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Sammanfattning 
 
Nyföretagande är viktigt eftersom det påverkar sysselsättningen och tillväxten i Sverige 
positivt. I och med att nyföretagandet har minskat de senaste åren anser vi att 
nyföretagande är ett aktuellt och intressant ämne. Denna uppsats syftar till att skapa 
förståelse för viktiga faktorer som kan påverka nyföretagande i Sverige och förklara hur 
och varför de kan påverka nyföretagandet. Studien har utförts i form av personliga 
intervjuer med tre företagare inom konsultbranschen i Luleå. Analysen baserar sig på 
intervjuerna med de berörda företagarna samt på referensramen. 
 
Även om studien har visat att finansieringen inte var en avgörande faktor vid 
företagsstarten har starta eget bidraget varit betydande eftersom företagarna sett det som 
att samhället accepterat deras affärsidéer och verksamheter. Det har även framstått som 
om det är mycket betydelsefullt för nyföretagaren att ha en befintlig kundgrupp, 
arbetslivserfarenhet och ett väl utvecklat nätverk redan vid företagsstarten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
New business start-ups are important because they affect employment and growth in 
Sweden positively. As there has been a decrease in new business start-ups in the past 
few years, we find it an interesting subject to study. The purpose of this essay is to 
create an understanding of important factors that can affect new business start-ups and 
explain how and why these factors can affect it. This study was carried out through 
personal interviews with three business owners within the line of consulting in Luleå. 
The analysis is based on the interviews and the frame of reference.      
 
Even though the study as shown that financing hasn�t been a determining factor at the 
business start-up, the start-up-contribution was considerable because of society�s 
approval of the company�s business concept and activity. It has also been shown that it 
can be very important for the entrepreneur to already have an existing clientele, a well 
developed network and experience at the business start-up.  
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1 Inledning 
 

 ppsatsen vänder sig till personer som vill starta eget företag men även andra som 
är intresserade av nyföretagandets utveckling, till exempel politiker och 

beslutsfattare. Arbetet är utfört genom ett antal fallstudier av nystartade företag i Luleå 
kommun och vår förhoppning är att våra slutsatser ska ha relevans för nyföretagandet 
generellt i Sverige. Detta kapitel ger en bakgrund till uppsatsen där läsaren får veta 
varför det är viktigt med nyföretagande och därefter följer en problemdiskussion som 
mynnar ut i ett syfte som anger vad detta arbete avser att åstadkomma.  

1.1 Bakgrund 
 
Hult och Odéen (1980) menar att de flesta nyetablerade företag är små. Vidare säger de 
att småföretagen har en framträdande roll i det svenska näringslivet och att de har en 
stor betydelse för den regionala utvecklingen. Inte minst på små orter har de en 
avgörande betydelse för utkomstmöjligheterna1 och för dessa orters möjligheter att 
bibehålla och öka sin livskraft. De menar även att en ökad småföretagsamhet medverkar 
till en jämnare fördelning av resurserna i samhället som helhet och till en 
tillfredställande sysselsättnings- och servicenivå för medborgarna. Småföretagen fyller 
också en väsentlig funktion som underleverantör och legotillverkare till större inhemska 
och utländska företag. Johannisson och Lindmark (1996) menar att intresset för den 
svenska företagsamheten har ökat markant under 1990-talet eftersom insikten om 
småföretagens betydelse för förnyelse och sysselsättning i alla landets delar har ökat. De 
förklarar detta med att stora förhoppningar ställdes på småföretag och småföretagare 
som förnyare av näringslivet och som skapare av ny sysselsättning på grund av 1990-
talets rådande arbetslöshet.  
 
