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Förord 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka vilka kännetecknande egenskaper som finns hos 
entreprenörer och vad som påverkar dem. I uppsatsen har vi utgått ifrån affärsplanstävlingen 
Venture Cup/Idéjakten tävlingsåret 2005/2006. Arbetet utfördes under perioden september 
2006 till januari 2007 vid fakulteten för kommunikation, ekonomi och IT vid Karlstads 
universitet. Vi vill tacka vår handledare Olle Sonesson, som under uppsatsens gång gett oss 
råd och synpunkter. Ett särskilt tack vill vi rikta till Britt Lööv på Inova för den värdefulla 
informationen som vi har fått, samt det lilla kontoret som vi har fått tillgång till under 
uppsatsens gång. Ytterligare en person som vi vill tacka är Emelie Löfman, som är 
projektledare för tävlingen Venture Cup/Idéjakten i Värmland 2006/2007, hon har varit till 
stor hjälp. Slutligen vill vi tacka alla respondenter till vår enkätundersökning. Vi uppskattar 
att ni tog Er tid för att besvara vårt frågeformulär. 
 
 
 
 
Karlstad januari 2007 
 
 
 
 
Margit Runebjer    Elina Varna 
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen. Arrangemang som är betydelsefulla för 
studien är tävlingarna Venture Cup och Idéjakten. I anknytning till det framställs också 
Stiftelsen Inovas verksamhet. Därefter behandlas problemformulering, syfte, avgränsning och 
disposition.  
 
 
Att starta eget företag är tidskrävande och fordrar hårt arbete (Burns 2001). I Sverige finns det 
goda förutsättningar att lyckas med att starta ett eget företag. Oftast handlar det om att 
omsätta idéerna i praktiken. Det största steget är just bildandet av företaget (Carlzon 2004). 
För att affärsverksamheten skall bli lyckad är det lämpligt att göra en affärsplan, som 
beskriver affärsidén (Burns 2001). En av möjligheterna för att lyckas med att starta eget 
företag kan vara projektet Venture Cup.  
 
Projektet Venture Cup startades i Göteborg 1998 av McKinsey & Co då det blev uppenbart att 
blivande entreprenörer behöver hjälp med att utveckla sin affärsidé. Projektet drivs och 
finansieras genom att enskilda sponsorer satsar pengar och resurser. Stiftelsen Inova i 
Wermland är en av huvudsponsorerna för Idéjakten i Värmland som riktar sig till alla som vill 
testa sin idé. Tävlingen Idéjakten pågår parallellt med Venture Cup och har en egen fristående 
jury och egna priser. Genom att lämna in sitt bidrag till affärsplantävlingen Venture Cup, 
deltar entreprenörer med anknytning till Värmland automatiskt också i Idéjakten i Värmland 
(www.venturecup.se). 
 
Dessa tävlingar innebär att deltagarna under en tidsperiod presterar något och deras handlande 
under denna period utgör tävlingsmomentet. Tävlingen består av tre steg: Affärsidé, 
Marknadsplan och Affärsplan, och varje steg har en deadline.  
 
Eftersom affärsplanstävlingen Venture Cup/Idéjakten riktar sig mot blivande entreprenörer, 
kommer vi att särskilt belysa begreppet entreprenörskap, som vi granskar från både ett 
genusperspektiv och den sociala miljöns perspektiv. 
 
I tabellen nedan presenterar vi fördelningen av deltagande män och kvinnor i varje steg: 
  
  Steg 1 Steg 2 Steg 3 
Man 62 10 (8+2)* 6 
Kvinna 34 7 (3+4)** 2 
Totalt 96 17 8 
 
* Det var 8 män av 62 som gick vidare från steg 1 till steg 2. I steg 2 tillkom 2 män, vilket 
utgör totalt 10 män i detta steg. Det var 6 män av 10 som gick vidare till steg 3. ** Det var 3 
kvinnor av 34 som gick vidare från steg 1 till steg 2. I steg 2 tillkom 4 kvinnor, vilket utgör 
totalt 7 kvinnor. Av dessa 7 kvinnor gick 2 vidare till steg 3.  Bara de som var med i steg 1 
eller steg 2 kunde lämna sitt bidrag i steg 3. 
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1.1 Empirisk bakgrund  
Undersökningen är gjord om affärsplanstävlingarna Venture Cup och Idéjakten 2005/2006. 
Eftersom affärsplanstävlingarna är de centrala i undersökningen tar vi upp de olika stegen i 
tävlingen Venture Cup, sedan gör vi en översiktlig presentation av den regionala tävlingen 
Idéjakten. Vi kommer även att presentera Stiftelsen Inova, då den har en betydelsefull roll 
som sponsor. 
 

1.1.1 Tävlingen Venture Cup 
Venture Cup är en affärsplantävling som ger personer med affärsidéer möjlighet att utveckla 
sin idé till ett företag. Deltagarna erbjuds kostnadsfri handledning, feedback från en jury, 
inspiration, utbildning och tillgång till kontaktnät (www.venturecup.se). 
 
Venture Cup bedrivs genom sponsorverksamhet från statliga och privata organisationer och 
företag. Projektet startades i Göteborg 1998 av McKinsey & Company, Chalmers och 
Göteborgs universitet. Idag bedrivs verksamheten i Sverige i fyra regioner: Väst, Öst, Syd och 
Nord. Venture Cup finns också i Danmark, Norge och Finland (www.venturecup.se). 
 
Tävlingen Venture Cup genomförs läsårsvis med start i oktober och avslutning i maj. 
Tävlingen innehåller tre regionala steg. Efter varje steg sker en prisutdelning vid vilken ett 
antal bidrag belönas (www.inova.nu). De tre stegen är: 
 

Steg 1 – Affärsidé  
Steg 2 – Marknadsplan  
Steg 3 – Affärsplan  

 
Sedan grundandet har över 1 800 företag startats genom Venture Cup, 5 000 affärsidéer har 
genomgått tävlingen och över 10 000 personer har varit med och tävlat (www.venturecup.se). 
 

1.1.1.1 Steg 1 – Affärsidé 
Under steg 1 skall deltagarna utförligt beskriva sin affärsidé. Tanken är att de beskriver 
produktens (vara eller tjänst) grundidé, kundnytta, unikhet och pris. I redogörelsen skall de 
uppskatta marknadsstorleken och tillväxtpotentialen, samt bestämma vilka kunder och 
konkurrenterna är. Förutom detta skall företagets vinstpotential uppskattas. Formella krav för 
steg 1 är att beskrivningen skall vara max fyra A4-sidor text (exklusive titelsida) och max sex 
sidor bilagor. Bilagorna skall innehålla bilder, tabeller och/eller tekniska beräkningar. Kravet 
är också att tävlingsbidraget skall ha klar struktur, samt vara tydlig och förståelig 
(www.venturecup.se). 
 

1.1.1.2 Steg 2 – Marknadsplan 
Steg 2 innebär att deltagarna skall beskriva en marknadsplan, affärssystem och 
organisationsstruktur. Tyngdpunkten skall läggas på marknadsbeskrivning, dvs. deltagarnas 
val av målgrupp och marknadsföring. Formella krav för steg 2 är att beskrivningen skall vara 
max åtta sidor text (exklusive titelsida) och max tolv sidor bilagor (www.venturecup.se). 
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1.1.1.3 Steg 3 – Affärsplan  
I steg 3 skall deltagarna lämna in en komplett affärsplan. Det betyder att affärsplanen skall 
innehålla affärsidé, marknadsplan, affärssystem, organisation, ledningsgrupp, 
genomförandeplan, lönsamhetsbedömning och risker. Formella krav för steg 3 är att 
beskrivningen skall vara max 20 sidor text och max 10 sidor bilagor (www.venturecup.se). 
 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 

Tävlingen Idéjakten 
Venture Cup arrangeras i hela Sverige medan Idéjakten arrangeras bara i Värmland och 
anordnas parallellt med Venture Cup. Idéjakten riktar sig till alla som har en idé de vill pröva, 
men förutsättningen är att deltagarna har anknytning till Värmland. Anmälan att delta i 
Idéjakten görs genom att den tävlande lämnar in sitt bidrag till affärsplantävlingen Venture 
Cup. Idéjakten erbjuder extra feedback från en egen kompetent jury, som även delar med sig 
av sitt kontaktnät. Detta innebär att vid bedömningen av tävlingsbidragen är juryn oberoende 
av bedömningen i Venture Cup. Deltagandet är kostnadsfritt och bidragen behandlas med 
sekretess. Dessutom har deltagarna chans att vinna ett startkapital och tjänster kopplade till 
sin idé (www.inova.nu).  
 

Stiftelsen Inova 
Stiftelsen Inova i Wermland är bildat genom samarbete mellan näringsliv, universitet och 
samhället. Avsikten är att utveckla samarbete mellan flera aktörer inom idéutveckling och 
företagande. En central del av Inovas verksamhet bygger på att anordna aktiviteter som 
inspirerar och leder fram till ökat antal affärsidéer. Genom aktiviteterna skapas kontakter med 
idébärare och innovatörer från hela Värmland – såväl från näringsliv, offentlig sektor, 
vetenskap och akademi som från privatpersoner. En viktig del av Inovas arbete är 
inkubatorverksamheten som underlättar utvecklingen av företag och av affärsidéer. Inova har 
som syfte att skapa nya arbetstillfällen i regionen och därmed tillväxt i Värmland.  
Inovas koppling till Venture Cup och Idéjakten är via sponsorverksamheten, dvs. att stiftelsen 
är en av sponsorerna för dessa tävlingar (www.inova.nu). 
 
 

Teoretisk bakgrund 
Att starta ett eget företag kräver hårt arbete, vilja och envishet. I forskning om 
entreprenörskap beskrivs hur individen utsätts för olika inflytanden när han eller hon startar 
sin affärsverksamhet. Figuren nedan visar att individen både kan födas och formas till en 
entreprenör. Samtidigt som entreprenören är född med bestämda personliga karakteristiska 
drag, blir han eller hon också formad av sin bakgrund och livserfarenhet. Den sociala miljön 
och samhällets kultur influerar individens värderingar, attityder och beteende. Den omfattar 
exempelvis entreprenörens familj, etnisk grupp, arbete och utbildning. Dessutom är det olika 
livssituationer som formar en entreprenör. Att en person kan bli utstött från sitt arbete kan 
vara anledning till att starta sitt eget företag (Burns 2001).  
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Figur 1 Faktorer som påverkar en blivande entreprenör (vår tolkning av Burns 2001).  
 
Det är således individens personliga karakteristiska drag, den sociala miljön, den kultur som 
råder i samhället, samt de olika situationer som individen befinner sig i, vilket formar en 
entreprenör (Burns 2001). Figuren ovan har vi använt som vägledning när vi undersökte 
relevant teori. 
 
 

1.3 Problemformulering 
Antalet deltagare i Venture Cup/Idéjakten minskar ju längre tiden går och kraven ökar. Med 
hänsyn till detta kommer vi att undersöka följande problem: 
 

• Varför har deltagare valt att inte gå vidare med sin affärsidé till steg 2 respektive steg 
3?  

• Detta undersöker vi utifrån tre olika perspektiv:  
o entreprenörens egenskaper  
o den sociala miljöns inflytande  
o genusperspektivet  

 
Eftersom entreprenörens egenskaper beskriver hur en entreprenör är och den sociala miljön 
beskriver hur en entreprenör interagerar med omgivningen, anser vi att dessa perspektiv är 
relevanta för vår undersökning. Genusperspektivet är ett aktuellt ämne inom entreprenörskap, 
vilket är anledningen till att vi har valt att granska deltagandet i tävlingen utifrån detta 
perspektiv. 
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1.4 Syfte 

1.5 

1.6 Disposition 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra de faktorer som har påverkat deltagare i tävlingen 
Venture Cup/Idéjakten i regionen Värmland 2005/2006. Avsikten är att utifrån teorin och 
empirin få kunskap om en entreprenörs personlighet, samt hur och om parametrar som genus, 
bakgrund och den sociala miljön har betydelse för deltagandet.  
 
 

Avgränsning 
Vi har avgränsat vår undersökning till deltagare i Venture Cup/Idéjakten i regionen Värmland 
2005/2006. Personer kan delta med en affärsidé individuellt och gruppvis. Några av de 102 
deltagarna i tävlingen hade fler än en idé, som de ville pröva. Eftersom vi har lagt fokus på 
individen bortser vi från antal idéer som deltagaren har bidragit med, dvs. en enkät har 
skickats per deltagare.  
 
Begreppet den sociala miljön har en bred betydelse. Därför har vi valt att koncentrera oss på 
ett antal begrepp som vi anser vara relevanta för denna uppsats. Avgränsningen har gjorts till 
utbildning, familj och omgivning. 
 
Med anledning av att Venture Cup och Idéjakten arrangeras parallellt och har samma krav 
kommer vi framöver att använda ordet tävling i singularform, även om vi refererar till båda 
tävlingarna. 
 
 

Uppsatsen består av följande delar:  
♦ Kapitel 2 – Först tar vi upp olika metoder och sedan går vi in närmare på vilka 

metoder vi har använt. Vi har valt att använda den kvantitativa och den deduktiva 
metoden. Dessutom tar vi upp studiens tillförlitlighet. I samma kapitel förklarar vi hur 
vår datainsamling har skett, samt hur vi har gått tillväga för att bearbeta och 
sammanställa insamlade data. 

♦ Kapitel 3 – I kapitel 3 presenterar vi teori om entreprenörskap och faktorer som 
påverkar den, samt teori om den sociala miljön.  

♦ Kapitel 4 – Här läggs resultaten av undersökningen läggs fram. 
♦ Kapitel 5 – Analysen av resultatet framställs. 
♦ Kapitel 6 – Till sist besvarar vi problemformuleringen och drar relevanta slutsatser om 

undersökningen. 
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1.7 Sammanfattning 
Detta kapitel inledde vi med en presentation om ämnet. Vi tog upp både empirisk och 
teoretisk bakgrund. I empirisk bakgrund presenterade vi de arrangemang som är relevanta för 
vår studie. Dessa arrangemang är tävlingarna Venture Cup och Idéjakten, samt Stiftelsen 
Inova.  Venture cup är en affärsplanstävling som ger personer med affärsidéer möjlighet att 
testa sin idé och utvecklas till företag. Parallellt med Venture Cup arrangeras 
affärsidétävlingen Idéjakten, där förutsättningen för deltagandet är att individer som 
medverkar har anknytning till Värmland. Därefter har vi definierat problemet och syftet. I 
problemformuleringen tar vi upp frågor som vi skall svara på längre fram. Syftet med 
uppsatsen är att synliggöra de faktorer som har påverkat deltagandet i tävlingen Venture 
Cup/Idéjaken i regionen Värmland 2005/2006. Avsikten är att utifrån teorin och empirin få 
kunskap om en entreprenörs personlighet, samt hur och om parametrar som genus, bakgrund 
och den sociala miljön har betydelse för deltagandet. Vidare definierar vi vilka avgränsningar 
vi har gjort och kapitlet avslutas med en disposition där det ges en översikt över upplägget av 
uppsatsen. I följande kapitel presenteras de organisationer som är relevanta för 
undersökningen. I nästa kapitel har vi en genomgång av metod där vi förklarar varför vi har 
valt respektive angreppssätt och hur vi skall gå tillväga för att nå vårt syfte. 
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Metod 
 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga med undersökningen, samt de metoder som 
vi valt att använda oss av i vårt arbete. Alternativa metoder kommer vi enbart att nämna. Vi 
börjar med fastställandet av den vetenskapliga metoden och sedan fortsätter vi med metoder 
för datainsamling. 
  
