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Förord

Under några intensiva veckor vintern 2003/04 har författarna undersökt nyföretagandet i

Dalsland och försökt få en klarare bild av hur det förhåller sig. Det har många gånger varit

svårt men mottot har hela tiden varit att ingenting är omöjligt. Med facit i hand har vi även

klarat av detta. Författarna vill gärna rikta ett varmt tack till alla som bidragit till föreliggande

studie.

Ett särskilt tack riktas till handledare Mats Ekberg som alltid varit tillgänglig när problem har

behövts lösas. Dessutom skall tack riktas till Ola Björlin HTU som har tillhandahållit litteratur

och värdefull rådgivning. Även ett tack till Kathe Nonås på Arbetslivsinstitutet Väst som

erbjöd oss materialet. Sist men inte minst alla de företag som gjorde sig besväret och sände in

enkäten till oss. Utan dem hade studien inte kunnat genomföras.

Uddevalla mars 2004

Jennie Adamsson Monica L Jannborg



Sammanfattning

I slutet av 1960-talet når industrisysselsättningen sin kulmen och folkmängden börjar

långsamt förändras. Vissa områden i Sverige har klarat flera decenniers strukturomvandling

bättre än andra. Dalsland tillhör inte något av de stora tillväxtområdena, eftersom inga nya

arbetstillfällen tillkommit när industri och jordbruk successivt rationaliserats bort. För att öka

tillväxten behövs nya företag. Nya företag sätter press på redan etablerade företag genom att

de skapar nya arbetstillfällen, samtidigt som de erbjuder alternativa karriärvägar. Det finns en

skillnad mellan nyregistrerade företag och genuint nya företag. Genuint nya företag är de

företag som är helt nya på markanden. Dessa företag ökar marknadseffektiviteten samt att de

konkurrerar med redan etablerade företag (NUTEK 1999). De nyregistrerade företagen är

däremot redan etablerade företag som ombildats till en annan bolagsform, t.ex. ett

handelsbolag som ombildats till aktiebolag. Dessa företag blir automatiskt nyregistrerade när

anmälan om registrering når handelsregistret hos Patent och registreringsverket. De får

samtidigt en annan juridisk enhetsbeteckning (PRV)

Sverige behöver fler entreprenörer som kan bidra till den ekonomiska utvecklingen. I

Dalsland startade 173 nya företag år 2001. Nyföretagandet är, som nämnts, viktigt för den

ekonomiska utvecklingen i ett land och kan komma väl till pass inom ekonomin både genom

att befintliga företag expanderar, samt att det startas genuint nya företag med ambitionen att

växa.

Huvudsyftet med föreliggande studie är att undersöka bakomliggande drivkrafter till

nystartande av företag i Dalsland. Två delsyften är också att analysera vem som startar ett nytt

företag samt hur de ser på framtiden.

Resultatet av studiens syften visar att andelen manliga företagare fortfarande är större än

andelen kvinnliga. Även åldern har betydelse för start av eget företag. I Dalsland är det ofta

personer i 41-50 års åldern som är företagare. De starkaste drivkrafterna för att starta upp ett

eget företag är att man är intresserad av det område man arbetar inom samt viljan att styra sig

själv. Gymnasial utbildningsnivå var den vanligaste bland företagarna.



Abstract

The population begins to change slowly in the end of 1960-ties when the industrial

employment reaches its maximum. Some areas in Sweden have managed several decades of

structural changes better then others. Dalsland doesn’t belong to any of the larger expansion

areas, because no opening jobs has been established when industry and agricultural gradually

has been rationalised. New enterprises are needed to increase the growth, because they set

pressure on already established enterprises through creating new jobs. At the same time they

offer alternative ways to success. There is a difference between new registerred enterprises

and genuine new enterprises. Genuine newly enterprises are those businesses that are

completely new in the market. These companies increase the market efficiency and that they

compete with already established companies. The new registered companies are already

established and that has been reorganised from for example a trade company to a corporation.

These companies automatically become new registered when an announcement has reached

the register of companies by Patent and registeringsverket.

Sweden needs more entrepreneurs who can contribute to the economical development. In

2001 started 173 new enterprises in Dalsland. Newly started enterprises are as said before,

important for the economical development in a country and it suites well in an economy both

through that the existing enterprises expand and that genuine new business starts with the

ambition to grow.

The main purpose with the present study is to examine underlying driving forces to newly

started companies in Dalsland. The authors also analyse which individuals who start new

enterprises and theirs prospects of the future.

This study’s result shows that the share of company owners who are of the masculine gender,

still are larger then the women’s who are company owner. Even the age has importance when

it comes to start of an own company. In Dalsland is it often individuals in age of 41-50 who is

entrepreneurs. The strongest driving forces to start an own company are that you are

interested in the area you work within, and also the willingness to control yourself. The most

usually graduations among the entrepreneurs are upper secondary school.
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Nyföretagande i Dalsland 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1960-talet når industrisysselsättningen sin kulmen och folkmängden börjar 

långsamt förändras. Vissa områden i Sverige har klarat flera decenniers 

strukturomvandling bättre än andra. Medan utvecklingen i andra regioner kan räknas 

som rena avflyttningsområden. Ibland dessa avflyttningsbygder ligger bl.a. norra 

Dalsland. Här har inga nya arbetstillfällen tillkommit när industri och jordbruk 

successivt rationaliserats bort (Aronsson och Johannisson 2002). Dalsland tillhör inte 

något av de stora tillväxtområdena. Därför är det extra viktigt att fokusera på regional 

tillväxt.  Ekonomisk tillväxt mäts som en ökning av BNP och kan definieras som 

ökning av produktionen av nya varor och tjänster i ett land under ett år. För att öka 

produktionen behövs nya företag. Nya företag sätter press på redan etablerade företag 

genom att de skapar nya arbetstillfällen och samtidigt erbjuder alternativa karriärvägar. 

Nyföretagande är viktigt för att skapa ekonomisk tillväxt på både kort och lång sikt. 

Konkurrensen höjs när nya företag kommer in på markanden samtidigt som 

effektiviteten och förnyelseförmågan i ekonomin ökar (NUTEK 1999).  Trots att det är 

hos de små företagen som tillväxtpotentialen ligger diskuteras dessa inte i lika hög grad 

som de stora bolagen när det gäller hållbar ekonomisk utveckling (Antonsson 2002).  

 

1999 flyttade Lear Corporation bilsätestillverkning från Bengtsfors i Dalsland till 

Torslanda i Göteborg. Därmed försvann 800 arbetstillfällen på en gång. Av dem som 

arbetade på fabriken i Bengtsfors valde endast ett fåtal att följa med till Göteborg 

(Hafstad 2003). Om arbetslöshetsrisken är hög väljer en del människor att starta eget 

företag. I Dalsland startade 173 nya företag år 2001. 

 

1.2 Problemanalys 

Under 1990-talet befann sig Sverige i en djup ekonomisk kris. Efterdyningar från denna 

kris har bland annat haft till följd att de stora företagen har gått samman med utländska 

bolag genom utförda fusioner och rationaliseringar.  Det har inneburit att verksamheter 

har dragit ner och sysselsättningen minskat. Samtidigt har den offentliga sektorn 

genomgått en kraftig omstrukturering vilket haft till följd att den arbetskraft som på 

grund av uppsägningar blivit arbetslös inom den privata sektorn, inte har kunnat 

 3



Nyföretagande i Dalsland 

absorberas av stat och kommun. Alternativa lösningar krävs och förhoppningar har då 

ställts till småföretagen och entreprenörerna (www.sns se) [2003-12-01]. 

 

En lösning kan vara att starta ett nytt företag. Därför väljer en del människor att bli 

entreprenörer istället för att vara anställda. Entreprenörskap skapar ett oberoende för 

den enskilde personen samtidigt som det bidrar till den ekonomiska tillväxten. Men 

intresset för småföretagare och entreprenörskap har varit svalt, både inom akademisk 

forskning samt inom politiken, eftersom deras intresse har rört de stora företagen. I 

första hand har regelsystem, synsätt och institutioner utformats för att anpassas till 

större företag (www.sns.se) [2003-12-01].  

 

I en undersökning på Dagens Nyheters debattsida den 26 november 2002 anser 

forskarna Pontus Braunerhjelm och Magnus Aronsson att Sverige ligger på en 

bottenplacering vad gäller nyföretagande bland 37 undersökta länder. Dessutom tillhör 

Sverige det land som mellan åren 2000 och 2002 haft den största minskning i antalet 

entreprenörer. De menar även att Sveriges låga tillväxt och fall i välståndsligan beror på 

otillräckligt entreprenörskap (www.dn.se) [2003-12-02]. 

 

Numera sätts det stor tilltro till de nya och små företagens möjligheter att öka 

sysselsättningen i Sverige. Det förutsätts idag att det finns ett stort antal personer som 

vill starta egna företag och att de etablerade företagen ska växa (Gandemo 1996 se 

Isaksson 2001). Beslutsfattare och politiker säger att ”om bara alla ensamföretagare i 

Sverige kunde anställa en person var, så skulle arbetslösheten vara borta” (Hult, 2000 se 

Isaksson 2001). 

 

I budgetproppositionen för 2004 håller regeringen på att ta fram ett antal strategier för 

att främja ett gott näringsklimat, bland annat en innovationsstrategi för hållbar tillväxt 

och förnyelse. Näringsminister Leif Pagrotsky säger ”Vi behöver skapa en miljö där 

innovationer, forskningsresultat och idéer stimuleras att gro och växa till vinstgivande 

företag”. En annan eventuell händelse som kommer att starta under 2004 är de regionala 

tillväxtprogrammen, vars mål är hållbara lokala arbetsmarknadsregioner. Vilket innebär 

att näringslivet tillsammans med ett antal lokala politiska aktörer kommer att bedriva 

insatser för att gynna en hållbar regional utveckling (Budgetproppositionen för 2004). 
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Om utgångspunkten är att budgetproppositionen för 2004 kommer att genomföras 

medför det ett bättre företagarklimat för småföretagen. Sverige behöver fler 

entreprenörer som kan bidra till den ekonomiska utvecklingen. De behöver gynnas för  

att underlätta en företagsstart samt vidareutveckling av befintliga företag.  

 

Det finns olika infallsvinklar vid granskning av nyföretagande. Några av dessa är de 

som följer nedan. Just nu är kvinnligt företagande en het debattfråga. Andelen manliga 

företagare är fortfarande större än kvinnliga. Det kan bero på att kvinnor historiskt sett 

har tagit hand om hushållet och inte tillåtits utföra yrkesverksamhet i samma 

utsträckning som männen. En annan orsak kan vara vid arv av företag. Där ärver i första 

hand sönerna om det finns både söner och döttrar inom familjen. 

 

I Sverige idag är det ofta personer i åldersgruppen 30-40 år som startar nya företag. Det 

kan tyda på att de samlat på sig erfarenheter i form av kontakter med kunder och 

leverantörer som underlättar uppstarten. Startar man upp ett eget företag söker man 

oftast oberoende eller drömmer om att tjäna pengar. Viljan att pröva på något nytt, samt 

arbetslöshet kan även de vara drivkrafter.  

 

Beroende på vilken geografisk region som undersöks skiljer sig utbildningsnivån åt. 