Lövgren (2002-05-21)2 återger Bergströms syn på hur småföretag bidrar till tillväxt. 
Bergström menar att kommuner med en låg andel av småföretag hade, i början av 1990-
talet, generellt lägre tillväxt efter omkring fem år än vad kommuner med högre andel 
småföretag hade. Johannisson och Lindmark (1996) menar att småföretag finns och 
behövs på varje plats även om det främst är i landets mer perifera delar som 
småföretagen svarar för en stor andel av de nya arbetstillfällena. I vissa 
glesbygdsregioner skapade småföretagen under andra hälften av 1980-talet närmare 90 
procent av alla nya arbetstillfällen i det privata näringslivet. I den andra extremen 
återfanns bruksregioner, där småföretagen blott bidrog med 20 procent av de nya 
arbetsplatserna.  
 
Enligt statistik från Jobs and Society (Svenska Dagbladet, 2003-03-26) minskar 
nyföretagandet i Sverige vilket är allvarligt för svenskt näringsliv eftersom det enligt 
ovan påpekats att det är mycket viktigt med nyföretagande och en hög andel småföretag 
för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.  

                                                        
1 Med utkomstmöjliget menas möjlighet till uppehälle och försörjning (Hässelberg & Allén, 1983). 
2 Lövgren, S. (2002-05-21). Småföretagare skapar tillväxt. Göteborgs Posten 
 

U 



INLEDNING 
 

 2 

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Hult och Ohlson (1999) finns det många olika skäl till att människor drömmer 
om eller startar eget företag. Personen kanske vill tjäna mer pengar, vara sin egen chef, 
ha flexiblare arbetstider, pröva den egna kapaciteten eller pröva en idé. Trostek (2000) 
går längre och menar att nyföretagande inte bara handlar om att tjäna pengar utan att det 
är viljan att förverkliga sina idéer och att möta en utmaning som är den verkliga 
drivkraften. Starta eget blir därmed mer en livsform enligt honom. Björk-Larsson och 
Lundström (1999) har en liknande uppfattning, de anser att friheten att styra sig själv 
och den utmaning som ligger i detta upplevs som den främsta drivkraften av många 
företagare.  
 
Kullstedt och Melin (2002) menar att en person kan ha fattat ett mycket viktigt beslut 
när han bestämt sig för att starta ett eget företag istället för att vara anställd. Beslutet 
kan få stora konsekvenser både för honom själv och hans omgivning. Björk-Larsson & 
Lundström (1999) instämmer att det är ett beslut som på många sätt kan påverka sättet 
att leva. Det handlar både om frihet och ansvar. Kullstedt och Melin (2002) anser därför 
att det kan vara bra om personen tänker igenom sitt beslut, tar god tid på sig och 
förbereder sig ordentligt innan han tar steget fullt ut och släpper en fast anställning. Det 
kan enligt dem vara oerhört krävande att vara egen företagare idag. Under långa 
perioder kan företagandet innebära mycket stora arbetsinsatser. Familjelivet kan bli 
lidande och företagaren kan få ytterst lite tid över för vänner och fritidsaktiviteter. 
Företagaren riskerar sina privata tillgångar och i värsta fall kan allting han byggt upp 
under många år snabbt gå förlorat. De menar samtidigt att det kan vara mycket 
stimulerande att driva sitt eget företag. Företagaren får själv sätta sina mål och kan 
sedan arbeta efter �eget huvud� för att nå dessa mål. Om det går bra får personen själv 
äran och kan bli förmögen. 
 
Wiklund (1998) anser att grunden till framgång som företagare finns hos företagaren 
själv och bara där, hans motivation är nyckeln. Westerberg (2001) menar att personen 
behöver skapa förtroende för sig själv, sin produkt och sitt företag. Även om företagaren 
har de bästa förutsättningarna i övrigt, en bra affärsidé, ett startkapital och utmärkta 
resurser, så står och faller företaget med honom menar Björk-Larsson och Lundström 
(1999).  
 
