsatsen. I de kvalitativa undersökningar vi gjort önskar man sig ett mönster 
av rimlighet, det vill säga att det verkar rimligt att det undersökta motsvarar det vi var ute 
efter att undersöka. Vidare kvalitetskriterium, ser vi, är trovärdighet och då är det upp till 
oss att påvisa att resultaten inte bygger på subjektiva uppfattningar, förutfattade meningar 
eller simpla och förhastade slutsatser. Det infångade kvalitativa materialet stämmer överens 
med verkliga händelser respektive handlingar.  
     Företagen representerade i vår undersökning ingår i begreppet småföretag, företag med 
färre än 50 anställda. Då denna kategori utgör ca 99 procent av Sveriges samtliga företag16, 
så anser vi att våra slutsatser bör kunna appliceras på andra företag inom samma kategori. 

                                                 
16 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003  
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Med stöd utifrån tidigare undersökningar anser vi att reliabiliteten är god. Dock bör läsaren 
ha i åtanke att mycket av empirin grundas på intervjuer vilka är av subjektiv natur. Denna 
subjektivitet har vi försökt att minska genom att utföra intervjuer med ett flertal 
respondenter inom olika branscher, åldrar och kön. Vår analys grundas på våra åsikter om 
kopplingen mellan teorin och det insamlade materialet. Även här kan subjektiviteten spela 
viss roll. Vad ytterligare avser reliabiliteten i denna uppsats finns det risk för en 
intervjuareffekt. Intervjuarens påverkan är stor, därför är det viktigt att forma frågorna som 
öppna frågor som ej verkar ledande eller på annat sätt vinklar intervjun. Detta har vi försökt 
minimera genom att låta respondenten tala fritt om ämnet. Mätfel kan även uppstå om 
respondenten inte svarar sanningsenligt eller felaktigt. Detta kan uppstå av flera orsaker 
som till exempel prestige, stress eller dåligt minne.  

2.6 Tillvägagångssätt  
Under denna uppsats gång har vår resa varit mycket intressant för oss. Vi har gått igenom 
ett flertal frågeställningar med koppling till entreprenörskap såsom riskkapitalets inverkan 
på småföretag och affärsänglars betydelse för den samma för att till slut välja att fokusera 
på hela den entreprenöriella processen och hur den kan påverkas för att skapa tillväxt. 
   Intresset för den entreprenöriella processen väcktes då vi letade på Internet efter 
intressanta frågeställningar till vår uppsats och då stötte på ett utdrag ur ett seminarium om 
affärsänglar där Göran Lindström sa att” i Sverige befinner sig 4 procent i någon typ av 
entreprenöriell process. Kan man få den siffran att stiga, vilket många vill, kommer också 
affärsänglar och deras roll att bli viktigare”17. Vi tyckte att det här med entreprenöriella 
processer vill vi lära oss mer om.  
 
Vi undersöker i denna uppsats förståelse till hur entreprenöriella processer kan utvecklas 
för att skapa tillväxt inom begreppet småföretag. Ett företag som är i uppstartsfasen har 
oftast ett fåtal anställda (1-9) och hamnar då inom kategorin mikroföretag. Ett litet större 
företag (11-49 anställda) är också intressant ur forskningssynpunkt då det söker samma 
utveckling av tillväxt som mikroföretaget och faktiskt i vissa hänseenden har det lättare att 
växa. Den entreprenöriella processen bestämmer åt vilket håll utvecklingen går.  
 
För att begränsa vårt undersökningsområde hade vi tänkt rikta in oss på den 
entreprenöriella processen i uppstartsfasen av mikroföretag inom professionella tjänster. 
Dessa företag skulle vi hitta i Uppsalatrakten då det pågår mycket samarbete mellan 
forskare, företag och investerare. Ett seminarium om entreprenörskap besöktes i Uppsala 
den 19: e oktober där tillväxt, småföretag och påverkande faktorer diskuterades. Detta gav 
oss mer kött på benen för vår undersökning och inriktning. 
 
Det var ganska svårt att finna teorier om detta område då just begreppet entreprenöriella 
processer inte förekommer så mycket eller då forskning om mikroföretag är mycket 
begränsad. Det krävdes mycket letande i Stockholms universitets biblioteksdatabas, 
Internet samt hjälp av vår handledare för att finna dem. Ett flertal böcker lästes som sedan 
tyvärr inte visade sig innehålla den information som vi eftersökte, men till slut lyckades vi 
hitta teorier inom några av de olika delarna av den entreprenöriella processen. Teorierna 
utgår från småföretag som innefattar mikroföretag.  

                                                 
17 Seminarium för affärsänglar, FSF 
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Även NUTEK med flera har insett svårigheten med att få tillräcklig information om 
mikroföretag för att kunna skapa hållbara teorier som endast inkluderar dem. 
 
Ur teorierna uppkom frågeställningar som vi ville få besvarade. Vi utformade ett 
intervjuunderlag som vi i förväg sände t ill vår första respondent för att se om vi var på rätt 
spår. 
   Vi intervjuade en entreprenör som var inne på sitt andra varv av eget företagande och 
använde oss då av frågorna som finns i bilaga 9.1, Intervjufrågor omgång 1. Efter den 
intervjun på ca en och en halv timme märkte vi att det uppkom flera områden som vi inte 
hade tänkt på. Vi letade vidare efter böcker som innehöll fler teorier, fann det vi sökte och 
fick en ny utformning på hur vi skulle lägga upp uppsatsen.  
 
Mycket forskning pågår om entreprenörskap, men det finns fortfarande mycket att lära om 
detta område. Vi studerade en del av den tidigare forskningen för att se om vi kunde bygga 
vidare på något då det har efterfrågats i många studier. Detta ledde till att ett nytt 
intervjuunderlag skrevs och denna gång kände vi att vi ringat in de väsentliga delarna. 
Detta intervjuunderlag, Intervjufrågor omgång 2, finns i bilaga 9.2 och var detta som vi 
använde på de andra respondenterna.  
 
Det visade sig svårare än vad vi trott att få tag på respondenter. Vi har kontaktat ALMI och 
arbetsförmedlingen, men de hade inte möjlighet att ställa upp på intervju. Vi kontaktade 
även ett flertal entreprenörer i Uppsala som inte hade tid att hjälpa oss vilket ledde till att vi 
fick byta strategi.  
   Vi insåg att vi behövde vända oss till bekantskapskretsen för att försöka få respondenter. 
Bransch visade sig inte ha någon större betydelse för tillväxt enligt en rapport från 
NUTEK18 så vi valde respondenter utifrån tillgänglighet istället. Uppstartsfasen utvidgades 
till att även innefatta tillväxtfasen, Uppsala byttes mot Stockholm och Göteborg, men vi 
höll oss till entreprenörer i mikroföretag. Vi fick respondenter från tjugoårsåldern upp till 
sextioårsåldern och av bägge kön. 
 
Våra respondenter har hjälpt oss att tillskansa oss kunskap om entreprenöriella processer 
och de mekanismer som påverkar skapande samt tillväxt inom området. Totalt har vi 
genomfört sex stycken intervjuer. Fem intervjuer tog ca en timme i anspråk och en tog tre 
timmar vilket gav oss ordentligt med information. Intervjuerna har genomförts vissa 
personligen och vissa via telefon. Intervjuerna utfördes i samtalsform det vill säga att 
respondenten fick svara på öppna frågor (frågor som man inte kan svara direkt ja eller nej 
på) som vi ställt kring ämnet entreprenöriella processer och dess hinder och möjligheter. 
För att få den förståelse som vi sökte var det många frågor av karaktären, varför?  
 
Respondenternas svar har tolkats och i analysen jämförts dels mot varandra samt mot 
teoriavsnittet och tidigare forskning. Vi har kort upprepat både teorin och empirin i 
analysen så att läsaren inte ska behöva gå tillbaka i texten för att kunna följa med. 
 
Slutsatser och diskussion har givit oss mycket intressanta aspekter och tack och lov även 
den förståelse som krävdes för att kunna besvara vår frågeställning. 

                                                 
18 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
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Vi har inom ramen för teoridelen använt oss av ett antal modeller som symboliserar de 
teoretiska mönster som ligger till grund för uppsatsen. Vi har delat upp den entreprenöriella 
processen i flera delar. Modellerna utgår från entreprenörskapet och driver sig sedan fram 
genom processen vidare till tillväxt och yttre faktorer. Varje modell står för sig själv inom 
respektive avsnitt, men hänger även ihop med andra delar genom att snittytan utgör en 
central punkt genom vilken en ”röd” tråd synes gå. Att teoretisera emotionella begrepp hör 
inte till det lättare och vi har med omsorg valt ut de modeller som bäst förklarar abstrakta 
begrepp samt teoretiska handlingar. Teoriavsnittet sammanfattas med en egenkonstruerad 
bild för att på ett överskådligt sätt kunna se hur de olika teoriavsnitten hänger ihop samt att 
ge en övergång till empirin. 
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3. Teori 
Nu är det dags att ge sig i kast med teorier gällande entreprenörskap. Vi börjar med en 
beskrivning av entreprenörer och sedan kommer vi att titta på entreprenörskap, 
entreprenöriella processer, tillväxt samt yttre faktorer. Dessa kommer att knytas ihop i en 
modell som vi sedan bygger vår empiri och analys på. Det finns även ett avsnitt om tidigare 
studier som vår undersökning kommer att bygga vidare på. 

3.1 Vem är entreprenören?19 
Entreprenör är en person som identifierar en entreprenöriell möjlighet och väljer att 
realisera denna för personlig eller ekonomisk vinning. Deras beslut att göra så är beroende 
av de sociala och ekonomiska incitamenten till entreprenörskap.  
 
Den aktivt byggande egenföretagaren, entreprenören, är vår tids hjälte. I medierna hyllas 
småföretagarens oumbärliga insatser för den ekonomiska tillväxten. Tankekedjan i dessa 
lovtal är inte svåra att följa. För att skapa nya arbetstillfällen behövs företag och de bästa 
tillväxtmöjligheterna har de små företagen. Resonemanget leder till att det är de aktiva 
småföretagen som skapar det mesta mervärdet och det är dessa vi kan sätta vårt hopp till.  
 
Denna tanke är inte ny utan kan sägas ha funnits med i ekonomiska teorier sedan den 
skotske 1700-tals filosofen Adam Smith lanserade marknaden och personliga vinstintressen 
som de stora tillväxtmotorerna framför andra. Det skulle dock dröja till 1910-talet innan 
entreprenörsbegreppet kom att ges den betydelse det har idag.  
      Vid denna tidpunkt lanserade den österrikiske nationalekonomen Joseph Schumpeter 
idén att ekonomin i huvudsak växer genom innovationer och nya kombinationer av tekniska 
och affärsmässiga förutsättningar. Under de 90 år som förflutit sedan Schumpeter lanserade 
idén om entreprenören som den egentlige urkraften bakom ekonomisk tillväxt, har den 
blivit något av en ekonomisk grundtes för ekonomisk tillväxtpolitik världen över.  
 
För bättre förstå hur entreprenörskap uppstår behöver vi därför använda teorier som tar 
hänsyn till hur entreprenöriella möjligheter uppstår och vilka de incitament är som får 
individen att bli entreprenör.  

3.2 Entreprenörskap 
Entreprenörskap står för ett oftast målstyrt, aktivt handlande, i syfte att dra igång rörelser, 
ha idéer och genomföra dem, utnyttja möjligheter, medverka till förnyelse, sätta i gång 
förändringar osv. Då definitionen av entreprenörskap inte är självklar finns det både 
anledning att avdramatise ra och förklara begreppet samt att finna synonymer. En bra 
synonym är företagsam. Att vara företagsam kopplar de flesta till handlingskraft och 
driftighet eller åtminstone till att vara framåt och aktiv, positivt laddade ord som vittnar om 
mänsklig vilja och kreativitet. Att vara företagsam handlar om att ta tag i saker, företa sig 
uppgifter, se möjligheter och finna framkomliga vägar.  
 
 

                                                 
19 Tankeakuten, Vem är entreprenören? 
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Entreprenörskap är en dynamisk process där människor, enskilt eller i grupp, använder sina 
kunskaper, värderingar och färdigheter inom ramen för konkreta projekt. Det handlar om att 
ha idéer och omsätta dem i handling. 
     Ordet entreprenörskap har med andra ord fått en långt bredare och djupare innebörd än 
bara en unik talang för att driva affärsrörelser med vinst. Det har inte bara med handel och 
kommers att göra. 
 
Ett lyckat entreprenörskap brukar basera sig på följande fyra hörnpelare:20 
 

?? Välgrundat kalkylerat risktagande: 
Förmåga att ta kalkylerade risker, dvs. se var riskerna finns i varje nytt projekt – en 
fallenhet som ofta är förenad med vanan att i förväg pröva varje projekt ur olika 
perspektiv.  
 

?? Effektiv resursanvändning: 
Sinne för att kombinera yttre resurser med inre, t ex finansiella och naturliga 
tillgångar med mänskliga och kulturella resurser. 
 

?? Tillämpning av nyskapande idéer: 
Skapande förmåga att kläcka originalidéer till varor och tjänster, att förbättra 
produkter och procedurer som redan existerar eller att uppfylla nya behov. 
 

?? Lönsam produktion av varor och tjänster: 
Talang för att producera varor eller tjänster utan att kostnaderna blir så stora att 
vinsten uteblir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                          Figur 3.1 Modell av framgångsrikt företagande  
               Källa http://www.skolliv.nu/93/93_larande_08_20.html 
 

                                                 
20 Skolans Entreprenörsbok, NUTEK, 1999 
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Man skulle kunna säga att entreprenörskap är en funktion av tillgången av entreprenöriella 
individer och av entreprenöriella möjligheter. 
 
Ja då var det klart, eller? Fruktsamma modeller som ger de svar som behövs är kanske inte 
svåra att hitta, men vi nöjer oss inte med det. Om vi väljer att fördjupa oss ytterligare i 
ämnet vart hamnar vi då? Vi går vidare och lyfter på några andra stenar. Det borde rymmas 
fler teorier inom det mystiska begreppet entreprenörskap. 
 
I sin bok ”Förklara eller förstå entreprenörskap” 21 säger Bjerke att han hellre ser en 
konceptualisering av begreppet som sådant än en snar definition. Entreprenörskapet 
varierar och det finns några karakteristiska som kan följa med begreppet för att skapa 
antydan av definition. Bjerke väljer att belysa individen och de processer samt egenskaper 
som kan tillskrivas personen samt omvärlden.  
  
Att definiera entreprenörskap, enligt Björn Bjerke  

?? Med hjälp av de färdigheter som karakteriserar entreprenören. 
?? Med hjälp av de processer och förlopp som ingår i entreprenörskap. 
?? Med hjälp av de resultat som entreprenörskap leder till. 

 
Vad innebär entreprenörskap? = Att skapa nytt användarvärde genom: 

?? Kreativitet = att komma fram till nya idéer. 
?? Innovation = att tillämpa dessa nya idéer. 
?? Entreprenörskap = att komma upp med nya tillämpningar som även andra kan 

använda, att fylla ett behov och/eller motsvara en efterfrågan, befintlig eller 
skapad. 

 
Entreprenörskap kan vara en dynamisk process där människor, enskilt eller i grupp, 
använder sina kunskaper, värderingar och färdigheter inom ramen för konkreta projekt. Det 
handlar om att ha idéer och omsätta dem i handling. Ordet entreprenörskap har verkligen 
fått en långt bredare och djupare innebörd än bara en unik talang för att driva affärsrörelser 
med vinst.  
    
Vi vill ju kunna förstå och härleda vad som gör en person till entreprenör. Likaväl behöver 
vi förstå och se de perspektiv som belyser entreprenörens landskap. Det föreligger ett behov 
av att skapa förståelse samt ge förklaring till de olika processer som styr handlandet. Bjerke 
har därför valt att koppla en kunskapsmodell till området. 

                                                 
21 Bjerke, 2005  
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Nedan följer en sammanfattning av förutsättningarna för olika kunskapsambitioner inom 
entreprenörskapsområdet som Björn Bjerke väljer att presentera det. 
 
 Perspektiv Vad är en 

entreprenör? 
Hur förbättrar man 

affärsutvecklings 
processen?  

 
 
 
 

Förklara 

Verkligheten som 
konkret och lagbunden av 
oss med oberoende 
struktur 

En person som 
reagerar rationellt på 
vissa objektiva, yttre 
omständigheter och 
skapar något nytt 

Inför fler av de stimuli som 
bäst förklarar 
affärsutvecklingsstrukturens 
effekt på rationellt 
reagerande människor 

 Verkligheten som 
konkret, en 
determinerande process 

En person som passar 
in som komponent i 
ett målstyrt 
affärsutvecklande 
system 

Anpassa entreprenörerna 
och/eller 
affärsutvecklingssystemet 
bättre till varandra 

    
 
 
 
 

Förstå 

Verkligheten som en 
värld av språk och 
symboler 

En person som ser 
nyskapande som en 
dominerande del av 
sin språk- och 
symbolvärld 

Aktivera och förnya det 
affärsutvecklande språket 
och de styrande symbolerna 

 Verkligheten som en 
uppsättning kulturella 
värderingar 

En person som ser 
nyskapande som en 
väsentlig kulturell 
värdering 

Påverka 
utvecklingskulturen genom 
att agera som levande goda 
exempel 

Tabell 3.1 Skillnaden mellan att förklara och förstå entreprenörskap 
Källa Förklara eller förstå entreprenörskap, Bjerke Björn, 2005 
 
Beaktat de riktlinjer som följer av tabellen ovan dras vi mot ett antal antaganden som vi 
vidare väljer att följa upp inom ramen för uppsatsen. Som avslutning på Bjerkes teorier, om 
entreprenörskap, presenterar Bjerke två olika begrepp som för oss vidare. 
  
Att förstå entreprenören 
Förutsättningar 

?? Verkligheten baseras som socialt konstruerad. 
?? Uppgiften är att ta fram en tolkning som bildas av språk/kultur. 
?? De tolkningar som är mest fruktbara är de som leder såväl kunskaparen som andra 

framåt i någon väsentlig mening.  
 
Att förklara entreprenören 
Förutsättningar 

?? Finna mönster och regelbundenheter i en verklighet bestående av objektiva och 
subjektiva reella omständigheter. 
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?? Mönstren och regelbundenheterna utgörs av strukturer och/eller processer. 
Det gäller att finna de mest avgörande omständigheterna. 
 

3.3 Processer 
Under föregående punkt gick vi igenom definitionen av entreprenörskap, vad som döljer sig 
bakom ordet samt vilka egenskaper samt yttringar som formar företagsamhet. Bjerke 
avslutade med att ange riktningen för nästa steg, att förstå samt förklara den process som 
omger entreprenörskapet. 
 
3.3.1 Grunderna till den entreprenöriella processen22 
Den entreprenöriella processens grunder utgår i det här fallet från entreprenören och inte 
ifrån företaget vilket har varit fallet i ett flertal tidigare studier. Stevenson menar med sin 
modell (se figur 3.2) att för att öka antalet entreprenörer måste motivationsgraden påverkas, 
möjliga villkor förbättras och möjligheter finnas så att personer kan öka sin exponering för 
och kunskap om entreprenöriella färdigheter. För att tydliggöra nedanstående figur kommer 
vi att avhandla de olika delarna för sig. 

Figur 3.2 Grunderna till den entreprenöriella processen                           Källa Stevenson, Lundström, 2 002:5 
 

                                                 
22 Stevenson, Lundström, 2 002:5 
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Färdigheter 
Entreprenörsutbildning 
Entreprenörskapsträning 
Kompetens 
Erfarenhet 
Risktagande  
Nätverk med jämlikar 

 
För att lyckas i den entreprenöriella processen måste entreprenören kunna ta till sig 
kunskaper och kunna använda dem (färdigheter), komma i kontakt med möjlighetsfaktorer 
såsom rådgivning och kapitaltillgång (möjligheter) och vara villig att utforska området 
(motivation). 
 
 
3.3.1.1 Färdigheter 

 
Färdigheter förklaras i termer av know-how gällande teknik, 
företagande eller entreprenörskap. Färdigheter oc h 
kunskaper om entreprenöriella processer kan komma via 
utbildningssystemet, erfarenheter eller via nätverk. 
Kunskaper om entreprenörskap är en bra grund för att bättre 
kunna lyckas då företaget ska påbörja sin utvecklingsfas.  
 
Entreprenörskapsutbildningar och olika former av träning 

inom området blir allt mer vanligt. Många högskolor har entreprenörskap som inriktning på 
sina utbildningar. Detta ska då leda till grundfärdigheter som formar studenten och 
underlättar de processer som den blivande entreprenören möter i verkligheten.  
 
Kompetens är ju då kunskaper prövas i verkligheten och är då ett resultat av utbildningarna. 
Dock är det många entreprenörer som har skaffat sig kunskaper den hårda vägen, genom att 
lära sig av sina erfarenheter. 
 
Management är en del av området färdigheter inom entreprenörskap. I takt med att politiker 
och beslutsfattare visat ett ökat intresse för entreprenörskap har studiet av entreprenörskap 
blivit ett av de snabbast växande forskningsfälten inom managementområdet. Kapitalet vill 
se en tydligare dragning mot managementhållet för entreprenören. ”You need to secure 
access to excellent management” är ett viktigt kriterium enligt Health Cap, vilket är ett 
venture capital företag23. Betydelsen av att skapa bra styrning för uppstartsföretaget är i 
många fall kritiskt för dess fortlevnad. Studier visar att topptungt management i små bolag 
vinner i längden istället för att tillsätta resurser i efterhand. Baksidan uppvägs av 
steglängden och snabbheten i att få upp företaget till en skarpare värderingsnivå och 
därmed inom utsatt tid nå delmål alternativt slutmål. 24 
 
Det vanligaste tillväxthindret för småföretag är tidsbrist.25 Med en god företagsledning har 
rätt person rätt ansvarsuppgifter vilket leder till att arbetsuppgifterna går fortare. Det gäller 
för entreprenören att delegera och låta andra ta ansvar och själv koncentrera sig på det han 
är bäst på. Kort sagt handlar det för det unga företaget om att över tiden skaffa nödvändiga 
resurser och att bygga en effektiv organisation som är anpassad till olika utvecklingsfaser26.  
 