Generellt sett är det så att inom tjänstesektorn är utbildningsnivån låg medan den inom 

servicesektorn är hög (Sommer 2003). Inom storstadsregionerna är utbildningsnivån 

högre än ute i landet. De högutbildade har större möjlighet att få finansiell hjälp vid 

företagsstart, eftersom de oftast ligger inom åldersgruppen 30-40 år och då i regel har 

det ekonomiskt ordnat.  

 

Sverige befinner sig just nu i en lågkonjunktur. Det behöver dock inte betyda att 

företagarna har en negativ framtidstro. Det kan även driva dem hårdare för att lyckas 

hålla liv i sina företag. Utifrån ovanstående problemdiskussion finner författarna 

intressant att undersöka närmare och vill därför ha svar på följande frågor:  

 

• Vem är personen bakom företaget? 

• Vilka drivkrafter finns för att starta ett företag? 

• Hur ser framtiden ut? 
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1.3 Syfte 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att undersöka bakomliggande drivkrafter till 

nystartande av företag i Dalsland. Två delsyften är också att analysera vem som startar 

ett nytt företag samt hur de ser på framtiden. 

1.4 Avgränsning  

Föreliggande studie avgränsar sig till att endast studera nyföretagande i Dalsland. Ett 

utskick av 173 enkäter har utförts, vilket motsvarar hela populationen nystartade företag 

i Dalsland 2001. Av dessa 173 företag är dock inte alla nystartade utan ett okänt antal är 

ombildade och därmed nyregistrerade hos PRV, Patent och registreringsverket, där 

sökningen av dessa företag utförts. 
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2 Metod 
I metoddelen beskrivs de metoder som finns tillgängliga utifrån litteraturen. Författarna har utgått från 
följande rubriker: Datainsamling i form av, kvantitativa och kvalitativa metoder, enkäter, 
validitet/reliabilitet samt tillvägagångssätt. 
 

2.1 Metodbeskrivning 

 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det inte är någon större skillnad mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden 

och de kan därmed med fördel kombineras i samma undersökning. De båda metodernas 

angreppssätt riktar in sig på att ge bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur 

enskilda individer, institutioner och grupper agerar och influerar varandra. Den 

kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och med utgångspunkt från 

dessa utförs statistiska analyser. Det innebär att den kvantitativa metoden är 

färdigstrukturerad och formaliserad och visar de avgörande svarsalternativen. 

Observationerna är i den kvantitativa metoden systematisk och strukturerad (Holme och 

Solvang 1997). Eftersom föreliggande studie är mestadels av kvantitativ karaktär 

medför det att den är till övervägande del positivistisk. Positivismen förespråkar kritisk 

granskning och undersökning av all information, för att sedan analysera och dra 

generella slutsatser. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och menar att 

människan endast har två källor till kunskap. De två källorna är det vi kan iaktta med 

våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik (Thurén 2000).  

 

Till skillnad från den kvantitativa metoden är utgångspunkten i den kvalitativa metoden 

forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i centrum, exempelvis 

tolkning av motiv, referensramar, sociala processer och sammanhang. Den kvalitativa 

metoden är inte lika formaliserad som den kvantitativa. Den bygger på att ge ökad 

förståelse för problemet som undersöks och kännetecknas av nära tillgång till 

informationskällan. Den kvantitativa metoden är färdigstrukturerad och formaliserad 

och visar de avgörande svarsalternativen. Observationerna är i den kvantitativa metoden 

systematisk och strukturerad (Holme och Solvang 1997). Studien har inslag av 

kvalitativ karaktär och är därmed även av hermeneutisk karaktär. Hermeneutiken, 

tolkningsläran, bygger däremot på förståelse. Det viktigaste verktyget för att få 
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förståelse är språket. Inom hermeneutisk forskning spelar dialog och språk mellan 

subjekt, människor, en stor roll. Hermeneutiska forskare försöker att skapa en 

helhetsförståelse genom att sammanfoga det som finns i människors medvetande 

(Eriksson och Wiederheim – Paul 1999). 

 

Föreliggande studie är således av kvantitativ karaktär men med inslag av kvalitativa 

delar. Den bygger på en enkätundersökning, utan närhet till informationskällan. 

Enkäten innehöll till övervägande del frågor med klara svarsalternativ men även frågor 

som var av kvalitativ karaktär då svaret skulle avges mer utförligt.  

 

2.1.2 Enkäter 

Eftersom författarna fått ta del av hela materialet från Arbetslivsinstitutet Väst som 

innehöll redan färdiga enkäter, föll det sig naturligt att använda dessa.  

 

Enkätundersökningar medför ett flertal fördelar såsom: 

• Enkätundersökningen kan göras på ett större urval än intervjuundersökningen. 

Skulle alla som besvarar en enkät i stället intervjuas tar det längre tid än besvarandet av 

en enkät. 

• Frågorna i ett enkätformulär är standardiserade vilket medför att alla respondenter 

erhåller samma frågor och resultatet blir på det sättet relativt lättolkat. 

• En enkätundersökning kan göras inom ett stort geografiskt område. Vid en 

postenkät är portot detsamma oberoende var i Sverige respondenterna bor. Däremot om 

en intervjuundersökning utförts av alla nyregistrerade företag i Dalsland, skulle detta ha 

medfört stora resekostnader samt blivit betydligt mer tidskrävande. 

 

Det finns även nackdelar med enkätundersökningar, tex. att de oftast ger ett större 

bortfall än intervjuundersökningar, samt att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor 

(Eljertsson 1996).  

 

Litteraturen tar upp två olika metoder av enkätundersökning och dessa är 

totalundersökning och urvalsundersökning. Med totalundersökning menas att alla 

individer i en bestämd population, den grupp av individer som omfattas av 

enkätundersökningen, undersöks. Vid urvalsmetoden måste ett stickprov ur 

populationen göras. För att kunna dra några slutsatser från detta måste stickprovet vara 
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representativt för populationen. Detta uppnås genom att man gör ett slumpmässigt 

stickprov. Man skiljer även på olika slag av slumpmässiga urval. Det vanligaste sättet är 

det obundna urvalet, som innebär att varje individ i populationen har samma 

sannolikhet att komma med i stickprovet (Ejlertsson 1996). Enkäten i studien utgår från 

en totalundersökning eftersom alla nyregistrerade företag i Dalsland 2001 omfattades av 

enkäten.  

 

2.1.3 Validitet/Reliabilitet 

En undersökning kan ge upphov till fel av olika slag. Anledningen kan vara flera, till 

exempel bortfall i undersökningen eller att urvalet inte är representativt för målgruppen. 

Det kan bero på att mätmetoden är ofullkomlig vilket i sin tur ger upphov till mätfel. 

Det finns två slag av ofullkomligheter, dessa är låg validitet, giltighet, och låg 

reliabilitet, tillförlitlighet (Lekvall och Wahlbin 2001). 

 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta och ingenting annat (Thurén 

2000). Det är omöjligt att med bestämdhet säga om en mätmetod är valid eller inte. För 

att kunna bestämma det behöver man använda en mätmetod som ger ”sanna” 

mätresultat. Men det finns inga mätmetoder som ger ”sanna” mätresultat. Istället får 

mätmetoders validitet bedömas på mer eller mindre subjektiva grunder.  Det vill säga 

att de som utför undersökningen färgar mätresultatet med personliga åsikter (Lekvall 

och Wahlbin 2001). 

 

Författarna anser att validiteten brister i undersökningen, på grund av att 

Arbetslivsinstitutet Väst avser att undersöka nystartade företag. I och med att 

uppgifterna kommer ifrån PRV, som bara kan få fram uppgifter om nyregistrerade 

företag, så mäts inte enbart nystartade utan även de företag som har ombildats och fått 

en ny juridisk beteckning. Eftersom materialet var färdigställt kunde författarna inte 

påverka utformningen av frågorna. Eventuellt skulle frågorna sett annorlunda ut och 

vinklats från ett annat håll om författarna hade fått vara med i utformningen av enkäten. 

 

Med reliabilitet menas att mätningar/undersökningar är korrekt utförda (Thurén 2000). 

Reliabiliteten är hög vid upprepade mätningar om utfallen av mätningarna är konstanta. 

Det innebär att vid upprepade mätningar på samma individ är svaren de samma varje 

gång. Däremot är den låg om utfallen varierar från gång till gång Det kan bero på 
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faktorer som att respondenten tröttnat på att svara och fyller i formuläret på måfå 

(Lekvall och Wahlbin 2001). Eftersom det är första gången som enkäterna sänts ut till 

nyföretagarna 2001, går det inte att dra en generell slutsats om undersökningens 

reliabilitet på grund av att enkäterna måste sändas ut kontinuerligt under flera år.  

 

2.1.4 Tillvägagångssätt 

Denna studie har en början i ett uppdrag från Arbetslivsinstitutet Väst. Uppdraget 

erhölls genom att Ola Björlin på Högskolan Trollhättan/Uddevalla sammanförde oss 

med Kathe Nonås, Organisationspsykolog vid ALI Väst. Kathe Nonås är den drivande 

kraften för en årlig återkommande enkätundersökning angående nyföretagande i 

Dalsland. Undersökningen har pågått sedan 1999 och årets utskick är det tredje. 

Frågorna i enkäten har sett likadana ut varje år alltför att få ut ett jämförbart material. 

Enkäten sändes ut till 173 nyföretagare i Dalsland under veckorna 40-41 hösten 2003. 

Frågorna sändes ut tillsammans med ett missiv samt bifogat och frankerat svarskuvert. 

Under vecka 45 kontaktade författarna dem som inte svarat på enkäten för att få upp 

svarsfrekvensen. Uppgiften består i att utföra och sammanställa årets enkät gällande 

nyföretagande 2001. I studien används även sammanställt material från 1999 års 

nyföretagare i Dalsland. 
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3 Teori 
I denna del beskrivs rådande teorier angående framförallt genuint nya företag men även nyregistrerade. 
Utöver dessa områden berörs även drivkrafter, stimulering, hinder, starta eget-bidrag, manligt och 
kvinnligt företagande, familjeföretagande samt viljan att växa. För att underlätta för läsaren har 
författarna valt att disponera arbetet på följande sätt. Först beskrivs nyföretagande för att senare komma 
in på drivkrafterna som tyngdpunkten läggs på. 
 

3.1 Nyregistrerade och genuint nya företag 

 

Det finns en skillnad mellan nyregistrerade företag och genuint nya företag. Genuint 

nya företag är de företag som är helt nya på markanden Dessa företag ökar 

marknadseffektiviteten samt att de konkurrerar med redan etablerade företag (NUTEK 

1999). Nyföretagandets omfattning styrs inte av konjunkturen i samhället. Oavsett om 

det är hög- eller lågkonjunktur startar årligen ungefär lika många nya företag (Sommer 

2003). Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, är den myndighet som ansvarar för 

statistik inom området nystartade företag och som ingår i Sveriges officiella statistik 

(SoS). En definition på nystartat företag enligt ITPS är när; en verksamhet är helt 

nystartad eller när en verksamhet som har varit vilande i minst två år har återupptagits. 

En annan definition är då företagaren startar eget med en verksamhet man tidigare haft 

som anställd (ITPS 2002). 