Enligt Olofsson (1996) finns det ett betydande samhällsintresse för de mindre 
företagens kapitalförsörjning. Vidare menar han att nystartade företag har problem med 
att få tillgång till finansiella resurser. Malmqvist (2002-01-30)3 håller med Olofsson och 
anser att ett av de problem som en nyföretagare kan ställas inför är just att skaffa ett 
startkapital. Att få ett banklån från banken kan vara svårt. Olofsson (1996) menar ändå 
att bankerna fått en större betydelse för de mindre företagen under senare år. Enligt 
Malmqvist (2002-01-30) satsas det dock en hel del på att försöka få igång nya företag i 
Sverige. Nutek, Sic, Nyföretagarcentrum och ALMI är några av de organisationer som 
arbetar med olika typer av stödinsatser. Ett stöd som ges är starta eget-bidraget4.  
                                                        
3 Malmqvist, P. (2002-01-30). Starta eget-bidrag en idé som tyvärr slår fel. Computor Sweden 
4 För att vara berättigad till bidraget krävs det, i stora drag, att personen fyllt 20 år, är eller riskerar att bli 
arbetslös samt att hon eller han är registrerad vid arbetsförmedlingen som arbetssökande.  För de 
stödområden som finns i Sverige gäller dock inte kravet på arbetslöshet eller risk för arbetslöshet. 
Norrbotten är ett av dessa stödområden. Den sökande måste bedömas ha goda förutsättningar att bedriva 
näringsverksamhet och företagsidén måste bedömas få en tillfredsställande lönsamhet och ge 
bidragsgivaren en varaktig sysselsättning. 
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En annan viktig faktor enligt litteraturen är företagets marknad. Lundén och Svensson 
(2000) påstår att företagets marknad teoretiskt sett består av alla människor och företag 
på jorden. Men naturligtvis måste företaget välja ut en mindre kundgrupp. Det handlar 
om selektering beroende på kundernas olika behov. Ett litet nystartat företag kan inte 
hantera så många kunder och det är därför bra om företagaren fokuserar på ett eller ett 
fåtal segment för att senare kunna utvidga kundkretsen. De anser att det är bättre att 
företagaren lyckas med att få en bra täckning inom en liten grupp än en gles täckning i 
en stor grupp. Annars kommer företagets egna resurser, enligt Normann (1975), inte att 
räcka till för att behärska marknaden. 
 
Björk-Larsson och Lundström (1999) menar att ett litet företag är speciellt beroende av 
goda kontakter med människor i omvärlden, personer som talar väl om företaget, 
rekommenderar det och som kan fungera som stöd och extra resurser. Jonsson (1996) 
menar att det är särskilt viktigt för nystartade företag att ha ett väl uppbyggt nätverk 
eftersom företaget kanske inte har råd att anlita dyra konsulter. 
 
Bergström och Lumsden (1993) menar att det syns tydligt på företagarens sätt att leda 
och styra ifall företagaren arbetat inom samma bransch tidigare. Enligt Bergström och 
Lumsden (1993) använder sig erfarna företagare inte lika mycket av hjälpmedel som till 
exempel avancerade budgetar. De erfarna företagarna planerar heller inte lika mycket 
som oerfarna företagare.  
 
Eftersom det är viktigt med nyföretagande och eftersom nyföretagandet i Sverige för 
närvarande minskar anser vi det intressant att försöka förstå viktiga faktorer som kan 
påverka nyföretagandet. Har finansieringen en betydande roll? Hur viktigt är stödet från 
familj, släkt och vänner? Hur betydelsefullt är ett stort socialt nätverk för företagaren? 
Hur viktigt är det med branscherfarenhet för att starta ett företag? I vilken utsträckning 
har etablerad kontakt med marknaden betydelse för nyföretagande? 

1.3 Syfte 
 
Våra syften med arbetet är att skapa förståelse för nyföretagande genom: 

• Att beskriva viktiga faktorer som kan påverka nyföretagande.  
• Att förklara hur och varför faktorerna kan påverka nyföretagande.   

1.4 Avgränsningar 
 
En av de viktigare faktorerna när ett företag startas är att den blivande företagaren har 
en bra affärsidé. Affärsidén är basen för verksamheten och företagets existens. Den talar 
om vilket behov företaget skall fylla och vilken uppgift företaget har på marknaden. I 
denna uppsats har vi förutsatt att alla företag som startat har en affärsidé och därför inte 
tagit upp denna som en enskild faktor, utan fokuserat på faktorer som följer när en 
affärsidé existerar. 
 