Att våga ta risker är kanske mer en personlig egenskap än en färdighet, men det är en 
mycket viktig faktor.  
                                                 
23 healtcap.se 
24 Seminarium om entreprenörskap, 2005-10-19 
25 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003  
26 Lindström, Olofsson, 2002 
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Möjligheter 
Information om hur man gör 
Rådgivning 
Kapitaltillgång 
Nätverk/kontakter 
Uppmuntran 
Experthjälp 
Teknisk support 
Affärsidéer 

 
Risktagande är oundvikligt i den entreprenöriella processen då entreprenörskap handlar om 
att själv vara den drivande kraften och där tryggheten ,det vill säga riskfrihet, är något som 
företagaren har lämnat bakom sig.  
 
Slutligen menar Stevenson att nätverkande med jämlikar kan generera färdigheter då 
entreprenörerna lär av varandra. Detta bekräftas av andra teoretiker som menar att utan 
nätverkande finns inget entreprenörskap.  
     En individs personliga nätverk ses ofta som ursprunget till hans eller hennes nyskapande 
idé. Den entreprenöriella processen kan till och med konceptualiseras som att organisera sig 
genom personligt nätverkande.27  
 
 
3.3.1.2 Möjligheter 

 
Möjligheter definieras i termer av den omgivning som 
möter entreprenören, tillgången till information, 
rådgivning, kapital etc. Även statliga regleringar har stor 
inverkan på denna punkt. För att skapa möjligheter måste 
staten se till att minska eller ta bort hinder i de regelverk 
som entreprenören möter. 28 
 
Hinder och drivkrafter för den entreprenöriella processen 
kan exempelvis bero på företagsledarens intressen, 
motivation och kompetens29. Både idéer, motivation och 

kompetens är inledningsvis hårt knutna till entreprenörens person och han kan inte, 
åtminstone inte i de tidiga faserna, ersättas av någon annan30. Dock kan någon annan bidra 
med möjligheter för att underlätta för entreprenören och det är detta vi ska ta upp nu.  
 
Stevenson tar som första punkt upp att möjligheter fås via information om hur man gör. 
Denna information kan lättast fås från personer som har erfarenhet av entreprenörskap. 
Andras färdigheter ger entreprenören möjligheter. Mycket av möjligheterna kan fås genom 
kontakt med affärsänglar. 
   Affärsänglar är personer som har erfarenhet och kunskap i företagande, som har tid och 
intresse av att delta i ett företags utveckling, samt har ett visst rörelseutrymme i sin 
ekonomi för att kunna investera i helt nya projekt. Kombinationen "hjärta, hjärna och 
plånbok" anser Nutek ska finnas hos affärsänglar. 31 Affärsänglar kan ha olika perspektiv på 
saker jämfört med entreprenören och kan via rådgivning hjälpa företagaren att se olika 
möjligheter och att välja bland dem.  
 
Ju högre privat förmögenhetsställning, ju större sannolikhet är det att man startar eget32. 
Detta leder oss in på frågan om Kapitaltillgångens inverkan på möjligheter.  
                                                 
27 Bjerke 2005  
28 Stevenson, Lundström, 2002:5 
29 Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
30 Lindström, Olofsson, 2002 
31 Affärsänglar, NUTEK 2005 
32 Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
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Har entreprenören eget kapital för att påbörja sitt projekt så är kapitaltillgången alltså inget 
problem. Dock förefaller det för de flesta vara så att eget kapital är begränsat. 
Entreprenören kan bland annat vända sig till affärsänglar, banker, Venture Capital företag 
eller statliga aktörer. En mer ingående beskrivning av det externa kapitalet kommer under 
avsnittet 3.5.4. Hur kapitalet ska anförskaffas och av vilken aktör beror på vilken situation 
som företaget befinner sig i. Det är viktigt att entreprenören ställer sig frågan om den är 
beredd att ge bort en de l av sitt företag för att komma vidare med expansionen. 
 
Affärsänglar som bidrar med finansiering har större betydelse för företag som verkar på nya 
marknader jämfört med företag där utvecklingen riktar sig till befintliga kunder och där 
behovssituationen är relativt väldefinierad. Det kan antas att engagemanget från en 
affärsängel kan bidra till att öka ett företags legitimitet hos andra finansiärer, viktiga kunder 
och leverantörer. Detta underlättar för företag att skaffa riskkapital eller träffa avtal med 
samarbetspartners eller tidiga kunder. Affärsänglar investerar oftast i tidiga faser då de kan 
få ordentlig utväxling på sin begränsade kapitalinsats och satsar ofta i branscher de känner 
till då de kan ge kompetens till företaget och hävstångseffekter för andra intressenter då de 
tillför ökad trovärdighet till företaget.33  
 
Det visar sig ovan att affärsänglars närvaro kan ha betydelse för trovärdigheten i ett företag. 
Därför är deras nätverk/kontakter bra för en entreprenör att få tillgång till. Även kontakter 
med banker, branschorganisationer, affärsbekanta med flera är av intresse då kunskap och 
information lätt sprids inom dessa grupper. Affärsänglar har emellertid ett rikare nätverk av 
betydelse för tidig affärsutveckling än andra aktörer34.  
 
En affärsängel kan ha stor betydelse för motivationen hos grundare och andra medarbetare, 
särskilt i krislägen, vilket kan medföra att man får en nytändning hos företagets 
medarbetare genom att affärsängeln rent allmänt ökar motivationen och engagemanget. 
Detta kan komma av att affärsängeln lever närmare sin investering än övriga aktörer. 
Affärsängeln kan också öka den interna administrativa effektiviteten då den har vana av 
företagande.35 Denna typ av uppmuntran kan också komma från entreprenörens familj, 
vänner och bekanta.  
 
Experthjälp kan fås från statliga aktörer såsom ALMI36 eller från företag som kan 
underlätta verksamheten för entreprenören genom att han outsourcar administrativa 
uppgifter. Teknisk support kan också generera möjligheter, men var den fås och i vilken 
utsträckning den berör verksamheten beror på i vilken bransch entreprenören verkar i. 
 
En väl definierad affärsidé är utgångspunkten för ett lyckat företagande. Entreprenörer med 
stark professionell förankring har lättare att skapa intresse kring sin affärsidé. Det finns 
uttalanden från entreprenörer som vittnar om en närmast idealistisk inställning till 
företagandet och ett första fokus som inte handlar om att tjäna pengar.  
 
                                                 
33 Lindström, Olofsson, 2002 
34 Lindström, Olofsson, 2002 
35 Lindström, Olofsson, 2002 
36 ALMI har som mål att skapa tillväxt och förnyelse i det svenska näringslivet genom finansiering och 
affärsutveckling. ALMIs roll är att komplettera marknaden. 
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Statlig inverkan på företaget
Inga etablerings- eller  
avvecklingshinder 
Få uppstarts och tillväxthinder 
Främjande processer (lagar, 
förordningar, konkurrens) 
Förenklad registrering och 
uppstartsprocesser 
 
? Tillgänglighet till resurser 

 
Detta kan komma att leda till motsättningar om externt kapital behövs i företaget då 
entreprenörer kan ha en stark motsatsställning till vad externa ägare och investerare 
uppfattar som affärsmässigt bäst för företaget. Dessa motsatser kan ses som en kamp om 
innehållet i företagets idésystem, de dominerande idéerna och vinns ib land av 
entreprenören till priset av att affärsängeln eller andra finansiärer lämnar företaget.37 
 
 
3.3.1.3 Statlig inverkan på företaget 

 
Statens lagar och regleringar kan ha betydande 
inverkan på entreprenöriella processer.  
Regleringar kan ha effekt på etablerings -, avvecklings- 
och tillväxthinder. De kan även ha främjande effekter 
på vissa delar av entreprenörens verksamhet. Lagar 
och regleringar kan ge både positiva och negativa 
effekter, de påverkar entreprenörens tillgänglighet till 
resurser. 
 
Den senaste tiden har det talats mycket på nyheterna 
om småföretagarnas rädsla för de lagar de måste följa 
om de har anställda. Arbetsgivarens lagstadgade 

ansvar är ett stort område och många känner inte till vad som gäller och därmed vill de inte 
anställa även om de skulle behöva göra det. Även faktum att de måste vara med och betala 
vid sjukfrånvaro hos sin personal hindrar dem från att anställa då detta kan medföra stora 
kostnader.  
 
Upplevelsen av myndighetsregler mm som hinder visar ett starkt behov mot att förenkla 
regelverket38.  
   LAS39 kan ge negativa effekter. Exempelvis, en dålig rekrytering är relativt sett 
kostsammare ju mindre företaget är. Det är svårt att bli av med personer som inte lever upp 
till förväntningar och som inte sköter sitt jobb. Beskattning av entreprenörsinkomster är 
hög och hämmar tillväxten. Hög skatt på arbete ger lägre tillväxt.  
   Riskkapitalföretag missgynnas skattemässigt i Sverige genom att avkastningen 
trippelbeskattas och om riskkapitalisten tar aktiv del i företaget så beskattas den som aktiv 
deltagare enligt fåmansbolagsreglerna, dvs. större delen av avkastningen behandlas som 
inkomst av tjänst. Bedömare hävdar att detta bromsar utbudet av genuint riskkapital.  
    Avreglerade marknader öppnar upp för privata möjligheter. Fler avregleringar och 
konkurrens på lika villkor kan på lång sikt ge tillväxt i småföretag. 40 
 
Det finns olika statliga aktörssystem bland annat NUTEK, ALMI och Industrifonden. 
NUTEK är Sveriges nationella myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling. 
ALMI har som mål att skapa tillväxt och förnyelse i det svenska näringslivet genom 
finansiering och affärsutveckling.  
                                                 
37 Lindström, Olofsson, 2002 
38 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
39 Lag (1982:80) om anställningsskydd 
40 Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
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Motivation 
Medvetenhet 
Information 
Exponering 
Förebilder 

Socialt värde  

 
ALMIs roll är att komplettera marknaden. Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och 
nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag41. Offentliga organ, exempelvis NUTEK, 
förekommer oftare som finansiärer i unga företag med rötter i högre utbildning eller 
forskning. Dessa organ finns till för att hjälpa entreprenören med sin verksamhet. Mer om 
aktörssystem finns att läsa under 3.5.2. 
 
 
3.3.1.4 Motivation och socialt värde  

 
Den operationella definitionen av motivation i entreprenöriella 
processen innefattar både önskan och utförbarhet. Dessa kan påverkas 
av medvetenhet, information, exponering och förebilder samt av 
social acceptans.42 
 
Medvetenhet innebär att entreprenören har skaffat sig färdigheter, 
insett sina möjligheter och arbetar utifrån dem. Han har fått 
information om vad som kan uppnås, hur detta kan gå till och ska nu 
ge sig ut och exponeras för alla de händelser och processer som 

entreprenörskap innebär. Som vi skrivit ovan har affärsänglar stor inverkan på uppmuntran 
och ger därmed motivation till entreprenören och blir som en förebild och påverkar det 
sociala värdet hos entreprenören. 
 
3.3.1.5 Sammanfattning av modellen 

Grunderna till den entreprenöriella 
processen liknar en spiral där 
färdigheterna leder till möjligheter 
som i sin tur leder till motivation. 
Motivationen leder i sin tur vidare till 
affärsresultat. Statliga och andra 
faktorer som verkar i det yttre 
påverkar vad affärsresultatet blir.  
   Möjlighet att lära, möjlighet att vara 
medveten om ens kunskaper samt 
motivationen att lära sluter den 

entreprenöriella spiralen och leder tillbaka till ytterligare färdigheter. Det är en ständigt 
pågående process. 
 
3.3.2 Den entreprenöriella processen, affärsmöjligheter och affärsidéer 
I föregående avsnitt gick vi igenom grunderna inom entreprenörskapet och vilka 
möjligheter och eventuella hinder som den företagsamme möter i sin affärsinriktade vardag. 
Vi vill i detta avsnitt specifikt belysa den snittyta som uppstår i gränslandet mellan 
entreprenörskapet och affärsprocessen. 
 

                                                 
41 Industrifonden, 2005 
42 Stevenson, Lundström, 2 002:5 
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3.3.2.1 Vad är då en process?  
Process i sin vidaste betydelse betecknar något sorts förlopp. En process innebär nästan 
alltid ett förändringsförlopp mellan två tidpunkter, en beskrivning, en modell av ett 
förändringsförlopp och/eller genomförande av förändrande aktiviteter. Främst ser vi inom 
företagsekonomin att en process är en samling aktiviteter som utförs för att skapa värde.  
 
 
Det är inte he lt lätt att ge en generell bild av den entreprenöriella processen. Detta beror 
bland annat på att denna process: 

?? initieras av en handling av mänsklig viljekraft 
?? äger rum på det enskilda företagets nivå 
?? involverar en tillståndsförändring 
?? involverar en diskontinuitet 
?? är en holistisk process 
?? är en dynamisk process 
?? är unik 
?? involverar ett flertal variabler 
?? är extremt beroende av ingångsvärdet hos dessa variabler 

 
Figur 3.3 beskriver den entreprenöriella processen som ett förlopp som utgår från individen 
där man genom ett entreprenöriellt beteende skapar förutsättningar för ett affärsresultat i 
någon riktning. Modellen för oss vidare från grunderna inom entreprenörskap och vi 
befinner oss nu inom ramen för affärsresultat.  
 

 
Figur 3.3 Affärsresultatets roll i den entreprenöriella processen  
Källa: Levander och Raccuia, 2001, översatt av Björn Bjerke 
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De delar som vi tog upp i 3.1.1 färdigheter, möjligheter och motivation ingår här inom 
begreppet individ. Individen påverkas av sin omgivning, här benämnt miljö. Miljön 
inverkar även indirekt på det entreprenöriella beteendet samt direkt på affärsresultatet 
genom exempelvis konkurrenssituation och regleringar. Individen skapar utifrån sina 
förutsättningar ett entreprenöriellt beteende vilket ligger till grund för hur affärsresultatet 
kommer att te sig i företaget. 
 
Företags tidiga utvecklingssteg imiterar i olika utsträckning redan existerande företags 
affärsverksamhet i termer av teknik, marknad och affärslogik. Ett startupföretag 
karaktäriseras av snabb tillväxt, knappa resurser lång utvecklingstid. Finansiering kan ske 
från riskkapital eller lån och i början dras man ofta med låga intäkter. 
 
 
Figur 3.4 beskriver en möjlig process där man går från idé till handling via olika steg. 

 
Figur 3.4 Från idé till handling 
Källa: Deakins & Whittam, 2000, översatt av Björn Bjerke 
 
Processen att föra en innovation till marknad är svår och arbetskrävande. Ofta behövs det 
en bredd av kunskaper och färdigheter för att lyckas. De flesta av oss har heller aldrig 
gjort resan tidigare, vilket gör det hela till en än större utmaning.  
     Tillväxten kommer inte av sig själv. Det gäller att lägga upp en plan för hur tillväxten 
ska genomföras. På samma sätt som företaget gör en affärsplan, marknadsplan etc. gäller 
det att skapa en tillväxtplan och därmed strukturera företagets tankar om tillväxt.  
     Ägaren/-na i det mindre företaget, ledningen i det större, måste vara de som tar initiativ 
till att det skapas tillväxt. För dessa ledningspersoner gäller det att ha insikt i vad det är som 
skapar tillväxten. Det är ägaren/företagsledningen som tar initiativ och driver processen. 
Snabbt växande företag kan också vara öppna för ägarförändringar. Nya ägarkonstellationer 
kan t ex tillföra ny och viktig kompetens.  
   I extremfallet är det den ensamma företagaren som försöker göra allting själv. På detta 
sätt skapas sällan någon tillväxt. För många gäller det att ha modet att släppa kontrollen 
över vissa bitar och låta några andra ta ansvaret för dessa.  
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I växande företag saknas ofta speciallistkompetens inom vissa områden mycket beroende 
på att företaget inte har hunnit bli så stort att alla nyckelpersoner finns anställda. 43 

3.4 Tillväxt 
Vi har gått från att definiera begreppet entreprenörskap vidare till grunderna i den 
entreprenöriella processen, sett utvecklingen mot affärsmöjligheter och att resultatet av 
dessa gärna skall leda mot tillväxt. I detta avsnitt kommer vi att vrida och vända på 
begreppet tillväxt. 
     Tillväxt påverkas att ett antal gynnsamma faktorer. Tur är något som i hög grad spelar in 
även om en företagare helst vill tro att de lyckas på egen hand. Entreprenörskap innefattar 
faktorer såsom växtintresse, riskattityd, kompetens, innovationsförmåga, vilja att delegera, 
ålder samt vilja att sprida ägandet. Personliga egenskaper är av stor vikt. Gällande företaget 
så påverkar kulturen, inom företaget, tillväxten. Även faktorer som ålder, storlek och 
juridisk form är påverkande. Strategier för exempelvis produktutveckling, marknad, 
finansiell bas, rekrytering, användandet av råd och assistans utifrån är också viktiga 
gynnsamma faktorer. Till slut så är självfallet omgivningen betydelsefull med regleringar, 
skatter, ränteläge, konjunkturläge, marknadstrender, konkurrens och tillgång till arbetskraft. 
 
3.4.1 Tillväxtvilja 44 
Tillväxtvilja är ett centralt begrepp för att förstå företags tillväxt. Skälen till att vår kunskap 
om småföretags tillväxt är begränsad hänger samman med att många småföretagare inte vill 
att deras företag skall växa. Trots att detta faktum uppmärksammats sedan länge så tas i den 
mesta forskningen ingen hänsyn till småföretagarnas tillväxtvilja.  
 
Det finns olika typer av företag. Livsstilsföretag innebär att entreprenörer ska kunna ägna 
sig åt något de tycker om. Dessa företag startas ej med avsikt att växa. Det finns också 
tillväxtföretag som sätts upp för att växa.  
 
Det finns en ovilja till tillväxt på grund av förväntade negativa konsekvenser exempelvis 
förändrad kvalitet. Det gäller för småföretagarna att se att positiva förväntade konsekvenser 
leder till tillväxt. Expectancy theory, försöker att förklara varför individer väljer att utföra 
en viss handling då de har flera olika handlingsalternativ vilket leder till att tillväxtviljan 
utgörs av den vägda summan av olika förväntade konsekvenser av tillväxt.  
 
Olika mål som förväntas påverkas av tillväxt: 

1. Företagarens arbetsbörda 
2. Företagarens arbetsuppgifter 
3. De anställdas trivsel 
4. Inkomst 
5. Kontroll (överblick) 
6. Frihet 
7. Förmåga att överleva kris 
8. Produkt- och tjänstekvalitet 

                                                 
43 Planera tillväxt, Expowera, 2005 
44 Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
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Småföretagarens tillväxtvilja beror på vilken påverkan som han eller hon förväntar sig att 
tillväxt får på var och en av de åtta dimensioner som identifierats ovan. Dessa förväntade 
konsekvenser av tillväxt kan vara välgrundande, men behöver inte vara det. 
Om företagaren förväntar sig att tillväxt leder till att personliga mål uppnås så leder detta 
till ökad tillväxtvilja. Om de förväntade konsekvenserna av tillväxt däremot går stick i stäv 
med personliga mål så minskar tillväxtviljan. Resultatet från denna studie återfinns i 
avsnittet resultat från tidigare studier, avsnitt 3.6 
 
3.4.2 Tillväxthinder45 
För att studera tillväxthinder i mindre företag är det nödvändigt att även se på företagets 
utveckling och mognad. Beroende på ett företags storlek, branschtillhörighet och ålder kan 
studien ge förväntningar om olika effekter av tillväxthinder på företagets förmåga att växa 
samt val av tillväxtstrategi. Då flera olika faktorer påverkar tillväxt i mindre företag, kan 
det vara intressant att skilja mellan olika typer av tillväxthinder beroende på hur de 
påverkar det mindre företaget. 
 
Tillväxthinder som tenderar att öka då företag expanderar är organisatoriska förändringar 
och tillväxtproblem såsom kontroll och koordination av företaget. Tillväxthinder som 
tenderar att vara relativt konstanta över tiden är bristande marknadskunskaper med 
marknadspositionering och kundrelationer vilka måste beaktas i samtliga faser. 
Tillväxthinder som tenderar att minska över tiden är problem med ekonomin. 
 
Ett hinder kan uppfattas som ett materiellt eller immateriellt objekt/fenomen, som 
förhindrar eller bromsar uppkomsten av ett förväntat resultat. Med avseende på hindrens 
ursprung kan en skillnad göras mellan interna hinder (som syftar på företagsinterna 
förhållanden) och externa hinder (som syftar på förhållanden i företagets omgivning) se 
tabell 3.2.  

Tillväxthindrens karaktär 

 Materiella Immateriella 

Interna 

Brist på rutiner och 
metoder ex. 
kontrollsystem för 
lager och kostnader 

Ovilja hos företagaren att 
expandera, brist på 
kompetenta medarbetare, 
bristande 
ledningsförmåga etc. 

T
ill

vä
xt

hi
nd

re
ns

 u
rs

pr
un

g 

Externa 

Brist på externt 
riskkapital, bristande 
infrastruktur, 
ogynnsamt regelsystem 
etc. 

Negativ uppfattning om 
företagande, tendens att 
söka ”trygga” jobb etc. 