 

De nyregistrerade företagen är däremot redan etablerade företag som ombildats till en 

annan bolagsform, t.ex. ett handelsbolag som ombildats till aktiebolag. Dessa företag 

blir automatiskt nyregistrerade när anmälan om registrering når handelsregistret hos 

Patent och registreringsverket. De får samtidigt en annan juridisk enhetsbeteckning hos 

PRV. Förutom ombildningar och ändringar av juridisk form ingår även ägarbyten i 

nyregistreringar. Att mäta nyföretagandet är krångligt. Tillgänglig information måste 

hämtas från flera myndigheter för att sedan matchas mot varandra så att företagen inte 

räknas flera gånger. Information hämtas från ett antal myndigheter däribland CFAR, 

Centrala företags- och arbetsställeregistret, PRV och RSV, Riksskatteverket. Dessa 

organisationer registrerar företag av olika skäl, inte för att enbart plocka fram 

nyetableringsstatistik. Den formen av statistik är endast en biprodukt. Anledningen till 

att registrera företag är för CFAR att upprätthålla ett aktuellt företagsregister, för PRV 

att hålla reda på existerande företag och för RSV att hålla reda på vilka företag de kan 

kräva skatt ifrån (Stiftelsen Forum för småföretagarforskning 1994). 
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3.2 Drivkrafter 

 

Nyföretagandet är, som nämndes ovan, viktigt för den ekonomiska utvecklingen i ett 

land och kan komma väl till pass inom ekonomin både genom att befintliga företag 

expanderar, samt att det startas genuint nya företag med ambitionen att växa. 

Nyföretagare har en längre tid intresserat forskare. Tidiga studier handlar enbart om 

personen bakom företaget och dennes motivation till att driva företaget. Sedan början 

av 1980-talet har man börjat urskilja drivkrafter på tre olika nivåer: struktur- 

konjunkturnivå, institutionell nivå och individnivå (Aronson 1991 se IFAU 2001). 

 

3.2.1 Struktur- konjunkturnivå  

På struktur- konjunkturnivån påträffas effekter av variationer i branschförändringar och 

teknologisk utveckling samt i sysselsättning och arbetslöshet. För att exemplifiera detta 

kan man titta på restaurantbranschen, där det krävs allt mindre kapital och kunskaper 

för att starta upp ett eget företag, till följd av standardiseringen inom denna bransch 

(IFAU 2001). Det handlar således om att de flesta utvecklade ekonomier har genomgått 

en strukturell förändring där man lämnat tillverkningsindustrin för att gå mer mot en 

serviceinriktad verksamhet. Detta har fått en positiv påverkan på egenföretagandet 

eftersom andelen egna företag är högre inom servicesektorn än inom 

tillverkningsindustrin (AMS 1999). 

 

Den ekonomiska konjunkturen spelar en viktig roll vid nyetableringar. Det talas här om 

två olika förklaringar. I tider av högkonjunktur och ekonomisk tillväxt pratar man om 

en ”pull-effekt” eftersom nya verksamheter dras igång till följd av ökade disponibla 

inkomster. Dessutom är det då också troligt att företagen överlever och växer. En typisk 

sådan ”pull-effekt” är att förverkliga sina idéer. Det kan också finnas en tendens till att 

den växande arbetslösheten i dåliga tider mer eller mindre tvingar människor ut i 

egenföretagandet i brist på andra alternativ, en ”push-effekt”. Man kan med andra ord 

säga att man tvingas till att starta eget företag för att bryta sin arbetslöshet. Dessa två 

effekter verkar alltså i olika konjunkturskeden och det blir därför svårt att förutse hur 

antalet nystartade företag kommer att bero av konjunkturen. De företag som startas av 

pull-orsaker är av naturen starkare och klarar sig bättre än push-företagen (IFAU 2001, 

NUTEK 1999 & AMS 1999). 
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3.2.2 Institutionella nivån 

Den institutionella nivån skiljer sig från struktur- konjunkturnivån på det sättet att den 

omfattar faktorer och förlopp som inte kan hänföras till någon konkret marknad. Det rör 

sig i stället om medvetna åtgärder som olika institutioner i samhället försöker 

genomföra, organisationsförändringar kan vara ett sådant exempel. Utvecklingen har 

under senare år gått mot att större företag hyr in uppdrag på kontraktsbasis i stället för 

att anställa personal, vilket har lett till tillväxt av egenföretagandet (AMS 1999). 

Ytterligare ett exempel som kan hänföras till organisationsförändringar utgörs av de ”så 

kallade klassiska professionerna, som traditionellt sett alltid haft en hög andel egna 

företagare” (Aronson 1991 se IFAU 2001).  

 

På den institutionella nivån återfinns även ekonomisk politik och socialpolitik (IFAU 

2001). Med ekonomisk politik menas åtgärder från bland annat statens sida som är 

inriktade mot att påverka förhållanden i ekonomin. Exempel på sådana åtgärder är 

skatter (inkomstskatter, energiskatter, vägtrafikskatt) och transfereringar (barnbidrag, 

bostadsbidrag, socialbidrag). Socialpolitik är däremot statliga åtgärder som använd 

direkt eller indirekt för att enskilda individer ska få drägliga levnadsförhållanden, 

exempelvis pensionsvillkor, sjukförsäkringar, sjukvård.  

 

3.2.3 Individnivån 

På den tredje nivån återfinns undersökningar som berör drivkrafter till etablering av 

småföretag. Det finns starka skäl att tro att det som är grundläggande för ett lands 

ekonomiska utveckling är individers förmåga och drivkrafter att upptäcka och pröva 

nya möjligheter. Individens drivkrafter till att starta eget kan delas in i två olika 

grupper.  

 

Den första gruppen innefattar faktorer som kännetecknar den enskilda individen såsom 

kön, ålder, etnicitet, tidigare yrkeserfarenheter samt familjebakgrund mm. Andelen män 

som startar företag är högre än andelen kvinnor, se avsnitt 3.6. Åldern har betydelse för 

start av eget företag. Oftast är företagaren någonstans i 30-årsåldern. Då anses man ha 

de nödvändiga kunskaperna, erfarenheterna och kontakterna. Samtidigt har även ett gott 

självförtroende infunnit sig (Birley 1996 se IFAU 2001). Statistik från ITPS visar att 

nästan 50 % av de nya företagarna hade en eftergymnasial utbildning som sin högsta 

utbildning (ITPS 2002). För invandrare är dagens situation med lågkonjunktur inget 
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drömscenario, och de har svårt att få jobb. När alla andra vägar är stängda kan ett eget 

företag vara det enda sättet att finna försörjning (IFAU 2001). Var femte företag 2001 

startades av en företagare som själv var eller hade någon förälder som var född 

utomlands (ITPS 2002).  

 

Mönster visar att företagare ofta startar sin verksamhet inom samma område som de 

tidigare haft en anställning (Birley 1996 se IFAU 2001). Två av fem företagare hade 

tidigare varit anställda i samma bransch i vilken de nu drev företag (ITPS 2002). 

Geografiskt sett blir företaget också beläget nära hemmet eller ens tidigare arbetsplats 

(Birley 1996 se IFAU 2001). Dessa faktorer kan sägas vara mer objektiva på grund av 

att man inte behöver fråga de enskilda individerna för att göra en bedömning av vilka 

grupper som är mer benägna än andra att starta ett eget företag (IFAU 2001). På det 

sättet skiljer sig denna grupp från nästkommande. 

 

Den andra gruppen riktar in sig på upplevelsebaserade motiv som handlar om otrivsel 

på arbetsplatsen, sökandet efter oberoendet samt en utvecklad hobbyverksamhet. Detta 

kräver att man varit i kontakt med de enskilda individerna. Man har sökt efter 

entreprenörens personliga profil som handlar om faktorer som individens behov att 

uppnå saker, benägenheten att ta risker, behov av kontroll samt behov av 

självständighet. Dessa faktorer brukar dock endast förklara en mindre del av 

entreprenörens beteende. (Delmar & Davidsson 1997 se IFAU 2001). 

 

På senare tid har man utgått från människors syften, inställningar samt principer för att 

vidareutveckla förklaringarna på individnivån. Man har också funnit bevis för samband 

mellan dessa syften och att starta ett eget företag (Kolvereid 1996, Wiklund 1998 se 

IFAU 2001). Vilka konkreta drivkrafter till att starta eget företag ger dessa syften och 

inställningar upphov till? I arbetsmarknadens studie rangordnas motiven: 

 

1. Att få förverkliga sina idéer 

2. Arbetslöshet eller risk för arbetslöshet 

3. Att få arbeta självständigt 

4. Att tjäna pengar 

5. Att man behövs på marknaden. 
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Om man fått starta-eget bidrag eller inte, påverkar rangordning. Arbetslöshetsfaktorn är 

den viktigaste drivkraften för dem som fått starta-eget bidrag. Att förverkliga sina idéer 

är dock den viktigaste drivkraften för de övriga (IFAU 2001). Under individnivån kan 

man även lägga till entreprenören som drivkraft. Under lång tid har entreprenören varit 

bortglömd både i den ekonomisk-politiska debatten och i samhällsekonomisk forskning. 

Bilden av entreprenörsrollen förändrades dock under 1990-talet. Idag tycks 

entreprenören vara den starkaste drivkraften när det gäller skapande av tillväxt och 

förnyelse. Entreprenörerna har en positiv påverkan på sysselsättningen, i och med att 

efterfrågan på nya produkter ökar vilket leder till ökat konkurrenstryck. I slutändan 

medför det att det ekonomiska välståndet höjs (www.dn.se) [2003-12-02]. 

 

Entreprenör kan definieras på olika sätt. ”Drucker (1986) definierar entreprenören som 

en som kombinerar resurser på ett nytt sätt så att det skapar lönsamhet.” En 

entreprenör söker alltid efter förändringar och ser det inte som ett hot utan som en 

möjlighet. Entreprenörskap är inte något medfött drag utan mer ett beteende, och 

således kan alla typer av människor lära sig att bli entreprenörer (Drucker 1986 se 

Ahlén & Johansson 1994). 

 

En annan definition (Filley, House och Kerr 1976) av en entreprenör är att han/hon är 

självcentrerad, traditionsmotståndare och har starka personliga ambitioner. 

Entreprenören drömmer ofta om ett eget imperium och har viljan att kämpa och erövra. 

Han/hon är även beredd att arbeta intensivt under en lång period. Denna energi är viktig 

för en företagsstart eftersom entreprenören måste utföra många saker samtidigt (Filley, 

House och Kerr 1976 se Ahlén & Johansson 1994). 
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          Tabell 1: Sammanfattning av orsaker och motiv vid företagsetablering 
Strukturell nivå                       Konjunktur 
                                                Arbetsmarknad 
                                                Branschstruktur 
                                                Teknologisk utveckling 
Institutionell nivå                   Offentlig politik 

                   -   ekonomisk politik 
                   -   välfärdspolitik 
                   -   regionala nätverk 
           Organisationstrend 

  Produkt 
Individnivå                             Kön 
                                               Ålder 
                                               Etnicitet 
                                               Tidigare yrke/utbildning 
                                               Familjebakgrund/socialt nätverk 

- praktiskt kapital    
- finansiellt kapital 
- entreprenörskapital 

                                                         Försörjningsbehov 
                                               Värderingar och attityder 

- behov av självständighet 
- otrivsel på arbetsplatsen 

                                               Utvecklad hobbyverksamhet               
          ( Källa IFAU 2001)  
 
Denna sammanfattning har inga markerade gränser mellan nivåerna utan ändamålet är 

att endast strukturera och kategorisera dem. De kommunicerar i viss mån med varandra. 