Varje år startar ett stort antal företag upp sin verksamhet. I startskedet finns det många 
olika faktorer som påverkar den blivande företagaren. En av de faktorer som påverkar 
nyföretagande är allmänhetens attityder till företagare och företagandet. En annan är 
företagarens personlighet och behov av självförverkligande. Detta är två faktorer som är 
svåra att undersöka på ett bra sätt och vi har därför valt att inte fokusera på dessa. 
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2 Metod 
 

 i vill med metodavsnittet ge läsaren en inblick i valda metoder. I inledningen 
kommer vi att redovisa och förklara de undersökningsansatser som vi anser vara 

mest användbara för vårt syfte. Vi kommer sedan att ge en beskrivning av den metod vi 
använt oss av och hur metoden genomförts samt redogöra för de eventuella problem 
som metodvalen har medfört och hur vi har handskats med dessa problem. 

2.1 Undersökningsansats  
 
Zikmund (2000) anser att ett arbete kan bestå av en deduktiv eller en induktiv ansats. 
Utgår skribenten från empiri och erfarenhet för att etablera ett generellt påstående på 
basis utifrån observationer och speciella fakta, använder han sig av en induktiv ansats. 
Vi har utgått ifrån redan befintliga teorier och modeller och sedan testat det på 
verkligheten, därmed har vi använt oss av den deduktiva ansatsen (Zikmund 2000).  
 
Vilken undersökningssansats författaren väljer, menar Zikmund (2000), beror på syftet 
med arbetet och vilken karaktär författaren har på frågeställningarna. Enligt honom 
finns det två olika sätt att bearbeta och analysera data beroende på vilken kunskap 
författaren söker och hur problemet har preciserats. Dessa metoder är kvantitativ och 
kvalitativ. Båda metoderna syftar till att ge ökad förståelse för det som undersöks. 
Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) är kvalitativa undersökningar sådana där författaren 
samlar in, analyserar och tolkar data som inte meningsfullt kan kvantifieras, det vill 
säga uttryckas i sifferform. Kvalitativa undersökningar är enligt dem oftast upplagda 
som fallstudier eller survey-undersökningar med små urval. Kvantitativa studier är 
sådana där det insamlade materialet uttrycks i sifferform (kodas) också analyseras 
kvantitativt. Större survey-undersökningar, experiment och tidsserie-analyser har 
vanligen en kvantitativ inriktning hävdar Lekvall och Wahlbin (1993). Eftersom vi i vår 
studie ville veta mycket om få nystartade företag har vi valt att använda oss av den 
kvalitativa ansatsen. Det är enligt Zikmund (2000) den ansats som används mest när 
författaren gör undersökningar inom företagsekonomin.  Det vi har undersökt är viktiga 
faktorer som kan ha påverkat de nystartade företagen vilket krävde att vi fick en djupare 
inblick i företagarens situation. Det var då viktigt för oss att få en bra och personlig 
kontakt och kunna föra en dialog med den undersökta företagaren. Vi skulle inte ha fått 
ut den djupa och detaljerade information vi behövde om vi använt oss av en kvantitativ 
ansats eftersom nyföretagaren och orsaker till nyföretagande kan påverkas av en mängd 
olika faktorer, vilka kan variera från företagare till företagare.   
 
Lekvall och Wahlbin (1993) menar att författaren kan välja olika ansatser beroende på 
vilket syfte han har med undersökningen. Är syftet att jämföra olika förhållanden på 
bredden en viss tidpunkt är en tvärsnittsansats den mest lämpliga ansatsen. Vi ville 
studera, beskriva och analysera olika faktorernas påverkan på nyföretagande på djupet 
vilket gjorde att vi valde fallstudier som vid denna typ av syfte, enligt Lekvall och 
Wahlbin (1993), är den bättre undersökningsansatsen. Genom fallstudien kunde vi gå in 
på djupet och få en detaljerad och mångsidig beskrivning från våra informationskällor, 
det vill säga de nystartade företagen.   