Tabell 3:2 Olika tillväxthinders karaktär och ursprung 
Källa: Tillväxtföretagen i Sverige, Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
 
                                                 
45 Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
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3.4.2.1 Materiella interna hinder 
Exempel på materiella interna hinder kan vara brist på arbetskraft, kompetensklyftor och 
oförmåga hos företag att identifiera gapet mellan den befintliga kompetensnivån och den 
optimalt möjliga kompetensnivån. Det är viktigt för företag att utveckla den interna 
kompetensen för att vara konkurrenskraftiga. 
 
 
3.4.2.2 Immateriella interna hinder 
Dessa hinder baseras huvudsakligen på lednings- och resursfaktorer, men kan även 
inkludera psykologiska faktorer såsom arbetssituation, inställning och attityder. Mindre 
företag har ofta svårare att hålla marknadsmässig lön. Studier som analyserar 
marknadsutvecklingen och småföretagens konkurrenssituation tyder på att tillväxthinder 
som är marknadsrelaterade har sitt ursprung inom företag och handlar om avsaknaden eller 
brist på strategiska satsningar på ledningsnivå. 
 
 
3.4.2.3 Materiella externa hinder 
Olika statliga beslut och regelverk om hur företag ska redovisa och bedriva sin verksamhet 
är exempel på materiella externa hinder. När förändringar i regelsystem införs ställs det 
krav på företagaren att ta reda på vad det innebär för deras verksamhet vilket leder till att 
regelsystem har en ogynnsam effekt på småföretag och kan vara ett skäl till varför Sverige 
har en liten andel medelstora företag jämfört med andra länder i Europa. Det finansiella 
gapet mellan företags behov och kreditgivarnas villighet, är ytterligare ett materiellt externt 
hinder. 
 
 
3.4.2.4 Immateriella externa hinder 
Kulturellt betingade faktorer som är relaterade till befolkningen såsom rådande värderingar 
är exempel på denna typ av hinder. Individer tenderar att söka ”trygga” jobb vilket betyder 
att småföretag får svårigheter att locka till sig och behålla utbildad arbetskraft. 
 
 
3.4.3 Ägande 
Det generella sambandet mellan ägande och företagets utveckling visar att när 
företagsledaren själv äger företaget blir den genomsnittliga tillväxttakten lägre. Detta kan 
bero på att när det finns externa ägare är de intresserade av företaget för att få avkastning på 
sitt satsade kapital. Då är de mer drivande vilket leder till ökad tillväxt. David Storey, en 
teoretiker inom området, säger att det är vanligt bland företagare att motsätta sig ett delat 
ägarskap vilket leder till att de söker kortsiktiga finansiella lösningar vilket påverkar 
tillväxten.  46 Externa parter kan istället för att vara coacher, vara mer hands -on och 
exempelvis skriva affärsplaner.47  
 
 
 

                                                 
46 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
47 Lindström, Olofsson, 2002 
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Aktiebolag har oftare tillväxt än handelsbolag och enskilda firmor. Ju större ett företag är 
desto större chans till tillväxt. Detta anser Wiklund. Storey anser däremot att små företag 
växer mer än stora med argumentet att små företag är unga och mer tillväxtbenägna.48 
 

3.5 Yttre faktorer 
3.5.1 Statliga regleringar en historisk återblick. 49 
Den svenska modellen för lönesammanpressning gjorde att de största och effektivaste 
företagen fick stora marginaler och slapp omvandlingstryck. Samtidigt kunde nya, 
experimentella företag inte etablera sig med dessa oflexibla löner. Regleringar på 
arbetsmarknaden och förmåner för de anställda kunde de stora företagen ha råd med och 
klara av, men hindrade de mindre företagen från att växa. De stora företagen gynnades även 
av avskrivnings- och avdragsregler, kreditpolitiken, investeringsfonder osv. Inkomsterna 
blev stora och kraven på förnyelse och innovationer blev små. Samtidigt missgynnades 
småföretagandet extra av stora mängder skatter. Utjämningen av förmögenheter och den 
statliga organisationen av socialförsäkringar gjorde att expanderande företag drabbades av 
brist på riskvilligt kapital. De nya företag som hade kunnat ta vid efter den tunga industrin 
fick helt enkelt ingen chans. Sverige blev ett storföretagsland och dessa är alla mycket 
gamla. Bland de tjugo största svenska företagen är det bara tre stycken som har grundats 
efter 1930. 
 
Ett annat problem har varit de enorma skatter som hämmade varje potentiell näringsgren. Ju 
högre skatterna blir desto större skillnad blir det mellan det som är privatekonomiskt 
lönsamt och det som är samhällsekonomiskt lönsamt. Utan skatter får den arbetande 100 
kronor när arbetsgivaren betalar 100 kronor. Ju högre skatterna blir, desto större blir klyftan 
mellan betalning och faktisk lön.  
   Säg att en person som tjänar 100 kronor i timmen vill anställa en hantverkare med samma 
lön under en timme. Med det svenska skattesystemet har han egentligen tjänat 130 kronor, 
men 30 kronor försvinner i arbetsgivaravgift, 30 till i inkomstskatt, han har alltså 70 kronor 
kvar att köpa tjänster för. För att hantverkaren ska få ut samma 70 kronor måste beställaren 
betala 100 kronor plus sociala avgifter på 30 kronor plus moms 30 kronor till, dvs. 160 
kronor. Han måste alltså arbeta mer än dubbelt så lång tid som han tänkt att hantverkaren 
ska arbeta, för att kunna anställa honom. Under sådana förhållanden kan tjänstesektorn ej 
expandera. Beställaren stannar troligen hemma från jobbet själv och leker hantverkare. Om 
hjärtkirurgen stannar hemma från arbetet för att måla om sitt hus, samtidigt som målaren är 
arbetslös, så innebär det givetvis en allt ineffektivare arbetsdelning. 
 
Ett starkare entreprenörskap förutsätter positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. Att främja attityder är dock komplext och kräver långsiktiga insatser inom en 
rad områden. Regelverk och skatter måste stimulera snarare än hindra framväxten av 
entreprenörer. De signaler skatter och regelverk ger, påverkar i hög grad attityderna till 
entreprenörskap. Upplevs det som krångligt, riskfyllt och olönsamt att starta och utveckla 
företag påverkas inställningen och attityderna till entreprenörskap negativt.  
 

                                                 
48 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
49 Sverige – En studie i rött, 2003 
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Åtgärder behövs som stärker individens vilja och förmåga att engagera sig i 
entreprenöriella aktiviteter, men också som utvecklar ett klimat, en miljö, som gör detta 
möjligt och intressant. Individens drivkraft är central och det är individen själv som måste 
vilja, våga och riskera.  
     Det är individer som startar och utvecklar företag, inte statliga myndigheter, landsting 
eller kommuner. Staten ska dock skapa de bästa förutsättningarna för att ta tillvara denna 
vilja.50  
 
3.5.2 Aktörssystem51 
En affärsängel kan ha stor betydelse för motivationen hos grundare och andra medarbetare, 
särskilt i krislägen, vilket kan medföra att man får en nytändning hos företagets 
medarbetare genom att affärsängeln rent allmänt ökar motivationen och engagemanget. 
Affärsängeln kan också öka den interna administrativa effektiviteten då den har vana av 
företagande. En affärsängel kan drivas av olika mål, såväl ekonomiska som ideella. Ett 
aktörssystem kan verka som affärsängel lika väl som en enskild investerare. Staten har 
intressen i att företagande ökar och verkar som affärsängel genom olika aktörssystem.    
 
Det finns tre olika typer av aktörssystem:  

1. Nutek, VINNOVA och ALMI, m.fl. 
2. Banker, kunder och leverantörer 
3. Privatpersoner och Venture Capital 

 
Dessa aktörssystem leder fram till 3 grundläggande strategier:  

1. Orientering mot stödsystem, såsom Nutek.  
2. Orientering mot privat- eller marknadsbaserat kapital. 
3. Utveckling som bygger på marknadsstöd från kunder och leverantörer i 

kombination med bankfinansiering vilket är baserat på egen organisk tillväxt. 
 

Man kan anta att engagemanget från en affärsängel kan bidra till att öka ett företags 
legitimitet hos andra finansiärer, viktiga kunder och leverantörer. Detta underlättar för 
företag att skaffa riskkapital eller träffa avtal med samarbetspartners eller tidiga kunder  
 
 
3.5.3 Arbetsmarknad52 
Rekryteringsenkäten, med titeln ”Obalans på arbetsmarknaden – Vart tar jobben vägen”?, 
är en återkommande undersökning som besvarats av ca 5000 företag i alla företagsstorlekar 
och inom många branscher. Syftet är att kartlägga företagens rekryteringssituation.  
 
Årets Rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv visar att det sker en utflyttning av många 
företags verksamheter till länder med ett lägre kostnadsläge, samtidigt som det finns företag 
i Sverige som expanderar. Enligt Temo som genomfört undersökningen berörs runt en halv 
miljon jobb av detta. Rekryteringsenkäten visar också att de nya reglerna för sjukfrånvaro 
har gjort företagen betydligt mer försiktiga med att anställa.  

                                                 
50 Ett starkt Entreprenörskap, NUTEK, 2003 
51 Lindström, Olofsson, 2002 
52 Rekryteringsenkäten, 2004/2005, Vart tar jobben vägen? Svenskt Näringsliv, 2005 
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Årets Rekryteringsenkät ger belägg för att det svenska näringslivet genomgår en 
omfattande strukturomvandling. Många företag flyttar ut verksamhet till länder med lägre 
kostnadsläge, samtidigt som andra företag väljer att expandera i Sverige. De som stannar är 
i första hand företag som producerar varor och tjänster med ett högt förädlingsvärde. Det är 
ca 500 000 jobb som berörs av utlandsflytt.  
 
Strukturomvandlingen tenderar att öka efterfrågan på anställda med relativt höga löner, och 
minska den för anställda med lägre löner.  
 
Den 1 januari 2005 infördes en skyldighet för arbetsgivaren att betala 15 procent av 
sjukpenningen för en anställd som är heltidssjukskriven. Förslaget genomfördes trots att en 
majoritet av remissinstanserna och lagrådet kritiserat det.53 
 
I Rekryteringsenkäten syns nu också resultaten av de nya sjuklönereglerna. Företagen har 
blivit betydligt mer försiktiga med att anställa sedan de nya reglerna infördes. Detta gäller i 
synnerhet i de regioner som redan idag har hög arbetslöshet. Så kallad missmatch är ett 
kvarstående problem på den svenska arbetsmarknaden. Företagen har fortfarande svårt att 
hitta medarbetare med rätt utbildning och kompetens. Förklaringen står att finna i brister i 
utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. 
     Om Sverige ska komma tillrätta med vår höga arbetslöshet så behövs det fler företagare 
som vill rekrytera och nyanställa. Den aktuella politiken i Sverige går dock i motsatt 
riktning. Istället för att skapa förutsättningar för företagen att växa, så införs regler på 
sjukfrånvaroområdet som på ett tydligt sätt påverkar de företag som idag ändå är 
intresserade av att rekrytera, att bli försiktiga med att anställa. 
 
Årets Rekryteringsenkät bekräftar ett problem som förefaller bli bestående. Brist på 
personer med rätt yrkeserfarenhet är fortfarande den enskilt viktigaste orsaken till 
rekryteringsproblem och den har till och med ökat något sedan föregående undersökning 
2002. Ökningen är särskilt markant bland de mindre företagen. Hälften av de tillfrågade 
företagen anger också att bristen på personer med rätt utbildning har gjort det svårt att få 
tag i medarbetare. Roten till dessa problem står att finna i brister, både i 
utbildningspolitiken och i arbetsmarknadspolitiken. Den allmänna inriktningen av 
arbetsmarknadspolitiken under krisåren på 1990-talet, då man satsade på breda 
utbildningar, skedde på bekostnad av mer direkt yrkesinriktade utbildningar. Under senare 
år har det också skett oroande neddragningar av till exempel KY-utbildningen, den 
kvalificerade yrkesutbildningen. KY-utbildningen har varit mycket uppskattad från både 
näringslivet och de elever som gått utbildningen.  
 
 
3.5.4 Externt kapital54 
Svårigheten i att värdera en affärsidé gör att entreprenören i många fall tvingas in i 
lösningar som inte visar sig hälsosamma vare sig för honom eller för finansiären. Detta kan 
verka hämmande för tillväxten.  
 

                                                 
53 Regeringens nya sjuklöneregler, Svenskt Näringsliv, 2005 
54 Riskkapital, private equity och venture capital, Connect Sverige  
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Ju mindre och nyare ett företag är, desto mindre möjligheter har externa finansiärer att 
bedöma det föreslagna projektets livskraft och  
 
lönsamhet. Valet av finansieringsform är ett resultat av svårigheten som föreligger en 
korrekt värdering. Vid finansiering av företag skiljer man på låne - och riskkapital. Det finns 
inte någon klar och tydlig gräns mellan dem två. Lånekapital är sådant kapital det krävs 
säkerhet för. Det syftar främst på finansiering från banker och finansbolag. Riskkapital är 
kapital som kan gå förlorat.  
 
 
Det är ofta kapital som företagaren satsat i företaget eller företagets egna vinster. 
Riskkapital kan också komma från riskfinansiärer, ofta då kallat venture capital. De kräver 
mindre säkerhet, men vill ofta i stället få en viss del av vinsten.  
Finansutvecklingen i nystartade företag kallas i litteraturen för det finansiella stafettloppet, 
olika kapitalkällor avlöser varandra i takt med att företaget utvecklas från starten55. 
 
ALMI och Industrifonden erbjuder villkorslån vilka vanligen avskrivs i händelse av att det 
projekt, som lånet utgått för, misslyckas. Dessa statliga krediter brukar även kallas för 
riskvilliga krediter. Dessa statliga stöd känner företagen oftast ej till och ingen har kunnat 
visa att stöden har haft en positiv effekt på företagstillväxten. Affärsänglar och 
riskkapitalbolag är däremot mycket viktiga för tillväxten56. 
 
Basel II är ett nytt system för kreditvärdering som skall införas i bankerna, där fokus sätts 
på bättre hantering och mätning av kreditrisker. Sannolikheten för företagets 
återbetalningsförmåga kommer att göras genom en databaserad modell med ett antal 
kriterier, bland annat företagets affärsplan, marknadsposition, prognos, konkurrens, 
mognadsgrad mm. Det finns en oro bland företagare att Basel II-reglerna kommer att 
medföra att färre får tillgång till banklån. Oro finns också för att det kommer att bli svårt 
och kostsamt att förse bankerna med all den information som kommer att krävas enligt de 
nya reglerna. Företagare vill att den ökade insyn och öppenhet som krävs av dem också ska 
matchas av bankerna. Bankerna måste bli tydliga med vilka kriterier som gäller och hur de 
ska mötas av låntagaren. För dem som kan visa att företaget har goda framtidsutsikter och 
har goda säkerheter, kan lån och krediter till och med bli billigare än nu. Å andra sidan kan 
svårigheten att få lån öka för nya företag, för företag i nya branscher och företag i 
förändring.57 
 

3.6 Resultat från tidigare studier 
För att få en bild av resultatet från tidigare studier av tillväxt i småföretag och för att skapa 
en ram för vidare analys har vi gått igenom delar av den tidigare forskningen inom området. 
Det finns ingen allmänt vedertagen metod för att definiera och mäta tillväxt.  
 
 

                                                 
55 Lindström, Olofsson, 2002 
56 Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
57 Basel II, nya kapitaltäckningsregler – så påverkas ditt företag, Företagarna, 2005 
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Vi väljer under detta avsnitt att presentera ett antal studier som gjorts i syfte att kartlägga 
vad som påverkar tillväxten i småföretag. Utifrån dessa resultat har vi format vissa av våra 
intervjufrågor för att bygga vidare på tidigare studier. 
 
 
3.6.1 Förväntningar om förändringar i faktorer som påverkar tillväxtviljan  
I en studie gjord av Wiklund, Davidsson, Delmar, 2001 sammanfattas ett antal frågor 
rörande förtagarens tillväxtvilja och vilka konsekvenser han/hon ser av sitt utövande. Se 
avsnitt 3.4.1, Tillväxtvilja. Wiklund med flera studerade faktorer som påverkar 
tillväxtviljan hos entreprenörer och resultatet sammanfattas i tabell 3.3 nedan. Tabellen 
visar resultatet av multipel regressionsanalys för tre olika årsurval under en tio års period 
vilket innefattade år 1986, 1994 och 1996. Tillväxtvilja är den beroende variabeln och 
förväntade konsekvenser av tillväxt är den oberoende variabeln.  
 
Rangordningen 1 är viktigast och 8 är minst viktig. Tabellen åskådliggör att förväntningar 
om förändringar i de anställdas trivsel är den viktigaste faktorn som påverkar tillväxtviljan. 
Denna rangordning är konsekvent för alla tre åren.  
 
Mål 1986 

Rangordning 
1994 

Rangordning  
1996 

Rangordning 
Företagarens arbetsbörda   2 7 7 
Företagarens arbetsuppgifter 7 2 8 
De anställdas trivsel 1 1 1 
Inkomst 4 5 4 
Kontroll (överblick)   3 8 2 
Frihet 4 3 2 
Förmåga att överleva kris 4 3 5 
Produkt- och tjänstekvalitet 7 5 6 
Tabell 3.3 Faktorer som påverkar tillväxtviljan. Rangordning 1-8 där 1 anses viktigast och 8 minst 
betydelsefull. 
Källa: Tillväxtföretagen i Sverige, Davidsson, Delmar, Wiklund, 2001 
 
Företagarens arbetsbörda var näst viktigast år 1986, men är under åren 1994 och 1996 näst 
obetydligast. Istället har faktorer såsom kontroll och frihet tagit dess plats. Resultaten för 
företagarens arbetsbörda, företagarens arbetsuppgifter och produkt- och tjänstekvalitet leder 
till att studien inte kan hävda att företagarnas förväntade konsekvenser av tillväxt på dessa 
områden påverkar deras tillväxtvilja.  
 
Ett centralt resultat är att förväntningar om ekonomisk vinning på intet sätt framstår som 
avgörande för tillväxtviljan. Detta strider mot ekonomisk teori, men också mot mycket av 
det som skrivs om ledarskap. Studien leder till att visa att förväntningar påverkar 
tillväxtviljan.  
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3.6.2 Betydelse av företagarens ålder58 
När man studerar skillnader i tillväxtmönster utifrån företagsledarens ålder finner man att 
andelen växande företag är högst i den yngsta ålderskategorin, de företag som har en 
företagsledare som är yngre än 30 år. Denna åldersgrupp anser att tillgången till 
finansiering är ett stort tillväxthinder, men brist på egen tid är för dem inte lika betydande.  
 
 
 
Äldsta gruppen är de med en företagsledare som är 51 år och uppåt och denna åldersgrupp 
har inte lika hög tillväxt. Resultatet av den studien visar att sambandet företagarens ålder 
och förväntningar om tillväxt har en inverkan på tillväxten på samtliga områden.  
 
3.6.3 Tillväxtviljan59 
Beskattning lyfts särskilt fram som ett viktigt område för att förstå och förklara företags 
tillväxt och utveckling. Småföretagsforskaren Henrekson menar att det finns en bristande 
vilja/förmåga bland företag och företagare att växa som bottnar i ofördelaktiga spelregler. 
Dessa spelregler är viktiga att belysa då de kan påverkas av politiska beslut. Ur 
näringspolitisk synvinkel är det önskvärt med fler växande företag.  
 
Det är trots det viktigt att påpeka att alla företagare inte vill låta företaget växa, åtminstone 
inte i termer av antalet sysselsatta. En del företagare vill behålla överblicken över 
verksamheten. 71 procent av de tillfrågade småföretagen (1-49 anställda) gärna vill växa, 
men 29 procent uppger att de gärna stannar kvar på den nivå de befinner sig. Av 
soloföretagen, alltså företag utan anställda vill 58 procent växa medan 42 procent vill vara 
som de är nu. Se bilaga 9.4. 
 
I företag där företagsledaren vill låta företaget växa har utvecklingen varit mer positiv än i 
de företag där företagsledaren inte är tillväxtorienterad. Störst skillnad finner vi när det 
gäller sysselsättningstillväxten. 26 procent av företagen med en tillväxtorienterad 
företagsledare ökade antalet sysselsatta under perioden 1998-2001, medan andelen bland 
övriga var 14 procent. Skillnaden mellan grupperna är inte lika tydliga med avseende på 
omsättningsförändring där motsvarande andelar är 52 procent respektive 48 procent. 
Andelen oförändrade företag är större bland företag vars företagsledare inte är 
tillväxtorienterad, detta gäller såväl sysselsättnings- som omsättningsutveckling. Det går 
inte att finna något tydligt mönster beträffande negativ utveckling under perioden. Tabell 
finns i bilaga 9.4. 
 
3.6.4 Tillväxtsätt60 
Företagstillväxt kan ske på olika sätt. Med organisk tillväxt menas att företaget växer utan 
att förvärva andra verksamheter eller genom att fusioneras med ett annat företag. Yngre 
företag växer främst genom organisk tillväxt. Bland företag som ökat omsättningen mellan 
1998-2001 så hade 96 procent ökat genom organisk tillväxt.  
 

                                                 
58 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
59 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
60 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
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3.6.5 Samlade faktorer för tillväxt61 
I de föregående analyserna har man analyserat betydelsen av individen och företaget var för 
sig. En avslutande analysserie ger i stället en bild av hur dessa faktorer sammantaget 
påverkar företagens tillväxt. Effekten för varje enskild faktor gäller oberoende av övriga 
faktorer som ingår i analysen.  
Till exempel så gäller effekten av förtagarens ålder på tillväxt oberoende vilken bransch 
han eller hon verkar i, företagets storlek etc.  
 