Ett exempel är att arbetsmarknaden i den strukturella nivån beror på offentlig politik i 

den institutionella nivån, vilket i sin tur leder ner till individnivån eftersom det krävs 

individer på arbetsmarknaden (IFAU 2001). 

3.3 Stimulering 

 

Goda förutsättningar för Sveriges småföretagare behövs för att möta Sveriges behov av 

framtida företagande. Det innebär att hinder måste undanröjas samtidigt som 

företagarna behöver uppmuntras. För att detta ska kunna möjliggöras behövs ökad 

kunskapsinformation och fakta om de villkor och den verklighet som råder för dagens 

företagare.  

 

3.3.1 Ekonomiskt stöd 

En faktor som är avgörande för om ett företag skall lyckas eller inte är om de får något 

ekonomiskt stöd. Ett sådant stöd är starta-eget bidrag som författarna kommer att 
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redogöra för senare. Är man kopplad till a-kassan så innebär det att även om företaget 

skulle misslyckas så har företagaren sin försörjning tryggad även efter bidragsperiodens 

slut. Detta ger företagaren en möjlighet att bygga upp företaget ekonomiskt så att 

företaget klarar ett uttag av lön i ett senare skede. Av betydelse för den fortsatta 

verksamheten är även andra finansieringskällor såsom olika typer av lån, 

leverantörskrediter och sist men inte mins eget kapital (IFAU 2001). 

 

3.3.2 Administrativt stöd 

Ytterliggare en faktor som stimulerar nyföretagandet är administrativt stöd. Med det 

menas hjälp med bokföring och annan ekonomisk administration, kontakter med 

myndigheter samt revision. Möjligheterna till framgång ökar om företagarna fått en 

kännedom om detta innan start, exempelvis genom starta-eget utbildning eller kurser 

som skattemyndigheten ger till förmån för nyföretagaren. Det skall dock tilläggas att 

detta inte är några djupa kunskaper som tillhandahålls, utan det är mer grundläggande 

information (IFAU 2001). 

 

3.3.3 Socialt stöd 

Innebörden i det sociala stödet är inte direkt av ekonomisk karaktär utan handlar i stället 

om det stöd den egna företagaren kan få ifrån olika håll. Det personliga stödet innebär 

den omtanke och uppmuntran företagaren kan få ifrån familjen. Kollegialt stöd kan 

komma från andra som har liknande verksamheter, från anställda men även från 

konkurrenter, varifrån man kan få praktiska råd och tips till den dagliga verksamheten. 

Mentor stödet är mer av handledarkaraktär, vilket betyder att personen som ger tips, råd 

och stöd har rutin inom branschen (IFAU 2001). 

 

3.3.4 Friår 

En stark stimuleringskraft till nyföretagande är möjligheten för en anställd att ta ut ett 

friår ifrån sitt arbete. Grundtanken handlar om rätten att få vara ledig från sitt arbete i ett 

år, med lön motsvarande 85 % av a-kassan, dock lägst 270 kronor/dag. En förutsättning 

är att en vikarie som är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, går in på 

tjänsten. Detta gäller såväl offentliganställda som privatanställda. Den som tar ett friår 

väljer själv vad den vill göra med sin lediga tid, men får dock inte ta en annan 

anställning. Det är istället en möjlighet för dem som funderar på att starta eget. 

Arbetsgivaren kan faktiskt neka en anställd ett friår. Det beror på att friåret endast 
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omfattar ett begränsat antal kommuner och det går inte att genomdriva det som en 

allmän rätighet. Friåret ger möjligheter att minska stress och utbrändhet. Samtidigt ökar 

det kreativiteten och ger människor större möjligheter att påverka sina liv och arbetslösa 

får en chans att ta sig in på arbetsmarknaden (www.mp.se) [2003-11-17]. 

 

3.4 Hinder 
 
Det finns flera olika faktorer som inverkar och påverkar i samband med företagsstart 

eller vid eventuell expansion. En del av dessa faktorer kan vara hinder som gör det 

svårare att fatta det avgörande beslutet gällande start eller expandering. Man kan 

kategorisera hinder i två grupper: interna och externa. Interna hinder kan vara brist på 

rutiner och metoder, till exempel brister i interna kontrollsystem. Exempel på externa 

hinder är bristande infrastruktur (Davidsson et al 2001).  

 

Tillväxthinder i mindre företag är olika beroende på vilka resurser företaget har tillgång 

till, vilken branschtillhörighet företaget har samt hur länge företaget bedrivit sin 

verksamhet (Carroll & Hannan 2002 se Davidsson et al 2001).  

 

För mindre företag kan tillväxthinder ta många olika former. En del av dessa hinder 

relateras till olika utvecklingsstadier i företaget medan andra om företaget ska utvecklas 

framgångsrikt behöver hållas under kontinuerlig uppsikt (Davidsson et al 2001).  

 

Ett hinder kan definieras som: 

”1: a  materiel object or set of objects that  separates or marks off or serves as a 

barricade 2: something immaterial that separate (language barriers between people) 3: 

a factor (as canyon or lack of  food) that keeps organisms from interbreeding or 

spreading into new territory” (Webster 1994 se Davidsson et al 2001). 

 

Hinder kan således ses som en materiell eller immateriell företeelse, vilket förhindrar 

eller bromsar uppkomsten av ett förväntat resultat. Det kan göras skillnad mellan 

interna och externa hinder när det gäller deras ursprung. Interna hinder syftar på 

företagsinterna förhållanden och externa hinder syftar på förhållanden i företagets 

omgivning (Davidsson et al 2001) se tabell 2. 
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   Tabell 2: Tillväxthinder i relation till hindrens ursprung och karaktär 
                       Tillväxthindrets karaktär 
         Materiella hinder – Immateriella hinder   

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

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

   
   

   
 T

ill
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xt
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     Interna 
      hinder 
 

 

 

     
     Externa 
      hinder 
 

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

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

   (Källa: Davidsson et al 2001) 
 
3.4.1 Interna – materiella hinder 

Hos dessa hinder finns en avsaknad av system och metoder för kontroll av den totala 

processen samt brist på rutiner angående exempelvis kompetensbehov, ny teknik med 

mera. När ett företag upplever arbetskraftsbrist har företaget svårt att fylla lediga 

vakanser. Arbetsbrist kan antingen uppstå när företaget står inför en oplanerad 

expansion eller om företaget upplever att tillgänglig personal inte uppfyller den 

kompetens som krävs för optimal produktion (Bosworth 1989 se Davidsson et al 2001). 

 

För att kunna driva en effektiv verksamhet krävs i större företag rutiner och system hur 

verksamheten ska bedrivas eftersom alla anställda inte kan integreras med varandra. För 

att inte ett mindre företags existens ska stå och falla med en eller ett fåtal personers 

närvaro behövs även där vissa rutiner och system för hur verksamheten ska bedrivas 

(Hofer & Charan 1984 se Davidsson et al 2001).  

 

Det innebär med andra ord att kompetens som finns hos en person inom ett företag 

anses vara en immateriell resurs. När den immateriella resursen delas med andra 

personer inom företaget i form av know-how eller blir processrutiner anses den bli en 
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materiell resurs eftersom den inte försvinner ut ur företaget när personen lämnar 

organisationen (Davidsson et al 2001). 

 

3.4.2 Interna – immateriella hinder 

Bristande kunskaper hos företagsledning kan anses som hinder av både intern och 

immateriell karaktär. Till exempel hur verksamheten ska drivas på ett lämpligt sätt så 

att den stämmer överens med interna och externa strategier samt yttre och inre 

förutsättningar. Små företag växer betydligt snabbare än större. Det kan bero på att de 

mindre företagen har en positiv inställning till tillväxt när personalstyrkan är mindre 

och tillväxten kan då möjliggöra en högre levnadsstandard. Men när personalstyrkan 

ökar ytterligare, drar sig många företag till fortsatt expansion på grund av att de känner 

rädsla inför att förlora kontrollen över verksamheten (Davidsson et al 2001). 
 

3.4.3 Externa – materiella hinder 

Statliga beslut och regelverk tillhör de externa och materiella hindren. Till exempel kan 

ett sådant hinder vara hur ofta skattesystemet förändras över tiden. Förändringar inom 

regelverk innebär att företagarna måste hålla sig ajour med vad som händer och vad 

förändringarna innebär för deras företag. Sådana förändringar kan då medföra ökade 

transaktionskostnader för småföretagen när de måste hålla sig informerade och som kan 

vara svåra att bära (Nooteboom 1993 se Davidsson et al 2001). 

 

De regler och skattesystem som finns idag är mer anpassade för större företag. Det 

medför att den administrativa bördan blir oproportionerligt stor för de små företagen. 

Ur kvinnlig synvinkel är detta en intressant fråga eftersom kvinnor i högre grad startar 

mindre företag än män.  Därför är det av stor betydelse att Näringslivsinstitutet 

vidareutvecklar sitt arbete med att förenkla regelverken för småföretagare (NUTEK 

2003) [Hämtat 2003-11-23]. 

 

Ett annat externt och materiellt hinder kan vara det finansiella. Småföretagen är 

betydelsefulla för den ekonomiska utvecklingen. Det är således viktigt att de får tillgång 

till finansiering vid både företagsstart och expandering av företag (Industriförbundet 

och NUTEK 1998). Dessa hinder visar på begränsningar som generellt handlar om 

klyftan mellan företagens behov och kreditgivarnas villighet att infria dessa behov 

(Landström, 1990; Olofsson,1996 se Davidsson et al 2001).  
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Vid start av nytt företag finner många nyföretagare att finansieringen är komplicerad 

(NUTEK 071-1999). Till exempel i mötet med banken där kvinnor ofta känner sig 

diskriminerade. Kvinnor med låg utbildningsnivå nekas i större utsträckning att låna till 

finansieringen än män. Däremot är det ingen skillnad mellan män och kvinnor som har 

högre utbildning (NUTEK 2003) [Hämtat 2003-11-23]. Bankerna kräver dessutom ofta 

småföretagen på högre ränta och större säkerhet än storföretagen (Hall, 1989 se 

Davidsson et al 2001). 

 

Idag finns ett antal finansierings möjligheter tillgängliga för nyföretagare och där staten 

medverkar. ALMI Företagspartner administrerar ett antal olika lån. Det är 

nyföretagarlån, företagarlån till kvinnor och lån till unga företagare. Dessa lån vänder 

sig till företag som bedöms ha en god tillväxtpotential (NUTEK 071-1999).  

 

3.4.4 Externa – immateriella hinder 

Dessa hinder utgörs ofta av kulturellt betingande faktorer, det vill säga människors 

uppfattningar och värderingar. Människor tenderar ofta till att söka ”trygga” arbeten. 

Konsekvensen av detta kan bli att småföretagarna får svårt att få tag på kompetent 

arbetskraft (Keegan m fl. 1997, Vesalainen m fl. 1997 se Davidsson et al 2001). 