V 
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2.2 Litteraturstudie 
 
Vi har tittat på litteratur som erhållits genom sökdatabaserna Lucia och Affärsdata som 
finns vid Luleå tekniska universitetsbibliotek. Vi har använt sökord som nyföretagande, 
starta eget, eget företag, företagande och företagsamhet, venturing och bootstrapping. 
För att få fram vetenskapliga artiklar sökte vi via sökmotorer som EBSCO och Journal 
of Business Venturing på artiklar som vi fått fram genom andra referenser och genom 
tips från vår handledare Malin Malmström.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Vi har använt oss av personliga intervjuer som vi gjort med ägaren i olika nystartade 
företag. För att företagarna som vi intervjuade skulle ha faktorerna som påverkat dem 
färskt i minne, valde vi att avgränsa oss till företag som startade under året 2002. Vi 
anser att personliga intervjuer var nödvändiga för att vi skulle få en bra kontakt med de 
företagare som intervjuades. På grund av det ovan sagda och att vi personligen har svårt 
att ta oss vida kring valde vi att avgränsa oss till att endast undersöka nystartade företag 
inom Luleå kommun. I Luleå kommun finns ett antal olika branscher och för att kunna 
dra rimliga slutsatser valde vi att avgränsa oss till en specifik bransch, nämligen 
konsultbranschen. Vi valde konsultbranschen eftersom det är en intressant bransch (se 
avsnitt 2.4). För att uppnå ytterligare jämförbarhet bestämde vi oss för att endast titta på 
företag som valt att starta aktiebolag eller handelsbolag eftersom vi trodde att vi då 
lättare skulle hitta företagare som arbetar på heltid i sitt företag, det vill säga att 
företagaren inte har företaget som en bisyssla. Företagare som arbetar på heltid i sitt 
företag tror vi har lättare att applicera innebörden av termer som finansiering, marknad 
och så vidare på sin verksamhet. Efter att vi genomfört och sammanställt intervjuerna 
skickade vi e-post till alla tre respondenter för att få svar på vissa saker som behövde 
förtydligas och utvecklas ytterligare.  
 
Vi har valt att inte analysera den bakomliggande orsaken till varför företagarna startat 
sina företag då vi anser att denna faktor inte är relevant ur syftessynpunkt. Vi tog med 
orsak till företagsstart i empirin för att ge läsaren en bättre förståelse om vilken typ av 
drivkraft företagarna har. 

2.4 Val av fallstudieobjekt 
 
Vi ville undersöka nystartade företag i en speciell bransch inom Luleå kommun. För att 
inte få allt för långt avstånd till företagaren och för att se att företagen uppfyllde våra 
�krav� valde vi själva ut företagen från en lista över nystartade företag. Denna lista fick 
vi av Priora, men den var från början framställd av Patent och registreringsverket. 
Listan var på nästan 800 företag, men det var inte många företag som var aktiebolag 
respektive handelsbolag. Vi var tvungna att göra ytterligare avgränsningar då många 
företag inte var aktiva till 100 procent. Det fanns ett antal branscher att välja mellan, 
varav en var konsultbranschen. Vi ansåg att konsultbranschen var mest intressant 
eftersom det är en bransch som är populär just nu eftersom det just nu är många 
företagare som startar sina företag i konsultbranschen. Det är även en bransch där vi kan 
tänka oss arbeta i framtiden.    
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2.5 Metodproblem 
 
För att ha god validitet måste forskaren enligt Patel och Davidson (1994) veta vad han 
avser att undersöka. Vidare menar de att forskaren även måste veta att undersökningen 
genomförts på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att han måste veta om undersökningen 
har god reliabilitet.  