 
 

1.8 

1.8.1 

1.8.2 

Vetenskaplig metod 
Vetenskaplig metod brukar användas som en beteckning för systematisering och kartläggning 
enligt de inom vetenskapen använda metoderna. Inom metodläran skiljer man mellan 
kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder (Thurén 1991).  
 

Kvantitativ och kvalitativ metod 
Kännetecknande för den kvantitativa metoden är att det som man studerar skall vara mätbart 
och resultaten skall presenteras numeriskt. Vid användning av den kvantitativa metodiken 
undersöker man alla fenomen på samma variabel. Den kvantitativa undersökningsmetoden 
anses vara envägskommunikation där undersökningen sker helt på undersökarens villkor. 
Med envägskommunikation menas att personen som svarar inte kan påverka eller utveckla 
frågorna. Den kvalitativa undersökningsmetoden mäter kvalitativa faktorer. Den använder sig 
av till exempel djupintervjuer och deltagande observation (Andersen 1994).  
 
En av de största fördelarna med kvantitativ i stället för kvalitativ undersökningsmetod är 
möjligheten att undersöka ett stort antal enheter till relativt låg kostnad. Alla respondenter 
som man är intresserade av kallas den teoretiska populationen. De enheter som undersöks 
skall representera hela populationen (Jacobsen 2002). Den största nackdelen med en 
kvantitativ metod är att den kan ge en ytlig uppfattning eftersom det är svårt att gå in på 
djupet med frågorna. En annan nackdel är att åsikter påtvingas genom standardiserade frågor 
och svarsalternativ, dvs. det vi frågar är det vi får svar på. Även om det kan ses som en fördel 
är det inte det eftersom de svarande inte kan utveckla sina svar. Ytterligare en nackdel är den 
stora distansen mellan undersökare och den undersökta (Jacobsen 2002). 
 
Vår tanke har varit att nå alla värmländska deltagare i tävlingen Venture Cup/Idejaktén från år 
2005/2006 och därför har vi valt den kvantitativa undersökningsmetoden. Denna metod är 
mer lämplig för att besvara våra frågor och problemställningar.  
 

Induktion och deduktion  
Inom vetenskapsteorin finns det två olika sätt att dra slutsatser: induktion och deduktion. 
Induktion bygger på erfarenhet – empiri, och deduktion på logik. Det finns möjlighet att 
använda sig av både sätten och det kallas för hypotetiskt-deduktiva metoden (Thurén 1991). 
 
Induktion innebär att utifrån kvantifiering av verkligheten dras allmänna generella slutsatser. 
Vid induktion kan man aldrig uppnå hundraprocentig visshet, men däremot kan man komma 
fram till större eller mindre sannolikhet (Thurén1991). 
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Den deduktiva strategin kallas för ”från teori till empiri” strategi. Den går ut på att först skaffa 
sig vissa förväntningar om hur världen ser ut i form av tillgänglig teori och sedan gå ut och 
samla in empiri för att se om förväntningar stämmer överens med verkligheten. Nackdelen 
med metoden är att förväntningar blockerar tillflödet av informationen, vilket kan leda till att 
viktiga aspekter och information kan förbises (Jacobsen 2002). 
 
Den hypotetiskt deduktiva metoden ställer upp hypoteser som premisser för att dra slutsatser. 
Utifrån det gör man en deduktiv slutledning och till slut undersöker man om premisserna 
stämmer överens med verkligheten. På så sätt använder man sig av både empiri och logik 
(Thurén 1991). 
 
Vi har valt att använda den kvantitativa metoden för att samla in data, samt den deduktiva 
metoden för att dra logiska slutsatser. Den tillgängliga teorin har varit vår utgångspunkt för att 
skapa frågeformuläret för undersökningen. Därefter har vi sammanställt resultatet av enkäten, 
vilket utgör vår empiri, och utvärderat vad som är relevant för uppsatsen. I analysen har vi 
tagit upp en diskussion där vi har jämfört empiri med teori. Därifrån har vi dragit logiska 
slutsatser för att besvara vår frågeställning. 
 
 

1.9 Datainsamling 

1.9.1 

För att samla in relevant information och fakta, har vi tagit del av Inovas utskickslista med 
kontaktuppgifter till deltagare i Venture Cup/Idéjakten 2005/2006. Stiftelsen Inova har tagit 
hänsyn till den sekretess som finns kring informationen om deltagarnas affärsidéer, dvs. vi har 
enbart tagit del av namn, postadresser, telefonuppgifter och e-postadresser 
 
Det finns två typer av data, primär- och sekundärdata (Jacobsen 2002). Vi har i vår 
undersökning använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata har vi samlat in direkt 
från våra respondenter i form av svar på utsända frågeformulär. Sekundärdata har vi samlat in 
från litteraturen som är relevant för uppsatsens ämne. 
 

Primärdata 
Sådan information, som samlas in direkt från personer eller grupper av personer, kallas för 
primärdata. Detta innebär att forskaren samlar in upplysningar för första gången, man går 
direkt till den primära informationskällan. Primärdata får man in genom att använda metoder 
som intervju, observation eller frågeformulär (Jacobsen 2002). 
 
Termen enkät används när ett frågeformulär skickas ut per post eller per e-post. 
Respondenterna läser själva frågorna och besvarar dem. Fördelar med enkäter är att de är lätta 
att administrera och ger de intervjuade god tid att besvara frågorna. Nackdelar är att 
svarsvilligheten och svarsprocenten är lägre, det är svårt att kontrollera svarens reliabilitet, 
samt att man inte vet om det är den utvalda personen som har svarat (Andersen 1994). 
Dessutom kan människor glömma att svara på enkäten. Frågeformuläret kan också vara 
utformat så att det blir tidskrävande att besvara det eller att en del frågor kan vara oklart 
formulerade, vilket kan verka avskräckande (Byström 1980). 
 
För att få svar på vår problemformulering har vi valt att göra en enkätundersökning. Vi har 
skickat ett frågeformulär via e-post till respondenterna. Ett antal respondenter saknade e-
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postadress och därför skickade vi identiska enkäter till dem via post. Populationen består av 
102 personer som deltog i tävlingen Venture Cup/Idéjakten 2005/2006. 
 
  Steg 1 Steg 2 Steg 3 
Man 62 10 (8+2)* 6 
Kvinna 34 7 (3+4)** 2 
Totalt 96 17 8 
 
* Det var 8 män som gick vidare från steg 1 till steg 2. I steg 2 tillkom två män, vilket utgör 
totalt 10 män i detta steg. ** Det var 3 kvinnor som gick vidare från steg 1 till steg 2. I steg 2 
tillkom 4 kvinnor, vilket utgör totalt 7 kvinnor i steg 2. Bara de som var med i steg 1 eller steg 
2 kunde lämna sitt bidrag i steg 3. 
 
Tabellen ovan visar fördelningen av antalet män och kvinnor i varje steg. I steg 1 deltog 62 
män, varav åtta gick vidare till steg 2. I steg 2 tillkom ytterligare två manliga deltagare, vilket 
utgör totalt tio män i detta steg. Det var sedan sex män som gick vidare till steg 3. I steg 1 
deltog 34 kvinnor, varav tre gick vidare till steg 2. I steg 2 tillkom ytterligare fyra kvinnliga 
deltagare, vilket utgör totalt sju kvinnor i detta steg. Det var två kvinnor som gick vidare till 
steg 3.  
 

1.9.2 

1.9.3 

Sekundärdata 
Angående sekundärdata, är det inte forskaren som samlar in informationen direkt från källan, 
eftersom data redan är insamlad av andra forskare. Detta innebär att informationen har 
samlats in för andra ändamål (Jacobsen 2002). 
 
Arbetet med uppsatsen påbörjade vi genom att söka relevant litteratur från olika källor. 
Eftersom entreprenörskap är ämnet i uppsatsen har vi valt att redovisa teorin utifrån 
författarna Paul Burns (2001) och Philip Wickhams (2004) böcker Entrepreneurship and 
Small Businesses respektive Strategic Entrepreneurship. Vi sökte också relevant material via 
Karlstads universitets sökdatabaser. Begreppet entreprenörskap och relaterade ämnesord har 
varit utgångspunkten för sökandet. Några exempel på relaterade sökord är: entreprenör, tid, 
projekt, kvinnliga företagare, genusperspektiv. Dessutom har vi sökt material på Internet, i 
tillgängliga examensarbeten och doktorsavhandlingar inom ämnet.  
 

Dataanalys  
Vi har valt att använda Query & Report för att skapa enkäten. Query & Report är ett 
webbaserat program för att skapa frågeformulär, samla in och sammanställa data till 
rapporter, samt generera datatabeller för överföring till andra system (asp.artologik.net). 
Programmet ordnar alla utskick, samt sköter sammanställningen av data i form av tabeller och 
diagram. Det finns möjlighet att utifrån slutrapporten ta fram specifika delrapporter vid 
behov.  
 
I redovisningen av empirin har vi använt grafisk framställning i form av cirkeldiagram och 
histogram för att öka överskådligheten. Eftersom vi också tar upp genusperspektivet har vi 
skapat en underrapport där vi redovisat skillnader mellan de manliga och kvinnliga svarande. 
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1.9.4 

1.9.5 Bortfall 

Urval av frågor 
I enkäten har vi försökt rangordna frågorna på ett systematiskt sätt. De tre första frågorna, 
samt frågorna 18 och 19, avser bakgrundfakta om respondenterna såsom ålder, kön, 
utbildning och omgivning. Frågorna 4 till 6 handlar om entreprenörskap och entreprenöriella 
egenskaper. Frågorna 7 till 20, den övervägande delen, avser tävlingen Venture Cup/Idéjakten 
(se bilaga 2). En del av frågorna är utformade så att respondenten kan välja mellan olika 
svarsalternativ. I vissa frågor har vi lämnat utrymme för respondenten att utveckla ett eget 
svar.  
 
Vid formuleringen av frågor har vi försökt att vara så tydliga som möjligt, men efter att ha 
granskat resultatet av enkäten har vi konstaterat att missförstånd har uppstått för vissa frågor.  
En del av frågorna har lämnats obesvarade, vilket kan bero på otydliga instruktioner från vår 
sida om hur man skall besvara frågorna. Vi hade beräknat svarstiden till ca 10 minuter, vilket 
vi ansåg som rimligt för att respondenterna skulle vara villiga att svara på enkäten. 
 

Vid kvantitativa undersökningar måste man ta hänsyn till de två viktiga aspekterna reliabilitet 
och validitet. Reliabilitet innebär att mätningar är korrekt gjorda. Vid kvantitativa 
undersökningar bör man lägga vikt på att urvalet av respondenter är representativt så att 
tillfälligheter inte påverkar resultatet. Det högst reliabla resultatet uppnås om flera 
undersökare kommer fram till samma resultat. Validitet innebär att man verkligen har 
undersökt det man ville undersöka och ingenting annat (Thurén 1991).  
 
Vi har gjort ett utskick till samtliga 102 personer. Enligt Jacobsen (2002) är en svarsprocent 
tillfredsställande om den ligger över 50 % och bra om den ligger över 60 %. Resultat som är 
över 70 % anses vara mycket bra. I tabellen nedan har vi sammanställt antal besvarade och 
obesvarade utskick. 
 
  Besvarade Obesvarade Totalt 
Man 24 40 64 
Kvinna 14 24 38 
Totalt 38 64 102 
 
I tävlingen deltog 64 män (62,7 %) och 38 kvinnor (37,3 %). Det är 38 deltagare som har 
besvarat enkäten, vilket utgör 37,3 % av möjliga respondenter. Av de svarande är 24 män och 
14 kvinnor. Bortfallet blev 64 deltagande (62,7 %), varav 40 män och 24 kvinnor. Vi anser att 
i detta fall mer än en tredjedel av respondenter är tillräckligt representativt för att få ett 
tillförlitligt resultat av undersökningen. Vi lägger vikten på validiteten i uppsatsen, dvs. att 
slutsatsen skall besvara problemformuleringen och ingenting annat. 
 
Bortfall av olika slag kan vara ett problem vid undersökningar. Dels kan individer av olika 
anledningar inte delta i undersökningen, dels kan det handla om partiellt bortfall, vilket 
innebär att t.ex. vissa frågor i frågeformuläret inte har besvarats. Risken med bortfall är att det 
kan snedvrida resultatet (Byström 1980). Utifrån svarsfrekvensen av vår enkät ser vi att 
bortfallet ligger på 62,7 %. En orsak till bortfallet kan vara att uppgifterna om deltagare är ca 
ett år gamla. Respondenterna kan ha bytt e-postadresser under senaste året eftersom det är 
enkelt att ändra och skapa nya. En del av dessa e-postadresser är kopplade till Karlstads 
universitet, vilket gör att svarande möjligtvis har avslutat sina studier och därmed slutat 
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använda sina e-postadresser. Ytterligare en anledning till bortfall kan vara att mottagaren har 
fått enkäten bortfiltrerad i sin inkorg, det vill säga att den har hamnat i skräppostlådan utan att 
respondenten har sett den överhuvudtaget. Ett skräppostfilter eller spamfilter är ett program 
som har till uppgift att automatiskt skilja skräppost (även kallat spam) från önskad e-post. 
Skräppostfilter kan köras på såväl enskilda persondatorer som e-postservrar. Filtret på servern 
överlåter administrationen till den som underhåller e-postservern, men det kan vara svårt att 
avgöra om värdepost av misstag sållats bort som skräppost. Därför är filter som körs på e-
postservrar ofta restriktiva med att märka meddelanden som skräppost (www.wikipedia.org). 
 
Vid utskick av enkäten har vi betonat att det är frivilligt att delta i undersökningen, men vi har 
försökt motivera dem att svara genom att markera att det är viktigt för oss att få så många 
svarande som möjligt för att göra undersökningen mer tillförlitlig. En ytterligare förklaring till 
bortfallet kan vara att respondenten inte vill delta i undersökningen, vilket också är 
acceptabelt. 
 

1.9.6 Genomförandet 

1.10

Vid första utskicket till respondenterna bifogade vi ett introduktionsbrev (se bilaga 1). I brevet 
tog vi upp anledningar till varför undersökningen görs och varför respondenternas svar är 
viktiga för oss. Själva frågeformuläret bifogades som en webblänk, vilket innebär att all data 
har registrerats direkt i programmet. Vi skickade ett par påminnelser för att öka 
svarsfrekvensen. 
 
Vi sammanställde insamlad data med hjälp av programmet Query & Report. För att välja det 
bästa angreppssättet gjorde vi flera delrapporter för att kunna se om det fanns betydande 
skillnader mellan de olika perspektiven. Empirin valde vi att presentera i diagram som vi har 
anpassat till våra behov. Detta för att kunna besvara problemformuleringen på bästa sätt. För 
översiktlighets skull bestämde vi att presentera empiri och analys av undersökningen i två 
separata kapitel. För att tydliggöra undersökningen har vi lagt upp teori, empiri och analys 
efter samma modell. Först tar vi upp den demografiska bakgrunden av deltagarna och går in 
på den sociala miljöns inflytande. Sedan presenterar vi entreprenörens egenskaper och 
kännetecken. Avslutningsvis har vi utifrån sammanställningen av analysen dragit relevanta 
slutsatser som besvarar vår problemformulering.  
 