 
3.4.5 Ekonomiska kunskaper 

Som belystes ovan är det viktigt att företagaren har goda administrativa kunskaper, 

vilket är ett hinder som kan vara ganska svårt att tränga förbi. Med andra ord för att ha 

god kontroll över företaget behövs goda ekonomiska kunskaper. Utan dessa kunskaper 

är det även lätt att fatta fel ekonomiska beslut. För att företaget skall skötas på bästa sätt 

och utveckla en bra lönsamhet, krävs att företagaren behärskar redovisningen om 

exempelvis avdragsregler och marginalskatt. Har företagaren inte dessa kunskaper 

krävs anlitande av en revisor, som innebär stora men nödvändiga utgifter. Dessa utgifter 

hade dock kunnat elimineras genom goda egna ekonomiska kunskaper (IFAU 2001). 

 

3.4.6 Bidragsreglerna 

Ett annat hinder kan vara krångliga regelverk kring bidrag. Som författarna nämnde 

ovan (3.3.1) kan bidrag vara nyckeln till framgång vid en företagsstart. Men 

bestämmelserna kring bidragen kan även hindra företagets utveckling eftersom de av 

företagarna upplevs som alltför stela beträffande både tid och återupptagande av 
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a-kassa. I rapporten 2001:8 från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitiskutvärdering, 

tas ett exempel från en företagare som bedrev säsongsverksamhet. Företagaren fick 

starta-eget bidrag i sex månader och ville sedan fortsätta att driva verksamheten 

ytterliggare sex månader. Allt för att kunna bedöma rörelsens lönsamhet under ett år 

och avgöra om det skulle gå att livnära sig på företaget. För att våga ta detta steg ville 

företagaren som trygghet veta att han skulle ha samma a-kasseersättning att luta sig mot 

i fall företaget inte skulle bära sig. Enligt reglerna har man dock förverkat rätten till a-

kassa om man fortsätter verksamheten utan bidrag. Den risken ville företagaren inte 

utsätta sig för utan bestämde sig i stället för att avveckla företaget. 

 

Ovanstående exempel visar på bidragssystemets stelhet, samt behovet av utrymme för 

individuella lösningar och lyhördhet. Hade företagaren fått behålla a-kassan som 

trygghet hade han kunnat prova företagets överlevnadsförmåga. Skulle det visa sig att 

verksamheten gick bra skulle det resulterat i minst ett arbetstillfälle i stället för att 

företagaren nu gick tillbaka ut i arbetslöshet (IFAU 2001). 

 

3.4.7 Tredje sjukskrivningsveckan 

När företagen väl startat och kommit igång med sin verksamhet och eventuellt har för 

avsikt att utveckla företaget, kan tredje sjukskrivningsveckan vara ett hinder. Detta är 

något som drabbar alla småföretagare hårt oavsett storlek, eftersom de från och med 1 

juli, 2003 får betala en tredje sjukvecka för den som är hemma och sjuk. Det innebär ett 

hårt slag mot små företag med endast ett fåtal anställda, eftersom det bidrar till ökade 

kostnader vid eventuell sjukfrånvaro (www.forsakringskassan.se) [2003-11-13]. 

3.5 Starta-eget bidrag 

 

Starta-eget bidraget är en framgångsrik arbetsmarknadspolitisk åtgärd (NUTEK 071-

1999). Arbetsförmedlingen kan bevilja starta-eget bidrag till den som fyllt 20 år, är 

anmäld som arbetslös på arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande 

men inte kan erhålla lämpligt arbete (Kullstedt och Melin 2003). Beslut fattas av 

arbetsförmedlingen som har delegation från länsarbetsnämnden för beslut i enskilda 

ärenden. Ett krav är dock att verksamheten ska registreras och bedrivas i Sverige. 

Dessutom är företagen tvungna att erhålla en F-Skattsedel från skattemyndigheten 

(AMS 1999). 
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Starta-eget bidrag kan fås under högst sex månader. Om det finns särskilda skäl kan 

bidragstiden förlängas i ytterliggare sex månader. Starta-eget bidrag är ett s.k. 

aktivitetsstöd (utbildningsbidrag) och motsvarar arbetslöshetsersättningen (dvs. är stöd 

till lön men inte investeringar) och som försäkringskassan betalar ut  månadsvis. Endast 

den som bedöms ha goda förutsättningar att driva egen verksamhet beviljas starta-eget 

bidrag. Bidrag ges endast om den nya verksamheten bedöms få tillfredsställande 

lönsamhet och ge bidragstagaren en varaktig sysselsättning. Arbetsförmedlingen tar ofta 

hjälp av en oberoende konsult för att bedöma affärsidén. (Kullstedt och Melin 2003, 

Lundén och Svensson 2003, www.ams.se) [2003-11-25]. 

 

Enligt en studie som arbetsmarknadsstyrelsen utförde på starta-eget bidragets effekter 

på företag tre år efter start, visar att de företag som fick starta eget-bidrag klarade sig 

lika bra som övriga nystartade företag. De som fick bidraget hade sannolikt en lägre 

naturlig benägenhet och förmodligen också sämre ekonomiska förutsättningar att starta 

företag än övriga nyföretagare (AMS 1999, www.ams.se) [2003-11-25]. 

 

Syftet med starta-eget bidraget är att i första hand ge arbetslösa, som inte kan få ett 

arbete och som har förutsättningar för att starta egen verksamhet, en ekonomisk 

trygghet under företagets första månader. Det sistnämnda kan i många fall ha varit en 

förutsättning både för företagsstart och överlevnad. (AMS 1999, www.ams.se) [2003-

11-25]. 

 

Starta-eget bidrag framställs alltid som något positivt. Det finns dock en aspekt som 

ofta inte omtalas, nämligen undanträngningseffekter. Med det menas att de redan 

etablerade verksamheterna trängs undan av ett företag som erhåller starta-eget bidrag 

och startar ett företag inom samma bransch (Bergwall & Larsson 1999, Carling & 

Gustafson 2000 se IFAU 2001). 

3.6 Manliga och kvinnliga företagare 

 

Sverige behöver ett nytillskott i företagssektorn eftersom den utgör en allt större del av 

sysselsättningstillskottet och tillväxten i svensk ekonomi. Det betyder att kvinnors 

företagande kan utgöra en växande och viktig del av företagssektorn. Andelen kvinnliga 

företagare är fortfarande betydligt lägre än andelen manliga företagare (NUTEK 2003). 
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Historiskt sett kan det bero på att kvinnor inte tilläts arbeta utan för hemmet. Men det 

innebär inte att de inte arbetade utan de utförde verksamhet i egen regi för att kunna 

försörja sina släktingar och sig själv (Holmquist och Sundin red. 2003). Kvinnliga 

företagare av idag anpassar sitt företagande i större utsträckning än manliga till 

familjeförhållanden. Det vill säga att kvinnor driver ofta sina företag på deltid. Detta 

speglar hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort i dagens samhälle. Eftersom kvinnor 

ofta startar företag för att själva kunna styra över sin arbetstid (NUTEK 2003). 

Deltidsföretagande kvinnor är med andra ord vanligt på arbetsmarkanden i samma 

utsträckning som deltidsanställning (Holmquist & Sundin red. 2003).  

 

Manliga och kvinnliga företagare är tämligen jämt fördelade över landet med små 

regionala skillnader. Det finns dock några undantag och det är Stockholms län samt 

region Skåne som har störst andel företag per invånare och gäller i större utsträckning 

för kvinnor än för män (NUTEK 2003).  

3.7 Familjeföretag 

 
Det är inte helt lätt att definiera vad ett familjeföretag är. Författarna definierar 

familjeföretag utifrån kärnfamiljen och har valt att utesluta övriga konstellationer.  

Vidare menas med ett familjeföretag att det ägs och drivs av en familj. Bakom det som 

kallas ett enmansföretag och drivs av en man är oftast hela eller delar av familjen 

involverad. När det gäller till exempel bokföringen är det ofta kvinnan i familjen som 

sköter det (FSF 2000:6).  Det är också viktigt att poängtera att familjeföretag mycket 

sällan går i arv till döttrar om det finns söner i familjen (Holmquist & Sundin (red.) 

2003). Ofta växer barn till företagare in i rollen som efterträdare, i och med att de under 

uppväxttiden varit nära företaget (IFAU 2001:8) 

3.8 Viljan att växa 

 

Det är småföretagarna som skapar nya arbetstillfällen i samhället idag. Men trots det så 

är det en relativt liten andel som expanderar. Av dessa blir endast en bråkdel riktigt 

stora företag medan andra företagare inte alls är intresserade att växa (Dahlqvist, 

Davidsson & Wiklund 2000; Davidsson 1989; Delmar 1996; Gundry & Welsch 1997; 

Storey 1994 se Davidsson et al 2001). Småföretag är inte några mindre kopior av 
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börsnoterade storföretag i alla fall inte när det gäller finansieringen. Ledningen i mindre 

företag har många gånger andra mål än de stora (Davidsson, 1989 se Landström (red.) 

2003). 

 

Storföretagen är oftast börsnoterade och de förväntas sträva efter att optimera 

kapitalstrukturen och samtidigt maximera vinsten för aktieägarna. Dessa företag söker 

ofta finansiering hos riskkapitalbolag. Medan småföretagen har en viss tendens att 

undvika extern finansiering, de riktar istället in sig på internt genererade medel. Låg 

tillväxt i småföretagen är oftast orsakade av brist på internt genererade medel (Bhide, 

1992 se Landström (red.) 2003). 

 

En av de viktigaste källorna för att företag ska lyckas växa är att skapa nya 

arbetstillfällen (Storey, 1994 se Davidsson et al 2001). Många företag vill inte eller kan 

inte expandera. De företagare som undviker att expandera förmodas anta att en 

utökning av verksamheten medför negativa aspekter, till exempel att en större 

verksamhet bidrar till svårigheter att bibehålla kvaliteten på produkterna eller att ett 

större företag blir svårare att leda. Dessa negativa aspekter kan leda till oviljan att 

expandera. Medan de företagare som har personliga mål i form av att tjäna pengar anses 

vara en positiv aspekt. De har en större vilja att expandera och positiva konsekvenser 

medför ökad tillväxtvilja medan negativa konsekvenser hämmar tillväxtviljan 

(Davidsson et al 2001). 

3.9 Summering 
 

Kapitlets syfte har varit att ge en tydligare bild av nyföretagandet, genom att förklara 

innebörden av nyregistrerade och genuint nya företag men även teorier utifrån 

nyföretagandet. Individer som startar eget företag drivs många gånger av olika 

kategorier av drivkrafter. Utöver dessa drivkrafter erfordras även förutsättningar som 

stimulerar företagarna. Det kan bland annat vara olika former av stöd. Trots stimulering 

står småföretagarna ofta inför hinder som kan antingen medföra att tillväxten hämmas 

eller gör att expansion helt uteblir. En del av dessa företagare erhåller i början av 

företagsstarten bidrag för att underlätta igångsättningen. Teorin visar även på skillnaden 

mellan manliga och kvinnliga företagare. I följande kapitel kommer författarna att delge 

läsaren resultatet av undersökningen med utgångspunkt från teorin. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras och i vissa fall redovisas med hjälp av 
diagram och tabeller. För att underlätta för läsaren har författarna valt att endast presentera delar av 
enkätundersökningen, på grund av att vissa avsnitt inte varit relevanta för studien. Det betyder med 
andra ord att enkätundersökningen inte presenteras i sin helhet. Statistik från ITPS över nyföretagande i 
Sverige år 2001 samt 1999 års studie över nyföretagande i Dalsland kommer att jämföras med årets 
undersökning. Dock görs inte någon jämförelse med 1999 års studie vid all framställning av resultatet, 
beroende på att det inte finns någon sammanställd statistik över alla frågor. 
 