2.5.1 Validitet  
 
Det första problemet vi stötte på var att listan vi fick tag på inte bara visade nystartade 
företag, utan nyregistrerade företag. Detta innebar dels att företagarna inte behövde vara 
nyföretagare och dels att uppstartningsåret inte stämde, vilket gjorde att det var svårt för 
oss att direkt utifrån listan se vilka företag som var lämpliga för vår undersökning. Detta 
förde med sig att det tog lite längre tid att välja ut företagen i och med att vi fick ringa 
runt till företagarna och kontrollera om de uppfyllde våra krav. Detta tillvägagångssätt 
uppfattar vi ha säkerställt att lämpliga respondenter för denna uppsats syfte valdes. Det 
andra problemet vi ställdes inför var företagens brist på tid. När företagen var så pass 
nystartade hade företagarna lite svårt att ställa upp på intervjuer, på grund av tidsbrist. 
Vi valde dock företag som inte uppgav tidsbrist, både på grund av tillgänglighet och på 
grund av att vi skulle få utförliga svar. Brist på tid hos en företagare kan bero på att de 
faktorer som vi undersöker orsakar tidsproblemen. Detta kan göra att undersökningens 
resultat kan bli missvisande, men detta är något som vi inte kan uttala oss om då vi inte 
hade möjlighet att intervjua dessa personer och därmed inte kunde påverka valet av 
respondenter på det sättet.  
 
För att försöka öka validiteten i vår uppsats har vi jämfört vårt syfte med empirin i ett 
försök att kontrollera om vi undersökt det vi enligt vårt syfte avsåg att undersöka (Patel 
och Davidson, 1994). Eftersom vi sökt den person som startat upp företaget för att få 
veta vad som påverkade just honom, var det enkelt att hitta rätt person i ett av de tre 
fallen då det endast fanns en ägare. De andra två företagen hade vardera två delägare, vi 
valde att endast intervjua en person i varje företag. I det ena företaget uppfattade vi 
delägaren som accepterade att delta i studien och som vi också intervjuade som den 
drivande i företaget vilket gjorde att vi ansåg honom som den mest lämpliga att 
intervjua. I det andra företaget hade delägarna arbetat tillsammans en längre tid samt att 
de är sambor, med detta som grund ansåg vi att det inte spelade så stor roll vem av dem 
vi intervjuade. De hade tidigare haft ett företag tillsammans vilket kan tyda på att de är 
samspelta och har liknade uppfattningar. Det kan argumenteras att personligheten hos 
dessa två delägare kan skilja sig åt och i sin tur påverka hur de uppfattar de olika 
faktorer som vi studerat. Men eftersom personlighet inte är i fokus i denna studie, eller 
utgjort ett urvalskriterium så menar vi att acceptansen till att delta i studien fick avgöra 
valet. Detta kan ha påverkat validiteten positivt då vi fick intervjua de personer som vi 
avsåg att intervjua (Patel och Davidson, 1994). 

2.5.2 Reliabilitet 
 
För att försöka öka reliabiliteten i arbetet använde vi oss av en bandspelare vid 
intervjuerna vilket gjorde att vi lätt kunde gå tillbaka och försäkra oss om att vi 
verkligen återgett respondenten rätt. En annan sak som kan ha verkat positivt på 
reliabiliteten var att vi vid intervjun var två stycken som utöver bandspelaren 
antecknade. 
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För att inte glömma bort hur vi uppfattat respondenternas svar renskrev vi intervjuerna 
direkt efter de var genomförda. (Yin, 1994) 
 