 

 Sammanfattning 
I kapitlet har vi gått igenom de vetenskapliga metoder vi använder i uppsatsen och de 
alternativa metoder vi enbart nämner. Vi har bestämt oss för att använda den kvantitativa 
undersökningsmetoden. För att genomföra vår undersökning använder vi huvudsakligen den 
deduktiva metoden för att dra logiska slutsatser utifrån teori. Vi har lagt fokus på reliabilitet 
och validitet för att göra undersökningen och uppsatsen tillförlitlig. Arbetet med uppsatsen 
inledde vi genom att söka tillämplig information från olika källor, som t.ex. Internet, böcker. 
Vi har valt att göra en enkätundersökning med hjälp av programmet Query & Report. I detta 
sammanhang har vi översiktligt presenterat frågor i enkäten. Eftersom bortfall av olika slag 
kan vara ett problem vid undersökningar har vi tagit upp de olika faktorer som kan ha 
påverkat vårt resultat. I nästa kapitel presenteras teori om entreprenörskap.   
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2 Teori 
 
 
I detta kapitel presenteras entreprenörens demografiska bakgrund. Vad säger teorin om 
entreprenörens ålder och genusfördelningen i företagandet? I samband med den sociala 
miljöns inflytande beskrivs utbildningens betydelse och entreprenörens omgivning. Angående 
entreprenörskap framställs entreprenörens egenskaper och karaktäristiska drag. Vidare tas 
stimulerande och begränsande faktorer upp som kan påverka en entreprenör. 
 
 
 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Demografisk bakgrund 
Demografi är den vetenskap som ägnar sina studier åt befolkningen. Centrala 

delningsvariabler är bland annat ålder och kön (www.ne.se). in  

Ålder 
Burns (2001) anger att entreprenörer historiskt sett oftast är antingen medelålders eller mycket 
unga. Svenska Akademins ordbok ger begreppet medelålder följande betydelse: medelålder är 
den del av en människas liv som bildar ett skede mellan ungdomen och ålderdomen; numera 
företrädesvis tänkt åldern mellan omkring 35 och 40 år (www.saob.se).  
 

Genusperspektivet  
Enligt Nationalencyklopedin analyserar genusperspektivet företeelser, förhållanden och 
processer i samhället utifrån ett perspektiv som beaktar att relationer mellan kön kan ha 
inflytande även på könsneutrala sammanhang. Genusperspektivet uppmärksammar också de 
systematiska ojämlikheterna mellan könen i samhället (www.ne.se). 
 
Enligt Lönnbring kan de könsneutrala undersökningarna skapa en felaktig bild av 
företagandet eftersom det då inte tas hänsyn till förändringar i samhället för män och kvinnor 
(Lönnbring 2003). En bekräftelse på att människor definierar sig själva och andra utifrån 
genusperspektiv är att det första man betraktar, när man möter andra människor, är om de är 
män eller kvinnor (Hatch 1997). 
 
Frågan om kön har länge varit ett förbisett område när det gäller företagandet. Teorier som 
handlar om företagande är ofta utvecklade från ett manligt perspektiv. En konsekvens av att 
nonchalera könsfrågor är att könsskillnader ofta hänförs till kvinnorna själva. Det är deras 
personliga egenskaper och privata situation som förklarar varför kvinnor exempelvis inte 
satsar på karriär (Eriksson – Zetterquist et al. 2005). Enligt Petterson (2002) anses männens 
överordning och kvinnors underordning bero på antingen det biologiska könet eller det 
sociala könet. En anledning till uppkomsten av begreppet genus är att feministiska forskare 
ville komma bort från antagandet att det biologiska könet avgör vilken social position en 
människa har. Begreppsparet kön och genus har indelats, där kön fått beteckna det biologiska 
könet, medan genus betecknar det så kallade sociala könet. Det biologiska könet ligger till 
grund för det sociala könet, samtidigt som det biologiska könet är socialt och kulturellt skapat. 
Innebörden av begreppen man och kvinna byggs inte på det biologiska könet, utan på 
föreställningar skapade av omgivningen. Femininitet och maskulinitet är två delar av samma 
begrepp kön (Pettersson 2002). 
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Eftersom genusperspektivet är en social konstruktion förväntas det olika beteenden av män 
och kvinnor. Det generaliseras ofta kring vad som är typiska ”manliga” och ”kvinnliga” 
egenskaper. Uppfattningar har uppstått om vad som är feminint och vad som är maskulint.  
I en internationell studie anses stereotypa maskulina metaforer vara bland annat ambitiös, 
målmedveten, beslutsam, självsäker och oberoende. Feminina metaforer beskrivs i form av 
beroende, accepterande och samarbetande (Eriksson – Zetterquist et al. 2005). 
 
Innan 1980-talet var kvinnliga företagare ”osynliga”. I pressen förekom de sällan och när det 
påträffade var det på sin höjd som ett kuriosum. Det berodde på att kvinnor betraktades som 
okunniga när det gällde affärer. Bristen på forskning om kvinnoföretagande har bidragit till 
deras osynlighet. Den första forskningen inom området påbörjades under 1980-talet och under 
de senaste 25 år har intresset ökat betydligt (Lönnbring 2003). Historiskt sett har familjen 
oftast haft en hierarkisk uppbyggnad där mannen var den som bestämde. Detta har influerat 
företagandet, vilket under lång tid var förbehållet för män. Teorier och forskning om 
entreprenörskap karaktäriseras av en outtalad överordning av män, samt fokusering på 
manligt ägda företag och manliga entreprenörer (Pettersson 2002). Det intressanta fyndet i 
historien är att kvinnor ändå alltid har varit företagare även då det i princip var förbjudet för 
dem. De har varit en del av samhället och också deltagit i skapandet av det (Lönnbring 2003).  
 
I dagens genusdebatt är analysen av konstruktionen av genus central. Ett tankesätt som 
avlägsnar sig från traditionella motsättningar – fokusering på skillnader mellan manligt och 
kvinnligt – betonar i stället likheterna mellan män och kvinnor (Hatch 1997). Enligt 
Lönnbring (2003) har nya aspekter på entreprenörskap inneburit att ämnet behandlas i 
förhållande till bland annat kön. Kvinnliga företagare är typiska exempel på att 
entreprenörskap inte endast handlar om de ekonomiska handlingarna; de kvinnliga 
företagarna tar de ekonomiska intressena och sätter in dem i den lokala situationen där 
entreprenörskapet påverkas också av kulturella och sociala värden i dess omgivning. 
Samförstånd och cirkulerande roller i företaget är kännetecknande för kvinnligt 
entreprenörskap och ledarskap (Lönnbring 2003). 
 
Färre kvinnor än män förverkligar sina drömmar om att starta eget. Orsaken till detta kan vara 
att kvinnor bland annat är mer självkritiska än män och ställer därför högre krav på affärsidén 
än män (Grahn & Grönbech 2005). De vanligaste motiven för att starta upp en verksamhet är 
att entreprenören vill förverkliga sina idéer och vill arbeta för sig själv. Enlig en studie gjord 
av Holmquist och Sundin är det vissa skillnaden mellan män och kvinnor som har startat 
företag. Fler män än kvinnor anger som det viktigaste motivet att de vill tjäna pengar. Vid 
startandet av ett eget företag är motivet att kombinera familj och arbete vanligare för kvinnor 
än män. Detta motiv leder till att många kvinnor väljer att arbetar deltid. Män har också 
ambitioner att expandera företaget mer än kvinnor har (Holmquist & Sundin 2002). Det 
vanligaste motivet för kvinnor som blir företagare är att de vill förverkliga sin affärsidé. 
Kvinnor som är företagare har dessutom möjlighet att kombinera arbete och privatliv på ett 
bättre sätt än om de skulle vara anställda. Detta fungerar för dem som en stark drivkraft för 
startandet av eget företag. I regioner där arbetslösheten är relativt hög startar ett större antal 
kvinnor företag just på grund av arbetslöshet (Holmquist & Sundin 2002).  
 
Kvinnor som är entreprenörer har en bakgrund som varierar något men det finns ändå vissa 
likheter när det gäller personlighet, motivation, familjesituation och utbildning. De flesta 
kvinnor som är entreprenörer är förstfödda i en medelklassfamilj, där fadern ofta är en 

 17 
 



företagare. Mödrar som är företagare är också en viktig förebild för de kvinnor som väljer att 
själva bli företagare.  
 
De kvinnor som är egna företagare är energiska, målmedvetna, kreativa, flexibla och 
beslutsamma. Kvinnliga egna företagare inspirerar och motiverar sina anställda och är enligt 
Johansson uthålliga, oberoende och arbetar bra under stress (Johansson & Sköld 2004). 
 
Största delen av de kvinnor som är entreprenörer är gifta eller sammanboende och de har 
relativt sett många barn. Det finns en tendens att företagandet är relaterad till problem på den 
lokala arbetsmarknaden. Även om det finns viss branschkoncentration förekommer 
kvinnoföretagande inom alla branscher (Karlsson & Lönnbring 2005). 
 
Sammanfattas kvinnoföretagarnas åsikter, egenskaper och erfarenheter kan man se att rollen 
av företagararvet är avsevärd. Vanligtvis har kvinnoföretagarna förhållandevis låg formell 
utbildning. Deras företag är små med litet antal anställda. Egenfinansieringen är hög och 
arbetsinsatserna stora. De är i mindre utsträckning marknadsföringsinriktade och deras 
professionella nätverk är litet. Företaget har en stor roll i deras liv och det beskrivs 
genomgående med känslor av förnöjsamhet, frihet och stolthet (Karlsson & Lönnbring 2005). 
 
 

2.2 

2.2.1 Utbildning 

2.2.2 

Sociala miljöns inflytande 
Enligt Burns (2001) kan den sociala miljöns inflytande påverka en entreprenör. Den sociala 
miljön omfattar bland annat entreprenörens utbildning och omgivning (Burns 2001). 
 

Tidigare studier har visat att utbildningen är en viktig tillgång för en entreprenör. 
Undersökningar visar att det finns ett samband mellan startandet av eget företag och 
utbildningsnivå. Utbildade entreprenörer tycks etablera företag med snabbare tillväxt. 
Kunskap anses förse entreprenören med bättre lärande genom livet och möjliggör för honom 
eller henne att lösa eventuella affärsproblem. Dessutom ger kunskap en bättre kund- och 
affärsrelation. I sammantaget kan man säga att en avgörande faktor för framgångsrika företag 
är entreprenörens utbildningsnivå. Högutbildade entreprenörer är mer professionella i sitt 
företagande, vilket kan göra att de lyckas bättre med sin affärsverksamhet (Burns 2001). 
 

Omgivning 
En tidigare undersökning har visat att mellan 30 och 47 procent av dem som vill starta eget 
företag eller redan befinner sig i affärslivet har minst en förälder som är egen företagare 
(Burns 2001). Tidigare forskning har visat att företagandet går i arv. Barn till företagare 
startar egna företag i större utsträckning än vad andras barn gör. Företagararvet är starkare 
mellan far och son än far och dotter och starkare mellan mor och dotter än mor och son 
(Grahn & Grönbech 2005). Kort sagt spelar familjen en viktig roll när det gäller 
entreprenörskap. Detta innebär att personer med föräldrar som är eller har varit egenföretagare 
oftare tenderar att bli entreprenörer.  
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2.3 Entreprenörskap 

2.3.1 

Litteraturen om entreprenörskap kan allmänt karaktäriseras som synnerligen deskriptiv. 
Entreprenörens egenskaper beskrivs i olika avseenden. Dessa individuella egenskaper är 
uppdelade dels i psykologiska egenskaper och dels i demografiska egenskaper. Exempel på 
psykologiska egenskaper är personlighetsuppskattningar, rädsla för att misslyckas och vilja 
till oberoende. De demografiska egenskaperna är bland annat ålder och föräldrarnas 
företagande (Lönnbring 2003). Entreprenörskapsteori är individfokuserad vilket innebär att 
entreprenören ses som en ensam hjälte (Holmquist & Sundin 2002). 
 

Entreprenörens egenskaper och kännetecken 
Ekonomisk vetenskap har haft svårt att placera in entreprenörskap i sina teorier och modeller 
(Lönnbring 2003). Enligt Burns (2001) finns det inte någon allmänt accepterad definition av 
termen entreprenör. En entreprenör definieras som en person som försöker göra vinst genom 
att ta risker. Vissa speciella drag anses vara karakteristiska för en entreprenör, skriver Burns. 
Bland annat anses en entreprenör vara kreativ, innovativ, opportunistisk, målmedveten, 
ambitiös, driftig och beslutsam. Entreprenörer särskiljer sig från andra när det avser 
motivationsstruktur, riskbenägenhet, samt den bild om hur världen formas. Entreprenörer 
motiveras av prestation och fokusering på resultat; de har en medelhög risktålighet och 
uppfattar att de själva kan påverka världen (Burns 2001). 
 
Kreativitet handlar om förmåga att komma med nya idéer och förverkliga dem. Att vara 
kreativ innebär att vara initiativrik och använda sin fantasi i nyskapandet, samt att upptäcka 
nya vägar och se på världen från ett annat perspektiv. Kreativitet associeras med uppfinningar. 
När en idé förverkligats och nått en omvärld i form av en vara eller tjänst kallas den 
innovation (www.ne.se). 
 
Uppfinningar brukar alltså inte betecknas som innovationer förrän de tagits i bruk 
(www.ne.se). Ordet innovation avser nyhet i sig, dvs. att göra saker på ett nytt och bättre sätt. 
Kännetecken som särskiljer entreprenören från övriga är skickligheten att upptäcka och 
utnyttja möjligheter. Enligt Burns (2001) använder entreprenören innovation för att skapa 
eller införa nyheter. En lyckad entreprenör har förmåga att vara på rätt plats i rätt tid. Det 
betyder att en innovation som antingen är före sin tid eller är fördröjd kan leda till 
affärsmisslyckande. Därför måste entreprenören vara både opportunistisk och anpasslig för att 
lyckas (Burns 2001). Med opportunistisk avses anpassning efter för tillfället rådande 
omständigheter (www.saob.se). 
 
Enligt Wickham (2004) arbetar människor bäst när de är motiverade. Entreprenören har 
liksom alla andra grundläggande ekonomiska behov samtidigt som drivkraften att vara 
entreprenör sträcker sig utöver att tillfredsställa dessa grundläggande ekonomiska behov. Det 
är enligt litteraturen tydligt att pengar inte är den enda motiveringen för en typisk entreprenör. 
Huvudbelöningen ligger i utmaningen, utvecklingsmöjligheten och i den tillfredsställelse som 
själva arbetet presenterar. Entreprenören måste vara självmotiverad för att kunna motivera 
andra och självmotivationen understöds av att dessa belöningar erkänns (Wickham 2004). 
 