4.1 Bortfallsanalys 

4.1.1 Bortfall 

Det finns huvudsakligen två typer av bortfall vid enkätundersökningar; externa– och 

interna bortfall. Det externa bortfallet uppkommer då personer i urvalet inte har 

möjlighet, eller vägrar att delta i undersökningen. Dessa bortfall kan inte ersättas med 

nya personer. Det interna bortfallet uppstår då respondenterna inte svarar på enstaka 

frågor, men i övrigt har besvarat enkäten. Detta bortfall kan i vissa fall variera mycket 

mellan olika frågor. Därför bör man redovisa hur stort det interna bortfallet är, eftersom 

det kan påverka slutsatserna man drar av frågan (Ejlertsson 1996). Litteraturen utgår 

från ett antal olika metoder. Utifrån metoderna väljer författarna de som lämpar sig bäst 

för föreliggande studie. Vad gäller datainsamling skiljer litteraturen på två olika slag av 

information; primärdata och sekundärdata. Primärdata är den information som samlas in 

för första gången, exempelvis genom enkät eller intervju. Sekundärdata är däremot 

information som redan är känd, såsom tidningar, litteratur och lagtext (Eriksson och 

Wiedersheim – Paul 1999, Holme och Solvang 1997). Studien utgår från primärdata i 

och med att en enkätundersökning och intervjuer har utförts. Författarna har även dragit 

nytta av information i form av sekundärdata. 

 

En undersökning bör ha en svarsfrekvens på ungefär 70 % för att tillförlitligheten och 

sanningshalten inom gruppen ska betraktas som hög. Författarnas undersökning har en 

svarsfrekvens som ligger på 57 %. Detta anses dock som acceptabelt. Av de 173 

utsända enkäterna tillhör 75 stycken extern bortfall, enligt vår definition. Tre företagare 

ville inte besvara enkäten, inte ens efter påtryckningar per telefon. Av det totala 

bortfallet har författarna varit i kontakt med 16 stycken, dessa är således inget okänt 

bortfall. De har fallit ifrån på grund av konkurser, upphöranden, företagsflytt, 

namnbyte, försäljning av företaget samt annan orsak. 18 stycken av det totala bortfallet 

gick inte att få tag på eftersom adressaten var okänd. Det vill säga de adressuppgifter vi 
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hade tillgängliga, inte stämde överens med företagets nuvarande adress. Det gick heller 

inte att få tag på den nya adressen via nummerupplysningen. Det kan bero på att 

företagen har flyttat samt att ingen telefon finns registrerad på företaget. De är med 

andra ord omöjliga att få tag på. De övriga 38 företagen fick författarna inte tag på, trots 

ihärdigt telefonerande.  

 

Eftersom vissa respondenter inte besvarat alla frågor utan hoppat över några är det 

viktigt att redovisa det interna bortfallet eftersom slutsatserna påverkas av detta. Det 

interna bortfallet varierar beroende på frågan. Därför kommer författarna att redovisa 

bortfallet efterhand. 

 

En analys av företagens hemkommuner visar att Åmål och Mellerud ligger högst medan 

Bengtsfors ligger lägst, bland dem som vi räknar som ett bortfall. Bortfallet kan inte 

heller hänföras till någon speciell bransch. Av dem som räknas in i vårt bortfall är 

andelen män övervägande. Det har sin förklaring i att andelen män som startar företag 

är betydligt högre än andelen kvinnor.  

 

4.2 Vem är personen bakom företaget 

 
4.2.1 Kvinnor och män som driver företag 

Statistik från ITPS visar att män dominerade nyföretagandet 2001. Den manliga 

dominansen var större inom industrisektorn (85 %) jämfört med tjänstesektorn (63 %). 

Resultatet från vår undersökning visar samma tendens. Som diagrammet visar startade 

71 % män företag i Dalsland år 2001. Motsvarande siffra för kvinnor var 23 %. De 

övriga sex procenten startades av män och kvinnor tillsammans. Jämfört med resultatet 

från 1999 års undersökning av nyföretagande i Dalsland var andelen män 72 % och 

andelen kvinnor 24 %. Noteras bör att i denna fråga fanns ett internt bortfall på totalt 

två stycken. Orsaken kan vara slarv eller miss från respondentens sida. 
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         Diagram 1 
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4.2.2 Företagarens ålder 

Genomsnittsåldern på en entreprenör som startade ett genuint nytt företag i Sverige 

2001, oavsett kön, var 38.9 år. Motsvarande siffra för kvinnor respektive män var 38.6 

och 39.1. Fyra av fem företagare var äldre än 30 år och åldern 31-40 år utgjorde största 

gruppen med sina 32 %. Genomsnittsåldern på en företagare i Dalsland var samma år 

42,1. Här utgjorde dock åldern 41-50 år den största gruppen med sina 32 % och 

åldersgruppen 31-40 år låg på 26 %. Även här fanns ett intern bortfall på en styck, 

vilket i det stora hela inte har någon större betydelse. 

     Diagram 2 
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4.2.3 Företagarens utbildningsnivå 

Nästan 50 % av de nya företagarna i Sverige hade en eftergymnasial utbildning som sin 

högsta utbildning visar statistik från ITPS. Drygt 10 % hade grundskoleexamen, 34 % 

hade gymnasial utbildning och 45 % hade eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån 

bland företagarna i Dalsland avviker från statistiken över Sverige. Gymnasial utbildning 

är den vanligaste utbildningsformen för nyföretagarna. Den ligger på 47 % medan 

eftergymnasial utbildning ligger endast på 30 %. Här var det interna bortfallet 

obetydligt lite, endast två stycken. Det lilla bortfallet har inte någon betydande påverkan 

på procentsatserna. 

 

        Diagram 3 
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För att se om utbildningsnivån har någon generell betydelse vid val av starta-eget 

bidrag inför en eventuell företagsstart är det intressant att jämföra eventuella samband 

mellan utbildningsnivå och starta-eget bidrag. 
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      Tabell 3 Utbildningsnivå/Starta-eget bidrag 
Utbildningsnivå             Starta-eget bidrag  
 
 

    Ja   Nej                S:a 

Grundskola 
 

  11,1 % 88,9 %        :100,0 % 

Gymnasiet 
 

  34,2 % 65,8 %        :100,0 % 

Högskola/Universitet 
 

  24,0 % 76,0 %        :100,0 % 

Annat   20,0 % 80,0 %        :100,0 % 
 
 
Endast elva procent av dem som hade grundskoleutbildning erhöll starta-eget bidrag. 

Detta kan bero på att det trots allt krävs en del utbildning för att starta ett eget företag, 

samt att det krävs en god affärsidé som antas kunna hålla, för att få tillgång till starta-

eget bidrag. Bland de företagare som hade gymnasiet som hösta utbildningsnivå ökade 

antalet som erhållit starta-eget bidrag till 34,2 %. Det tyder på att kunskaperna ökar på 

gymnasiet och fler erhåller då starta-eget bidrag. Av de företagare som hade 

högskole/universitets utbildning erhöll endast 24 % starta-eget bidrag. Detta kan bero 

på att de företagare med högre utbildning inte var arbetslösa vid företagsstarten och på 

så sätt uppfyllde de inte kraven för att erhålla bidraget. Detta ger även en vink att de 

högutbildade inte behöver den extra pushen, som starta-eget bidraget innebär, för att ta 

steget fullt ut och bli egen företagare. De har mer kunskap som hjälper dem att lyckas. 

Även bland de företagare med annan utbildning än högskola/universitet, till exempel 

folkhögskola, visade det sig att endast 20 % erhöll starta-eget bidrag. Motivet till detta 

kan dock vara samma som vid högskola/universitet. 

 

Författarna anser att det även är av intresse att jämföra utbildningsnivån med 

expansionsviljan för att se om högre utbildningsnivå i högre grad stimulerar till 

expansion och därmed ökar tillväxten 
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Tabell 4: Utbildningsnivå/Expansion 
Utbildningsnivå                   Expansion  
     Ja   Nej                 S:a 
Grundskola 
 
Gymnasiet 
 
Högskola/universitet 
 
Annat 

  66,7 % 
 
  78,4 % 
 
  56,5 % 
 
  50,0 % 

33,3 %          :100,0 % 
 
21,6 %          :100,0 % 
 
43,5 %          :100,0 % 
 
50,0 %          :100,0 % 

 
Jämförs sambanden mellan expansion och utbildningsnivå ser vi att 2/3 av företagarna 

med grundskoleutbildning är positiva till en expansion. Bland de företagare med 

gymnasieutbildning var nästan 80 % villiga att expandera medan endast drygt hälften av 

företagarna med högskola/universitets utbildning hade expansions vilja. Det kan tyda på 

att de företagare med högre utbildning besitter andra kunskaper än de med grunskole,- 

eller gymnasieutbildning. De förstnämnda är mer insatta i vad som krävs för en 

expansion av företaget, till exempel i form av kapital, nya lokaler samt kunniga 

medarbetare. De kanske tänker ett steg längre och inser sina begränsningar. 

4.3 Drivkrafter till att starta företag 

 

Som tidigare nämnts kan drivkrafter delas upp på tre nivåer; struktur – konjunktur-, 

institutionella samt individnivån. Dessa drivkrafter är grundförutsättningen för att 

individen ska starta företag. Alternativen som respondenten hade att välja bland ingår 

alla i individnivån. Respondenten erbjöds fem alternativ där de fick möjligheten att 

välja fler än ett alternativ. 

 

Drygt 40 % av företagarna i Sverige uppgav att arbeta självständigt och förverkliga sina 

idéer var starka drivkrafter till att starta företag. Bland såväl kvinnliga som manliga 

företagare var det avgörande motivet till att starta företag, antingen att få arbeta 

självständigt eller få förverkliga sina idéer. En betydligt större andel manliga företagare 

uppgav som motiv möjligheten att få tjäna pengar. 

 

I Dalsland är de tydligaste drivkrafterna intresset för arbetsområdet samt att styra sig 

själv. Procentuellt ligger de betydligt högre än de övriga alternativen. Intresset för 
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arbetsområdet ligger på 38 % medan styra sig själv ligger på 32 %. Här bör noteras att 

respondenten kunde välja ett flertal alternativ. Utifrån det har procentsatsen räknats ut 

genom att varje svarsalternativ dividerats med den totala summan av svarsalternativen. 

Tre stycken har fallit bort på grund av internt bortfall. 

         Diagram 4    
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   Tabell 5: Drivkrafter/Starta-eget bidrag 

Drivkrafter            Starta-eget bidrag  

         Ja                S:a      Nej             S:a 
Arbetslös     9,1 %   3,7 % 
   
Trivdes ej     9,1 %   6,2 % 
   
Styra sig själv   31,8 % 30,9 % 
 
Intresserad av 
arbetsområdet 
 
Tjäna pengar 
 
Annat 

 
  38,6 % 
 
 
  11,4 % 
 
    0,0 %         :100,0 %  

 
38,3 % 
 
 
19,7 % 
 
  1,2 %        :100,0 % 

 
Den största skillnaden mellan de som erhållit starta-eget bidrag och de som inte gjort 

det, är att de förstnämnda har angett arbetslöshet som drivkraft i större utsträckning än 

de personer som inte erhållit starta-eget bidrag. Detta är dock ett ganska väntat utfall 

eftersom kravet för att få starta-eget bidrag är som författarna nämnde ovan, att man är 
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arbetslös, och på så sätt ligger den drivkraften nära till hands. I övrigt följs grupperna åt 

vad gäller drivkrafter och det är fortfarande intresset för arbetsområdet som är den 

starkaste. De som inte erhållit starta-eget bidrag har angivit möjligheten att tjäna pengar 

som drivkraft i större utsträckning än de som erhållit starta-eget bidrag. 