En sak som kan ha påverkat reliabiliteten negativt var att de kompletterande frågorna 
som ställdes via e-post gjorde att vi inte kunde se respondentens uttryck eller reaktioner 
vid frågorna. Vi tror inte att detta har påverkat undersökningens resultat i och med att de 
kompletterande frågorna till stor del handlade om förtydliganden av tidigare ställda 
frågor. En annan sak som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är intervjuareffekten, 
det vill säga att styra respondenten. Vi gjorde så gott vi kunde och försökte vara så 
neutrala som möjligt för att undersökningens resultat skulle bli tillförlitligt (Patel och 
Davidson, 1994). Ett annat försök till att höja reliabiliteten var att vi valde att inte 
skicka ut frågeformuläret i förväg, för att företagarna inte skulle ges möjlighet att tänka 
igenom svaren noga och få fram en bättre �sanning� av vad som hände vid 
företagsstarten. Vi försökte även ställa frågor som var lätta att förstå för att undvika 
missförstånd. För att försäkra oss att vi uppfattat respondenternas svar korrekt skickade 
vi ut empirin för godkännande. Samtliga respondenter godkände det vi skrivit om dem i 
empirin, vilket också verkar för att höja reliabiliteten (Patel och Davidson, 1994). 
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3 Referensram 
 

 etta kapitel innehåller ett av de verktyg som gör att vi som författare kan tolka och 
analysera det aktuella problemområdet. Teorier kan sägas vara ett antal 

påståenden som försöker säga något om (till exempel beskriva eller förklara) 
förhållanden i verkligheten. Referensramen är vår sammanfattning av litteratur inom 
olika teoriområden. 

3.1 Faktorer som kan påverka nyföretagande 
 
Enligt litteraturen finns det flera olika faktorer som kan påverka nyföretagande. Viktiga 
faktorer bland dessa är finansiering (Olofsson, 1996), marknad (Johannisson och 
Lindmark, 1996) samt företagarens erfarenhet (Malmström, 2002) och nätverk 
(Johannisson, 1996), vilka vi redogör för mer ingående nedan.  

3.1.1 Finansiering 
 
Enligt Kullstedt och Melin (2002) krävs det startkapital för att starta ett företag. Ett 
återkommande tema, när det gäller nyföretagande och utveckling av småföretag, är 
enligt Olofsson (1996), bristen på finansiellt kapital. Hur mycket pengar som kommer 
att behövas anser Kullstedt och Melin (2002) beror på vilken typ av verksamhet 
företagaren planerar att starta och hur expansiv företagets utveckling kommer att bli. 
Det fordras exempelvis avsevärt mer finansiellt kapital att starta ett tillverkande företag 
med flera anställda jämfört med att successivt starta upp ett konsultföretag utan 
anställda. De menar också att det totala kapitalet som behövs består av investerings- och 
rörelsekapital5.  
 
Carter, Gartner och Reynolds (1996) konstaterade att företag som håller på att starta upp 
och företag som precis är nystartade ägnar stor del av sina aktiviteter till just 
finansiering. Enligt Lundén och Svensson (2000) behöver i stort sett alla företag låna 
kapital till sin verksamhet. De anser att det finns flera olika sätt att göra detta på och är 
noga med att påpeka att det är mycket viktigt att företagaren väljer rätt typ av 
kreditform. Enligt Olofsson (1996) råder det som sagt brist på finansiellt kapital och 
forskningens intresse gäller främst riskkapital6 men även kreditsituationen för de mindre 
företagen och bankernas roll i samhället har uppmärksammats. En annan intressant del 
av småföretagarnas finansiering är enligt Winborg (2000) finansiell bootstrapping, som 
kan vara ett sätt att skjuta upp företagets utbetalningar genom att exempelvis utnyttja 
extra leverantörskrediter eller förskott från kunder. Nedan presenteras först riskkapital 
följt av banklån, bootstrapping och sist stöd och bidrag som sätt att finansiera 
företagsstarten. 

                                                        
5 Investeringskapital är det kapital företagaren behöver för att kunna göra sina fasta investeringar i så 
kallade anläggningstillgångar. Rörelsekapital är det kapital som behövs för att betala löpande 
driftskostnader. 
6 Riskkapital motsvarar enligt Olofsson (1996) begreppet ägarkapital. Björk-Larsson och Lundström 
(1999) instämmer med Olofsson då de anser att riskkapital är det kapital som satsas i företaget av ägarna 
och vidare menar de att det kallas riskkapital eftersom kapitalet kan gå förlorat om företaget går med 
förlust.  