En entreprenör har förmågan att se möjligheter där andra ser problem. Entreprenören utnyttjar 
möjligheten att göra vinst genom att tjäna pengar på att göra saker bättre än de existerande 
aktörerna på marknaden, dvs. han eller hon ser outnyttjade möjligheter som befintliga aktörer 
inte har upptäckt. Genom kommersialiseringen skapar entreprenören arbetstillfällen, vilket i 
sin tur gynnar samhället (Burns 2001). Enligt Burns (2001) agerar entreprenören snabbt och 
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bestämt för att utnyttja det mesta av möjligheten innan någon annan gör det. Entreprenören 
drivs av sitt exceptionellt starka inre behov av prestation och personlig utveckling, vilket 
innebär att den driftigheten tvingar honom eller henne att lyckas. Utöver detta har 
entreprenören förmåga att ta initiativ, samt vilja och förmåga att lära. Det antyds alltså att 
entreprenören är envis (Burns 2001 & Wickham 2004). Med envis avses en person som 
energiskt försöker få rätt eller få sin vilja igenom utan att ge upp inför motstånd (www.ne.se). 
Entreprenören förstör den etablerade ordningen och belåtenheten i det existerande sociala och 
ekonomiska systemet, vilket innebär att han eller hon bidrar till förändringar. Entreprenören 
bevakar alltså marknadsinformation och utnyttjar den effektivt. Entreprenören sätter specifika 
mål som bl.a. är relaterade till ekonomiska resultat, värderingar, relationer och moraliskt 
innehåll. Omfattningen och formaliteten på dessa mål kan bero på entreprenörens 
personlighet, kulturell bakgrund, situation och omgivning (Burns 2001). 
 
Enligt Burns (2001) tenderar entreprenören att vara ambitiös och mer beslutsam än andra 
personer. Ambitiösa i den meningen att de söker möjligheter och förlitar sig inte på slumpen. 
De agerar snabbt och beslutsamt för att utnyttja tillfällen innan någon annan gör det. Det 
påstås att en entreprenör är rastlös och inte gillar rutiner (Burns 2001 & Wickham 2004). 
Enligt Tonnquist (2006) skapar rutiner trygghet, och trygghet känner vi om vi vet vad vi kan 
förvänta oss. Förutom detta tros en entreprenör tolerera risker och osäkerhet. Oklar 
finansiering, ändrade lagar och regler och orealistiska mål är några exempel på potentiella 
risker (Tonnquist 2006). Osäkerheten om inkomst och framtiden kan vara allvariga orsaker 
för stress, till exempel (Burns 2001). Wickham (2004) anser att ovissheten om framtiden 
skapar en osäkerhet som omvandlas till risk. Burns (2001) resonerar på motsvarande sätt. Han 
påstår, att en entreprenör är villig att ta risker och leva med stor osäkerhet.  
 

2.3.2 

2.3.3 Affärsplan 

Stimulerande faktorer 
Att starta upp sin egen affärsverksamhet är förknippat med hårt arbete utan garantier för 
lyckat resultat. Burns (2001) nämner faktorer såsom ”pull-” och ”push-faktorer” som driver 
fram entreprenören. Det är dessa faktorer som stimulerar entreprenören att utveckla sin idé 
och verkliggöra den (Burns 2001). 
 
Enligt Burns (2001) är push-faktorer de krafter som driver till självsysselsättning. Han anger 
arbetslöshet, oenighet med arbetsgivaren, missnöje med arbetsuppgifter och vantrivsel på 
organisationen, eller avsaknaden av andra alternativ, som exempel på push-faktorer. Alltså 
innebär push-faktorer att man är i en missnöjd situation och detta ansågs vara negativ inför 
startandet av eget företag (Burns 2001). 
 
Pull-faktorer är enligt Burns (2001) positiva skäl för att starta upp sin egen affärsverksamhet. 
Han nämner behov av oberoende, uppskattning, personlig utveckling och viljan att förbättra 
sin ekonomi. Detta kan utläsa som att entreprenören är motiverad inifrån, det handlar alltså 
om självmotivation (Burns 2001). 
 

Affärsplan består av bland annat affärsidé, vision, kalkyler och budget. En affärsidé behöver 
inte vara en helt ny och unik produkt utan kan vara ett annorlunda sätt att sälja ”gamla” 
produkter eller tjänster på. Men författarna Kullstedt och Melin (2006) betonar att det är en 
stor fördel att affärsidén är unik på något sätt. Företagaren skall alltså framhäva idéns unikhet. 
Entreprenören bör noggrant tänka igenom hur idén skiljer sig mot konkurrenternas affärsidéer 
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(Kullstedt & Melin 2006). I en affärsidé är det viktigt att beskriva vilken marknad 
entreprenören vänder sig mot och vilka behov varan eller tjänsten tillfredställer (Tovman et al. 
2006).  
 
Enligt Wickham (2004) är vision en bild av den nya världen som entreprenören vill skapa. Att 
en vision snarare skall beskriva ett mål än vägen dit och att visionen skapas utifrån upplevda 
möjligheter. Vidare påstår Wickham att vision kan vara omfattande alternativt avgränsad, 
grundligt definierad eller obestämd. Han föredrar en vision som är grundligt och ordentligt 
formulerad, samt att den måste vara definierad och formulerad på lämpligt, sakligt och 
utförbart sätt innan den används (Wickham 2004). Även Burns (2001) anger att entreprenören 
skall ha tydliga visioner om vad han eller hon vill prestera för att lyckas med sin 
affärsverksamhet (Burns 2001). Genom visionen förmedlar entreprenören den riktning 
organisationen skall styras i. Förutom detta kan visionen användas för att attrahera människor 
för att stödja affärsverksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att visionen fungerar som en 
vägvisare. Den definierar vad entreprenören vill åstadkomma och vart entreprenören vill nå. 
Visionen klargör affärsverksamhetens syfte och strategi, samt definierar mål (Wickham 
2004). 
 
Enligt Wickham (2004) är entreprenörens specifika mål relaterad till ekonomiska resultat, 
värderingar, relationer eller moraliskt innehåll. Omfattningen och formen för de specifika 
målen beror på situationen, entreprenörens personlighet, den kulturella bakgrunden, samt 
omgivningen (Wickham 2004).  
 
Organisationens uppbyggnad handlar om vilka det är som arbetar med vad och vilka 
arbetstider, samt vilken organisationsform entreprenören har valt att ha. Möjliga 
organisationsformer är bland annat aktiebolag, enskild firma, ekonomiska föreningar och 
handelsbolag (Kullstedt & Melin 2006). 
 
Marknadsundersökningen skall ge svar på vilka som är kunder och vilka som är konkurrenter, 
samt vilken prisnivå entreprenören skall använda. Enligt Kullstedt och Melin (2006) skall 
man också försöka göra klart för sig till vem man skall sälja, var kunderna finns, hur många 
kunder det finns, samt vad kunderna är beredda att betala. 
 
Marknadsföring innebär enligt Tovman (2006) att på olika sätt förbereda, underbygga och 
underlätta säljarbetet. Marknadsföringen skall utformas på ett effektivt och säljande sätt. Här 
kommer marknadsundersökningen som gjorts innan till hjälp. Detta innebär att med en 
marknadsundersökning kan företagaren utforma sin marknadsföring utifrån denna. 
Marknadsföring är en sammanfattande benämning på de olika åtgärder som krävs för att sälja 
en produkt (Tovman 2006).  
 
Kostnadskalkyler och budgetar är en del av planeringen. Det är viktigt att ha relevanta 
kostnadskalkyler (Burns 2001). I resultatbudgeten ställer företagaren upp sina förväntade 
intäkter och kostnader. Då ser entreprenören vilket resultat som förväntas av 
affärsverksamheten. Resultatbudgeten upprättas först på årsbasis och därefter bryts den ner 
för kvartal eller månad. En likviditetsbudget visar hur mycket - och när - pengar förväntas 
komma in och hur mycket – och när – pengar skall ut, samt vad som blir kvar efter periodens 
slut. Upprättandet av en likviditetsbudget skapar förutsättningar för att ha kontroll på in- och 
utbetalningar (Tovman 2006). 
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2.3.4 

2.4 Sammanfattning 

Begränsande faktorer 
Att finansiera ett företag kan innebära långsiktiga investeringar. De flesta som startar ett eget 
företag har behov av pengar. Men att låna pengar är svårt och enligt Burns (2001) beror det 
ytterst på trovärdighetsfaktorn om man skall få lån. Innan banker lånar ut pengar måste 
entreprenören övertyga banken att han eller hon kommer att lyckas med sin affärsverksamhet 
Burns (2001). 
 
Tyrsturp (2005) antyder att tiden är ett grundläggande mått i företag. Deadlines är ett av de 
mest centrala tidkoncepten inom affärsverksamhet. Med projektverksamhet avser Ögren 
(1984) en verksamhet som utförs bland annat av ett bestämt avgränsat mål under en bestämd 
tidsperiod. Den första punkten innebär att det skall finnas ett formulerat mål och den andra 
punkten innebär att man har en bestämd start- och sluttid för projektet (Ögren 1984). 
Tonnquist (2006) definierar projekt som en arbetsform, eller uppdragsform, med stark 
målfokusering och att projektet skall genomföras inom utsatt tid. Eklund (2002) anser att ett 
projekt är av engångskaraktär och är uppdelad i delmål. 
 
En av orsakerna till att företagaren inte lyckas med sin affärsverksamhet anser Burns (2001) 
vara att företagaren inte har skött sin planering. Det behövs en noggrann planering för att 
starta ett eget företag. Planeringen är viktig när entreprenören skall skaffa kapital, men 
planeringsprocessen är även värdefull i sig själv. En affärsplan är ett arbetsdokument som 
hjälper entreprenören att organisera sina idéer på ett systematiskt sätt samtidigt som 
företagaren kan använda planen för att locka externa finansiärer. Affärsplanen hjälper 
entreprenören att bli bättre insatt i sin affärsidé och att tänka igenom problemen. Enligt Burns 
(2001) är affärsplanen en beskrivning av affärsverksamheten, oftast beskriven över de 
närmaste tolv månaderna. 
 
 

Den mångfald som karaktäriserar eget företagande har gjort att vi i denna del tagit upp 
entreprenörens demografiska bakgrund (ålder och kön), den sociala miljöns inflytande 
(utbildning och omgivning) och entreprenörskap (entreprenörens egenskaper och 
kännetecken, stimulerande och begränsande faktorer, samt beskrivning av affärsplan). 
Teoridelen inleds med att det finns uppfattningar om entreprenörens ålder. På grund av att 
genus är ett aktuellt ämne i samband med entreprenörskap och eget företagande, har vi 
presenterat genusperspektivet. Dessutom har avsikten varit att förstå och förklara händelser, 
förhållanden och utvecklingar i samhället utifrån detta synsätt. Förutom entreprenöriella 
egenskaper och kännetecken har vi beskrivit de stimulerande faktorerna som anses driva en 
entreprenör. Vi har fortsatt med begränsande faktorer, som möjligtvis påverkar entreprenörens 
besluttagande. Affärsplanen har en central roll i uppsatsen, därför har vi gått genom några 
delar av den och vad den skall innehålla. I nästa kapitel kommer vi att behandla resultatet av 
undersökningen.
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4 Resultat av undersökningen 
 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår undersökning. Presentationen av resultatet 
börjar med demografiska fakta om svarande. Därefter framlägger vi den sociala miljöns 
inflytande och de entreprenöriella egenskaperna. I teorier är entreprenören ofta könsneutral 
och därför är det intressant att betrakta entreprenörens egenskaper och den sociala miljöns 
inflytande ur ett genusperspektiv. Vi har valt att använda medelvärdet och procentsatsen för 
att presentera resultatet av undersökningen, vilket redogörs inledningsvis i varje avsnitt. 
Frågor som har större relevans för vår problemformulering redovisar vi stegvis.  
 
 
 

4.1 

4.1.3 Ålder 

Demografisk bakgrund  
I följande avsnitt lägger vi fram demografisk fakta i form av åldersindelning och kön av de 
deltagande. 
 

Syftet med frågan är att se vilka åldersgrupper som söker sig till tävlingen. Frågeformulärets 
fråga är uppdelad till fem åldersgrupper. Respondenterna kunde välja mellan följande 
svarsalternativ 18-24; 25-34; 35-44; 45-54 och 55+. 
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Vår undersökning visar att av alla deltagare är åldersgruppen 25-34 år mest företrädd. Näst  
största åldersgruppen är respondenter mellan 35 och 44 år, och därefter åldersgruppen mellan  
45 och 54 år. Den allra yngsta och allra äldsta åldersgruppen är minst representerade. 
 
Majoriteten av männen är i 25-34 års ålder och har inte nått medelåldern medan kvinnorna är 
lite äldre, mellan 35 och 44 år. De hamnar alltså i den grupp där åldern förklaras som 
medelålder. När det gäller de allra yngsta, dvs. de mellan 18 och 24 år, är männen mer 
representerade än kvinnor. I den allra äldsta åldersgruppen, 55 +, var kvinnorna inte alls 
representerade. 
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I vår undersökning är inte medelåldersgruppen den största. Den största åldersgruppen är de 
lite yngre, mellan 25 och 34 år. De allra yngsta – respondenter mellan 18 och 24 år – är 
representerade, men inte så stor omfattning. Jämförs åldersgrupperna mellan män och kvinnor 
är männen som deltar i tävlingen yngre än kvinnorna, dvs. männens ålder är mellan 25 och 34 
år och kvinnornas ålder är mellan 35 och 44 år.  
 

4.1.4 Kön 
Fördelningen mellan män och kvinnor som har deltagit i undersökningen illustreras i bilden 
nedan. 
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Av 38 respondenter som har besvarat enkäten är 24 män och 14 kvinnor, vilket motsvarar 
63,2 % respektive 36, 8 %.  
 
I affärsplanstävlingen Venture Cup/Idéjakten, som arrangeras för potentiella entreprenörer, är 
det fler män än kvinnor som deltar. Även i vår undersökning är det procentuellt fler män än 
kvinnor som besvarar enkäten.  
 
 

4.2 

4.2.3 Utbildning 

Sociala miljöns inflytande 
I avsnittet om den sociala miljön lägger vi fram resultat om vilken sorts utbildning som är 
mest förekommande bland deltagare, samt vem i deltagarnas omgivning som har haft 
inflytande på dem. 
 

Vi har valt att inte dela upp svaren om utbildning på respektive steg. Skälet är att vi vill 
studera frågan ur ett allmänt perspektiv. Syftet med frågan är att se allmänt på 
utbildningsnivån.  
 
Angående denna fråga fick respondenterna välja mellan fyra utbildningsnivåer. 
Uppgiftslämnaren fick ange om han eller hon har utbildning på grundskolenivå, 
gymnasienivå, eftergymnasialnivå eller annat. Det sista svarsalternativet är för att kunna ange 
en utbildning (t ex intern utbildning inom organisationen, komvux, folkhögskola) som inte 
matchade med angivna svarsalternativ. 
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Resultatet blev följande: majoriteten (73,7 %) av svarandena uppger att de har utbildning på 
eftergymnasialnivå. 10,5 % av respondenterna uppger att de har utbildning på gymnasienivå.  
Utbildning på grundskolenivå och ”annat” uppgavs av 7,9 % av svarandena. 
    
När det gäller män har 66,7 % av männen eftergymnasial utbildning.12,5 % av männen 
uppger utbildning på gymnasienivå och lika stor procent har utbildning på grundskolenivå. 
8,3 % av männen anger ”annat” som svarsalternativ. 
 
Majoriteten (85,7 %) av kvinnorna uppger att de har utbildning på eftergymnasialnivå. 7,1 % 
av kvinnorna angav att de har gymnasieutbildning och lika stor procent av kvinnorna uppgav 
”annat” som svarsalternativ.  
 