 
Totalt sett är det ett antal faktorer som ger statistisk säkerställda effekter på företagets 
tillväxt oavsett vilket tillväxtmått som analyseras. Dessa faktorer sammanfattas nedan. 
 

?? Företagsledarens ålder: sannolikheten att tillhöra tillväxtgruppen minskar med 
stigande ålder.  

?? Förväntningar om framtida tillväxt: de företag där företagsledaren har en positiv tro 
på företagets framtida utveckling har en större sannolikhet att tillhöra 
tillväxtgruppen. 

?? Etableringsår: Ju yngre företaget är desto större är sannolikheten att det tillhör 
tillväxtgruppen. 

 
 
Andra faktorer ger säkerställda effekter i analysen av sysselsättningstillväxt. 

?? Ensam ledning: företag med delad ledning (kompanjonskap) har högre sannolikhet 
att tillhöra tillväxtgruppen.  

?? Kompetensutvecklingsstrategi: företag som genomför kontinuerlig 
kompetensutveckling av personalen har större sannolikhet att tillhöra 
tillväxtgruppen. 

?? Riskbenägenhet: företag där företagsledaren är riskbenägen har större sannolikhet 
att tillhöra gruppen av tillväxtföretag 
 

3.6.6 Hinder för tillväxt 62 
I enkätundersökningen ”företagens villkor och verklighet 2002” ställdes en fråga om hinder 
för tillväxt. Företagarna fick bedöma i vilken utsträckning olika hindertyper hämmar 
företagets tillväxt. Nedan redovisas andelen som antingen har uppgivit stort eller mycket 
stort hinder för respektive hindertyp.  
Det vanligaste tillväxthindret är tidsbrist. 60 procent av företagsledarna uppgav att brist på 
egen tid hindrade företagets tillväxt. Därefter följer ett antal typer av hinder i fallande 
ordning: hård konkurrens (39 %), dålig lönsamhet (36 %), begränsad tillgång på lämplig 
arbetskraft (36 %), myndighetsregler (35 %), svag efterfrågan (29 %) begränsad tillgång 
till externt ägarkapital (21 %) och slutligen begränsad tillgång till lån (16 %). För tabell se 
bilaga 9.4.  

                                                 
61 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
62 Tillväxt i småföretag, NUTEK & SCB, 2003 
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3.7 Sammanfattning av teoriavsnittet 
I följande avsnitt kommer vi att närmare se på sambandet som förbinder de modeller vi 
använder oss av inom teoriavsnittet i uppsatsen. Vi ämnar här att på ett ingående sätt 
presentera de olika modeller som ligger till grund för den slutliga bild som svarar mot 
begreppet entreprenöriella processer.  
      
 
 
 
 
 
 
Modellen Den entreprenöriella spelplanen figur 3.5 symboliserar hur respektive modell 
förhåller sig till varandra inom ramen för teoriavsnittet. Vi har här valt att beskriva 
modellerna mer ingående då det kan verka abstrakta i sin omedelbara uppenbarelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figur 3.5 Den entreprenöriella spelplanen                                              Källa: Egenkonstruerad bild 
 
 
 
 
 
 
 
Kärnan i respektive cirkel symboliserar snittytan färdigheter, möjligheter och motivation ur 
avsnitt 3.3.1, grunderna i den entreprenöriella processen. Dessa tre områden är väsentliga 
för huvudmodellerna, entreprenörskap, processer samt tillväxt.  
     Skärningspunkten penetreras av en yttre cirkel som förbinder de omständigheter som 
respektive modell omger sig med.  

Entreprenörskap Processer Tillväxt 

Aktörssystem  

Arbetsmarknad 

Externt kapital 

Statliga 
regleringar 
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Man kan se linjen som den röda tråd som löper genom ansatsen. Den kan också utläsas som 
en tidslinje där man utgår från entreprenören och de idéer som uppstår i snittytan i det grå 
fältet. Riktningspilarna anger att det är ständigt pågående processer som omger respektive 
område. 
 
Inom modellen entreprenörskap utgår vi ifrån individen och de entreprenöriella egenskaper 
som kan tillmätas personen. I teorin pratar man om färdigheter, möjligheter samt 
motivation. Med hjälp av dessa teorier kan vi utmäta vad som får en normalt funtad 
människa att ge upp sitt sociala liv och börja driva företag baserat på en idé.     
 
En entreprenöriellt driven individ skapar affärsinriktade processer. Det som kan starta som 
en idé sprungen ur närmiljön leder då fram till ett entreprenöriellt beteende och en mer 
affärsmässig inriktning, se figur 3.3, Affärsresultatets roll i den entreprenöriella processen, 
samt 3.4, Från idé till handling. Trappan har som mål att leda fram till tillväxt, ur idén. 
 
Tillväxten utgår ofta från viljan att låta idén gro och bli en stabil plattform. Externa- samt 
interna hinder och drivkrafter styr utvecklingen av företaget. I avsnitt 3.4 framlägger teorin 
olika faktorer som påverkar hinder och drivkrafter. Det ena leder till det andra och vi börjar 
nu se vidden av de hinder samt möjligheter som omger entreprenören och dennes vardag.  
 
De yttre faktorer som omger spelplanen kan agera både som hemmapublik och bortapublik 
och kan därmed påverka den entreprenöriella processen genom pådrivande hejarop eller 
skrämmande buande och andra försmädligheter.   
      
Vi har med hjälp av ovanstående modell 3.5, Den entreprenöriella spelplanen, skapat 
förståelse för de olika steg vi valt att presentera i uppsatsen. Spelplanen belyser den värld 
som omger en entreprenör och den process som kännetecknar företagandet. Bilden 
symboliserar de möjligheter samt hinder som omger den entreprenöriella processen.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras sammanställningar av intervjuerna utan värdering eller 
tolkning. Svaren av våra intervjuer har sammanställts efter följande områden: 
entreprenörskap, processer, tillväxt och yttre faktorer. En kort beskrivning av 
respondenterna inleder kapitlet därefter kommer intervjusvaren i ovanstående ordning. 

4.1 Kort om respondenterna 
I Stockholms län går det mindre än sex män per kvinnlig företagare63. Vi har därför valt ut 
fem män och en kvinna som våra respondenter för att hålla oss till samma dimensioner som 
antalet egenföretagare i Stockholm. Åldersfördelningen är en respondent inom varje 
årtionde, alltså en i tjugoårsåldern, en i trettioårsåldern och så vidare till och med 
sextioårsåldern. För att få med de sex respondenterna så blev det så att två av 
respondenterna är i femtioårsåldern. Respondenterna kommer att hållas anonyma och fakta 
om dem kommer att blandas för att bevara anonymiteten. Vi har valt att ge respondenterna 
en bokstav, från A till F, så att man kan följa vad respektive person har sagt. 
 
Tre av respondenterna kommer från Stockholmsområdet och tre ifrån Göteborgsområdet. 
Branscherna som våra respondenter tillhör är av olika slag: IT, metallbearbetning, VVS 
events och livsmedelsindustrin. Vissa av respondenterna har verkat inom flera branscher 
och vissa verkar inom samma bransch som andra respondenter vilket innebär att de har 
kännedom om flera områden. Företagen som respondenterna representerar är nu 
mikroföretag, men några har varit med om tidigare expansion med upp till 70 anställda.  
 
En av respondenterna kom in som affärsängel i ett av företagen. Personen har varit 
entreprenör tidigare, men har nu mer av en förvaltarroll. 
 
Tre av företagen har en tillväxttakt på ca 20-30 procent medan ett företag är helt nystartat 
och har alltså ingen tillväxt. Övriga företag har inte tillväxtmål på samma sätt, eller så har 
siffrorna inte redovisats. 

 
4.2 Entreprenörskap 
4.2.1 Färdigheter och dess betydelse för uppstartsfasen 
”Trygghet i sig själv är en av de färdigheter som krävs för att ta steget och bilda ett företag 
kring sin idé”,  anser C. Av våra respondenter har vi fått flera olika svar på vad som krävs 
för att ta steget och bilda företag. A anser att nyfikenhet är drivande och är det enda som 
behövs medan E anser att det är ordentliga färdigheter inom sitt område som är det 
viktigaste. Även ett starkt självförtroende med förmågan att alltid kunna reda ut problem 
eller tackla misslyckanden är något som också anses viktigt av C. ”Det krävs att man 
pushar sig själv för att våga ta steget”, anser F. Riskbenägenhet, målinriktning, social 
kompetens samt att ”man ska tycka om att jobba med människor och kunna kommunicera” 
är något som D tyckte. En vilja att ta sig an utmaningar är också av vikt för att påbörja 
entreprenörskapsbanan. A sa att ”färdigheter inte är viktiga”, men att personen ansåg nog 
att den tyckte så eftersom ”det är svårt för en själv att bedöma de färdigheter man har”. 
 
                                                 
63 Fina flickor startar inte företag, Wikner, 2003 
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För att lyckas och inte bara våga ta första steget krävs en väl genomarbetad affärsidé. Detta 
var något som fyra av respondenterna, B, C, D och F, menade. 
Att ha koll på hur ett företag ska skötas från början underlättar resans gång. ”Goda 
kunskaper inom bokföring, god allmänbildning och kunskap om samhället är av vikt så att 
man inte blir lurad”, tycker E.  
 
Det framkom att det finns olika typer av entreprenörer. Dels så finns de som har samma 
anda som Ingvar Kamprad. Denna typ av entreprenör är nöjd och stolt över sin produkt, de 
har emotionell övertygelse. Sedan finns de som bara vill tjäna pengar. Till dessa ansåg C att 
konsultfirmor och IT-killar, så kallade ”IT-rockers”, tillhör. De har en liten förkärlek till 
uppgiften och anser att ”Cash is king”! Den enkla vägen för dem är att köpa ett befintligt 
företag för att komma åt kunskap och kundbas. På detta sätt kan ens idéer förverkligas, men 
detta ansåg C inte passar in under entreprenörskap. 
 
B menar att ”vilken knäppgök som helst kan starta ett företag”.  
 
Våra respondenter anser samtliga att det finns en inneboende drivkraft att förbättra, skapa 
och tillföra världen någonting. Denna drivkraft är inte kopplad till pengar utan istället till 
bekräftelse och viljan av att skapa något, då pengar inte är den främsta drivkraften. ”Om 
pengar vore drivkraften, varför skulle då personer som Ingvar Kamprad och Bill Gates 
fortsätta?”, undrar D. 
 
De färdigheter och personliga drag som har nämnts ovan anses av alla vara viktiga främst 
för att det utan dessa inte skulle gå att driva ett företag på lång sikt. De behövs för att kunna 
fortsätta skapa nya saker, för att få något gjort och för att kunna vara ute i det okända. ”Det 
krävs att entreprenören tror på sig själv för att kunna möta alla de motgångar som kommer 
att dyka upp på vägen”, menar B. 
 
Entreprenörskap kan fylla ett gap och kan ibland vara enda vägen ut för personer som mist 
sitt jobb och som har svårigheter att finna ett nytt jobb på den tuffa arbetsmarknaden. En 
svår situation kan trots allt vara det som behövs för att ge en person viljan att våga 
förverkliga sin idé. C menar att det gäller då att känna till vad som gäller innan ett företag 
registreras för då detta väl har skett så mister man sin a -kassa oavsett om någon inkomst har 
genererats eller ej. Vid detta läge måste det finnas en stark tro på sig själv för att orka 
fortsätta.  
 
4.2.2 Färdigheter och dess betydelse för tillväxt 
Färdigheterna för att nå tillväxt i ett företag skiljer sig från dem som krävdes för att påbörja 
verksamheten. C menar att startsträckan på idéer ska vara kort, men för att nå tillväxt så 
måste alltid något genereras. Möjligheterna måste sökas upp, de kommer inte av sig själva. 
Detta håller även F med om. En färdighet är då att ha förmågan att röra runt i grytan. Det 
kan till exempel vara att finna alternativa mötesplatser ifall det är svårt att få kontakt med 
rätt personer på deras arbetsplatser. C satsade på en mindre stel plats och tog kontakt med 
potentiella kunder i baren på Berns då det var företagsevenemang där. 
Uppfinningsrikedomen att alltid hitta en väg är en bra förmåga att besitta.  
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Ytterligare färdighet av vikt är prioriteringsförmågan. Entreprenören bör ställa sig frågan 
”Skall jag lägga tid på att sälja min idé eller på att jaga pengar” menar C. 
Just dessa färdigheter är viktiga då entreprenören måste skapa en bra ekonomi för att kunna 
sälja sin produkt. Bra färdigheter skapar effektivitet vilket i sin tur genererar tillväxt. 
Problemet för en företagsledare i ett litet företag är att producera och arbeta 170 procent 
samtidigt som bokföring och andra administrativa uppgifter ska skötas. Entreprenören gör 
minst två personers jobb. 
   D håller med om ekonomins vikt då finansiell styrka kom upp som en viktig del eftersom 
tillväxt kostar pengar. 
 
A menar istället att en bra idé som ska lanseras och som man tror på är det som behövs för 
att ta företaget i in tillväxtfasen. Det gäller att ha förmågan och tålmodigheten att göra de 
prototyper som krävs. För att nå ordentlig tillväxt så krävs marknadsföring och det är här 
färdigheterna kommer in. ”Annars kan man leja ut det till dem som kan det bättre.” A anser 
själv att marknadsföringen är den svåraste biten.  
 
”En entreprenör måste hela tiden vara mån om sin egen tid.” Detta anser B är en viktig 
färdighet att känna till vid tillväxt. B föreslår att outsourca så mycket som möjligt som inte 
är kärnverksamheten. B: s företag tar in externa personer, som kan sitt område, när de 
behöver dem istället för att ha någon anställd som kan göra arbetet någorlunda bra. Denna 
punkt håller även A med om. Att kunna inse sina begränsningar ger möjlighet att lägga tid 
på det man är bra på. Någon annan tog hand om bokföringen medan A fokuserade på 
verksamheten.  
 
F tycker att tålamod och förmågan att sälja sin idé är viktiga färdigheter i denna fas. ”Det 
gäller att ta varje tillfälle i akt att hitta nya kunder och inte ge sig vid första nejsvaret.” F 
tror att det är viktigt att ha en plan att följa som visar på det man vill uppnå. Då är det 
lättare att se vad som krävs för att nå dit.  
 
Både D, E och F nämner aspekter gällande de anställda vid tillväxt. D tycker att det är 
viktigt med ordning och reda i tillväxtfasen, detta behövs då antalet anställda ökar. Struktur 
innehållande regler och rutiner är viktigt för att alla anställda ska kunna hitta sin plats om 
tillväxten är stor. E anser att en god social förmåga är viktigt för att kunna motivera de 
anställda. 
 
4.2.3 Motivation för att lyckas  
Glädjen när något lyckas av det man skapar är det som ger D motivation för att lyckas med 
sitt projekt. Skapandet ger resultat vilket ger glädje. ”Det är alltid kul att skapa och glädje 
behövs för att kunna fortsätta.” Detta håller E också med om: ”Det är roligt att jobba med 
en viss grej och göra något positivt. Motivation är viktigt för att man måste trivas med det 
man gör”. 
 
Viljan av att ha skapat något och att bli ihågkommen för detta är det som ger C motivation. 
C tycker om känslan av stolthet då det kan sägas att ”detta är min produkt, den har jag 
skapat”!  
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Som nämnts i tidigare avsnitt är motivationen ej ekonomisk vinning för någon av våra 
respondenter. ”Det räcker att det finns pengar så företaget klarar sig”, säger både A, C 
och F. D menar att ekonomisk belöning är en bonus från arbetet.  
   Ekonomisk bärkraft behövs för att kunna betala fasta kostnader och för att fullfölja 
projektet. Finns ekonomisk bärkraft kan koncentration läggas på att sälja idén. Säljs idén 
bra rakt igenom fås nöjda kunder som kommer tillbaka alternativt ger positiva referenser. 
”Det är återigen viktigt att lägga tid på rätt saker för att hålla motivationen och 
effektiviteten uppe vilket i sin tur ger inkomster”, menar C  
B är idealist och tycker att pengar inte har varit någon viktig drivkraft. ”Entreprenörskap 
finns i blodet med nyfikenheten och viljan att förbättra.” 
 
B: s motivation kommer från att inte behöva ha en chef. För B är det viktigt att få styra över 
sig själv. Detta leder till ytterligare nya idéer och tänder motivationen igen. Frigörelse är 
den enda anledningen till denna motivation. Här tycker E tvärt emot. Motivationen har 
inget att göra med att inte ha en chef. ”Det finns inget jobb utan socialt samspel, man är 
alltid beroende av andra. Har man endast den drivkraften så biter man sig själv i röven.” 
 
F vill känna att man har gjort något på egen hand och det ger stolthet. ”Har man en bra 
affärsidé vill man att den ska förverkligas utan att någon annan kan påverka hur det ska 
göras. Varje nytt steg blir en lärdom vilket är spännande.” Utan motivation kan man inte 
fortsätta så länge. 
 
Fler drivkrafter är självförverkligande samt viljan att testa gränser. Att bara göra något som 
man vet hur det görs tycker B är skittråkigt. ”Att åstadkomma något är det som driver.” 
Motivationsfaktorer, såsom stolthet för det som presterats, ger drivkraft för att lyckas, 
därför är de viktiga, tycker C. 
 
Nöjd kund är ytterligare en motivationskraft för C, samt att se om mätbara mål har 
uppnåtts. Detta för att kunna se hur företaget ligger till och då eventuellt ge mer motivation 
om målen har uppnåtts. 
 
4.2.4 Stödfunktioner och dess betydelse för entreprenörskap 
Stödfunktioner kan innefatta vänner, kontaktnät och andra som påverkat resans gång. De 
flesta av våra respondenter har inte använt sig av några stödfunktioner för att befinna sig 
där de är idag. A menar på att ”Det var bara att köra på, på egen hand”. B, C och D har ej 
stött på något som de skulle kalla stödfunktioner. 
 
E tycker att omgivningen har stor betydelse såsom vänner, familj och släkt. ”De behöver 
ställa upp då man arbetar mycket som egenföretagare.” Det är bra att använda sig av dem 
om man behöver specialkunskaper. Stödfunktioner är viktigt för att det är mycket man ska 
kunna och då även mycket man behöver hjälp med.  
Även F tycker att vänner och släkt har stor inverkan. ”Det är alltid bra att kunna bolla sina 
idéer med någon innan man sätter igång.” Behöver man veta något om ekonomiska 
aspekter så kan man fråga någon som har kunskap om det och andra ämnen som ens nära 
kan veta mer om än man själv gör. 
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B anser istället att familjesituationen är ett hinder då entreprenörskap påverkar och utsätter 
andra för risker då en trygg ekonomi lämnas. Dock krävs det tillåtelse att tappa fokus. Det 
behövs så mycket mer för att komma igång än vad som kan tros. B hade dock gjort samma 
resa även om B hade vetat om alla hinder som skulle stötas på.  
D tycker inte att familjen har blivit lidande på något sätt. ”Det gäller att hålla jobbet på 
jobbet och inte dra med sig det hem”. 
 
D anser sig ej vara entreprenör i dagsläget. D har varit det tidigare, men har nu mer av en 
förvaltarroll och sköter administrationen och håller ordning på företaget. D kom in som 
affärsängel, så det kan sägas att D själv är stödfunktionen. Ordning och reda kan fås genom 
bra affärssystem. Det gäller att matcha entreprenörens idéer och hålla balansen i företaget. 
”Entreprenörer gillar att dra igång saker, sen ska de lämna det vidare.” Många går från ett 
projekt till ett annat. Entreprenören måste lära sig att växla över för företagets bästa. 
 
C är en av dem som mest har samlat egen kunskap. Därför hade C önskat att det fanns en 
företagarhandbok som beskriver hur ett företag ska drivas och där endast det väsentliga 
finns med, ”utan bull-shit”. Det är svårt att få reda på allt som en egenföretagare behöver 
veta för att följa alla lagar och förordningar. En nyutslagen entreprenör förväntas kunna 
allt. Därför vore det bra med kurser i entreprenörskap där kunskaperna hamnar hos 
idésprutan. C vill se en funktion där direkta tips kan fås. Ett ökat engagemang hos ALMI är 
önskvärt. 
   C har haft vissa vänner som bollplank, men ingen direkt rådgivning eller nätverkande. 
Det är dock bra att ha vänner med lite olika inriktningar såsom juridik eller ekonomi som 
kan svara på lättare frågor. 
   Det finns nu färdiga företag att köpa. Svenska Standardbolag tillhandahåller Grundstenen, 
där företag kan köpas som sedan kan namnändras. Det finns även en checklista på det 
mesta som behöver göras, detta anser C är något som definitivt underlättar uppstarten av ett 
företag och önskar att det hade funnits då dennes bana som egen företagare startade. 
 
Stödfunkt ioner är viktiga därför att stöd ger entreprenören chans att göra det han är bra på 
och det han vill, inte bara det som måste göras, tycker C. Detta leder till att få företaget att 
gå runt och kunna fokusera på kärnverksamheten. Det är en mycket lång startsträcka vid 
uppstart av ett företag. Denna startsträcka skulle kunna underlättas med rätt stödfunktioner 
som kan assistera med exempelvis ekonomistyrning, juridisk hjälp och uppstart av företag. 
   Det är viktigt att få insikt om lagar och regler, speciellt det som gäller rörelsekapitalet.  