 

En annan jämförelse som kan göras är att jämföra skillnaden mellan män och kvinnors 

drivkrafter. Genom att jämföra mäns och kvinnors drivkrafter kan eventuella skillnader 

mellan könen framstå tydligare. 

   Tabell 6: Drivkrafter/Män & kvinnor 
Drivkrafter  Män   Kvinnor 
Arbetslös 
 
Trivdes ej 
 
Styra sig själv 
 
Intresserad av 
arbetsområdet 
 
Tjäna pengar 
 
Annat 

5,9 %             S:a 
 
4,7 % 
 
29,4 % 
 
37,6 % 
 
 
20,0 % 
 
2,4 %         : 100,0 % 

8,3 %            S:a 
 
8,3 % 
 
30,6 % 
 
44,4 % 
 
 
8,3 % 
 
0,0 %        : 100,0 % 

 
Här syns det en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller drivkrafter till att starta ett 

nytt företag. Den klart starkaste drivkraften för både kvinnor och män är intresset för 

arbetsområdet, för kvinnorna är den drivkraften starkare än för männen. En drivkraft 

som männen angivit i betydligt högre utsträckning än kvinnorna är möjligheten att tjäna 

pengar. 

4.4 Företagare med starta-eget bidrag 

 

Av nyföretagarna i Sverige 2001 fick 16 % starta-eget bidrag. I Västragötalands län var 

det cirka 8 % som fick starta-eget bidrag. 1999 fick 39 % av företagarna i Dalsland 

starta-eget bidrag. Det antalet minskade fram till år 2001 då endast 27 % fick bidraget. 

Således fick 73 % av företagarna inget bidrag. De som inte fick bidraget var de 

individer som av egen kraft startade företag. Även här var det interna bortfallet endast 

två stycken, vilket inte berör slutresultatet. 
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              Diagram 5 
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  Tabell 7: Starta-eget bidrag/Expansion 

Starta-eget bidrag                Expansion  
    Ja Nej 
Ja 
 
Nej 

13,9 % 
 
50,6 % 

5,1 % 
 
30,4 % 

 
Ovanstående tabell visar att övervägande majoritet av företagarna inte har utnyttjat 

möjligheten att använda sig av starta-eget bidrag samtidigt som det klart visar att bidrag 

inte hänger samman med en eventuell expandering av företagen. Enkätsvaren visar att 

företagarna i Dalsland klarar sig utmärkt utan bidrag och att de är positiva till 

utvidgning av företagen. 

 
 

4.5 Förväntningar om framtiden 

 
4.5.1 Lönsamhetsförändring 

I årets undersökning var företagarna i Dalsland förhållandevis positiva till framtiden. 55 

% förväntade sig en förbättring av lönsamheten i framtiden, 39 % ansåg att ingen 

förändring var att förvänta. Resterande 6 % såg inte ljust på framtiden och förväntade 

sig därmed en försämring av lönsamheten. Sammanställs istället svarsalternativen till 

ett medeltal hamnar det på 3.7 vilket visar en positiv syn på framtiden. Tittar vi på 1999 
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års studie visar den på en mer positiv trend. Företagarna hade en betydligt positivare 

syn på framtiden än företagarna i vår undersökning, vilket tyder på den pågående 

lågkonjunkturen. Företagarna 1999 visste inte hur framtiden kom att se ut, eftersom 

antagande om lönsamhetsbedömningar bara var spekulationer. Konjunkturen såg 

betydligt mer annorlunda ut vid millenniumskiftet än vad den gör idag. 

 

På företagarnas befintliga marknad ser framtiden positiv ut och 50 % av de tillfrågade 

förväntar sig en ökning. Endast 4 % tror på en minskning de kommande åren medan 

resterande tror att marknaden förblir oförändrad. Även här har det skett en minskning i 

förväntningarna eftersom 58 % av 1999 års företagare ansåg att det skulle ske en 

förbättring av marknaden. Det interna bortfallet steg till fem stycken vid besvarandet av 

dessa frågor. 

              Tabell 8: Lönsamhet/Starta-eget bidrag 
Lönsamhet      Starta-eget bidrag  
   Ja               S:a  Nej            S:a 
Mycket sämre 
 
Sämre 
 
Som budget 
 
Bättre 
 
Mycket bättre 

5,0 % 
 
20,0 % 
 
35,0 % 
 
20, 0 % 
 
20,0 %       100,0 % 

8,3 % 
 
13,3 % 
 
45,0 % 
 
28,3 % 
 
5,0 %       100,0 % 

 

Stor del av både de som erhållit och inte erhållit starta-eget bidrag anser att lönsamheten 

i företaget är som budgeterat. Att lönsamheten skulle vara bättre på grund av att starta-

eget bidrag tror författarna inte är orsaken till den angivna förbättrade lönsamheten 

bland dem som inkasserat bidraget. 
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            Tabell 9: Lönsamhet/Män & Kvinnor 
Lönsamhet    Män   Kvinnor 
Mycket sämre 
 

  7,0 %           S:a  5,3 %        S:a 

Sämre   10,5 % 31,6 % 
   
Som budget   43,8 % 31,6 % 
 
Bättre 
 
Mycket bättre 

 
  31,6 % 
 
    7,0 %      :100,0 % 

 
21,0 % 
 
10,5 %   :100,0 %  

 
Tabellen ovan visar företagens lönsamhet idag då man jämfört med den budget som 

fanns vid företagsstarten. De flesta oavsett kön verkar hålla sig inom samma 

budgetramar som de haft vid företagsstarten. Däremot när det gäller kvinnorna är den 

andel som anser sig ligga sämre till än budget dessvärre lika stor som de som ligger 

inom budgetramarna. 

 

4.5.2 Företagets expansion 

Att starta nya företag samt att befintliga företag växer är viktigt för Sveriges tillväxt. I 

årets undersökning var 67 % av företagarna villiga att expandera. Resultat från tidigare 

års studier samt statistik från Sverige som helhet saknas. Det interna bortfallet är här 

lika stort som i föregående fråga. 

 
         Diagram 6 
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                 Tabell 10: Expansion/Män & Kvinnor 

Expansion Män Kvinnor 
Ja 44,6 %   17,6 % 
 
Nej 

 
31,1 % 

 
   6,7 % 

 
Oavsett kön är majoriteten intresserade av att utvidga sin verksamhet, de företag som 

drivs gemensamt av män och kvinnor ska dessutom läggas till eftersom de alla var 

positiva till att företagen växer. Det intressanta är att se att en så stor andel som 31.1 % 

av männen inte alls är intresserade av att utvidga sitt företag. Enkäten gav tyvärr inte 

några svar på varför dessa företagare inte var intresserade av företagsutvidgning. Vissa 

av de företagare som författarna talat med via telefon har förklarat att de ej är 

intresserade av att expandera på grund av att deras företag endast är en bisyssla och att 

de har ett annat arbete som kommer i första hand. Då denna fråga endast besvaras med 

ett ja eller nej är den heller inte utvecklingsbar utifrån de enkätsvar som inkommit.  
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5 Analys 
 

I följande avsnitt kommer en diskussion av de olika problem som behandlades i 

problemanalysen att föras. Författarna är väl medvetna om att vissa saker kommer att 

tas upp som inte har återgetts i resultatet. Det är dock nödvändigt att så sker för att ge 

läsaren en så korrekt bild som möjligt av vad som har framkommit under studien. 

 

Som vi ser i undersökningen är män fortfarande den största andelen företagare. Det 

kommer att ta lång tid innan den trenden bryts eftersom jämlikheten i samhället 

fortfarande är ojämn. Kvinnor är den grupp som i störst utsträckning arbetar deltid på 

arbetsmarknaden. Det visar sig även när de driver sina företag, då de även vill kunna 

styra över sin arbetstid. En negativ aspekt som författarna tror påverkar företagsstart för 

framförallt kvinnor är att de i alla tider varit den som tagit hand om hem och familj. 

Mellan de år vi har jämfört syns ingen märkbar skillnad och således stämmer Dalsland 

överens med statistiken från Sverige i övrigt.  

 

Medelåldern för en företagare i Dalsland år 2001 var 42.1 år. Det är högre än de 38.9 år 

som är genomsnittet i Sverige. Studier visar att det är inom åldersgruppen 31-40 år som 

de flesta startar företag. I Dalsland är företagsstart vanligast i åldersgruppen 41-50 år. 

Det kan bero på att många yngre tidigt väljer att flytta till de regioner som har bättre 

sysselsättningsmöjligheter. De äldre stannar oftast kvar på hemorten vid eventuella 

nedläggningar eller förflyttningar av företag. Därför är det naturligt att de som startar 

företag i Dalsland är äldre än genomsnittet i Sverige. 

 

Undersökningen bygger på nyregistrerade företag hos PRV. Ett företag registreras hos 

PRV oavsett om det är ett genuint nystartat företag eller ett redan etablerat företag som 

bytt juridisk beteckning. Däremot berör de statistiska uppgifter vi fått från ITPS 

angående Sverige som helhet, endast de genuint nystartade företagen. Författarna har 

inte kunnat få fram vilka av de 173 nyregistrerade företag i Dalsland som är genuint 

nystartade. Det är en mycket komplicerad process där tillgänglig information måste 

hämtas och samköras från flera myndigheter för att sedan matchas mot varandra så att 

företagen inte räknas flera gånger. Information hämtas från ett antal myndigheter 
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däribland CFAR, PRV och RSV. Förutom denna komplicerade process är det kostsamt 

att få fram informationen. 

 

Den förhållandevis låga utbildningsnivån kan härledas till att det inte finns några 

högskolor/universitet i Dalsland. Branscher som förekommer oftare än andra i 

undersökningen är företag inom skogs- och lantbruk samt åkeriverksamheter. Utifrån 

telefonkontakter har det framkommit att det är ett flertal yngre som startat företag inom 

dessa branscher. Därför antar författarna att det finns de som vuxit upp inom dessa 

branscher och som valt att fortsätta i föräldrarnas fotspår. De angav även att skäl till att 

starta eget var intresse för arbetsområdet.  

 

Vid en jämförelse mellan utbildningsnivå och starta-eget bidrag visade det sig att endast 

elva procent av dem som hade grundskoleutbildning erhöll starta-eget bidrag. 