4.2.4 Omgivning 
Genom denna fråga sökte vi svar på hur stor procent av respondenterna har någon i sin 
omgivning en entreprenör. Respondenterna kunde välja mellan svarsalternativen ”ja” och 
”nej”.  
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Av de 38 som har besvarat enkäten har 36 besvarat denna fråga. Det är 30 personer (83,3 %) 
som har någon i sin omgivning som är en entreprenör. 6 personer - 16,7 % - har alltså inte 
någon i sin omgivning som är entreprenör. 
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För att få veta vem i respondenters omgivning som är entreprenör ställde vi frågan: ”vem i din 
omgivning är entreprenör?” Respondenterna kunde välja mellan fyra svarsalternativ: släkting, 
arbetskamrat, någon i vänskapskretsen och någon annan. Med begreppet släkting menar vi 
alla familjemedlemmar och med annan menar vi en person som inte passar in i de andra 
kategorierna.  
 
Frågan tillåter mer än ett svar per respondent eftersom det kan vara t ex både släktingar och 
vänner som är entreprenörer. Frågan ger möjlighet för respondenten att utveckla eget svar ifall 
de givna alternativen inte passar. Det är 30 deltagare som anger att de har en entreprenör i sin 
omgivning och fördelningen mellan alternativ är följande: 
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Svaren visar att 19 av de 36 svarande har någon i familjen/släkten som är en entreprenör. 7 
individer anger att de har en arbetskamrat som är en entreprenör. Dock det visar sig att allra 
flesta har någon i vänskapskretsen som är en entreprenör; hela 26 av de svarande uppger att 
de har en vän som är entreprenör. 
 
 

4.3 Entreprenörskap 
Detta avsnitt i frågeformuläret handlar om en rad påståenden. Respondenterna kunde välja 
mellan fem svarsalternativ. Uppgiftslämnaren kunde ange om han eller hon instämmer helt 
(5), instämmer delvis (4), varken-eller (3), instämmer i någon mån (2) eller instämmer inte 
alls (1) med påståendena.  
 
I detta avsnitt använder vi medelvärdet när vi presenterar resultatet av undersökningen. 
Medelvärdet visar vilket svarsalternativ som är mest representerat. Svaret framställs också 
stegvis för att se om de entreprenöriella egenskaperna, skiljer sig mellan dem som har gått 
vidare till nästa steg och dem som inte har gjort det. För översiktlighetens skull har vi valt att 
göra en indelning i entreprenöriella egenskaper och kännetecken. 
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4.3.1 Entreprenörens egenskaper 
Med entreprenörens egenskaper anser vi de karaktäristiska drag som entreprenören föds med. 

4.3.1.1 Steg 1 – Affärsidé 
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De flesta svarande anser sig vara kreativa då medelvärdet är mellan 4 och 5. Männen anser sig 
vara mer kreativa än kvinnorna. Övervägande delen tycker att de är opportunistiska. 
Medelvärdet för både män och kvinnor är ca 4, dvs. skillnaden mellan svaren från män och 
kvinnor är obefintlig. Angående driftighet anser en övervägande del att de är driftiga då 
medelvärdet är mellan 4 och 5. Av diagrammen ovan ser vi att kvinnorna anser sig vara något 
mer driftiga än männen. De flesta av de svarande är självmotiverade och målmedvetna då 
medelvärdet är mellan 4 och 5. Med stöd av diagrammen kan vi se att kvinnorna tycker att de 
är mer självmotiverade och målmedvetna än männen. Empirin visar att de svarande anser sig 
vara ambitiösa då medelvärdet är över 4. Trots att majoriteten av de svarande anser sig vara 
envisa uttrycker de lite mer tveksamhet angående detta påstående. Man ser en skillnad att 
kvinnorna anser sig vara mer envisa än männen. De flesta anser sig vara beslutsamma. Även 
om skillnaden mellan män och kvinnor är marginell, anger männen sig vara mer beslutsamma 
än kvinnorna. Huvuddelen av de svarande är inte riktigt bestämda över om att de är rastlösa 
eller inte, svaret ligger nära ”varken-eller”, då medelvärdet är ca 3. Kvinnorna uppger sig vara 
mer rastlösa än männen.  

4.3.1.2 Steg 2 – Marknadsplan 
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I diagrammet ovan ser vi att deltagare i steg 2 anser sig vara kreativa då medelvärdet är  
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mellan 4 och 5. I detta steg anser sig kvinnorna vara mer kreativa än männen. Majoriteten 
anser sig vara opportunistiska, och även här anser sig kvinnorna vara mer opportunistiska än 
männen. I frågan om driftighet anser både kvinnor och män att de är driftiga, vilket illustreras 
i ovanstående diagram. Likaledes anser sig de flesta av svarandena vara självmotiverade och 
målmedvetna. Även i detta sammanhang anser sig kvinnorna vara mer självmotiverade och 
målmedvetna än männen. Med hänsyn till figuren ovan ser vi att de flesta anser sig vara 
ambitiösa. Också här ser vi att kvinnorna är mer ambitiösa än männen. När det gäller envishet 
är männen mer envisa än kvinnorna, vilket illustrerar männens medelvärde, som är 5. 
Kvinnornas medelvärde är strax över 4. Angående beslutsamhet, ser vi att medelvärdet 
sjunker, vilket betyder att deltagare instämmer delvis att de är beslutsamma, dock är männen 
mer beslutsamma än kvinnorna. Även när det gäller rastlöshet sjunker medelvärdet. I detta 
fall uppger sig kvinnorna vara rastlösa i någon omfattning samtidigt som männen har en 
neutral inställning till påståendet. 

4.3.1.3 Steg 3 – Affärsplan 
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I steg tre ligger medelvärdet för kreativitet mellan 4 och 5, vilket innebär att de svarande 
antingen instämmer helt eller delvis med påståendet. Männen anser i större utsträckning än 
kvinnorna att de är kreativa. Likaså är männen mer opportunistiska än kvinnorna. Medeltalet 
för kvinnor är bara 3. Driftigheten är högt graderad både när det gäller män och kvinnor. 
Således anser sig kvinnorna vara lite mer driftiga än männen. Även om medelvärdet för 
självmotivation ligger mellan 3 och 4, kan vi säga att de svarande är självmotiverade, dock 
anser kvinnorna sig vara mer motiverade än männen. Medelvärdet för målmedvetenhet ligger 
också mellan 3 och 4, men här är det männen som anser sig vara mer målmedvetna än 
kvinnorna. I fråga om att vara ambitiös och envis, anser sig männen mer bestämt än kvinnorna 
vara ambitiösa och envisa, även om skillnaden inte är stor. Angående beslutsamhet är däremot 
skillnaden stor mellan männen och kvinnorna, dvs. kvinnorna är mer beslutsamma än 
männen. Som diagrammet visar uppger sig männen vara mer rastlösa än kvinnorna. Männens 
medelvärde ligger på 4 och kvinnornas på 3. 
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4.3.2 Entreprenörens kännetecken 
Med entreprenörens kännetecken avser vi de drag som är typiska i entreprenörens agerande. 

4.3.2.1 Steg 1 - Affärsidé 
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På frågan om deltagarna anser sig vara risktoleranta ligger medelvärdet på 3,44. Detta 
relaterar till att de har en neutral inställning i frågan eller instämmer delvis. Kvinnor anser sig 
vara mindre risktoleranta än män. Tålighet när det gäller osäkerhet har ett medelvärde på 
3,16. När det gäller osäkerhet har deltagarna en obestämd uppfattning i frågan. Kvinnor anser 
att osäkerheten påverkar dem mindre än vad männen gör. Medelvärdet av männens svar visar 
att de delvis instämmer. 
 
De svarande instämmer helt eller delvis i att de tar initiativ vilket ger ett medelvärde på 4,52. 
Om man jämför svar mellan män och kvinnor är skillnaden mellan deras inställningar nästan 
obefintlig. Medelvärdet av frågan om de svarande ser möjligheter ligger på 4,31, som liksom i 
föregående fråga är högt. Skillnaden i svar mellan könen är marginell. De svarande har 
instämt helt eller delvis på frågan om de har vilja att förändra. Detta ger medelvärdet 4,4. 
Även om män och kvinnor har svarat nästan likadant har kvinnor instämt lite mer med 
påståendet. Allmänt har de svarande vilja att lära med medelvärdet 4,64. Män och kvinnor har 
svarat nästan lika på frågan. Alla kvinnor som har besvarat frågan har vilja att lyckas, medan 
männen inte är lika säkra. Detta har lett till det gemensamma medelvärdet 4,28. Detta innebär 
att alla har instämt helt eller delvis med påståendet. 

4.3.2.2 Steg 2 – Marknadsplan  
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Alla svarande i steg två har i genomsnitt en neutral inställning till risktolerans. Män tolererar  
risker i högre grad än kvinnor gör, medan kvinnor till och med har en något negativ 
inställning, vilket tydligt syns i diagrammet ovan. Liknande var resultatet på frågan om de 
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svarande tolererar osäkerhet. I genomsnitt har alla en obestämd åsikt. Utifrån ett 
genusperspektiv ser vi att män är en aning mer toleranta mot osäkerhet än kvinnor. 
På frågan om de svarande anser att de tar initiativ och ser möjligheter har resultatet blivit 
likartat. Medelvärdet på de båda frågorna ligger mellan 4 och 5, vilket innebär att de 
instämmer helt eller delvis med påståendena. Det finns inga betydelsefulla skillnader mellan 
de manliga och kvinnliga svaren. Respondenterna har instämt nästan helt på frågor om de 
anser att de har vilja att förändra och vilja att lära.  Kvinnor har instämt helt med båda 
påståendena. Resultatet av männens svar var nästan lika positivt som kvinnornas. Liknande 
svarstendenser ser vi också på frågan om viljan att lyckas.  

4.3.2.3 Steg 3 – Affärsplan  
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På grund av att de svarande i tredje steget är färre blir deras påverkan på resultatet betydlig. 
De svarande i steg 3 har en liknande inställning beträffande tolerans av risker och osäkerhet. 
Medelvärdet för båda frågorna ligger runt 4, vilket innebär att de svarande genomsnittligt 
instämmer delvis med dessa påståenden. Männen visar dock en aning större risktolerans än 
kvinnorna. På frågan om tolerans av osäkerhet har både män och kvinnor svarat exakt 
likadant. Alla svarande i steg 3 har ansett att de antingen instämmer helt eller delvis med 
frågan om de tar initiativ. Kvinnorna har instämt helt med påståendet, däremot har männen 
varit försiktigare i sina svar. Svarsfördelningen är tvärtom på frågan om de svarande ser 
möjligheter där de andra inte gör det. Män instämmer helt med påståendet, medan kvinnor är 
en aning försiktigare. Medelvärdet ligger på 4,6 vilket är liknande som för föregående 
påstående. På frågorna om respondenterna anser sig ha vilja att förändra, att lära och att 
lyckas ligger medelvärdena mellan 4 och 5, vilket medför att de svarande instämmer med 
frågan. Alla kvinnor har instämt helt med påståendet om att de har vilja att förändra och att de 
har vilja att lyckas medan männen delvis instämt med de tre påståendena. 
 

4.3.3 Stimulerande faktorer 
Detta avsnitt i frågeformuläret behandlar ett flertal påståenden.  Respondenterna kunde välja 
mellan fem svarsalternativ. Uppgiftslämnaren kunde ange om han eller hon instämmer helt 
(5), instämmer delvis (4), varken-eller (3), instämmer i någon mån (2) eller instämmer inte 
alls (1) med påståendena. På grund av att skillnader mellan svaren från män och kvinnor är 
marginella bortser vi här från genusperspektivet.  I detta avsnitt använder vi medelvärdet när 
vi framställer resultatet av undersökningen. 
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4.3.3.1 Steg 1, 2 och 3 
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Som diagrammet ovan visar är arbetslösheten, oenighet med arbetsgivaren, missnöje med 
arbetsuppgifter, vantrivsel på organisationen och avsaknaden av andra alternativ inte de 
stimulerande faktorerna för att utveckla sin affärsidé, då medelvärdet i alla tre stegen ligger 
under 3.  
 
Även för faktorer, såsom behov av oberoende och behov av uppskattning, ligger medelvärdet 
under 3 (förutom behov av oberoende i steg tre där medelvärdet är strax över 3). Däremot 
ligger medelvärdet för faktorerna behov av personlig utveckling och vilja att förbättra sin 
ekonomi mellan 3 och 5 i alla steg. 
 
Angående frågan om andra faktorer som har stimulerat att utveckla sin affärsidé kunde 
respondenterna svara med sina egna ord. Uppgiftslämnaren kunde beskriva andra faktorer än 
de ovan givna (se bilaga 1, fråga 9). 
 

4.3.4 Affärsplan  
I enkätundersökningen besvarade deltagarna frågan om vilken del av affärsplanen de ansett 
svårast att beskriva. 
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I enkäten har vi ställt frågan om vilka delar av en affärsplan som är svårast för de svarande att 
beskriva. De svarande kunde välja fler än ett svarsalternativ. Vi använder oss av procentsatsen 
för att kunna jämföra de olika delarna. Affärsidé, vision och mål har angetts av minst antal 
svarande. Därför fokuserar vi på de andra alternativen. Det är nästan 20 % av de svarande 
som har ansett att beskrivningen av organisationen är besvärlig. Om man jämför svar från 
män och kvinnor ser vi att det är lite större procentandel kvinnor som anser detta krångligt. 
Samma procentsats syns i frågan om marknadsföring. Cirka 20 % anser den vara krånglig. 
Män har ansett det vara lite svårare än kvinnor har.  
 
Marknadsundersökningen kräver mycket arbete och resurser. Nästan 40 % av de svarande har 
ansett den utgöra en svårighet. Män och kvinnor har besvara frågan liknande. Upprättandet av 
kalkyler och budget kräver kunskap. Nästan 60 % av de kvinnliga svarande och ca 20 % av 
männen svarade att de ansett att båda delarna är problematiska. Ungefär samma fördelning ser 
vi på frågan om budget. 
 

4.3.5 Begränsande faktorer 
När vi utformade frågeformuläret till potentiella respondenter gjorde vi några antaganden. Vi  
anser att dessa antaganden är viktiga för vår undersökning för att få reda på möjliga 
anledningar till minskningen av antalet deltagare i varje steg i tävlingen.  
 
Det finns en betydelsefull skillnad i förutsättningar mellan alla tre steg, speciellt mellan steg 1 
och steg 2. I steg 1 måste deltagarna definiera sin affärsidé, medan de i steg 2 skall lämna in 
en marknadsplan. Senare skall en bearbetad Affärsplan lämnas in i steg 3.  
 
Vi antar att vissa faktorer kan påverka utvecklingen av affärsplanen och i och med detta 
deltagande i affärsplanstävlingen. För det första: knappa finansiella resurser kan vara en av 
faktorerna. Det kan vara kostsamt att förverkliga sin affärsidé. För det andra: tidsbrist kan 
vara en av faktorerna eftersom tävlingen är tidsbegränsad, dvs. den har deadlines, som 
deltagarna måste följa. Deltagandet i tävlingen är enligt vår uppfattning vanligen ett 
sidointresse till en ordinarie sysselsättning. För det tredje: förändrade omständigheter i livet 
kan vara sådana omständigheter som påverkar deltagande i affärsplanstävlingen. Med 
förändrade omständigheter menar vi erhållen attraktiv anställning, sjukdom, flytt, ändrad 
familjesituation osv. För det fjärde: Bristfälliga kunskaper att utarbeta en affärsplan kan vara 
en av faktorerna.  
 