 
4.3 Processer 
4.3.1 Personliga egenskaper för den entreprenöriella processen 
De personliga egenskaper som krävs för att skapa och driva en process är att personen är 
enträgen och strukturerad, anser C. Detta är betydande då det är svårare att vara 
framgångsrik utan dessa egenskaper. F håller med C, men tycker också att det är viktigt att 
ha en målsättning. ”Man bör veta vad som ska uppnås och gärna ett sätt på hur det ska 
göras.” Det är även viktigt att känna till vad som kan hända på vägen och hålla sig 
informerad.  
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A och E anser att det är viktigt att tro på sig själv därför att annars går det ej att driva ett 
företag. En förmåga att hålla nere kostnaderna och att kunna sköta allting själv, är även 
betydelsefullt för A. E anser vidare att det för ett framgångsrikt företag behövs social 
kompetens och färdigheter, detta för att förstå och vara duktig på sitt område. Det gäller 
även att vara självkritisk för att kunna ändra i processen ifall det skulle behövas. 
 
Förståelse för hur processen hänger ihop och betydelsen i de olika delarna tycker D är 
viktigt. Annars fungerar processen inte. 
 
Dessa färdigheter har ungefär samma betydelse som de färdigheter som krävdes för 
uppstart och tillväxt. 
 
4.3.2 Processer och tillväxt 
Det framgår tydligt från alla de av våra respondenter som upplevt tillväxt att processer leder 
till tillväxt. Ju fler processer som startas upp desto fler avslut kan göras. Ofta tillkommer en 
del spin-off effekter som resultat av de arbeten som läggs ner på idén, menar C. Tas spin-
off effekterna om hand så genererar de en större sannolikhet att lyckas med företagandet 
och därmed nå starkare tillväxt. Finns framåtandan så rörs damm upp och detta leder till 
utveckling och försäljning. I sin tur leder det till att det finns massor att göra och ta hand 
om. ”Det gäller att köra på och hålla sig på spåret”, säger C. 
 
D anser också att processer leder till tillväxt. ”Tillväxt kommer från mål. Man måste ha en 
målstrategi att vilja växa för utan en målstrategi växer man inte. Vissa vill kortsiktigt tjäna 
pengar, men tillväxt är en jobbig del. Det gäller att ha en kultur i företaget från början att 
vilja nå tillväxt.” 
 
A ser kopplingen om man får gensvar för sin produkt. ”Det är i slutändan produkten som 
påverkar om det blir tillväxt eller ej, men visst märker man att det som görs ger effekt.” 
 
4.3.3 Skillnaden i processerna då företaget växer i antalet anställda 
Det är ett kritiskt steg att gå från soloföretag till ett företag med anställda tycker de 
respondenter som svarat. Man ser en skillnad i processerna vid fler anställda. Efter den 
första anställningen blir varje nyrekrytering mindre kritisk menar de. 
Rekryteringsprocessen underlättas då företaget redan har några anställda och har gått 
igenom processen tidigare.  
 
När verksamheten växer gäller det att producera så att man bemöter tillgång och 
efterfrågan. Det gäller att avväga antalet anställda så man inte har för mycket eller för lite 
personal. Helt plötsligt var det 9 personer anställda och allt gick mycket fort, menar A. Det 
positiva var att kunna bemöta den ökade efterfrågan. Det negativa var att A blev mer 
bunden, fick större ansvar och att mer tid togs i anspråk. 
 
E har inga anställda, men samarbetar med några personer inom sin bransch då det finns 
behov för det. E har ej haft som mål att ta in anställda utanför den direkta familjen, men 
med samarbete så kan man dryga ut inkomsterna när det finns möjlighet. ”Man tappar en 
del av kontrollen då fler är involverade i processen. Det är då viktigt att kunna lita på sin 
så kallade personal att de gör det de ska”, säger E. 
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Ett litet gäng på arbetsplatsen ger kortare kontaktvägar vilket skapar bättre trivsel. Trivseln 
är en typ av drivkraft som det gäller att värna om. I vissa växande företag finns emellertid 
risk för sektmentalitet. För att undvika detta vill B nu ha en mindre organisation där 
kulturen inte är lika stark. Det var en sektmentalitet i det tidigare företag B hade. 
 
D: s erfarenheter visar att i ett litet företag så har alla koll på hur man gör. Detta försvinner 
sen vid fler än 10 anställda. Sedan vid 20 till 30 anställda är nästa fas. Då behövs ytterligare 
förändringar i processerna för att det ska flyta på. Det gäller att även här vara öppen till de 
förändringar som måste ske. Det som är positivt med förändringen är att växande ger betyg 
på att affärsidén är bra. Det som kan ses som negativt är att det kan finnas vissa som 
motsätter sig förändring. Det gäller att få med sig de anställda på vad som behövs för 
företaget. Vissa vill ha det som det varit tidigare då de trivs med den situationen. Vid 
tillväxt krävs mer regler och rutiner och vissa tycker att detta är jobbigt. De vill ha kvar den 
mindre strukturerade organisationen. 
 
C håller med D om ovanstående. Vid fler anställda blir arbetsuppgifterna mer 
koncentrerade. Detta är positivt för företaget då det blir mindre sårbart och resultaten blir 
mer mätbara då alla vet vad som förväntas av dem inom sina arbetsområden, säger C. Vid 
10 till 15 anställda är det läge för idésprutan att lämna över rodret till en mer erfaren 
kapten. Har företaget fler anställda än så och entreprenören fortfarande är den som styr så 
blir det nog lätt att entreprenören måste jobba mer med organisationen, budgetering, 
investering med mera och ej med sin affärsidé. Detta är negativt för företaget då 
entreprenören inte har tid att arbeta med det den är bra på. Kunskapen om att kunna och 
vilja delegera är viktigt då ett företag har fler anställda för att kunna bevara effektiviteten. 
”Lämna dock inte över för mycket, många entreprenörer tappar då de lämnar över det de 
är bra på. Det ska de istället hålla kvar vid,” menar C. Om en person exempelvis är duktig 
på utveckling så gör det, ta in säljare som sköter säljandet om det skulle behövas och lägg 
ut bokföring på revisionsbyråer. 
   ”Rätt person på rätt plats och insikt om det!” 

 
4.4 Tillväxt 
4.4.1 Tillväxtmål och hur de uppnås  
För D är målet med tillväxt att det ger värde till företaget och att få bekräftelse på att 
affärsidén är bra. ”Det gäller att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt.” Den skapande 
processen är det viktigaste. Som D tidigare nämnt så är det viktigt med en målstrategi för 
att kunna uppnå tillväxt. Att få bekräftelse på sin affärsidé visar att man är på rätt spår. 
Företaget som D nu förvaltar har en tillväxttakt på ca 30 procent. Vissa år har det dock varit 
ca 100 procent medan det gått sämre andra år. 
   D arbetar organiskt nu, men tycker att det är jobbigt och att det tar för mycket tid. 
Samarbetspartners är intressant för kommande projekt det kan underlätta 
arbetsfördelningen. Det är bra för ett företag att vara kapitalstarkt, då kan man köpa in det 
som behövs vare sig det är tjänster eller nya system. Bygga nätverk är viktigt för 
småföretag då samarbete och nätverk underlättar tillväxt. 
   Ett företag växer så mycket som marknaden tillåter. D nöjer sig med att se på kostnaderna 
i företaget.  
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Vid tillväxt på 20-30 procent så får kostnadsbudgeten ökas med motsvarande siffra, men 
går det bättre så ändras inte kostnadsbudgeten utan då är det endast vinsten som sticker 
iväg. Det är kostnader som reglerar saker och ting. Att växa mer än 20 procent per år 
organiskt är jobbigt för själva processen. Det kan gå väldigt bra ett tag, men det kan också 
gå väldigt dåligt ibland också. 
 
E vill inte växa och ha anställda. Målsättningen är istället att sysselsätta sig på heltid med 
sin verksamhet och hitta ett drägligt sätt att leva. E vill ha det kvar på liten skala för att få 
bättre livskvalitet. Det är dock svårt då det ibland är mycket att göra och ibland väldigt lite 
att göra. Det är svårt med kontinuitet så det gäller att vara flexibel. E vill inte växa till antal, 
men pengar kan ju rulla in. 
 
Målet med tillväxt är för C att optimera den befintliga verksamheten vilket helst ska leda 
till ”att jobba mindre och tjäna mer.” En ökad intäkt per timme är ett mått som C strävar 
efter att förbättra. Därför är målet i tillväxtprocessen att få in mer pengar och förvalta de 
pengar som kommer in. Tillväxten ska primärt ske organiskt. C säljer sig själv just nu, eller 
sina tjänster rättare sagt. Att arbeta mindre än de 175 procent som C gör nu är självklart 
viktigt för att kunna fortsätta med verksamheten en längre tid och för att uppnå livskvalitet. 
Göra saker på rätt sätt och att göra rätt saker är viktigt för att kunna vara effektiv. Rätt mål 
är viktiga för att kunna leverera och få nöjda kunder.  
 
A vill att företaget ska gå så bra som möjligt så att man kan investera vinsten i större och 
bättre lokaler. Målet är inte att tjäna pengar eller att nå trovärdighet. Bara att företaget går 
runt och känslan av att ha eget är väldigt tillfredställande. 
A växer organiskt, men är inte främmande till uppköp om det skulle visa sig vara ett bra 
alternativ. Företaget började med att hyra svinstian i en bondgård. Det passade bra då det 
var betonggolv och lämpade sig för arbeten inom den bransch A verkar i. Det fanns även 
expansionsmöjligheter då gödselhögen även den låg på betong vilket gav möjlighet att 
arbeta ute i det fria. 
Tillväxtmål kan uppnås genom att ha biprodukter vid sidan om som genererar intäkter till 
huvudsysslan. A hade dubbelt arbete, var i början anställd och arbetade på dagtid med det 
och sysslade med sitt företag på kvällarna. 
   Nästa företag A drev hade potentialen att generera riktigt stor avkastning vilket kunde 
skapa en trygg framtid. Det krävdes certifikat för att kunna sälja in produkten till sjukhus 
och det såg A till att vara den ende som hade. Det krävdes många olika prototyper, men 
slutligen blev produkten S-märkt av Semko64 och godkänt av Bakteriologiska institutet. 
”Hårt arbete krävs för att nå tillväxt”. 
 
För F är målet med tillväxt är att ge fler en chans att ta del av företagets produkter. Tillväxt 
ger möjlighet att kunna testa nya idéer på en större marknad. Dock bör det kännas till att 
risken ökar. Att bli en större aktör kan göra varumärket mer känt vilket i sin tur leder till 
ännu fler kunder. ”Tillväxt är ett naturligt steg om man tror på sin affärsidé”, anser F. 
 
 

                                                 
64 Innebär att ETL SEMKO i Sverige, som opartiskt provningslaboratorium intygar att produkten uppfyller 
gällande säkerhetskrav. 
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Den enda drivkraften för tillväxt är för B att det ger större trovärdighet. Detta underlättar 
affärerna. Företagets mål är att denna gång växa måttligt. B använde sin grundinvestering 
för att utveckla sin plattform, detta betyder att företaget vid ytterligare tillväxt inte behöver 
mer kapital i någon större utsträckning utan det gäller att istället öka kundkretsen. 
 
4.4.2 Materiella/immateriella hinder undvikande och istället möjlighetsskapande  
Vilka de materiella/immateriella hindren är beror, enligt D och C, på den mentala 
inställning och drivkraft som entreprenören har.  
   Alla fyra (A, C, D och E) som svarat på denna fråga har konstaterat att kapital är ett 
internt hinder då det kostar finansiellt att växa.  
 
Oviljan till att belåna sig är också ett internt hinder. A anser att det ger en påfrestning att ha 
skulder. Allt har finansierats själv. Här håller E helt med. ”Det är bra att tjäna ihop till 
kapitalet själv, då får man bättre respekt för verksamheten.” Det är också centralt att ej 
leva upp för mycket av kapitalet.  
   Även lokalhyra och lokalstorlek har betydelse för A. ”Det gäller att inte köra på för stort 
utan att hålla sig till simplare lösningar och produkter i början”. Risk ses bara som lite 
skrämmande. ”Friskt vågat, hälften vunnet” är det A tänker.  
 
D framhäver de organisatoriska aspekterna. ”Olika faser behöver olika ledning.” Det gäller 
att vara öppen till de förändringar som måste ske. Det är annars lätt att stanna till vid möte 
av motstånd.  
 
Det som är betydande för C är att det finns marknadsbegränsningar då endast en viss 
mängd varor kan säljas. Det finns även begränsningar då det kostar att nå marknaden både i 
tid och kapital. Konsekvensen av att ta steget är ofta relaterat med en stor kostnad, ofta blir 
det för dyrt. Det kan exempelvis betyda att det krävs tre extra tjänster för att ta ytterligare 
ett kliv framåt. Alla funktioner ska skötas både i ett litet och i ett stort företag. I det lilla 
företaget behöver alltså de anställda ha flera ansvarsområden vilket betyder att de måste ha 
kompetensbredd vilket innebär att personalens kompetens ofta styr utvecklingen. 
Tidsbristen för företagaren visar sig här också. 
 
En process som undviker hindren och istället gör dem till möjligheter skulle kunna fås om 
personalen finner ett sätt att lära av varandra istället för att ”skjuta från höften”, anser C. 
Det gäller att använda det utrymme som finns och då skulle entreprenören kunna slippa 
vara både personalchef, ekonomichef etc. Företaget skulle också kunna använda sig av 
bemanningsföretag och hyra in de tjänster som behövs, såsom en ekonomichef. 
   Det gäller att ha en strategi för att lösa problem med exempelvis kunskapsbrist. ALMI har 
en stor roll att fylla här. C efterlyser en funktion där ALMI åker ut och håller lunchmöten 
med information om tillväxt, berättar om rutiner, tips med mera då det lilla företaget saknar 
utrymme att åka iväg på kurser. 
   A anser istället att det är viktigt att ha ett eget sparkapital som är betryggande och bidrar 
till att man kan belåna sig och därmed ha möjlighet till ytterligare tillväxt. 
 



   

 - 49 -  

 
4.4.3 Förtroendets innebörd 
Förtroendets innebörd har mycket olika spridning bland respondenterna. C anser att 
förtroende har stor vikt vid affärer för ett litet företag.  
 
C har strategier för att möte en eventuell brist på förtroende. ”Det gäller att förpacka sig på 
ett sätt som är smart och att påvisa sin förträfflighet, genom uppvisandet av sina bragder.” 
Det är även viktigt med referenser. Att gå till större företag, så kallade paraplyföretag, är en 
möjlighet för småföretag då det för stora affärer i startskedet krävs ett stort företag för att 
öka trovärdigheten. Omfattningen av hindret kan emellertid variera. Ytterligare sätt att 
möta trovärdighetsproblemet är genom omstrukturering. Det tar mycket tid och kraft i 
anspråk samt förlänger beslut så det är inte alltid att rekommendera, tycker C. 
   Att trovärdigheten är viktigt för ett litet företag det visste C, men omfattningen av 
trovärdighetens betydelse var något som C inte hade räknat med. Det fanns strategier från 
början, men dessa har utvecklats. Behovet av olika planer för olika kunder för att möta just 
deras önskningar tar mycket tid. För ett litet företag tar det lång tid att bygga upp det 
förtroende som kunden vill ha innan en affär blir möjlig. 
 
Även B tycker att brist på förtroende för mindre företag är ett problem. Hinder för tillväxt 
anser B är att vara ett litet bolag med stora produkter. Detta gör att det kan bli långa 
förhandlingar. Långa förhandlingar kan i sin tur riskera att kunden tappas under 
förhandlingen. B har även stött på att det fanns en för stor misstro mot att utvecklingen 
skedde utomlands samt att företagets litenhet bidrog till en negativ tilltro, när det gällde att 
hantera komplexiteten i de installationer som offererades. 
   ”Det är svårt att veta vad som skulle kunna förändras. Tillväxt gynnas av det som gör att 
omvärlden tror på mindre företag.” För att ta sig runt förtroendefrågan går det att kliva in 
under ett stort företags nätverk. Småföretaget skriver avtal med större aktörer. Just så har B 
gjort. Ett större företag säljer deras produkt för dubbla priset då de offererar sina kunder. B 
anser ej att kunden ska behöva betala så mycket för produkten, men kunden är hellre villig 
att betala det dubbla till den större aktören istället för vad det faktiskt kostar till B: s lilla 
företag. 
 
D tycker att trovärdighet är viktigt vid affärer med stora organisationer, men D har ingen 
direkt strategi för att bemöta trovärdighet då D ej ser det som ett större problem. Dock har 
det stötts på. Det handlar istället om att bygga upp förtroende mellan de individer som ingår 
i processen. Man kan visa på en ordnad ekonomi, strategier och genomtänkta bitar för 
företaget. Trovärdighet kan vara ett bekymmer för småföretag. De blir ofta bortvalda vid 
offentliga upphandlingar trots att småföretagen har bättre lösningar. Strategin är att hitta de 
företag som är öppna för nya partners. Man kan börja med att vända sig till medelstora 
företag och gå på offentliga uppdrag senare eftersom de är svårare att få. 
   Stora företag kan bedöma affärspartners genom en lista på punkter som ska uppfyllas, 
exempelvis att de har kvalitetspolicy, miljöpolicy mm, en kravlista skulle man kunna kalla 
det. Är man en liten aktör så får man räkna med det. ”Man får lärdom genom att gå på 
niter.” Förtroende skapas genom allt man gör. Dokumentation av detta är viktigt och kan 
vara bra att visa upp. 
 
Förtroende har aldrig varit ett problem för A. Istället är det A som har haft brist på 
förtroende för sina kunder.  



   

 - 50 -  

 
Då A ej själv vill ha kredit så finns svårigheter att själv lämna det också. Betalning ska helst 
ske innan leverans då det är A själv som blir snuvad annars. Soliditeten skulle bli lidande 
då företaget ej skulle klara många inställda betalningar. 
 
 
 
E har heller inte stött på problemet och har inga strategier utvecklade. ”Nu är det hausse i 
branschen så allt flyter på som ett självspelande piano”, därför är det inte ett problem i 
dagsläget men kan komma att bli det i andra tider. 
 
F börjar i liten skala, då är det produkten som ska tala för sig. Presenterar man sig på ett bra 
sätt vid första kontakten med kunden så är det upp till produkten att klara resten. Det gäller 
att visa att man har klart för sig hur affärerna ska gå tillväga och att det finns resurser. 
 

4.5 Yttre faktorer 
4.5.1 Statliga regleringar  
De statliga regleringarna ses som hinder därför att de inverkar på kärnverksamheten i 
företage t. Entreprenören får inte chans att göra det han ska. Det är för mycket och för 
krångligt att följa. Detta håller alla med om utan A.  
 
E tycker att det finns en massa förordningar som man måste komma förbi. E har bedrivit 
verksamhet i Danmark och där finns det fler förordningar från stat och kommun som 
hindrar företagsamheten. Efter många år så märker man att ”tar man det cool så brukar det 
reda upp sig”.  Förr fanns regler som krävde godkännande av kommun att arbeta inom den 
bransch som E verkar i, det är nu slopat vilket innebär att fler arbetar med det, men alla är 
kanske inte lämpade för det. 
 
I F: s bransch så har staten många regleringar. ”Det gäller att ha tålamod att gå igenom 
alla så att verksamheten sen inte blir stoppad.” F hoppas att EU ska göra större inverkan 
och öppna upp denna bransch för fler aktörer, men det dröjer nog. Alla småföretag har nog 
problem med regleringar av diverse slag. Det hade varit skönt om man hade kunnat driva 
sitt företag på sitt sätt. Staten lägger sig i för mycket och ställer för höga krav. 
 
B anser att de offentliga upphandlingsprocedurerna bör förändras. Denna procedur är för 
dyr för små företag. Det är hopplöst för det lilla företaget att agera då det är för stela 
upphandlingsregler. Kommunen måste hålla sig till det som de specificerat i 
anbudsförfarandet. Dock vet kommunen ofta ej vad som finns på marknaden då de skriver 
sitt anbudsförfarande vilket leder till att företag sållas bort på grund av definitioner i 
anbudsförfarandet. ”Det finns för stora krav, bland annat att företagen ska ha tre stora 
referenser för just den produkt som ska säljas”. 
 
A anser att statliga regleringar är positiva och har ej haft några problem med det. Det är 
bara att rätta sig efter de regler som finns. ”Det är bara roligt att kunna följa de krav som 
ställs.”  
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 C anser att det är ett för hårt skattetryck på egenföretagare. Skatteskuld blir ett faktum 
innan affärerna börjat rulla in då skatten ska vara betald innan betalning från kund har 
erhållits. Hänsyn tas ej till denna problematik. Det finns ett uppskov för skatten på tre 
månader, men vid uppstart av ett företag eller ett projekt kan det ta mer tid än så innan 
pengarna börjar rulla in. En bra lösning skulle istället vara ett enklare skatteupplägg.  
 
En bra lösning för problemet med att skatten ska betalas innan pengarna har kommit är att 
minst ha tre skattefria månader, eller att skatt betalas först när betalningen kommit. 
 
C anser också att trängselavgiften kommer att slå hårt på småföretagen och bör omarbetas. 
 
F anser att skatt givetvis behövs, men önskar en rak skatt istället. F vill inte ha moms, 
förmånsskatter, arbetsgivaravgifter och andra skatter som inverkar på företagets 
verksamhet. ”Då är företagen fria att verka som de vill utan att behöva tänka på 
konsekvenser och hur det kan påverka både för de anställda och för företagets vinst.” 
 
A anser att skattesituationen inte heller är ett problem. 
 
Det är svårt att följa de regler och förändringar i regler som sker, tycker D. När 3:12 
reglerna 65 ändras den 1/1 2006 krånglas det till vilket skapar bekymmer. Vissa kommer nog 
att strunta i förändringen av reglerna, andra lämnar problemen vidare till revisorer. 
”Förändringarna i regler överlag är jobbigt”. 
 