Författarna anser att det kan bero på att det trots allt krävs en del utbildning för att starta 

ett eget företag och sköta samt driva det på ett bra sätt. De viktigaste kraven som måste 

vara uppfyllda för att erhålla starta-eget bidrag är en hållbar affärsidé, vilket inte alltid 

är så lätt att uppfylla, samt att man är arbetslös. Bland de företagare som hade 

gymnasiet som hösta utbildningsnivå ökade antalet som erhållit starta-eget bidrag till 

34,2 %. Det tyder på att kunskaperna ökar på gymnasiet och fler erhåller då starta-eget 

bidrag. Så var dock inte fallet för de företagare som hade högre utbildning vid 

högskola/universitet, där endast 24 % erhöll bidraget. Här anser författarna att det kan 

bero på att de företagare med högre utbildning inte var arbetslösa vid företagsstarten 

och uppfyllde på så sätt inte de kraven för att erhålla bidraget. Detta ger även en vink att 

de högutbildade inte behöver den extra pushen, som starta-eget bidraget innebär, för att 

ta steget ut och bli egen företagare. De har mer kunskap som hjälper dem att lyckas. 

 

En annan intressant jämförelse är sambandet mellan expansion och utbildningsnivå, där 

vi ser att 2/3 av företagarna med grundskoleutbildning är positiva till expansion. Bland 

de företagare med gymnasieutbildning var nästand 80 % villiga att expandera medan 

endast drygt hälften av företagarna med högskola/universitets utbildning hade 

expansions vilja. Det kan tyda på att de företagarna med högre utbildning besitter andra 

kunskaper än de med grundskole- eller gymnasieutbildning. De förstnämnda är mer 

insatta i vad som krävs för en expansion av företaget, till exempel i form av kapital, nya 

lokaler samt kunniga medarbetare. De kanske tänker ett steg längre och inser sina 
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begränsningar. En annan förklaring kan vara att de företagare som varit negativt 

inställda till expansion har ett företag i en typ av bransch där expansionen inte är det 

viktiga. 

 

Endast åtta procent av de tillfrågade var av utländsk härkomst vilket innebär att 

övervägande andel var svenska företagare. Ofta relateras utländsk härkomst till 

invandrare men så behöver det inte alltid vara. Utan närheten till Norge innebär att det 

även finns norrmän som startar företag i Dalsland. De tillhör inte gruppen invandrare 

som i dagens samhälle kan ha svårigheter att få ett jobb. Att starta ett eget företag kan 

ibland vara det enda sättet att tjäna pengar när alla andra vägar är stängda. Får 

invandrarna en större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden via eget företag, 

leder det till att Sverige ökar sin ekonomiska tillväxt.  

 

Dalsland ligger i linje med övriga Sverige vad gäller de starkaste drivkrafterna, det vill 

säga intresset för arbetsområdet och möjligheten att kunna styra sig själv. Förvånande 

är att alternativet tjäna pengar endast ligger på 22 %. Det kan tyda på att behovet av att 

må bra och känna tillfredsställelse går före längtan efter att tjäna pengar. Det har visat 

sig att män uppger drivkraften att tjäna pengar som främsta alternativet medan kvinnor 

låter behovet att styra sig själv komma i första hand. Få företagare angav 

svarsalternativet otrivsel på arbetsplatsen som en drivkraft. Arbetslöshet har inte varit 

någon stark drivande kraft, eftersom endast 6 % angav det alternativet. Arbetslösheten 

har starka kopplingar till starta-eget bidraget, eftersom endast arbetslösa har rätt att 

erhålla bidraget. Ungefär en fjärdedel av de tillfrågade fick bidraget vid företagsstarten. 

I och med att de övriga startade utan hjälp av bidraget kan det tyda på starka individer 

som har en drivande kraft. De som startat företag med hjälp av bidraget har inte lika 

hög naturlig benägenhet att ta steget utan hjälp. I undersökningen av nyföretagande i 

Dalsland år 1999 har andelen bidragstagare minskat med tolv procent jämfört med år 

2001. Det kan samtidigt tyda på att arbetslösheten har minskat. Ytterliggare en orsak 

kan vara att företagarna år 2001 var mer initiativrika. 

 

Över hälften av företagarna år 2001 förhöll sig positiva till att lönsamheten och 

marknadsandelarna skulle öka i framtiden, eftersom konjunkturen sakta börjar peka 

uppåt. Vid telefonkontakterna angav ett flertal av respondenter att de hoppades på en 

förbättring fast det kanske inte kommer att bli så, därav den positiva framtidstron i 
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dagens lågkonjunktur. Företagarna i 1999 års undersökning var mer positiva vilket kan 

förklaras med den dåvarande högkonjunkturen.  

 

Vid frågorna i enkäten som handlade om lönsamheten samt framtida marknad, var det 

interna bortfallet högre än vid tidigare frågor. Det kan bero på att de första frågorna i 

enkäten är rutinfrågor och därför enklare att besvara. När man kommer ner till frågorna 

angående företagets budget och lönsamhet kan det finnas ett motstånd mot att ange 

uppgifter om hur det står till med företaget. Om företaget går dåligt vill man inte delge 

utomstående dessa uppgifter. 

 

Många av de företagare vi pratat med per telefon menade att det var självklart att 

företaget ska växa. Andra ansåg att de inte ville att företaget skulle växa eftersom de var 

beroende av heltidsjobb vid sidan av och därför inte hann lägga ner med tid på 

företaget. Ett annat perspektiv på varför man inte vill att företaget ska växa är den 

ekonomiska biten. Det kan bli kostsamt att finansiera en företagsexpansion med lån. 

Som regel får småföretagarna också högre ränta än större företag eftersom riskerna är 

högre. Utöver större lokaler behöver företaget anställa kompetent personal, vilket bara 

det är en svårighet. 
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6 Slutkommentarer 
 

Innan studien påbörjades hade författarna en klar uppfattning om vad undersökningen 

syftade till. Under arbetets gång förändrades uppfattningen eftersom vår syn på 

nyföretagande inte stämde överens med undersökningen från Arbetslivsinstitutet Väst. 

Undersökningen vi utfört mäter i första hand nyregistrerade företag, vilket inte är det 

samma som genuint nystartade företag. Innan arbetet började hade författarna en tro om 

att informationen var lättillgänglig och att det fanns ren statistik över genuint nya 

företag. Det visade sig dock att så inte var fallet, eftersom PRV endast tillhandahåller 

register om nystartade och ombildade företag. Dessa går inte att särskilja utan 

omfattande samkörningar mellan olika myndigheter.  

 

De slutsatser författarna kan dra från undersökningen är att män fortfarande dominerar 

nyföretagandet på arbetsmarknaden. Det kommer att ta lång tid innan andelen kvinnor 

kommer upp i samma nivå. Regeringen har här ett ansvar för att gynnsammare 

förhållanden för kvinnor uppnås. Den vanligaste åldern bland företagarna i Dalsland 

ligger på 41-50 år, vilket inte är så förvånande eftersom många yngre söker sig till 

storstadsregionerna, i och med en flytt i samband med studier. Eftersom det inte finns 

närhet till högskolor/universitet är det en bidragande orsak till den låga 

utbildningsnivån. Författarna anser att utbildningsnivån är väldigt viktig vid 

företagsstarten samt har betydelse för företagens inställning till expansion. 

Respondenterna ansåg att styra sig själv var det starkaste skälet till att starta eget. Detta 

kan också tyda på att det är inom denna grupp som de ligger som inte fått starta-eget 

bidragen. Trots lågkonjunkturen är företagarna relativt positiva i det kortsiktiga 

perspektivet, medan framtidstron är mera osäker. Vad gäller expansion av företagen 

finns det bland respondenterna delade meningar. En del tycker det är självklart att växa 

medan andra inte har företaget som heltidssysselsättning och därför finns inget 

utrymme för expandering. Detta har framkommit genom samtal med de respondenter 

som inte besvarat enkäten skriftligen. En följdfråga i anknytning till expansionsfrågan 

hade medfört att författarna kunnat dra djupare slutsatser.  
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Saker som kom dykt upp under arbetets gång och som författarna vill poängtera kan bli 

en förbättring av materialet från Arbetslivsinstitutet Väst till nästkommande år är: 

• Märk upp alla enkäter med kodnummer, så att kodnummer kopplas samman med 

företag vid sammanställningen. 

• Förbättra enkäten genom att plocka bort vissa Orelevanta frågor, till exempel 

frågeställningen angående starta-eget bidrag, eftersom ALI Väst får utdrag från 

PRV:s företagsregister. Vilket betyder att bland dessa företag finns de som haft 

företaget i många år. 

 

Förslag till framtida studier 

Den ekonomiska tillväxten är viktig för att få igång den svenska ekonomin. Därför 

anser författarna att det är ett ämne att spinna vidare på. I dag ligger fokus på de stora 

företagen, medan de mindre företagen kommer i skymundan. Trotsallt är det 

småföretagarna som bidrar till att öka den ekonomiska tillväxten i Sverige, både genom 

att nya företag startar samt att befintliga företag expanderar. 
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Företag:

2001-1

Företagsledare/ägare

D D1.Leds företaget aven man eller en kvinna?

2.Vilket år är du född?

3. Vilken nationell bakgrund har du?

4. Vilken utbildningsnivå har du?

D
Grundskola

Man Kvinna

D D
Utländsk Svensk

D D D .

Gynmasium Universitet/Högskola Almat (Folkhögskola exv)

5. Av vilken anledning startade du företaget?

Jag var arbetslös D
D
D
D
D

Jag trivdes inte med mitt arbete

Jag ville styra mig själv

Jag var intre~seradav arbetsområdet

Jag ville tjäna pengar

6. Driver du verksamhet i företaget idag? D
Ja

D
Nej

7.0m du inte driver företaget, vad gör du idag?

D
Arbetslös

D
Studerar

D
Al1ställd

D
Almat

Företagsstart

8. Gick du en Starta-Eget-Utbildning i samband med företagsstart?

9. Hade du Starta-Eget-bidrag i samband med företagsstart?

Var god vänd!

D D
Ja Nej

D D
Ja Nej



200 l-l

Företaget idag

10. Hur många är "fast anställda" i företaget? - personer Är emnansföretagare D

11. Hur många är sysselsatta i företaget utöver de "fast anställda"?
årsarbetare

(räkna in tex säsongsanställda och tillfållig personal).

12. Hur mycket omsätter företaget? kronor/år

13. Hur är företagets lönsamhet om du jämför med din budget vid start?

D D D D D
Mycket sämre Sämre Som budget Bättre Mycket bättre

14. Förväntar du dig en förändring av lönsamheten under de närmaste åren?

D
En försämring

D
Ingen förändring

D
En förbättring

15. Var har företaget sin huvudsakliga marknad?

D D D D
Lokalt I Sverige Utomlands Kombination (1okal,svensk & utländsk).

16. Förväntar du dig en förändring av företagets marknad under de närmaste åren?

D D D D
Ja, ö/ming Lokalt I Sverige Utomlands Kombination

17.Vill du att företaget skall växa/expandera? Ja D
DNej

18. Hur många räknar du med att anställa under det närmaste året?

19. Om företaget utvecklas som du vill, hur många anställda har du då om tre år? -

Ingen förändring D
D D D D

Ja, minskning Lokalt I Sverige Utomlands Kombination



200] -]

20. Deltar företaget i något nätverk?

D
Ja, mer än ett

D D
Ja, ett Nej

21. Anser du att det är viktigt att delta i nätverk?

Omja, i så fall vem?

Ägare/:företagsledareinom områden:

Medarbetare inom områden:

Kommentarer:

Tack för din medverkan!

D D D D D
Nej intealls Nej varkeneller Ja Ja, mycket

22. Harföretagetbehovav kompetensutveckling? Ja D
Nej D
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