Denna fråga handlar om påståendena där respondenterna kunde välja mellan fem 
svarsalternativ: uppgiftslämnaren kunde ange om han eller hon instämmer helt (5), instämmer 
delvis (4), varken-eller (3), instämmer i någon mån (2) eller instämmer inte alls (1) med 
påståenden. 
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4.3.5.1 Anledning till att du inte gick vidare … 

… till steg 2 – Marknadsplan? 
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Enbart de respondenter som deltog i steg 1 och inte gick vidare har svarat på frågan. 
Sammanlagt blev det 27 personer som svarade på frågan, varav 8 kvinnor och 19 män. 
 
Medelvärdet på frågan om det är finansiella hinder som har varit anledningen till att deltagare 
inte har fullföljt tävlingen ligger på 2. Detta motsvarar svaret att respondenterna instämmer i 
någon mån. Skillnaden mellan svaren från de manliga och kvinnliga respondenterna är 
minimal. 
 
På frågan om tidsbrist ligger medelvärdet på 3,65, vilket innebär att svaren ligger mellan en 
obestämd åsikt och instämmer delvis med frågan. Männen har ansett att tidsbristen påverkar 
dem i lite större grad än det har påverkat kvinnorna.  
 
I genomsnitt har alla respondenter svarat att förändrade omständigheter har påverkat de i 
någon mån. Kvinnor har påverkats en aning mer än män, men påverkan är fortfarande låg. 
 
Medelvärdet av resultatet för bristfälliga kunskaper att utveckla en affärsplan ligger nära 3, 
vilket är ett ”varken-eller” svar. Kvinnors medelvärde ligger över 3. Männens medelvärde 
ligger under 3. 
 
Frågan ”Eventuellt en annan anledning (förutom de ovan angivna) till att du valde att inte gå 
vidare till steg 2?” ger möjlighet att utveckla sitt eget svar. Anledningar till att de svarande 
inte gick vidare till steg 2 i tävlingen anges exempelvis vara att det inte var en rätt tidpunkt att 
följa upp affärsidén, eller att de svarande var tveksamma om att deras idé håller (se bilaga 1 
fråga 12). 
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… till steg 3 – Affärsplan? 
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Deltagare i steg två har svarat att finansiella hinder har påverkat dem i väldigt liten mån. 
Medelvärdet ligger mellan 2 och 3. Det intressanta i frågan är skillnaden mellan svaren från 
män och kvinnor. Kvinnor har ansett att finansiella hinder i liten mån eller inte alls har 
påverkat dem. Männen instämmer delvis med påståendet.  
 
De svarande har instämt delvis att tidsbristen har påverkat deras deltagande i tävlingen. 
Skillnader mellan svar av män och kvinnor är att kvinnor anser att de har blivit delvis 
påverkade av tidsbristen medan männen är mer obestämda. 
 
Medelvärdet på frågan om förändrade omständigheter ligger mellan 2 och 3, vilket visar en 
väldigt liten påverkan från denna faktor. I diagrammet ser vi en tydlig skillnad mellan de 
manliga och kvinnliga svarande. Männen anser att de har blivit påverkade i större grad än 
kvinnor av förändrade omständigheter. Kvinnor instämmer enbart i någon mån med 
påståendet. 
 
Bristfälliga kunskaper att utarbeta en affärsplan har ett medelvärde nära 3, vilket visar en 
neutral inställning till frågan. Det finns inga signifikanta skillnader i svar mellan män och 
kvinnor. Utifrån denna information kan man konstatera att affärsplanen inte är anledningen 
för att deltagarna inte gick vidare till steg 3. 
 
Eventuellt en annan anledning (förutom de ovan givna) att du inte valde att gå vidare till steg 
3? Frågan ger de svarande möjligheter att utveckla sina egna svar. Andra anledningar till att 
man inte valde att gå vidare till steg tre har angetts ändringar i familjesituation, fel tidpunkt 
och rädsla att inte orka mer (se bilaga 1 fråga 14). 
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5 Analys  
 
 
I detta kapitel analyserar vi entreprenörens demografiska bakgrund. Vad säger teorin om 
entreprenörens ålder och genusfördelningen i företagandet och vad visar resultatet av 
undersökningen? I samband med den sociala miljöns inflytande gör vi en analys om 
utbildningens betydelse och entreprenörens omgivning. Angående entreprenörskap 
utvärderar vi entreprenörens egenskaper och karaktäristiska drag. Vidare bedömer vi 
resultatet kring stimulerande och begränsande faktorer som kan påverka en entreprenör. 
 
 
 

5.1 

5.1.1 Ålder 

5.1.2 

                                                

Demografisk bakgrund  
I följande avsnitt analyserar vi de demografiska fakta i form av åldersindelning och kön av de 
deltagande. 
 

Burns (2001) anger att historiskt sett är entreprenörer oftast medelålders män och kvinnor.  
Då medelåldern enligt SAOB1 är mellan 35 och 40 år, ser vi att den åldersgruppen inte är 
mest representerad. Vår undersökning visar att av alla deltagare är åldersgruppen 25-34 år 
mest företrädd.  
 
Angående genusperspektivet ser vi att majoriteten av männen är i 25-34 års ålder dvs. har inte 
nått medelåldern, medan kvinnorna är lite äldre, mellan 35 och 44 år, alltså i medelåldern. 
Den allra äldsta åldersgruppen, 55 + var representerad enbart av män. 
 
Enligt Burns (2001) har det visat sig att det finns en ny generation av mycket unga 
entreprenörer. Angående vår undersökning är de allra yngsta respondenterna – mellan 18 och 
24 år – representerade, men inte i så stor omfattning. När man ser från genusperspektivet är 
männen mer representerade än kvinnorna i denna åldersgrupp. 
 

Kön  
Det är färre kvinnor än män som startar eget företag. Orsaken till detta anges vara att kvinnor 
bland annat är mer självkritiska än män och därför ställer högre krav på affärsidén (Grahn & 
Grönbech 2005). I affärsplanstävlingen Venture Cup/Idéjakten, som arrangeras för potentiella 
entreprenörer, är det fler män än kvinnor som deltar tävlingen, samma benägenhet märks 
också i vår undersökning, då det procentuellt är fler män (63,2 %) än kvinnor (36,8 %) som 
har besvarat enkäten.  
 
 

 
1 Svenska Akademiens Ordbok  
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5.2 

5.3 Entreprenörskap 

5.3.1 

Sociala miljöns inflytande 
I avsnittet om den sociala miljöns inflytande analyserar vi resultatet av undersökningen om 
vilken utbildningsnivå som är mest förekommande bland deltagare, samt vem i deltagarnas 
omgivning som har haft störst inflytande på de deltagande. 
 

5.2.1 Utbildning 
Tidigare forskningar har visat att det finns ett samband mellan startandet av eget företag och 
utbildningsnivå. Alltså kan en avgörande faktor för framgångsrika företag vara entreprenörens 
utbildningsnivå (Burns 2001).  
 
Resultatet från vår undersökning visar att majoriteten av svarandena har utbildning på 
eftergymnasialnivå. Näst störst grupp av respondenterna har utbildning på gymnasienivå. 
Därefter kommer utbildning på grundskolenivå och till sist kommer den grupp som svarade 
”annat”.  
  
När vi jämför resultatet mellan män och kvinnor, ser vi att 66,7 % av männen och 85,7 % av 
kvinnorna har eftergymnasial utbildning. 12,5 % av männen har utbildning på gymnasienivå, 
och 7,1 % av kvinnorna har motsvarande utbildning. 12,5 % av männen har utbildning på 
grundskolenivå, vilket motsvarar kvinnornas 7,1 % och lika stor procent av kvinnorna uppgav 
”annat” som svarsalternativ. ”Annat” som svarsalternativ anger 8,3 % av männen. 
 

5.2.2 Omgivning 
Tidigare undersökningar har visat att av dem som vill starta eget eller som redan är i 
affärslivet har mellan 30 och 47 procent minst en förälder som är egen företagare (Burns 
2001). Familjen spelar alltså en viktig roll när det gäller entreprenörskap. Detta innebär att 
personer med föräldrar som är eller har varit egenföretagare oftare tenderar att bli 
entreprenörer. På grund av att vi har formulerat vår fråga mer allmänt kan vi inte fastställa om 
det bland släkting är en förälder eller någon annan i familjen. En av anledningarna till detta är 
att dagens familjer inte alltid är kärnfamiljer. Det är hela 50 % av respondenterna som anger 
att de har en släkting som är entreprenör. Men största delen, dvs. 68 %, anger att det är någon 
i respondentens vänskapskrets som är entreprenör. 
 
 

I följande avsnitt analyserar vi entreprenörskap. Tanken är att se om de deltagande männen 
och kvinnorna innehar de grundläggande entreprenöriella egenskaperna och kännetecknen 
som teorin tar upp. För översiktlighetens skull analyserar vi entreprenöriella egenskaper och 
kännetecken var för sig.  
 

Entreprenörens egenskaper 
Som tidigare nämnts anses vissa speciella drag vara karakteristiska för en entreprenör. Bland 
annat anses en entreprenör vara kreativ, opportunistisk, driftig, självmotiverad, målmedveten, 
ambitiös, rastlös och beslutsam (Burns 2001). Det generaliseras ofta kring vad som är typiska 
”manliga” och ”kvinnliga” egenskaper. Man har skapat sig uppfattningar om vad som är 
feminint och vad som är maskulint. Stereotypa maskulina metaforer anses bland annat vara 
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ambitiös, målmedveten, beslutsam, självsäker och oberoende. Samtidigt beskrivs de feminina 
metaforerna som beroende, accepterande och samarbetande (Eriksson-Zetterquist et al. 2005). 
De kvinnor som är egna företagare anses vara energiska, målmedvetna, kreativa, flexibla och 
beslutsamma (Johansson & Sköld 2004). 
 
Att vara kreativ innebär att vara initiativrik och använda sin fantasi i nyskapandet, samt att 
upptäcka nya vägar. Majoriteten av svarandena anser sig vara kreativa och detta i alla tre steg.  
 
De flesta av de svarande anser sig - i alla steg - vara opportunistiska. Men medelvärdet 
sjunker i steg 3 både när det gäller män och kvinnor. Detta kan bero på att begreppet 
opportunistisk har en negativ klang. Enligt Burns (2001) anses med opportunistisk 
principlöshet och anpassning efter för tillfället rådande omständigheter. Annars är det är en 
mycket marginell skillnad mellan män och kvinnor angående detta påstående. 
 
Entreprenören drivs av sitt exceptionellt starka inre behov av prestation och personlig 
utveckling, vilket innebär att den driftigheten tvingar honom eller henne att lyckas (Burns 
2001 & Wickham 2004). Övervägande delen av de svarande anser sig vara mycket driftiga. 
Även om skillnaden är obetydlig är det således fler kvinnor än män som betraktar sig som 
driftiga. 
 
Människor arbetar bäst när de är motiverade. Entreprenören liksom alla andra har 
grundläggande ekonomiska behov samtidigt som drivkraften att vara entreprenör sträcker sig 
över dessa grundläggande ekonomiska behov. Pengar är inte den enda motiveringen för en 
typisk entreprenör, huvudbelöningen ligger i själva arbetet (Burns 2001). Undersökningen 
visar att majoriteten av de svarande anser sig vara självmotiverade i någon grad. Det visar sig 
emellertid att det är fler kvinnor än män som anser sig vara självmotiverade.  
 
Entreprenören sätter specifika mål där omfattningen och formaliteten beror på entreprenörens 
personlighet, kulturella bakgrund, situation och omgivning (Burns 2001). Entreprenören är 
alltså målmedveten och angående detta anser övervägande delen av de svarande att de är 
målmedvetna. Det är fler kvinnor än män, som anser sig vara målmedvetna, även om en del 
författare anser att målmedvetenheten är en manlig egenskap. Samtidigt anger andra författare 
att de kvinnor som är egna företagare är målmedvetna (Johansson & Sköld 2004). 
 
Entreprenörer tenderar att vara mer ambitiösa än andra personer. De är ambitiösa i den 
meningen att de söker möjligheter och inte förlitar sig på slumpen (Burns 2001). Resultatet 
visar att de flesta av de svarandena anser sig vara ambitiösa. Egenskapen att vara ambitiös 
anses vara en typisk maskulin egenskap (Eriksson – Zetterquist et al. 2005), men som 
diagrammen (4.3.1.1- 4.3.1.3) visar är män ibland mer tveksamma när det gäller att instämma 
i att de är ambitiösa. 
 
Det antyds i litteraturen att entreprenören är envis (Burns 2001 & Wickham 2004). Med envis 
avses en person som energiskt försöker få rätt eller få sin vilja igenom utan att ge upp inför 
motstånd (www.ne.se). När det gäller envishet instämmer övervägande delen de av svarande i 
att de är envisa.  
 
I litteraturen anses beslutsamhet historiskt vara en manlig egenskap (Eriksson – Zetterquist et 
al. 2005). Men det anges också att kvinnor som startar eget är mycket beslutsamma 
(Johansson & Sköld 2004), vilket undersökningen bekräftar. Majoriteten av de svarande anser 
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sig vara mycket beslutsamma. Vi kan notera att om männen anser sig vara mer beslutsamma i 
steg 1 och 2, är kvinnorna dominerande i steg 3.  
 
I litteraturen anges att en entreprenör är rastlös och inte gillar rutiner (Burns 2001). Enligt vår 
undersökning kan vi se att rastlösheten är något som inte karaktäriserar våra respondenter i 
steg 1 och 2. Ingen av de svarande kvinnorna instämmer helt i att de är rastlösa. Faktum är att 
mycket få kvinnor anger att de är rastlösa. I steg 3 anger männen att de är mer rastlösa än 
kvinnorna. 
 
Färre kvinnor än män förverkligar sina drömmar om att starta upp eget. Detta kan bero på att 
kvinnor är mer självkritiska än män och därför ställer högre krav på affärsidén än männen 
(Grahn & Grönbech 2005). 
 

5.3.2 Entreprenörens kännetecken 
Enligt Burns (2001) är en entreprenör villig att ta risker och leva med stor osäkerhet. Risker 
kan bestå av bland annat oklar finansiering, ändrade lagar och regler eller orealistiska mål 
(Tonnquist 2006). Som exempel på osäkerhet kan nämnas ovisshet om framtiden och 
inkomsten (Burns 2001). Deltagare har i början en ganska obestämd inställning till 
risktolerans. Men de som har gått vidare i tävlingen instämmer delvis med påståendet, vilket 
tyder på att respondenterna blir mer risktoleranta. Vid en jämförelse av resultaten mellan män 
och kvinnor ser vi att männen uppger sig vara mer risktoleranta än kvinnorna. När det gäller 
osäkerheten anger de svarande i första steget att de har en relativt neutral inställning till 
påståendet om osäkerhet. Med varje steg ökar deltagarnas tolerans mot osäkerhet. I allmänt 
kan vi säga att män tolererar mer osäkerhet än kvinnor. 
 
Initiativtagande är ytterligare ett typiskt kännetecken hos en entreprenör (Wickham 2004). 
När vi jämför resultat av undersökningen mellan alla tre steg kan vi konstatera att majoriteten 
anser att de tar initiativ. Skillnader mellan svaren från de manliga och kvinnliga 
respondenterna är små. Resultatet visar att kvinnorna i större utsträckning anser sig vara 
initiativtagande än männen. 
 
Entreprenören anses se möjligheter där andra ser problem (Burns 2001). Resultatet av 
undersökningen visar att majoriteten av de svarandena anser att de ser möjligheter. När vi 
betraktar skillnaden mellan män och kvinnor, är den marginell i de två första stegen. I steg tre 
är det ganska stor skillnad mellan de manliga och kvinnliga svarandena där männen i större 
utsträckning anser att de ser möjligheter än kvinnorna.   
 