SCB66 skickar ut rapporter som företagaren enligt lag är skyldig att svara på. B anser att 
detta är ett stort bekymmer då det kommer många blanketter som ska fyllas i. Eftersom det 
kommer så många blanketter och det tar så lång tid att fylla i dem så svarar man lite hur 
som helst bara för att kunna skicka in något svar. Dock är det bara B av våra respondenter 
som har stött på detta som ett problem. C har endast stött på en rapport under sin 
entreprenörstid. Trots det så har det inte lagts någon större vikt i att ta sig tid och att svara 
med det engagemang som krävs för att få sanningsenliga svar. Detsamma gäller statliga 
blanketter i övrigt då de ofta är så svåra att fylla i att det tar mycket mer tid i anspråk än vad 
som är nödvändigt. B har förslag till förändring för detta problem. Samhällets krav på ett 
litet företag gällande redovisning etc. är för mycket. Det skulle behövas ett stöd för det så 
att de små företagen kan fokusera på det de startade företaget för.  
 
Lagar och regleringar är givetvis nödvändiga. Möjligheter kan skapas ur statliga beslut. 
Nya affärsområden uppstår som en effekt av regleringar. C: s bransch har möjlighet till ett 
uppsving just på grund av nya statliga beslut. Ett annat statligt beslut ger ökad efterfrågan 
inom E:s bransch också.  
 
När det gäller frågan om regleringar är möjligheter eller hinder går åsikterna isär. 
A och D anser att det generellt är varken hinder eller möjligheter. A tycker att regleringar är 
till för att få samhället att fungera. ”Det fungerar väldigt bra som det är.”  
                                                 
65 3:12-reglerna bestämmer hur mycket en ägare till ett fåmansföretag kan ta ut som kapitalbeskattad inkomst 
med en skattesats på 30 procent (enligt förslaget 20 procent) och hur mycket som ska beskattas som 
löneinkomst med en skattesats på upp till 57 procent, 2006 
66 SCB: Statistiska centralbyrån 
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C och E tycker att det är bägge delar medan B och F tycker att det mest är hinder, ”även om 
regler behövs för att få det att flyta”, säger F.  
 
Regleringar är svåra att följa tycker C. Om en lagförändring sker är det svårt för 
entreprenören att känna till detta och hålla sig à jour med vad som händer.  
 
D tycker att det är jobbigt och att det tar tid. Procentuellt sett läggs det mer tid på saker som 
D anser ganska onödiga, men man får ta det trots att det tar tid från verksamheten. I större 
företag finns resurser som inte finns i småföretag. D vill dock inte överdriva effekterna av 
regleringarna. 
 
C tycker att kortfattat så ska det generellt vara lättare, mindre regleringar, lägre skatter i 
början samt att företag ska kunna dras med skatteskulder ett tag, utan ränta. Även ett 
förenklande av blanketter så att det klart och tydligt framgår vad som ska fyllas i är 
önskvärt. 
 
 
4.5.2 Aktörssystem och externt kapital 
Det aktörssystemet som flest känner till är ALMI som nämns av fyra av våra respondenter: 
C, D, E och F.  
 
E har aldrig gått till någon för att få hjälp då det inte funnits behov för det. E tycker att 
ALMI verkar mer som en konstgjord verksamhet, men de kan vara bra i början har E hört 
från andra som vänt sig till dem. De har till exempel kurser i bokföring vilket kan vara bra, 
det fanns inte då E började som istället fick skaffa sig kunskaper den långa vägen. 
 
D nämner ALMI, exportrådet 67, Business Region Göteborg68 och banker som aktörssystem. 
D har varit i kontakt med dem alla. Företaget lånade pengar (ca 100 000 kr) av ALMI i 
början. Detta beroende på att banker inte är bra vid uppstarten av företag, de lånar inte 
gärna ut pengar, utan beviljar endast checkräkningskredit. Banker lånar främst ut till redan 
etablerade företag. D är mycket positivt inställd till ALMI. ALMI har folk som går igenom 
och hjälper till i processen. Nackdelen är att de tar en hög premie på 8-9 procent i ränta, 
men i början så kan det vara värt det. ALMI är bra i uppstartsfasen. Exportrådet är bra för 
utlandsaktiviteter. 
 
A nämnde inte något aktörssystem och har inte sökt efter dem heller. Vid frågan om varför 
man vänder sig till dem, eller väljer att inte göra det så blir svaret ”har ej känt till dem, 
eller sett något behov av det. Jag vill klara allt själv”. 
C talade förutom ALMI även om Venture Capital företag och banker. C har vänt sig till 
dessa då det behövdes pengar. Anledningen till detta var att marknaden drev till det vid den 
tidpunkten. 
 
 

                                                 
67 Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer, 2006 
68 Business Region Göteborgs övergripande mål är att bidra till hög sysselsättning och ett mångsidigt 
näringsliv i regionen. 
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F menar att ”Eventuellt kan man vända sig till något aktörssystem när det är dags att börja 
i större skala eller om det skulle bli nya regleringar som man behöver bli insatt i”, men har 
inte varit i kontakt med någon aktör ännu. 
 
B har i ett tidigare skede haft svårt att få kapital och fick då hjälp av affärsänglar att hitta 
investerare. B var tvungen att söka mer pengar än vad de hade behövt för att någon skulle 
vilja investera. 
 
När man efterfrågade pengar till projekt under glansdagarna skulle man inte vara alltför 
blyg. En nolla till på pappret och lånet var i hamn. Med hjälp av dessa medel sköt tillväxten 
fart. 
 
De entreprenöriella processerna skulle kunna  underlättas av aktörssystemen i flera 
avseenden, anser C. Det är mycket frustrerande att inte veta vad aktörssystemen har för 
beräkningsbakgrunder. Entreprenören bör, för processens bästa, få veta hur bankerna med 
flera räknar gällande värdering, risker och räntor. Det är omöjligt att se logiken bakom 
vissa beslut. ”Banker är dåliga på att förstå och peka ut svagheterna då de nekar till lån.” 
Detta slösar en massa onödig tid. Om företagaren hade rätt verktyg och kände till 
spelreglerna så kontaktas aktörssystemen endast då det finns chans att de kan hjälpa en. Om 
inte, så återkommer företagaren vid ett tillfälle då ekonomin ser bättre ut i företaget. 
 
D tycker att ”rent allmänt så behöver småföretag hjälp i början med sin affärsidé och 
bedömning om den är bärande”. Exempelvis ALMI har bra kunskap om olika branscher 
och de kan stätta stopp för etableringar i olönsamma branscher. D har exempel på detta 
själv och det kan ha varit bra att de inte gav sig in i det projektet. ALMI kan se behovet på 
marknaden. Man går till ALMI för att få hjälp, men det borde vara tvärtom. De skulle 
behöva vara mer aktiva och säga vad det behövs för företag, nu är de mer passiva. ALMI 
eller en annan liknande organisation skulle behöva vara aktiva och satsa så att det händer 
något. De skulle kunna hjälpa invandrare att satsa på lönsamma branscher och få in dem i 
arbetslivet som egenföretagare. Eller annonsera efter fler egenföretagare då det finns 
utrymme för det i någon viss bransch.  
 
4.5.3 Arbetsmarknad 
För att få tag på kompetent personal använder sig de flesta som har anställda av kontaktnät, 
kompisar och affärsbekanta. ”Det snabbar upp processen då de som har ens förtroende 
redan har gjort första utgallringen”, menar C.  
 
Små organisationer är dåliga på att rekrytera, säger D. Man tar ofta folk i 
bekantskapskretsen vilket leder till att man sällan får de som är riktigt bra. Detta beror på 
osäkerheten och risken med att få en medarbetare som inte passar in. I ett stort företag kan 
man omplacera personer som inte passar i sin roll, den möjligheten finns inte i ett litet 
företag.  
   Många bekanta till D utnyttjar arbetsförmedlingen och de bidrag som finns för att hålla 
nere kostnaderna när man provar personal. 
 
Detta stämmer för A som använde sig av en arbetsförmedling som ger tidigare interner en 
chans att komma ut i arbetslivet. A behövde då inte betala hela lönen.  
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A tycker att det är svårt att få tag på bra folk inom sin bransch. Istället togs det in outbildad 
personal och A lärde upp dem själv och de anställda fick fullt betalt under hela 
utbildningen. Personalen fick ta de lättare delarna medan A själv tog hand om de svårare 
bitarna. A anser att det behövs mer yrkesutbildning för sin bransch. Yrket har gått ur tiden, 
men nu när efterfrågan ökat igen så finns det ingen kompetent personal. 
 
 
 
 
C tycker också att det är ett problem att få tag i bra arbetskraft. Den person som önskas är 
inte alltid tillgänglig. Urvalet är begränsat när tid är ett problem. Då egenföretagare sköter 
hela processen i ett företag är det svårt att finna tid till att aktivt söka anställda. 
”Personalchefen”, alltså en själv, är ofta upptagen med annat och tar felaktiga beslut under 
press och stress. Risken finns att det chansas och det medför att den nyanställde inte kanske 
känner sig som rätt person på rätt plats. 
 
D tycker däremot inte att det är ett problem att få tag i bra arbetskraft. ”Det finns personal 
att få tag på.” Processen och urvalet är därmed svårt. I en liten organisation är det svårt att 
bedöma om man väljer rätt då det finns lite resurser att lägga på sökandet. Det är nämligen 
viktigt att personen är rätt för organisationen.  
 
 
LAS69 är inte anpassat för småföretag anser C då flera företag har setts gå i konkurs bland 
annat på grund av felanställningar. Tillämpandet av de principer som gäller i USA där det 
handlar om snabbt in, snabbt ut passar bättre. MBL70 är inte relevant, då affärerna går dåligt 
måste företaget kunna göra sig av med personal. Det är inte personalen som äger företaget 
och har sitt kapital på spel, det är entreprenören. 
 
B är rädd för att anställa då det påverkar företaget mycket om det inte fungerar. Dock säger 
B att problem med LAS ej stötts på denna gång då de downsizat. För B har det dock alltid 
varit självklart att etablera den större verksamheten i Estland. De har både engelskan och 
kompetens vilket är det som behövs då företaget ska finnas globalt. 
 
E anser att ett statligt hinder är utformningen av sjukkassan. ”Man funderar två gånger om 
man ska anställa.” Om en anställd skulle vara sjukskriven i långa perioder knäcker det 
företaget. Det har dock blivit lägre avgifter via sjukförsäkringskassan sedan sjukfrånvaron 
började sjukna. Nu står man mer för risken själv som egen företagare. Företagarna i helhet 
tror han har tjänat på systemet, men inte den enskilde företagaren. I stora företag märks det 
ej på samma sätt om en eller två personer är borta. Då kan de andra 100 dela på deras 
uppgifter. Det blir svårare i ett litet företag.  
   Samhället fungerar bra för dem som är friska, andra slås ut, menar E. 
 
 
 

                                                 
69 LAS: Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
70 MBL: Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
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Förändring i organisationen är det ett jätteprojekt då facket ska involveras, säger B. Ingen 
av de övriga respondenterna hade någon kommentar om facket förutom A som sa att facket 
aldrig har varit involverat då det ej har efterfrågats av de anställda.  
 
4.5.4 Den entreprenöriella processen 
C arbetar parallellt med skapandet av nya imperier, i alla fall i nuläget. På detta vis 
finansieras den entreprenöriella processen. Det är för krångligt att ringa runt till Venture 
Capital bolag och banker, det tar för mycket tid. En säkrad sidoinkomst är viktig, dock tar 
det enormt med tid från huvudsysslan vilket är att bygga företaget. 
 
 
 
B sköter finansieringen av entreprenöriella processen genom att kapital tas in i det 
etablerade företaget och leds över till det nya företaget via exempelvis konvertibla lån. 
 
A, E och F är självfinansierade. F säger att ”nu i startfasen så är det egenfinansiering då vi 
har drift i mycket liten skala, men sedan så behövs det mer kapital om vi ska växa och då 
får vi låna pengar av bank eller liknande”. 
 
Som tidigare nämnts behövs kapital för att hålla den entreprenöriella processen igång, 
menar D. De som startade företaget som D nu förvaltar sa upp sig från sina tidigare arbeten, 
planerade i ett år och lät sina respektive försörja dem. De hade det dock inte så illa ställt 
under tiden. De använde sig av ALMI och så kom D in som affärsängel samt ytterligare en 
investerare. Företaget ska nu etablera en ny verksamhet som finansieras av den gamla. Det 
är för denna nya verksamhet som de letar efter samarbetspartners. 
 
Den entreprenöriella processen kan utvecklas för att skapa tillväxt genom ”Röra upp 
dammprincipen”, säger C. Att ständigt ha många bollar i luften och skapa sortiment med 
närliggande produkter som knyter an till varandra. Det går att utveckla processen även på 
”filttofflans” vis genom att ta det lugnt, men det tar längre tid.  
   Två veckors lugn och ro för att få tid till affärsutveckling skulle behövas. ”Fältkoma” 
måste undvikas till varje pris. Idésprutan befinner sig ofta i ett vakuum. Stress påverkar och 
entreprenören tappar suget. Det gäller att skapa förutsättningar för att komma över svackan 
som inträffar vid olika stadier i skapandeprocessen.  
   En mentor passar bra in. Någon som har rollen som chef och håller i piska och morot och 
kommer med goda råd och ser till att företagaren håller sig till den ursprungliga planen och 
inte börjar smita undan och syssla med annat. Mentorerna och dess visioner förbinder man 
sig till. De sätter upp mål och punkter som ska uppnås. Om mentorskapet missbrukas och 
entreprenören inte följer vad de säger åt en så finns exempelvis endast två chanser kvar, sen 
dras mentorskapet in. ALMI skulle kunna sysselsätta arbetslösa personer med detta. 
   C vill att de hinder som tidigare nämnts ska tas bort eller minskas och att det ska finnas 
hjälp att få för att få företaget att gå bättre. 
 
Produkten man framställer och marknadsför måste vara så intressant för största allmänheten 
att den nästan säljer sig själv, säger A. Först då kan man satsa på marknadsföring vilket 
leder till tillväxt. A vill ej syssla med lurendrejeri alltså att pracka på folk något som de ej 
behöver.  
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A tycker inte om marknadsföring som inte ger kunden det de vill ha. ”Det ska vara 
meningsfullt för kunden att äga produkten.” Ökad efterfrågan ger tillväxt och då kan man 
ta lån vilket skulle kunna öka tillväxten ytterligare. Produkten är det viktigaste, inte 
processen.  
 
D menar att man inte bör lägga intäktsbudget utan hålla sig till en kostnadsbudget. Tillväxt 
beror på hur man hanterar sina kostnader. 
   Okunnigheten om export är stor bland småföretag. Det gäller att öppna upp dem och få 
dem att inse att hemmamarknaden är Europa. 
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5. Analys 
I detta avsnitt diskuterar vi utfallet av intervjuerna. Vi inleder respektive avsnitt med att 
beskriva basen ur teorin. Vi ställer därefter respondenternas svar dels mot varandra och 
dels mot teorin. 
 

5.1 Entreprenörskap 
5.1.1 Färdigheter och dess betydelse för uppstartsfasen 
Färdigheter förklaras i termer av kunskap gällande teknik, företagande eller 
entreprenörskap. Kunskaper om entreprenöriella processer kan komma från 
utbildningssystemet, egna erfarenheter eller via nätverk.  
 
I vår undersökning framkommer en nyanserad bild över vilka färdigheter som är önskvärda 
för att ta steget och bilda företag. Dock framträder en tydlig enighet (B, C, D, F anser detta) 
om att en väl genomtänkt och genomarbetad affärsidé ligger till grund för en bra uppstart.  
 
Respondent A anser att nyfikenhet är drivande och att det är det enda som behövs.  
Respondent B nämner som ovan är sagt att affärsidén är viktig. 
Respondent C menar att trygghet i sig själv är en viktig egenskap när man startar företag.  
Respondent D menar att riskbenägenhet, målinriktning samt social kompetens är av 
betydelse.  
Respondent E ser ordentliga färdigheter inom området som en viktig del.  
Respondent F anger eget driv som en värdefull förmåga. Att pusha sig själv till att våga ta 
steget.  
 
Teorin anger olika färdigheter som är önskvärda för ett framgångsrikt företagande. Där 
nämns entreprenörsutbildning, kompetens och risktagande. 
    Respondenterna svarar i hög grad mot teorin utifrån sina personliga egenskaper. Dessa 
har svagare koppling till den teoretiska referensramen och baseras sällan på färdigheter 
mätt som teoretisk kunskap. Teorin bekräftas dock på några punkter. Att våga ta risker är 
som sagt mer en personlig egenskap än en färdighet, men det är en mycket viktig faktor. 
Risktagande är oundvikligt i den entreprenöriella processen. Vi ser att riskmedvetenheten 
förekommer hos lejonparten av respondenterna. Då merparten av våra respondenter i 
princip är självlärda kan man inte styrka en koppling till teorin som säger att utbildning är 
vägen fram till ett lyckat entreprenörskap. Kompetensen lyser igenom hos flertalet av 
respondenterna, man lämnar kluriga svar som pekar på gedigen kunskap i ämnet. Många 
har tillskansat sig erfarenhet genom år av träning, dvs. provat på utan egentligt stöd i det av 
teorin angivna färdigheter som krävs.  
 
5.1.2 Färdigheter och dess betydelse för tillväxt 
Tillväxt påverkas av ett antal gynnsamma faktorer. Tur är något som i hög grad spelar in. 
Växtintresse, riskattityd, kompetens, innovationsförmåga och vilja att delegera är 
nyckelord. Teorin menar att processen att föra en innovation till marknaden är svårt och 
arbetskrävande. Ofta behövs det en bredd av kunskaper och färdigheter för att lyckas. 
Tillväxten kommer inte av sig själv Det gäller att strukturera upp en plan för hur tillväxten 
skall genomföras.  
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C menar att startsträckan på idéer skall vara kort. För att nå tillväxt måste alltid något 
genereras. F säger att möjligheter måste sökas upp, de kommer inte av sig själva. Detta är 
just vad C gör. C söker upp företagsevenemang och säljer in sina idéer där. 
Uppfinningsrikedom är en värdefull ådra.  
   Ytterligare färdigheter är prioriter ingsförmåga, menar C medan D tycker att ekonomiska 
färdigheter spelar in då tillväxt kostar pengar.  
   A anser att en bra idé som lanseras och som man tror på är det som behövs för att ta 
företaget in i tillväxtfasen. A känner även att marknadsföringskunskaper är avgörande för 
utvecklingen. Denna punkt stämmer F in i då F tycker att tålamod och förmågan att sälja 
sin idé är viktig. B känner att det är viktigt att vara mån om sin egen tid.  
 
Extremfallen anger att ägaren försöker göra allting själv. På detta sätt skapas sällan någon 
hållbar tillväxt. Teorin kommer fram till att delegering av visst ansvar är vägen fram mot 
tillväxt, att släppa kontrollen över vissa bitar och låta andra ta del av ansvaret. 
     Hos våra respondenter ser vi att samtliga utom D svarar upp mot bilden av den ensamme 
härföraren som inte hinner med så mycket som han/hon vill just på grund av oförmåga att 
delegera ansvar. Ingen respondent beskriver hur deras plan för tillväxt ser ut och endast D 
har nämnt att de arbetar efter en sådan plan. 
 
Flertalet respondenter anger brist på tid som en värdefull faktor. Att begrava sig i arbete ger 
ingen utdelning. Det är just precis vad teorin anger, dock följer inte respondenterna sina 
egna råd. Man lever inte som man lär. Ofta får vi svar som kan kopplas till egenskaper 
snarare än färdigheter. Tålamod, prioritering samt säljförmåga sticker ut som värdefulla 
egenskaper, och färdigheter för en lyckad tillväxt. Respondenterna uppvisar en varierad 
grad av medvetenhet i ämnet tillväxt och det framkommer en bild av vilka de flesta saknar 
teoretisk grund i sina utövanden. 
 
5.1.3 Motivation för att lyckas  
Den operationella definitionen av motivation i entreprenöriella processen innefattar både 
önskan och utförbarhet. Dessa kan påverkas av medvetenhet, information, exponering och 
förebilder. Motivation kommer av medvetenhet har vi fått lära oss av teorin, att det 
omöjliga rent utav är genomförbart. Uppmuntran i form av ett socialt värde ges stort vikt. 
  
Glädjen när något lyckas av det man skapar, är det som ger D motivation. E känner en 
positiv känsla av att jobba med en viss grej. Viljan av att skapa något bestående skänker C 
motivation. Inga av respondenterna säger att ekonomisk vinning är grunden för motivation. 
Det räcker att företaget har pengar så det klarar sig menar A, C och E. Att vara sin egen och 
bestämma över sig själv driver B.  
 
Drivkraften att nå ett självförverkligande löper som en röd tråd. Respondenterna ger 
liktydiga svar och svarar väl upp mot den teoretiska ansatsen. Det finns en önskan om att 
lyckas och en stark strävan av att vilja utföra ett bra arbete. För ett bra arbete krävs 
medvetenhet vilket respondenterna har. Information och exponering är samtliga utsatta för i 
olika grad. Förebilder är dock en punkt som ingen av våra respondenter har berört.  
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5.1.4 Stödfunktioner och dess betydelse för entreprenörskap 
Stödfunktioner som möjligheter definieras i termer av den omgivning som möter 
entreprenören genom exempelvis tillgång till information, rådgivning och kapital från 
vänner, familj eller nätverk.  
   Hinder och drivkrafter för den entreprenöriella processen kan exempelvis bero på 
företagsledarens intressen, motivation samt kompetens. Både idéer, motivation och 
kompetens är hårt knutna till entreprenörens person och han/hon kan inte, åtminstone inte i 
de tidiga faserna, ersättas av någon annan. Dock kan någon annan bidra med möjligheter 
för att underlätta för entreprenören. 
 
De flesta av våra respondenter har inte någon erfarenhet av att utnyttja stödfunktioner för 
sin utveckling. A menar att det bara är att köra på, på egen hand. F tycker att vänner och 
släkt har stor inverkan. D befinner sig i dag på den andra planhalvan då D agerar 
affärsängel och är en del av stödfunktionen. C har på egen hand samlat kunskap och har 
inte mycket öve r för de stödsystem som förekommer.  
 
Som synes saknar respondenterna kunskap och kännedom om vilka möjligheter som ryms 
inom begreppet stödsystem. Ofta rådgör man med släkt och vänner och anser i hög grad att 
man bäst själv känner till sina egna problem.  
 
Återigen ser vi en svag koppling till den teoretiska ramen då respondenterna sällan har den 
öppenhet som krävs för att ta hjälp av externa parter.  
 

5.2 Processer 
5.2.1 Personliga egenskaper för den entreprenöriella processen 
Process i sin vidaste betydelse betecknar något sorts förlopp, ett förändringsförlopp mellan 
två tidpunkter, genomförandet av förändrande aktiviteter.  
   Figur 3.3 beskriver den entreprenöriella processen som ett förlopp som utgår ifrån 
individen där man genom ett entreprenöriellt beteende skapar förutsättningar för ett 
affärsresultat i någon riktning.  
 
Enträgen och strukturerad är något som C och F anser vara av betydelse. A och E uppger 
tro på sig själv som en viktig egenskap. D ser att förståelse för hur processen hänger ihop är 
betydande för att lyckas.  
 
Egenskaperna går hand i hand med de under avsnittet för uppstart och tillväxt med den 
skillnaden att vi här får svar för hur man ser på själva styrningen av entreprenörskapet.  
Man ser sig själv utifrån den verklighet man verkar i. Respondenterna svarar väl upp mot 
teorin och uppvisar en kännedom om vikten av målmedveten styrning. Dock ser vi igen en 
avsaknad av de verktyg som står till förfogande i att bereda väg för processandet. En plan 
över hur det skall genomföras är inte alltid så självklar hos våra respondenter.  
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5.2.2 Processer och tillväxt 
Tillväxt kommer inte av sig själv. Det handlar om att lägga upp en plan för hur tillväxten 
skall genomföras.  
 
D anser att processer leder till tillväxt. A ser en koppling om man får gensvar för sin 
produkt. C menar att spin-off effekter från andra projekt bidrar till tillväxt.  
 
I avsnittet ovan fick vi svar på att respondenterna känner till vikten av struktur och 
engagemang. Cirka hälften av respondenterna har en plan för tillväxt, men det är D som 
främst förespråkar den. Tillväxten kommer inte av sig själv och detta känner 
respondenterna till, men det handlar om att strukturera upp en plan som följs. Därmed 
skapas enligt teorin en struktur för företagets tankar om tillväxt. Processer tar fram och 
åskådliggör de fallgropar som hindrar tillväxten.  
Vissa av respondenterna har sagt att omgivningen har betydelse för företaget och för 
affärsresultatet. Dock säger teorin att omgivningen har större betydelse än vad som framgår 
av våra respondenter.  
 
5.2.3 Skillnaden i processerna då företaget växer i antalet anställda 
Det är ett kritiskt steg att gå från soloföretag till ett företag med anställda. Det finns en 
tydlig skillnad i processer då man har fler anställda. Ytterligare nyrekryteringar blir 
mindre kritiska vid ökat antal anställda. När verksamheten växer gäller det att producera 
så att man möter efterfrågan. Konsten är att hålla med exakt så mycket personal som krävs 
för att lösa uppgiften.  
 
A delger erfarenheter om sin förvåning när företaget helt plötsligt var uppe i nio anställda. 
Plötsligt hade A ansvar för alla anställda och vart kännbart mer bunden då mer tid togs i 
anspråk för styrning. A prickade in teorin helt då A sa att det gäller att ha personal så att 
efterfrågan möts. E har inga anställda och vid behov utnyttjar E resurser från branschen.  
E har inte som mål att ta in anställda utanför den direkta familjen. B driver sitt företag i 
mindre skala i Sverige men har planer på expansion utomlands. C menar att man bör lämna 
över rodret vid tio till femton anställda. D tycker att förändringen sker vid övergången till 
tio anställda. Endast D har uppmärksammat förändringens roll, att det kan finnas vissa som 
motsätter sig tillväxt. D säger att det gäller att få med sig de anställda på vad som behövs 
för företaget. Detta styrker teorin om att det behövs bra management i en tillväxtsituation. 
 
I stället för att ta in kompetenta krafter som kan leda företaget mot tillväxt väljer man att 
hålla det på en mindre nivå för att själv kunna styra. Detta går helt emot teorin som säger 
att delegering är en väg till tillväxt.   
 

5.3 Tillväxt 
5.3.1 Tillväxtmål och hur de uppnås  
Tillväxtvilja är ett centralt begrepp för att förstå företags tillväxt. Skälen till att vår 
kunskap om småföretags tillväxt är begränsad hänger samman med att många 
småföretagare inte vill att deras företag skall växa. Tillväxtviljan utgörs av den vägda 
summan av olika förväntade konsekvenser av tillväxt.  
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Teorin kommer fram till att det finns en ovilja till tillväxt på grund av förväntade negativa 
konsekvenser som exempelvis förändrad kvalité. Det gäller för småföretagarna att se att 
positiva förväntade konsekvenser leder till tillväxt. Teorin försöker förklara varför 
individer väljer att utföra en viss handling då de har flera olika handlingsalternativ.  
 
För D är målet med tillväxt att det ger värde till företaget samt att få bekräftelse på att 
affärsidén håller. E vill inte växa och ha anställda. Målsättningen är att sysselsätta sig på 
heltid med sin verksamhet och söka ett drägligt liv. C arbetar mot att optimera den 
befintliga verksamheten så att man jobbar mindre för mer pengar. A vill att företaget skall 
gå så bra som möjligt så att man kan investera vinsten och växa med den. För F är målet 
med tillväxt att ge fler en chans att ta del av företaget produkter. Den enda drivkraften som 
B ser är att tillväxt ger större trovärdighet, det underlättar affärerna.  
 
Bland respondenterna är det A, C och D som uppvisar ett tänk som ligger i linje med teorin. 
De upprättar mål och arbetar sig fram till dessa. Övriga respondenter ger intryck av att det 
som sker det sker. Där finns inga större planer eller målsättningar. Finns de så efterlevs de 
ej. Alla respondenter har dock ej varit i en tillväxtfas eller vill komma dit.  
Strategier för målfokus saknas i många fall och som teorin anger så sätter man ofta problem 
i samband med målstyrd tillväxt. Detta begränsar klart tillväxtviljan. Samtliga respondenter 
vill ha tillväxt förutom E, dock i varierande skala. 
 
5.2.3 Materiella/immateriella hinder undvikande och istället möjlighetsskapande  
Ett hinder kan uppfattas som ett materiellt eller immateriellt objekt/fenomen, som 
förhindrar eller bromsar uppkomsten av ett förväntat resultat. Med avseende på hindrens 
ursprung kan en skillnad göras mel lan interna hinder (som syftar på företagsinterna 
förhållanden) och externa hinder (som syftar på förhållanden i företagets omgivning) 
 
Fyra respondenter (A, C, D och E) konstaterar att kapital är ett internt hinder då det kostar 
pengar att låna pengar. Vilka de materiella/immateriella hindren är beror enligt D och C på 
den mentala inställning och drivkraft som entreprenören besitter. Oviljan att låna pengar är 
i sig ett internt hinder. D framhäver organisatoriska aspekter då olika faser möter olika 
hinder. Det gäller att vara öppen till de förändringar som måste ske, menar D. C beskriver 
hur inträdeshinder kan påverka beslut och strategier och berör såväl marknadshinder som 
tillväxthinder. Till exempel behöver man i vissa situationer anställa mer än en person för att 
fylla de funktioner som krävs för expansionen, för att kunna ta ett kliv framåt. Man måste ta 
ett sjumilasteg som nästa steg. C menar vidare att ett sätt att göra hinder till möjligheter är 
att låta personalen lära av varandra i större utsträckning.  
 
Respondenterna har givit skiftande svar. Ett fåtal respondenter ser möjligheter i de hinder 
som dyker upp. Många nämner främst finansiella medel som hinder. Vidare vet vi att brist 
på kapital kan verka hämmande. C urskiljer i sitt utövande olika slags möjligheter och 
hinder vilket kommer närmast teorin. Referensramen anger en vidare bredd på hindren.  
C och D snuddar vid det men ingen annan nämner brist på rutiner som ett stort hinder i just 
denna fråga. Att negativ uppfattning spelar in berör man sällan. Självbilden är inte så 
nyanserad som teorin kan ange.  
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Trots en uttalad riskvilja så ser vi att några respondenter uppvisar en förmåga att välja det 
trygga framför det okända, när det kommer till tillväxt. 
 
5.3.2 Förtroendets innebörd 
Då flera olika faktorer påverkar tillväxt i mindre företag, kan det vara intressant att skilja 
mellan olika typer av tillväxthinder beroende på hur de påverkar det mindre företaget. För 
att studera tillväxthinder i mindre företag är det nödvändigt att även se på företagets 
utveckling och mognad.  
 
Förtroendets innerbörd uppvisar en stor spridning bland våra respondenter. C anser att 
förtroende har stor vikt vid affärsuppgörelser för det lilla företaget. C möter brister i 
förtroende med olika strategier. Även B anser att brist på förtroende för mindre företag 
verkar hämmande för tillväxten. Speciellt om man håller sig med komplexa stora lösningar. 
D tycker att trovärdighet är viktigt vid affärsuppgörelser med större företag. D har ingen 
direkt strategi och ser det inte som ett större hinder. E har inte stött på problemet. A 
upplever en brist på förtroende för sina egna kunder. F tutar på i liten skala och låter 
produkten tala för sig själv.  
 
Då respondenterna är verksamma i olika branscher ser man inte på problemet på samma 
sätt. De som ingående uppger att de har problem jobbar ofta med komplexa 
systemprodukter. Teorin kategoriserar inte förtroendehinder i större utsträckning. Svaren 
faller delvis in under immateriella externa hinder, enligt tabell 3.2 Olika hinders karaktär 
och ursprung. En tolkning kan då bli att även inköparen hos kunden arbetar utifrån den 
teoretiska modellen ovan och därmed väljer den lättaste vägen innan han/hon bevisas om 
något annat.  

5.4 Yttre faktorer 
5.4.1 Statliga regleringar  
Ett starkare entreprenörskap förutsätter positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. Att främja attityder är dock komplext och kräver långsiktiga insatser inom en 
rad områden. Regelverk och skatter måste stimulera snarare än hindra framväxten av 
entreprenörer. 
 
Alla respondenter utom A tycker att statliga regleringar är av ondo. Entreprenören får inte 
en chans att göra det han/hon skall. Regelverket är krångligt och svårt att följa. Detta 
hämmar utvecklingen, menar respondenterna. E ser en massa förordningar som man måste 
komma förbi. E har tidigare haft verksamhet i Danmark. Där var om möjligt ännu mer 
krångel. 
   I F: s bransch råder många statliga regleringar för själva utövandet. F hoppas att EU kan 
ha inverkan och öppna upp denna bransch för fler aktörer. B anser att de offentliga 
upphandlingsprocedurerna bör förändras vilket även D håller med om. A är positivt inställd 
till statliga regleringar och har inte haft några problem med dessa. C anser att det är ett för 
hårt skattetryck på egenföretagare. C anser att trängselavgiften slår hårt mot de små 
företagen.  
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Den teoretiska modellen talar sitt tydliga språk. Småföretagen har i årtionden fått stå 
tillbaks för stora industrikoncerner. I förändringarnas tid har det inte skänkts en tanke åt 
entreprenörerna  och de småföretag som är beroende av deras tjänster. Respondenterna 
uttrycker en vanmakt som lyser igenom. Alla utom A ser stora nackdelar med nuvarande 
regler. Dessa ger teorin rätt, att dagens statliga regler verkar hämmande för småföretagens 
utveckling.  
5.4.2 Aktörssystem  
Aktörssystem innefattar olika externa funktioner som finns till för att stödja eller utveckla 
den entreprenöriella processen.  
 
Det aktörssystemet som flest känner till är ALMI som nämns av fyra av våra respondenter: 
C, D, E och F.  
 
E har aldrig gått till någon för att få hjälp då det inte funnits behov för det. A nämnde inte 
något aktörssystem och har inte sökt efter dem heller. F har inte heller varit i kontakt med 
någon aktör ännu. 
   D nämner ALMI, exportrådet, Business Region Göteborg och banker som aktörssystem. 
D har varit i kontakt med dem alla och är positivt inställd.  
C talade förutom ALMI även om Venture Capital företag och banker. 
B har i ett tidigare skede haft svårt att få kapital och fick då hjälp av affärsänglar att hitta 
investerare. 
 
Respondenterna som verkar inom samma tekniktyngda komplexa bransch har samtliga vänt 
sig till ett aktörssystem för att få hjälp. Tillväxttakten i dessa företag ligger alla nu på ca 20-
30 procent per år. Respondenter som verkar i mindre komplexa branscher känner inte till de 
aktörssystem som finns tillhanda på samma sätt och deras tillväxttakt är lägre. 
 
5.4.3 Arbetsmarknad 
Brist på personer med rätt yrkeserfarenhet är fortfarande den enskilt viktigaste orsaken till 
rekryteringsproblem. Företagen har blivit betydligt mer försiktiga med att anställa sedan 
de nya sjuklönereglerna infördes. 
 
C och D vänder sig till bekantskapskretsen då personal ska rekryteras. C tycker att det är 
svårt att få tag på bra personal medan D inte tycker det, men via bekantskapskretsen så fås 
ej den bästa personen. A har använt sig av en arbetsförmedling och håller med C om att det 
är svårt att få kompetent arbetskraft. B är rädd för att anställa då det påverkar företaget 
mycket om fel person rekryteras. E anser att utformningen av sjukkassan är ett hinder och 
tänker sig för två gånger innan det talas om att anställa.  
 
Respondenternas svar överensstämmer med teorin både gällande bristen på arbetskraft samt 
sjuklönereglerna. 
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5.4.4 Externt kapital 
Svårigheterna att värdera affärsidéer bidrar till en otillräcklig kapitalförsörjning för 
entreprenören. Ju nyare ett företag är desto svårare är det att bedöma det föreslagna 
projektets livskraft och lönsamhet. Vid finansiering av företag skiljer man på lånekapital 
och riskkapital. 
 
D lånade pengar av ALMI i början vilket gav möjligheter till etablering. Vidare berättar D 
att detta berodde på att banker inte är bra vid uppstarten av företag, de lånar inte gärna ut 
pengar, utan beviljar endast checkräkningskredit. B var tvungen att söka mer pengar än vad 
de hade behövt för att någon skulle vilja investera! C har vänt sig till Venture capitalföretag 
samt bank då det behövdes pengar. F har ingen större erfarenhet då företaget inte har 
kommit till den punkt då externt kapital behövs.  
   A och E beskriver en motvilja till att belåna företaget.  
 
Det visar sig att tillväxt kostar pengar då företagen som har sökt kapital befinner sig på 
något sätt i en tillväxtfas. Dock har dessa tre införskaffat kapitalet genom olika kanaler. I de 
flesta fallen handlar det om riskkapital, i enstaka fall om lånekapital.  
Respondenterna har i tidigare avsnitt sagt att brist på kapital är av betydelse för företaget. 
 
Ingen av respondenterna har berört Basel II, men C resonerar lite kring de 
beräkningsgrunder aktörssystemen använder sig av.  
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6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna undersökning är att identifiera och få förståelse för de hinder och 
drivkrafter som styr den entreprenöriella processen samt ge förslag till vad som kan 
behöva förändras i processen för att skapa tillväxt. Vi vill ta reda på hur entreprenören och 
dess omgivning skall agera för att skapa tillväxt i småföretag. 
     Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig 
roll för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. 
 
Vi kommer under detta avsnitt summera resultatet av de analyser som förekommer i 
undersökningen samt besvara frågeställningen som utgör syftet för hela arbetet.    

6.1 Entreprenörskap 
Jakten på framgångsrika entreprenörer tycks under senare år ha letts in på nya vägar. Det är 
inte längre lika självklart att du måste ha gått Teknisk Högskola eller Handels för att vara 
en framgångsrik entreprenör. Egenföretagande präglas i större utsträckning av entusiasm 
och genuint intresse för deras produkter eller tjänster. Det finns idag självlärda 20 åringar 
som startar egen framgångsrik verksamhet. Universiteten satsar idag också allt mer på att 
fånga in idéer och hjälpa till att kommersialisera dem.  
      I analysen framkommer det att personliga egenskaper är viktiga för ett lyckosamt 
entreprenörskap, entreprenören bör vara enträgen och riskvillig. Färdigheter har inte den 
stora betydelsen för att komma igång. I teorin bygger ett lyckat entreprenörskap på just 
detta.  
 
Analysen påvisar ett gap mellan teorin och empirin. Entreprenören har svårt att överblicka 
vilka färdigheter som krävs för att lyckas. Teori i all ära men grunden för entreprenörskap 
är individbaserad, därför kan inte vem som helst utbildas till entreprenör. Vi saknar stöd för 
detta i teorin.  
     Entreprenören motiveras av skapandet, att bygga något varaktigt som skänker 
tillfredställelse och har sällan koppling till ekonomisk vinning. Stödfunktioner kan ge 
entreprenören mer motivation genom att delge sina erfarenheter. Som förebild betraktat är 
de ovärderliga. Vi finner dessvärre inte några som helst belägg för detta i empirin. Vilket 
styrker en slutsats att entreprenörer vill klara av allt själva.  
 
Vår slutsats är att personliga egenskaper är viktiga för uppstarten, genom riskvilja, medan 
färdigheter kommer i betydelse först vid tillväxt. Utbildning på olika nivåer kan utjämna 
gapet. Därmed kan den entreprenöriella processen generera ökad tillväxt genom en 
kompetensutveckling av entreprenörerna. För att få entreprenören intresserad av detta 
behövs det incitament av olika slag för att trigga entreprenören då de ofta drivs av 
uttryckssättet ”kan själv”. Ett första steg i denna kompetensutveckling anser vi kommer 
ifrån nätverkande, där kunskaper utbyts.  
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6.2 Processer 
Man vet vad som behöver göras, men saknar i vissa fall en plan över hur det skall 
genomföras. Processen finns där i bakhuvudet på entreprenören, men kommer inte alltid till 
omgivningens kännedom för bedömning och det visar sig kanske vara en anledning till att 
många småföretagare inte genererar tillväxt. I extremfallet är det den ensamma företagaren 
som försöker göra allting själv. Framförallt gäller det att ha modet att släppa kontrollen 
över vissa bitar och låta andra i ens omgivning ta ansvar för dessa.  
     Vi hör respondenterna utrycka en vilja och öppenhet om detta och man lejer till viss del 
ut sådant jobb som är tidsödande samt kräver specialistkompetens. Vad man i själva verket 
behöver är en insikt i hur man planlägger och strukturerar företagets tankar om tillväxt.  
     Vi har under intervjuerna fått höra att man förvånat en dag stannade upp och upptäckte 
att man helt plötsligt var så många anställda. Utan någon uttalad styrning eller plan har man 
växt så det knakar. Plötsligt när insikten slår till med full kraft börjar man tvivla på och 
känna efter hur mycket tid man lägger ner på kringaktiviteter. Man kanske saknar 
utbildning eller tidigare erfarenheter om hur man hanterar och leder en grupp individer.  
 
Under ett seminarium om riskkapital och tillväxt beskrev en föreläsare från Venture Cap 
företaget, HealthCap71, om hur man hade tagit del av studier som visade att företag som på 
ett tidigt stadium tillsatte ett topptungt management (läs erfarna rävar) uppvisade en mycket 
starkare och uthålligare tillväxt, än företag som drevs av entreprenören som kan själv.  
     Ett mentorskap fungerar på liknande sätt och kan man tillse att entreprenören har 
tillgång till denna så skapar man större tillväxt, i och med att man inte saktar ner när man 
kan dra på. Entreprenören kan fokusera på sin del av verksamheten och bidra med sitt 
kunnande i de processer som omger tillväxten. Mentorn kan ta del av yttre faktorer och 
bemöta dessa utifrån sina erfarenheter. Vi ser med detta att en gynnsam synergi uppträder. 
Tillsammans skapar det tillväxt i den entreprenöriella processen.   
     Mentorn fungerar lite som en kartläsare i en rallybil där omgivningen, för chauffören, 
tycks rusa fram i en osammanhängande takt.         
 
Vi anser att aktörssystemen har en betydande roll att fylla här genom att om möjligt ta 
kontakt med entreprenörer, spara in på deras värdefulla tid, och åka ut till företaget och där 
informera om vikten av att planlägga de processer som man är involverade i. Ytterligare ett 
alternativ som bidrar till ökad tillväxt inom den entreprenöriella processen.      
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6.3 Tillväxt 
Förutom ekonomiska vinningar, som kan ge företaget en bekräftelse på att dess affärsidé 
fungerar, påverkar många andra faktorer respondenternas beslut att starta och driva företag 
eller för den delen en entreprenörs ambition att ta risker eller växa. Större ekonomiska 
möjligheter leder inte automatiskt till ökat företagande. Även vad människor föredrar, 
liksom deras förmåga och alternativ, spelar in. När personer överväger att bli företagare 
väger de entreprenörskapets skäl för och emot mot de fördelar och den trygghet som de kan 
bli tvungna att försaka.  
     Vi kan urskilja ett antal materiella samt immateriella hinder och även möjligheter, som 
omger entreprenören. Finansiella hinder sticker ut som en stark kandidat som hinder för 
tillväxt. Det kostar pengar att låna pengar. Bristen på kapital kan verka hämmande för våra 
respondenter. 
 