Entreprenören skapar förändringar och genom dem förstör han eller hon den etablerade 
ordningen (Burns 2001). Resultatet visar att majoriteten av de svarande anser att de har vilja 
att förändra. Om vi tittar på frågan ur genusperspektivet, ser vi att kvinnorna har större vilja 
att förändra än männen.  
 
Burns (2001) nämner entreprenörers vilja att lära sig. Resultatet visar att respondenterna har 
vilja att lära sig. De svarande instämmer med påståendet i stor grad. När vi jämför manliga 
och kvinnliga deltagande, anser kvinnorna i större omfattning att de har vilja att lära sig än 
männen. 
 
Entreprenören drivs av sitt exceptionellt starka inre behov av prestation och personlig 
utveckling, vilket innebär att driftigheten tvingar honom eller henne att lyckas. Viljan eller det 
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inre tvånget att lyckas är en grundläggande egenskap för företagare (Burns 2001 & Wickham 
2004). Resultatet av undersökningen visar att deltagarna har en väldigt stark vilja att lyckas. 
Om vi jämför de kvinnliga och manliga svarandena, lägger vi märke till att kvinnorna i större 
utsträckning anser att de har viljan att lyckas än vad  männen har. 
 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

Stimulerande faktorer 
Enligt Burns (2001) är push-faktorer såsom arbetslösheten, oenighet med arbetsgivaren, 
missnöje med arbetsuppgifter, vantrivsel på organisationen och avsaknaden av andra 
alternativ de stimulerande faktorerna för att utveckla sin affärsidé och som driver 
entreprenören till självsysselsättning. Detta handlar om en missnöjd situation och detta ansågs 
vara negativt inför startandet av ett eget företag (Burns 2001). Som resultatet visar är dessa 
inte de faktorer som har gjort att respondenterna har utvecklat sin affärsidé. 
 
Enligt Burns (2001) anses pull-faktorer såsom behov av oberoende, behov av personlig 
utveckling, behov av uppskattning och viljan att förbättra sin ekonomi, vara positiva krafter 
och positiva skäl för att starta upp sin egen affärsverksamhet.  Resultatet visar att faktorer 
såsom behov av personlig utveckling och vilja att förbättra sin ekonomi, är stimulerande 
krafter som gjort att respondenterna har utvecklat sina affärsidéer. 
 

Affärsplan  
Resultatet av undersökningen visar att de största problemområdena anses vara 
marknadsundersökningar, kalkyler och budget. Marknadsundersökningen skall ge svar på 
vem som är kund, var kunderna finns, hur många kunder det finns och vilken prisnivå som 
skall användas, dvs. vad kunderna är beredda att betala (Kullstedt & Melin 2006). 
Kostnadskalkyler och budgetar är en del av planeringen. Det är viktigt att ha relevanta 
kostnadskalkyler (Burns 2001). Om de manliga respondenterna i större utsträckning uppger 
att de har problem med marknadsundersökningen, så anger de kvinnliga respondenterna att de 
har ett betydligt större problem med kalkyler och budget. 
 

Begränsande faktorer 
Nedan analyseras de begränsande faktorerna som kan vara potentiella anledningar till varför 
deltagare i tävlingen Venture Cup/Idéjakten inte gick vidare till nästa steg.  

5.3.5.1 Anledning till att du inte gick vidare … 

… till steg 2 – Marknadsplan? 
Som resultatet visar är finansiella hinder inte anledningen till att deltagare inte har fullföljt 
tävlingen. Svarsskillnaden från de manliga och kvinnliga respondenterna är minimal. 
Resultatet tolkar vi som att finansiella hinder inte har lika stor påverkan som vi först antagit. 
De flesta som startar ett eget företag har behov av pengar, enligt Burns (2001). Men att låna 
pengar är svårt och det beror ytterst på trovärdighetsfaktorn om entreprenören skall få lån. 
Innan banker lånar ut pengar måste entreprenören övertyga dem om att denne kommer att 
lyckas med sin affärsverksamhet (Burns 2001).  
 
Vi har gjort ett antagande att tidsbrist kan vara en av de begränsande faktorerna eftersom 
tävlingen har deadlines som deltagare måste följa. Enligt Tyrstrup (2005) är tiden och 
deadlines ett av de grundläggande måtten inom affärsverksamhet. Resultatet visar att en stor 
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del av respondenterna anser att tidsbrist är en av anledningarna till att de inte gått vidare i 
tävlingen. Männen anger i större grad än kvinnorna att tidsbristen är en av orsakerna till att de 
inte gått vidare. 
 
Med förändrade omständigheter menar vi sådana omständigheter som påverkar deltagandet i 
affärsplanstävlingen som t.ex. erhållen attraktiv anställning, sjukdom, flytt, ändrad 
familjesituation, studier m.m. I genomsnitt anger respondenterna att förändrade 
omständigheter har påverkat dem i någon mån. Detta tyder på att förändrade omständigheter 
inte är anledningen till avhoppet. Kvinnor har påverkats en aning mer än män, men påverkan 
är fortfarande låg. 
 
Huvudvillkoret i affärsplanstävlingen är att utarbeta en affärsplan. Enligt Burns (2001) är 
planeringen en viktig faktor för att skapa en lyckad affärsverksamhet. En affärsplan är ett 
arbetsdokument som hjälper entreprenören att organisera sina idéer (Burns 2001). Majoriteten 
anger att bristfälliga kunskaper att utveckla en affärsplan inte är anledning till att de inte gått 
vidare i tävlingen. Detta tyder på att övervägande delen av svarandena har kunskap i 
affärsplansskrivandet, eller att de tycker att de har lärt sig efter vägen, och detta har i stort sett 
inte påverkat respondenternas deltagande.  
 
Eventuella andra anledningar till att de svarande inte gick vidare till steg 2 i tävlingen anges 
exempelvis vara att det inte har varit en rätt tidpunkt att följa upp sin affärsidé, eller att de 
svarande är tveksamma om att deras idé håller (se bilaga 1 fråga 12). 

… till steg 3 – Affärsplan? 
Deltagare i steg två anger att finansiella hinder har påverkat dem i en viss grad. Männen 
instämmer delvis med påståendet, medan kvinnorna anser att finansiella hinder har påverkat 
dem i liten mån eller inte alls. 
 
De svarande instämmer delvis att tidsbristen har påverkat deras deltagande i tävlingen. 
Skillnader mellan manliga och kvinnliga svarande är att kvinnorna i större utsträckning än 
männen anser att de påverkas av tidsbristen. 
 
Förändrade omständigheter är i liten utsträckning anledning till att respondenterna inte gått 
vidare i tävlingen.  Men i diagrammet ser vi en tydlig skillnad mellan de manliga och 
kvinnliga svarande: männen anger i större grad än kvinnorna att förändrade omständigheter 
har påverkat dem. Kvinnorna instämmer enbart i någon mån med påståendet. 
 
Det visar sig att bristfälliga kunskaper att utarbeta en affärsplan inte har påverkat 
respondenternas deltagande. Det finns inga tydliga skillnader i svar mellan män och kvinnor. 
Utifrån denna information kan man konstatera att denna faktor har påverkat respondenternas 
deltagande i liten mån.  
  
Som andra anledningar till att man valde att inte gå vidare till steg tre har angetts ändringar i 
familjesituation, fel tidpunkt och rädsla att inte orka mer (se bilaga 1 fråga 14). 
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6 Slutsats 
 
 
Slutsatsen skall besvara frågor som vi tog upp i problemformuleringen. I sökandet efter svar 
går vi först genom deltagarnas demografiska bakgrund och inflytandet av den sociala miljön. 
Sedan studerar vi de entreprenöriella egenskaperna och kännetecknen. Till slut ser vi på de 
stimulerande och begränsande faktorerna som påverkar deltagarna. Avslutningsvis besvarar 
vi problemformuleringen.  
 
 
Huvudfrågan är varför deltagarna har valt att inte gå vidare med sin affärsidé till steg två 
respektive steg tre. Detta undersöker vi utifrån tre olika perspektiv: för det första: den sociala 
miljöns inflytande, för det andra: entreprenörens egenskaper och för det tredje: 
genusperspektivet. Vi vill ännu en gång ta upp de grundläggande skillnader i deltagandet 
mellan de tre stegen i tävlingen.  
 

Steg 1 Steg 2 Steg 3   
Man 62 10 (8+2)* 6 
Kvinna 34 7 (3+4)** 2 
Totalt 96 17 8 
 
* Det var 8 män av 62 som gick vidare från steg 1 till steg 2. I steg 2 tillkom 2 män, vilket 
utgör totalt 10 män i detta steg. Det var 6 män av 10 som gick vidare till steg 3. ** Det var 3 
kvinnor av 34 som gick vidare från steg 1 till steg 2. I steg 2 tillkom 4 kvinnor, vilket utgör 
totalt 7 kvinnor. Av dessa 7 kvinnor gick 2 vidare till steg 3.  Bara de som var med i steg 1 
eller steg 2 kunde lämna sitt bidrag i steg 3.  
 
Tabellen ovan visar föredelningen av antalet män och kvinnor i varje steg. I steg 1 deltog 62 
män, varav åtta gick vidare till steg 2. I steg 2 tillkom ytterligare två manliga deltagare, vilket 
utgör totalt tio män i detta steg. Det var sex män som gick vidare till steg 3. De som inte varit 
med i steg 1 eller steg 2 kunde inte lämna in sitt bidrag i steg 3. I steg 1 deltog 34 kvinnor, 
varav tre gick vidare till steg 2. I steg 2 tillkom ytterligare fyra kvinnliga deltagare, vilket 
utgör totalt sju kvinnor i detta steg. Det var två kvinnor som gick vidare till steg 3. 
 
I tabellen nedan ser vi att det var färre kvinnor än män som deltog i affärsplanstävlingen 
Venture Cup/Idéjakten 2005/2006. I tävlingen deltog 64 män och 38 kvinnor.  
 

Besvarade Obesvarade Totalt   
Man 24 40 64 
Kvinna 14 24 38 
Totalt 38 64 102 
 
Teorin påstår att entreprenörer vanligtvis är medelålders män och kvinnor. Utifrån vår 
undersökning kan vi dra slutsatsen att medelåldern inte är den största åldersgruppen som är 
representerad. Resultatet av undersökningen visar att av alla deltagare är åldersgruppen 
mellan 25 och 34 år mest företrädd, vilket skulle innebära att det är den nya generationen av 
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entreprenörer som har påverkat resultatet. Åldersgruppen mellan 35 och 44 år är näst störst. 
Om männens ålder är mellan 25 och 34 år, är kvinnornas ålder mellan 35 och 44 år. 
Utbildning är en viktig faktor hos en entreprenör. Det finns ett samband mellan startandet av 
eget företag och utbildningsnivå. Vi konstaterar att även i vår studie kan utbildningsnivån 
vara en avgörande faktor för att man har fullgjort tävlingen. Majoriteten av de svarande har 
utbildning på eftergymnasial nivå. Det finns en skillnad mellan de manliga och kvinnliga 
svarande. Det är fler kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning, vilket kan 
förklaras med att kvinnorna som deltar i tävlingen är äldre än männen och förmodligen har 
hunnit skaffa sig en eftergymnasial utbildning. Det som är intressant är att, även om det är en 
liten procent, är grundskolenivå representerat, vilket leder till slutsatsen att eftergymnasial 
utbildning inte är en självklarhet för att ha en affärsidé.   
 
Omgivningen påverkar alla människor. Vår undersökning visar att familjemedlemmar har ett 
inflytande på deltagare som överväger att starta ett eget företag. Även arbetskamraterna har 
inflytande på respondenterna, dock i mindre omfattning. Enligt vår undersökning har personer 
i vänskapskretsen det största inflytandet på de blivande entreprenörerna. 
 
Vi har fastställt att respondenterna till vår undersökning har egenskaper som anses vara 
karakteristiska för en entreprenör, då de anser sig vara kreativa, opportunistiska, driftiga, 
självmotiverade, målmedvetna, ambitiösa och beslutsamma. Däremot är respondenterna inte 
rastlösa i så stor utsträckning som vi trodde och teorin uppger. Männen betecknar sig som 
kreativa, opportunistiska, envisa, målmedvetna, ambitiösa och rastlösa. Kvinnorna uppger sig 
vara mer driftiga, självmotiverade och beslutsamma. Om stereotypa maskulina metaforer 
anses vara bland annat ambitiös, målmedvetenhet och beslutsam, då anser vi att dessa 
egenskaper även kan hänföras till kvinnor. 
 
Syftet med frågorna om kännetecknen är att se om det finns tydliga skillnader i hur deltagarna 
interagerar med externa faktorer, som risker och osäkerhet, samt om de tar initiativ i 
komplicerade situationer. Resultat av dessa frågor visar att de deltagande männen och 
kvinnorna innehar de ”typiska” kännetecknen vilka teorin om entreprenörskap förespråkar. 
Tyvärr besvarar det inte problemformuleringen. Orsaken är att det inte finns några 
märkvärdiga skillnader mellan de tre stegen i resultatet av datainsamlingen. 
 
Som tidigare nämnts är det fler män som deltar i tävlingen än kvinnor. Männen anser sig vara 
mer risktoleranta än kvinnorna, medan deras inställning till tolerans av osäkerhet är på samma 
nivå som kvinnornas. Kvinnorna anser sig vara mer initiativtagande genom hela tävlingen. 
Skillnader mellan könen är däremot väldigt marginella. När vi har analyserat resultatet av 
undersökningen ser vi att det inte finns några tydliga skillnader mellan kännetecknen hos män 
och kvinnor, vilket innebär att det måste finnas en annan anledning till varför deltagare väljer 
att inte fullgöra tävlingen.  
 
Vi ser att vissa stimulerande pull-faktorer har påverkat våra respondenter i större mån. De 
angivna pull-faktorerna är behov av personlig utveckling och vilja att förbättra sin ekonomi. 
Dessa faktorer anger respondenterna har varit stimulerande för dem för att utveckla sin 
affärsidé. I steg 3 ser vi också att den positiva kraften ”behov av oberoende” anges som 
stimulerande faktor. Dock kan vi inte se några tydliga skillnader mellan manliga och 
kvinnliga svarande.  
 
Fortsättningsvis går vi in på delmomenten av tävlingen för att kunna besvara vår 
problemformulering. Störst antal deltagare lämnar tävlingen mellan steg 1 och steg 2. 
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Resultaten av undersökningen visar att det finns betydelsefulla skillnader i förutsättningar – 
speciellt mellan steg 1 och steg 2. I steg 1 måste deltagarna definiera sin affärsidé medan de i 
steg 2 skall lämna in en marknadsplan, vilket kan verka avskräckande för deltagarna då den 
sist nämnda kräver mer tid och kunskap. I steg 3 skall en utarbetad affärsplan lämnas in. 
Affärsplanen har en central roll i tävlingen, därför antar vi att bristfälliga kunskaper i att 
utarbeta en affärsplan kan vara en anledning till avhoppen i tävlingen. Det som är 
anmärkningsvärt är att majoriteten av kvinnorna anser att kalkyler och budget är ett 
problemområde, medan enbart var fjärde man anger samma sak. Anledningen till detta kan 
vara att båda delar innehåller en stor mängd beräkningar, vilka är både tid- och 
kunskapskrävande. Männen däremot har större svårighet med affärsidé, vision och 
marknadsföring. Marknadsundersökningen har uppgivits vara krånglig av drygt en tredjedel 
av de svarande. För att utföra en ordentlig marknadsundersökning krävs tid och kunskap, 
vilket alla deltagare möjligtvis inte har. Även om deltagare i alla steg uppger att de har haft 
svårigheter med utarbetningen av affärsplanen kan vi inte dra slutsatsen att det har varit en 
avgörande faktor för att vissa har lämnat tävlingen.  
 