När man når ett kritiskt läge i tillväxten kan det kosta ett antal extra funktioner inom 
företaget för att ta steget. T.ex. att man vinner ett större kontrakt som i sin tur låser upp ett 
antal personer under en tid. Visserligen är marginalen på projektet god, men företaget 
måste ligga ute med löner etc. innan vinsten kan räknas hem. Svårigheten ligger här i att 
låna upp pengar för en eventuell expansion, som kanske inte ens går vägen. Med hjälp av 
riskpengar går det att lösa. För entreprenören kan det verka som ett stort, alternativt tokigt, 
steg då man inte vill släppa en bit av företaget. Ekonomiska hinder är till vissa delar ett 
emotionellt hinder. Riskviljan är stor när det kommer till att starta företaget men att 
utveckla det och öppna upp för tillväxt kräver andra färdigheter.  
Säkerställer man att korrekta färdigheter utgår från entreprenören framkallas tillväxt.  
 
Något som vi berört i samband med studien från NUTEK 2003, är de faktorer som berör 
tillväxtvilja. Inte någonstans står det tydligt och klart hur familjesituationen påverkar 
beslutet, att starta företag. Våra respondenter säger att de inte reflekterat så mycket över det 
faktumet. Dock finns det antydningar att det påverkar beslutet. Har man en 
försörjningsbörda hemma och lägger mycket tid på familjelivet, torde det stå som mer eller 
mindre självklart att det är ett stort hinder, kanske inte för entreprenören men för övriga 
familjemedlemmar, som i sin tur direkt eller indirekt påverkar personen. Vi finner dock 
ingen forskning som tyder på detta. Entreprenören pratar oftast om sin egen tid som 
värdefull, man skall hinna med alla funktioner som man fyller i företaget.  
 
Förtroende som drivmedel för tillväxt kan variera mellan branscher. De respondenter vi 
intervjuat har olika inriktning och det framkommer att de som är verksamma med 
komplexa systemprodukter i större utsträckning ser sig hämmade av att de är en liten 
spelare. Ett sätt att komma runt detta är att liera sig med en erkänd partner som tar en del av 
risken, men också slukar en del av vinsten. Visserligen kan man vinna affären, men inte så 
sällan förlorar man kunden till partnern. Det finns inte mycket till incitament för tillväxt i 
detta. Ett förslag kan vara att nystartade eller tillväxtbenägna företag kan ingå som en del i 
ett större sammanhang under tillväxtperioden. Liknande ett kollektiv eller kluster. 
 
I det stora hela faller vi tillbaks på det faktum att entreprenören vill ägna sig åt det han/hon 
är bäst på, att brinna för affärsidén och fortsätta jaga vidare för att uppnå sina mål.  
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Vi kan inte nog belysa vikten av delegering i detta sammanhang. Entreprenören är den som, 
i de flesta förekommande fall, är bäst förskaffad i att sälja in sin idé. Med hjälp av externa 
krafter och hjälpmedel (mentorskap, affärsänglar, etc.) kan han/hon ta de steg som krävs för 
att cementera en stabil grund och därmed generera tillväxt som företaget kan leva vidare på.  
     På ett sätt skulle vi vilja se en funktion där man går in och studerar företag som befinner 
sig i en viss fas och erbjuder dessa företag hjälpmedel. Med en kravlös uppföljning kan 
man sedan återkoppla insatserna och på så sätt skapa underlag för tillväxt.    
 

6.4 Yttre faktorer 
Statliga regleringar 
Respondenterna säger nästan med gemensam röst att statliga regleringar är av ondo. 
Villkoren för företag och företagare måste förbättras radikalt. Om det inte råder statliga 
regler för själva utövandet så står man upp till knäna i statliga förordningar. Skatter skall 
vara betalda innan de uppstår och sjukreglerna gör att man inte vågar anställa någon 
personal.  
     Regeringen och dess stödpartier har modifierat reglerna för beskattning av fåmansbolag, 
de så kallade 3:12-reglerna. Det är utmärkt. Sverige behöver tveklöst bättre villkor för 
företag och företagande. Den skattesänkning på 3 miljarder kronor som ett fullständigt 
avskaffande av 3:12-reglerna innebär, utgör 2,3 promil le av de totala skatterna. Att helt 
avskaffa 3:12-reglerna och förmögenhetsskatten, det vill säga ett betydligt radikalare 
förslag än vad regeringen och dess stödpartier antytt, skulle innebära en skattesänkning på 
så lite som cirka 7 miljarder kronor, motsvarande marginella 5,4 promille av de totala 
skatterna.  72 
     Men inte ens att helt avskaffa dessa regler och skatter skulle mer än marginellt kunna 
förbättra Sveriges tillväxt och allmänna företagsklimat.  
Det är mycket annat tidsödande krångel som faller in under begreppet statliga regleringar. 
Att tro något annat är naivt. Respondenterna i denna undersökning talar om olika hinder 
som skapar sämre förutsättningar för ett expansivt företagande. Insikten om att ekonomisk 
utveckling är en entreprenörsdriven process inom ramen för marknadsekonomins 
institutioner förefaller dessvärre vara helt otillräcklig hos makthavarna.  
 
Aktörssystem 
ALMI förekommer flest gånger i vår undersökning, om vilka aktörer man känner till eller 
har vänt sig till för hjälp med något. I de flesta förekommande fall får företagaren någon 
form av hjälp och inspireras av mötet. Dessa företag uppvisar störst tillväxttakt bland våra 
respondenter. Om det beror på nya insikter eller annat skall vi låta vara osagt. Dock verkar 
det ha haft en positiv påverkan. Vi får intryck av att ALMI kan göra mer för företagarna. 
Att man kan besöka entreprenörerna i större grad och vara mer behjälpliga i uppstart samt 
tillväxtfaser. Vi kan inte se hur detta skulle gå till utan större grad av inblandning från 
företagaren. Samtidigt verkar det som att ALMI inte tar tillvara på intrycken från de 
företagare som man träffar i sitt utövande. Det kan säkert förekomma en del inslag som 
respondenterna önskar, bara att det inte framkommer vid kontakt med ALMI. 
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Arbe tsmarknad 
Ett tydligt bevis för den missmatch som råder på arbetsmarknaden för tillfället är att 
efterfrågan på viss typ av personal övergår utbudet. Små företagare har inte samma 
ekonomiska möjligheter att betala de löner som den matchande personalen kräver. 
Rekrytering av personal sker ofta via bekantskapskretsen. Man får tag i folk som man tror 
sig veta en del om. I många fall visar det sig att de inte möter de krav som gäller. Likaså är 
respondenterna rädda för att rekrytera externt. Det är svårt att skydda sig mot 
felrekryteringar. Sjukförsäkringssystemet verkar även det hämmande för småföretagen.  
Det behövs en översyn av anställningsformerna för anställda i småföretag. Som det är nu 
står tillväxtstarka företag och stampar. Små företag vågar inte rekrytera av rädsla för att 
misslyckas med expansionen. De vågar inte heller rekrytera pga. av eventuell sjukfrånvaro, 
vilket får förödande effekter för det lilla företaget.  
 
 
Externt kapital 
Vad många uppmärksammar, inom de aktörssystem vi varit i kontakt med, är svårigheterna 
med en adekvat värderingsgrund för det nystartade företaget. Det är inte alldeles lätt att 
värdera en affärsidé eller att en viss summa pengar täcker en expansion. Riskviljan är stor, 
för rätt projekt. Inte sällan hissar man en bransch till skyarna och slösar oansenliga summor 
pengar på vanvettiga projekt. De företag som inte verkar inom den glamorösa världen får 
nöja sig med det som blir över. Behöver man pengar skall man akta sig att vara för 
realistisk. Om jag låt säg behöver 2MSEK för att finansiera en expansion gör jag för 
Gudsskull ingen plan som visar detta, utan jag diktar lite och skarvar på en nolla så det står 
20MSEK, istället. Nu kanske läsaren tror att författarna är ute och cyklar, faktum är att 
exemplet ovan är taget ur verkligheten.  
 
Problemet som vi upptäckt för bankerna är att de inte kan låna ut pengar hur som helst. De 
är till viss del reglerade av lag att inte gå in för tungt i riskprojekt. Lagen statuerar hur 
mycket som skall vara egna pengar och hur mycket som skall vara riskpengar. En nyhet 
som kan ändra på detta är ett fördrag som heter BASEL II. Om bankerna underlättar sina 
låneprinciper kan detta mycket väl vara en väg mot framgångsrik tillväxt. Företagaren är 
mer benägen att låna pengar i banken än hos VC. Han vill inget hellre än att betala tillbaka 
sina lån och därmed göra rätt för sig. Det är liksom en av grundidéerna bakom 
entreprenörskapet, enligt respondenterna. Låt entreprenörerna få låna pengar i banken 
direkt, istället för att behöva gå ut på den snåriga riskmarknaden. Förenkla reglementet som 
ligger till grund för riskanalysen i ansökan. Förtydliga de regler som gäller för de olika 
belåningssituationer som uppstår.  
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Några förslag till entreprenören, aktörerna samt makthavarna för att 
entreprenöriella processer ska utvecklas och leda till tillväxt  
En omfattande strategi för att främja entreprenörskap måste verka på fler nivåer:  
person, företag och samhälle. 

?? För att personer skall motiveras att bli entreprenörer bör de göras medvetna om 
begreppet ”entreprenörskap”, som bör göras till ett tillräckligt attraktivt alternativ. 
Entreprenören behöver utrustas med de färdigheter som behövs för att omvandla 
ambitioner till framgångsrika satsningar. 

 
?? För att entreprenörssatsningar skall utvecklas till fungerande företag är gynnsamma 

ramförutsättningar ett måste. Dessa bör göra det möjligt för företag att utvecklas 
och växa och inte i onödan hindra krympning och avveckling, som vi ser sker med 
statliga regleringar. 

 
?? Entreprenörsverksamhet förutsätter en pos itiv syn på entreprenörer i samhället. 

Framgångsrika entreprenörer bör värdesättas, och entreprenörer som misslyckas 
skall inte behöva bli stämplade för livet. Fler framgångssagor behöver berättas och 
nå allmänheten. Det får inte vara fult att lyckas.  
 

?? Entreprenörerna måste lära sig att ta till sig kunskap och inte försöka klara av allt 
själv. Det är viktigt att inse att det inte är en svaghet att ta emot hjälp. 

 
Entreprenörer ställs inför många hinder. Arbetet för att följa administrativa bestämmelser, 
och de kostnader som det medför, förblir en betydande börda. Även tillgången på utbildad 
arbetskraft, graden av flexibilitet på arbetsmarknaden och finansieringens lämplighet 
påverkar företags utveckling.  
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7. Kritik mot uppsatsen samt fortsatt forskning 
Begreppens betydelse i intervjuerna kan kanske ha bidragit till en viss inriktning. Då 
respondenterna kanske inte är familjära med vissa begrepp kan det ske en feltolkning som 
genererar svar som inte direkt riktar sig till frågeställningen.  
     Vi har i stor grad tagit hänsyn till detta och korrigerat respondenterna. Vidare kan man 
diskutera omfattningen av antalet respondenter. Vi har sökt skapa en balans som belyser 
verkligheten. Naturligtvis når man med fler respondenter ett statistiskt säkrare material.  
 
Det vore intressant att fortsätta forska om entreprenörens vardag. Ett antal områden känner 
vi sticker ut extra mycket och dessa kan komma att behöva utredas vidare. 
 

?? Statliga regleringar. Hur påverkar förändringarna utvecklingen för småföretagen? 
En uppf öljning av lånemöjligheterna för småföretagare före och efter Basel II: s 
introduktion vore intressant. 

 
?? Utbildningsgraden hos entreprenörerna. Hur påverkar bakgrunden entreprenörens 

förmåga att utveckla företaget? 
 

?? Aktörssystemens påverkan på företagaren.  Det kan vara på sin plats att göra en 
fallstudie som belyser hur utgången är av att företagaren utnyttjar aktörssystemet 
som en resurs för tillväxt. 
  

?? Familjens inverkan på entreprenörskap. Detta är en fråga som vi anser att NUTEK 
bör lägga mer fokus på i sina undersökningar. 
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8. Källhänvisning 
Här följer de källor vi använt oss av i uppsatsen. Siffrorna inom parantes hänvisar till det 
nummer som fotnoten har i uppsatsen. Respondenterna är inte nämnda av anonymitetsskäl. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor omgång ett 
 
Tillväxt:  
Fråga: Nämn ett antal viktiga mål vilka skulle kunna påverkas positivt eller negativt av 
tillväxt i företaget.  
Ledord: Tillväxtvilja, inkomst, trivsel.  
 
 
- Hinder, barriär: 
Beskriv de faktorer du anser begränsar tillväxtviljan.   
 
– Drivkrafter: 
Beskriv de faktorer du anser bidrar till tillväxtvilja.  
 
– Förslag till förändring:  
Varför är dessa faktorer viktiga?  
Hur kan de påverkas så att tillväxten i företaget gynnas?  
 
 
 
Mikroföretag:  
Fråga: Hur har företagets mål förändrats under de olika faser som genomgåtts sedan 
starten? 
Ledord: Yngre/äldre företag, branschtillhörighet. 
 
 
- Hinder, barriär: 
Vilka hinder, barriärer ser du i det operationella utövandet?     
 
– Drivkrafter: 
Vad kännetecknar de drivkrafter som för organisationen framåt?   
 
– Förslag till förändring: 
Varför är dessa faktorer viktiga? 
Hur kan de påverkas så att driften i företaget gynnas?  
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Entreprenörskap: 
Fråga: Vad anser du kännetecknar entreprenörskap?  
Ledord: Riskvilja, engagemang, kompetens  
 
 
– Hinder, barriär: 
 
 
Vilka hinder, barriärer ser du i den entreprenöriella processen?  
 
- Drivkrafter: 
Vad kännetecknar de drivkrafter som för den entreprenöriella processen framåt?  
 
- Förslag till förändring: 
Varför är dessa faktorer viktiga? 
Hur kan de utvecklas för att skapa tillväxt? 

 

9.2 Intervjufrågor omgång två 
 
När vi nu har specificerat hur sambandet mellan förväntade konsekvenser av tillväxt och 
tillväxtvilja ser ut samt att vi har definierat de områden som är viktiga för företagare, som 
kan antas påverka tillväxt, så leder det oss fram till att sammanställa de frågor som sticker 
ut när vi belyser teorierna. 
 
Entreprenören 

?? Vilka färdigheter krävs för att ta steget och bilda ett företag kring sin ”idé” 
?? Varför är just dessa färdigheter viktiga? 

 
?? Vilka färdigheter krävs för att nå tillväxt i ett företag? 
?? Varför är just dessa färdigheter viktiga? 

 
?? Vad ger dig motivation att lyckas med just ditt projekt? 
?? Varför är just dessa viktiga? 

 
?? Vilka stödfunktioner känner du har bidragit till att du befinner dig där du är? 
?? Varför är just dessa viktiga? 
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Processer 

?? Vilka personliga egenskaper är viktiga för att skapa och driva en process?  
?? Varför är dessa så betydande? 
 
?? Ser man att processer leder till tillväxt? 
?? Hur utmärker det sig? 
 
?? Ser man någon skillnad i processerna när man går från ett visst antal anställda till ett 

annat?  
?? Varför ser du att dessa skillnader sticker ut?  
?? Upplever du dessa som Positiva/negativa?  

 
 
Tillväxt 

?? Vad ser du för mål med tillväxt? 
?? Varför är detta viktigt? 
 
?? Hur arbetar du för att nå tillväxt? (Organisk/uppköp)  
?? Varför anser du detta vara viktigt? 

 
?? Vilka ser du som materiella/immateriella hinder? 
?? Hur skulle en process se ut som undviker dessa och istället gör de till möjligheter? 
 
?? Finns det strategier för att möta eventuell brist på förtroende? 
?? Har dessa uppkommit löpande eller är man medveten från början att de existerar? 

 
Yttre faktorer 
Statliga regleringar, aktörssystem, externt kapital, arbetskraft. 
 
 

?? Hur påverkas ditt företag av statliga regleringar, SCB, skatter, facket, etc. 
?? Varför ser du dessa som hinder/möjligheter? 
?? Hur ser en bra lösning ut menar du? 

 
?? Känner du till några aktörssystem? 
?? Varför vänder du dig till dessa eller väljer att inte göra det? 
?? Har du några synpunkter på hur de skulle kunna underlätta de entreprenöriella 

processerna? 
 

?? Är det ett problem att få tag i bra arbetskraft? 
?? Hur får du tag i kompetent personal?   

 
?? Hur finansierar du den entreprenöriella processen? 
?? Hur kan den utvecklas för att skapa tillväxt? 
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9.3 Begreppsförklaringar 
Entreprenör: 
Ordet ”entreprenör” har franska anor och förekommer första gången i den franska ordlistan 
1437 med betydelsen: en person som är aktiv och får något gjort. Begreppet hade emellertid 
använts i det franska språket långt innan 1400-talet. Redan på 1100-talet användes det och 
var då ofta förknippat med våldsamma krigsliknande händelser.  
Entreprenören beskrevs som en person s om var villig att ta risker, en person som riskerade 
sitt liv och sin förmögenhet.73 Denna innebörd av begreppet är sann än idag även om 
definitionen numera är: person som åtar sig arbets- eller leveransbeting 74. 
 
Entrepenöriell process: 
Process i sin vidaste betydelse betecknar någon sorts förlopp. En process innebär nästan 
alltid ett förändringsförlopp mellan två tidpunkter. En beskrivning, en modell av ett 
förändringsförlopp och/eller genomförande av förändrande aktiviteter.  
 
Låt oss börja med en illustration av en entreprenöriell process som i huvudsak syftade till 
att ändra något i vårt samhälle 75. Vi använder oss här av bildandet av den välkända 
organisationen Röda Korset som en illustration. 1859 bevittnade schweizaren Henry 
Dunant ett slag i Solferino i det som idag är norra Italien. Han blev upprörd och 
organiserade omhändertagande för sårade soldater oavsett vilken sida de slagits på. Han 
gjorde detta genom att mobilisera frivilliga i de omkringliggande byarna. Men han nöjde 
sig inte med denna insats. I boken Minnen från Solferino, som publicerades på franska 
första gången 1862, beskrev han sina upplevelser och vädjade om stöd till en organisation 
som i fredstid kunde bygga upp en beredskap för att hjälpa skadade i krig. Röda Korset 
bildades 1863 och är idag en organisation med ca 105 miljoner frivilliga och ca 300 000 
anställda i 178 länder. De ger hjälp till ca 233 miljoner människor varje år. Det är inte bara 
ett exempel på hur en idag multinationell organisation i det civila samhället bildats. Nära 
sammanlänkat med denna process var utvecklingen och undertecknandet av den första 
Genèvekonventionen 1864 som lagt grunden till den internationella humanitära rätten och 
som idag är en del av vår värld och vårt sätt att se på skadade i krig, även om nog alla 
skulle önska att den överhuvudtaget inte behövdes efter alla dessa år. Allt detta hände för 
länge sen, men berättelsen lever kvar inom organisationen och dess medlemmar. 
Vi behöver inte här gå in på ytterligare detaljer utan vi kan helt enkelt låta använda det som 
något gemensamt att associera till som ett exempel på en entreprenöriell process. 
 
 
Småföretag: 
Enligt EU: s definition företag som har färre än 50 anställda och mindre än 10 miljoner 
euro i omsättning. 
 
 
 

                                                 
73 Entreprenörskapsforskning – en tillbakablick framåt, Landström 
74 Svenska Akademiens ordlista 2004  
75 Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. 
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Tillväxt: 
Tillväxt är varje ökning i nivå, omfattning, typ av arbete och eller resultat i ett företag. 
Ibland skiljer man emellan: 
 

?? Tillväxt: den första signifikanta ökningen i försäljning, intäkter eller antal 
sysselsatta hos det nya företaget.  

 
?? Expansion: en mera kontrollerad ökning av marknadsandel och eller företagsstorlek 

därefter. 
 

?? Gaseller. De små företag som växer åtminstone 20 procent per år (de som skapar de 
flesta nya jobben. David Birch) 

 

9.4 Bilaga tidigare studier avsnitt 3.6 
Vill växa Soloföretag 1-9 anställda 10-49 anställda 
Ja 58 % 71 % 71 % 
Nej 42 % 29 % 29 % 
Tabell 3.4 Tillväxtvilja i procent  
Källa: NUTEK & SCB, Företagens villkor och verklighet 2002 
 
Tillväxtvilja vs ökning i sysselsättning och omsättning: 
Sysselsättningsförändring Vill växa Vill inte växa 
Antalet sysselsatta ökat 26 14 
Antalet sysselsatta oförändrat 59 76 
Antalet sysselsatta minskat 15 10 
   
Omsättningsförändring    
Omsättning ökat 52 48 
Omsättning oförändrat 22 24 
Omsättning minskat 25 28 
Tabell 3.5 Tillväxtvilja kontra ökning i sysselsättning och omsättning   
Källa: NUTEK & SCB, Företagens villkor och verklighet 2002 
 
Tillväxthinder Samtliga 
Hård konkurrens 39  
Svag efterfrågan 29  
Dålig lönsamhet 36  
Begränsad tillgång till lån 16  
Begränsad tillgång till externt ägarkapital 21  
Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft 36  
Myndighetsregler 35  
Brist på egen tid 60  
Tabell 3.6 Tillväxthinder 
Källa: NUTEK & SCB, Företagens villkor och verklighet 2002  
 