Till slut har vi lagt fram förslag på fyra potentiella begränsande faktorer för att besvara 
problemformuleringen om varför vissa deltagare i affärsplanstävlingen Venture Cup/Idéjakten 
2005/2006 har valt att inte fullgöra tävlingen. Entreprenörer i allmänhet har ytterst svårt att 
finansiera en ny verksamhet, vilket vi ser som ett finansiellt hinder. Utifrån resultaten av vår 
undersökning kan vi konstatera att de finansiella hindren har haft en minimal påverkan på 
deltagarna i tävlingen. Förändrade omständigheter har haft liknande svarsfrekvens som de 
finansiella hindren, men det har troligtvis anknytning till varje enskild individ och därför kan 
det inte vara en avgörande anledning till att deltagare har lämnat tävlingen.  
 
Tidsbrist har högst svarsfrekvens i hela undersökningen. Om vi jämför resultatet av detta 
alternativ med andra svarsalternativ kan vi konstatera att tidsbristen har haft största påverkan 
på deltagarna. Som ett svar till problemformuleringen kan vi fastställa att tidsbegränsningen i 
tävlingen kan vara en anledning till avhopp. Faktorer som det kan bero på är att deltagandet i 
tävlingen möjligtvis är ett sidointresse till en ordinarie sysselsättning, som t ex heltidsjobb, 
studier mm. Det finns inga större skillnader i svar mellan manliga och kvinnliga svarande. 
 
I examensarbetet har vi undersökt den sociala miljöns påverkan på deltagare i form av 
utbildning och omgivning. Vi kan dra slutsatsen att majoriteten av deltagarna har en 
eftergymnasial utbildning, även om undantag förekommer. Av människor i omgivningen är 
det vänner som påverkar de framtida entreprenörer mest, fast familjen spelar också en viktig 
roll. Vi har också studerat resultatet av undersökningen utifrån ett genusperspektiv. Det är fler 
män än kvinnor som söker till tävlingen, men utifrån vår undersökning ser vi inga 
anmärkningsvärda skillnader mellan svar från män och kvinnor. Visst finns det en del 
avvikelser, men inte tillräckliga för att kunna konkludera varför det är fler män som söker till 
tävlingen än kvinnor. De manliga och kvinnliga respondenternas entreprenöriella egenskaper 
och kännetecken har varit liknande genom alla steg i tävlingen utan större skiljaktigheter. 
Som stimulerande faktor är behovet av personlig utveckling och viljan att förbättra sin 
ekonomi de dominerande. 
 
I utarbetandet av en affärsplan är det kalkyler, budget och marknadsundersökningar som har 
varit mest besvärliga för deltagarna. De begränsande faktorerna har vi funnit vara den största 
anledningen till avhopp. Tidsbrist är den gemensamma variabeln för alla deltagande, vilket 
leder till slutsatsen att antingen tidsbegränsningar i själva tävlingen eller den vardagliga 
sysselsättningen är orsaken till att deltagare väljer att inte fullgöra tävlingen.  
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Bilaga 1 

 
 
Introduktionsbrev 
 
 
Vi är två studenter på Karlstads universitet som skriver C-uppsats inom 
företagsekonomi. Stiftelsen Inova i Karlstad är vår uppdragsgivare. Uppdraget 
utförs i form av en undersökning bland deltagare i Venture Cup/Idéjakten 
(region Värmland) 2005/2006. 
 
Venture Cup/Idéjakten är en tävling som består av tre steg. Syftet med vår 
undersökning är att få insikt i varför antalet deltagare har minskat med varje 
steg. Samtidigt har vi valt att se närmare på varför deltagare har valt att 
medverka i Venture Cup/Idéjakten och vad är det som har stimulerar dem att 
förverkliga sina affärsidéer. 
 
Vi har fått ta del av Inovas utskickslista var du står med som deltagare i Venture 
Cup/Idéjakten 2005/2006. Inova har tagit hänsyn till sekretessbelagda 
informationen om Din affärsidé. Vi har endast fått kontaktuppgifter för varje 
deltagare. Formuläret behandlas strängt konfidentiellt, och det blir omöjligt för 
oss att förbinda ditt namn med frågeformuläret. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivillig och ifyllnad av frågeformuläret tar inte 
mer än 10 minuter. Ditt bidrag är viktigt för oss för att insamlade data skall vara 
så trovärdig och relevant som möjligt. Vi skulle vara tacksamma ifall du kunde 
ta tid för att besvara enkäten inom två veckors tid (1/12-2006). 
 
Resultatet av undersökningen skall vara del av uppsatsen. Om Du är intresserad 
av resultaten kan vi skicka ut länken till färdiga uppsatsen i slutet av januari 
2007.  
 
Undrar Du om något så tveka inte att kontakta oss:   
 
Mail:    xxxx@hotmail.com   
Tfn:    Elina     XXX-XXXXXXX eller   

Margit   XXX-XXXXXXX,   
Med vänliga hälsningar, 
  
  
Elina Varna och Margit Runebjer  



Bilaga 2 
 
            

 
 
Undersökning bland deltagare i Venture Cup/Idéjakten 2005/2006. 
 
Syftet med denna undersökning är att granska varför man har valt att delta i Venture 
Cup/Idéjakten.  
 
Undersökningen görs på uppdrag från stiftelsen Inova och utgör en del i vår C-uppsats i 
företagsekonomi vid Karlstads Universitet.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men vi skulle vara tacksamma ifall Du skulle ta tid 
för att besvara denna enkät. Ditt bidrag är viktigt för oss för att insamlade data skall vara så 
tillförlitlig som möjligt. Vi är tacksamma om vi får Ditt svar inom två veckor (datum). 
Ifyllnad av frågeformuläret tar 10 minuter.  
  
  
 
    
 
1    Kön  

  
Man 

Kvinna 

  

   
  
 
    
 
2    Ålder  

  

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55- 

  

   
  
 
      



 
3    Utbildning  

  

Grundskolenivå 

Gymnasienivå 

Eftergymnasialnivå 

Annat 
   
  
 
    
 
4    Du anser att du är ...  

  

  

  
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i någon 
mån 

Varken-
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

kreativ      

opportunistisk/anpasslig      

driftig      

självmotiverad      

målmedveten      

ambitiös      

envis      

beslutsam      

rastlös       
  
 
    
 
5    Du anser att du ...  

  

  

  
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i någon 
mån 

Varken - 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

tolererar risker      

tolererar osäkerhet      

tar initiativ      

ser möjligheter       
  



 
    
 
6    Du anser att du har vilja ...  

  

  

  
Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
i någon 
mån 

Varken-
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

att förändra      

att lära       

att lyckas       
  
 
    
 
7    Hur många idéer har du bidragit med i Venture Cup 2005/2006?  

  

1 

2 

3 

4 

mer än 4 

  

   
  
 
    
 
8    Följande faktorer har stimulerat dig att utveckla din affärsidé  

  

  

  
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i någon 
mån 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

arbetslösheten      

oenighet med arbetsgivaren      

missnöje med arbetsuppgifter      

vantrivsel på organisationen      

avsaknaden av andra alternativ      

behov av oberoende      

behov av uppskattning      

behov av personlig utveckling      



viljan att förbättra sin ekonomi       
  
 
    
 
9    FInns det andra faktorer som har stimulerat dig att utveckla din affärsidé?  

  

 

  

   
  
 
    
 
10   Avsikten med din affärsidé har varit  

  
att göra vinst 

att skapa arbete 

  

  om annat, specificera  
  
 
    
 
11   Anledningen till att du inte gick vidare till steg 2?  

  

  

  
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i någon 
mån 

Varken-
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Finansiella hinder      

Tidsbrist      
Förändrade omständigheter 
(flytt o dyl.)      

Bristfälliga kunskaper att 
utarbeta en affärsplan      
 

  
 
      
 



12   Eventuellt en annan anledning (förutan de 
givna) att du inte gick vidare till steg 2?  

  

 
  
  
 
    
 
13   Anledningen till att du inte gick vidare till steg 3?  

  

  

  
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i någon 
mån 

Varken-
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Finansiella hinder      

Tidsbrist      
Förändrade omständigheter 
(flytt och dyl.)      

Bristfälliga kunskaper att 
utarbeta en affärsplan      

Annat       
  
 
    
 
14   Eventuellt en annan anledning (förutan de 
givna) att du inte gick vidare till steg 3?  

  

 

  

  
  
 
    
 
15   Vilken följande del av en affärsplan anser du är svårast att beskriva?  

  

  

Affärsidé 

Vision 

Mål 

Beskrivning av organisationen 



Marknadsundersökning 

Marknadsföring 

Kalkyler 

Budget 

  Om annat, specificera  
  
 
    
 
16   Har du startat ett eget företag baserat på din idé efter Venture Cup?  

  
Ja 

Nej 

  

  Om ja, i så fall hur många  
  
 
    
 
17   I vilken grad anser du att din innovation/idé har bidragit till en förändring i 
näringslivet?  

  

Mycket 

Ganska mycket 

Varken-eller 

Mycket lite 

Inte alls 

  

  annat att tillägga...  
  
 
    
 
18   Är det någon i din omgivning som är egen företagare?  

  
Ja 

Nej 

  

   
  
 
    
 
  

19   Om du svarade ja på frågan ovan, kan du svara på denna fråga: är han/hon  



  

familjemedlem/släktning 

arbetskamrat 

någon i vänskapskretsen 

  om annan, specificera  
  
 
    
 
20   Övrigt att tillägga...  

  

 

  

  
  
 Sida:  1   
Tack för att du tog tid för att besvara enkäten!  
  

Formulärets nederkant 
 



Bilaga 3 
 
En del frågor i formuläret gav de svarande möjlighet att utveckla sina svar. De frågor var 
ingen har valt att svara på uttömmande har vi inte tagit med  
 
Fråga 9:  
Finns det andra faktorer som har stimulerat dig att utveckla din affärsidé. 
 
Drivhuset!!   
Göra det jag tycker är kul, och kunna leva på det samtidigt.   
För att se hur bra id´en står sig    
Ja, jag vill utvecklas i min egen takt och på mina egne vilkor.   
Intresse av att lösa ett problem   
Önskan att få se en egen idé förverkligas. + önskan att prova något nytt + önskan att bli egen.  
Nix   
Möjligheten för andra att använda produkten.   
det är kul   
Nyfikenhet, inspiration från livet och vardagen, iakttagna problem med behov av lösning, 
iakttagna möjligheter, befrielse från begränsningar, överskottsenergi, testa mina kunskaper, ny 
teknik, nya teorier, och tusen andra   
Det är kul!   
Att jag vill ha bättre vita käppar för synskadade. Smidigare.   
Möjligheten att få prova på att gå längre med en idé, än som i tidigare fall bara i tanken.   
Eftersom jag har runt 30-35 affärsideer som jag skall få på plats innan jag lutar mig tillbaka. :-
) Och alla är av sådan art att de kommer att lyckas, men kanske tar ca: 1-10 år att få på plats, 
så har jag sedan 1999 arbetat med att få mina ideer i hamn 1 efter 1. *ler*   
Skolprojekt och stimulansen att möta nya miljöer samt människor   
Nej , har av olika skäl inte utvecklat affärsidén   
Jag har inte utvecklat min affärsidé.   
Arbetslust   
 
Fråga 10: 
Avsikten med din affärsidé har varit. 
 
Att utveckla siminlärning för riktigt små barn. 
Se punkt 9. 
Intresse 
kolla och se om idén håller affärsmässigt 
personlig erfarenhet och utveckling 
att skapa värde för mig och andra 
att lära 
Att vara mig själv 
skapa glädje och fler att välja mellan 



testa på för skoj skull 
Andra alternativ och lösningar 
testa och ha kul. 
se en idé förverkligas 
Ge Värmland nya Industrier 
att testa idén och att förbättra en produkt som redan finns 
 
 
Fråga 12 
Eventuellt en annan anledning (förutan de givna) att du inte gick vidare till steg 2? 
 
Tappade intresset, kände att feedbacken var allt för dålig   
Gruppen jag genomförde steg 1 saknade motivation   
Inväntar rätta tillfället ( om den någonsin kommer)   
Var för mycket att skriva eftersom jag är synskadad   
För att man blir fullständigt nerspamad av mail man vill inte ha. Plus att det tar för mycket tid 
att göra en utarbetad burget och affärsplan för något som man inte är säker på att man vill 
fortsätta med. Hela grejen är upplagd på ett alldeles för tidskrävande sätt. Det känns som om 
man ska lyckas helt med sin idé så måste man lägga ner ett heltidsjobb på att utarbeta nu ett 
fullständigt tillvägagångssätt.   
Tidpunkten för att starta ett företag skall alltid vara rätt, eller rättare sagt precis 10 minuter 
före tidsluckan... *ler*   
Sjukdom i familjen   
Är tveksam om det finns kunder som nappar på affärsidén. Är tveksam om jag skulle vilja 
arbeta med marknadsföringen av idén i framtiden   
Orkade inte lägga ner mer tid just då och det rann ut i sanden   
Copyrightskyddet på befintlig liknande produkt var så stor, så att jag kunde inte utveckla 
produkten   
Jag såg ingen fördel   
 
Fråga 14 
Eventuellt en annan anledning (förutan de givna) att du inte gick vidare till steg 3? 
 
Jag gifte mig i juni   
Rädslan att inte orka med   
 
Fråga 20 
Övrigt att tillägga… 
 
Venture Cup är en bra tanke i grund och botten men den kräver allt för mycket tid! Antalet 
mail man får måste minskas drastiskt. Jag har försökt få bort min mailadress från deras listor 
men de har visat sig omöjligt! Responsen på idéerna känns komma från människor som inte är 
innovatörer och utbildade på området. Det borde finnas en industridesigner som bedömmer 
lösningar av sådan art.   
Innovation är ett svårt ämne att beskriva då man inte direkt kan sätta fingret på det. Men !!! en 



sak är enligt min mening klart... Om en idee skall lyckas rejält, skall ideen vara enkel men 
tekniskt genial, och lösa ett problem för allmänheten så att livet blir enklare. *ler*   
Kontaktnätet jag har fått via mina bidrag har skapat den arbetssituation jag har idag. 
Erfarenheter är en viktig del, men att detta skulle leda till ett jobb på annat håll var oväntat.   
Det med steg 1till 3 verkar krångligt. För min del, när jag kände mig i form begärde 1000 sek 
av Almi för att köpa ett borrstativ. Hade planer på att utveckla min rattbricka. Fick ett brev 
och bild på en liten bricka (ej lik min, inga pengar). Sen dök min bricka upp igen. Då skulle ni 
studenter ta del av den. För det fanns något nytt material. Begärde höra hur det gick ( inget 
svar) Efter ca 2 år kom samma idé upp i USA. Den personen fick patent. Personligen har jag 
inte mycket över för dessa inrättningar. Mer kan sägas, men slutar där P.s. mycket nöjd med 
min gamla bricka.   
Jag läste om Venture Cup i NWT och tyckte det var en kul "grej" att testa sina idéer, jag hade 
2 st. Lycka till med uppsatsen!!   
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