D 
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Riskkapital 
 
Olofsson (1996) menar att riskkapitalförsörjning dels handlar om utbudet och dels om 
efterfrågan av kapital. Vidare anser han att det finns två sätt att se på 
riskkapitalförsörjningens utbudssida. Vad gäller småföretagssektorn och dess  
kapitalförsörjning är den generella utgångspunkten enligt Olofsson (1996) att utbudet av 
riskkapital är för litet i förhållande till de (rimliga) behov som finns bland de mindre 
företagen på marknaden. Enligt detta synsätt föreligger det sålunda ett finansiellt gap, 
det vill säga utbudsunderskott. En alternativ syn innebär att den efterfrågan som kan 
uppfylla grundläggande krav från en investerares sida i allmänhet också kan erhålla sitt 
kapital.  
 
Det kan, enligt Olofsson (1996), allmänt konstateras att börsnotering sällan utgör ett 
finansieringsalternativ för små och medelstora företag. Detta innebär att de små och 
medelstora företagen saknar en möjlighet som står större och mer etablerade företag till 
buds. Detta gör att de mindre företagen hänvisas till andra kanaler varvid venture 
capital7, som är en formell investerare, utgör en möjlighet.  
 
Olofsson (1996) menar att det i den amerikanska ekonomin visat sig att affärsänglar, en 
typ av informella investerare, tar på sig en mer aktiv roll i de företag i vilka de placerar 
ett ägarkapital. Affärsänglarna har en stor betydelse framför allt i tidiga 
utvecklingsskeden. Han framhåller dock att utbudet av informellt riskkapital är relativt 
okänt i Sverige, även om en del studier har pekat på en förvånansvärt stor omfattning av 
fenomenet. En annan typ av informella investerare enligt Olofsson (1996) är närstående 
personer till företagaren, såsom släktingar, vänner och anställda, som i olika skeden av 
företagets utveckling tillhandahåller kapital. Enligt Olofsson (1996) visar olika studier 
att det saknas naturliga mötesplatser för investerare och projektmakare som söker 
finansiering, vilket är ett väsentligt problem när det gäller det informella riskkapitalet.  
 
Enligt Olofsson (1996) har det accepterats att det föreligger en kraftig underförsörjning 
av ägarkapital, även om det empiriska underlaget varit relativt svagt utvecklat ifråga om 
det antagna finansiella gapet8. Han framhåller också att det finns forskningsresultat som 
visar att det råder en betydande tveksamhet bland många företagare att söka 
ägarpartners och att denna tveksamhet inte minst bland små och medelstora företag är 
rätt omfattande. Olofsson (1996) anser att denna tveksamhet sannolikt har att göra med 
företagarnas intresse att själva kunna kontrollera sin personliga utveckling och 
företagets utveckling. 
  
Enligt Björk-Larsson och Lundström (1999) finns det statliga finansieringsmöjligheter 
inom vissa områden för att nya företag ska komma igång och bli livskraftiga. 
Nyföretagarlånet är det enda ekonomiska stöd som kan sökas av nya företag verksamma 
i alla branscher och geografiska områden. Nyföretagarlånet är enligt Olofsson (1996) ett 
exempel på hur staten försökt påverka riskkapitalförsörjningens utbudssida för att  
 
                                                        
7 Med venture capital avses enligt Olofsson (1996) riskkapital/ägarkapital med det tillägget att venture 
capital förutom kapitaldelen också uttalat innefattar management- och kompetenstillförsel, det vill säga 
ett mervärde. Ett venture capitalbolag gör i allmänhet minoritetsinvesteringar och har som affärsidé att 
efter en förädlingsinsats lämna engagemanget eller hitta en exit. Därmed skulle venture capitalfonder 
kunna betecknas som temporära partners.  
8 Finansieringsutredningen är ett undantag då de inte accepterat att det föreligger en kraftig 
underförsörjning av ägarkapital. 
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kompensera marknadens oförmåga och underlätta för enskilda personer att starta nya 
företag.  

Banklån  
 
Kredit på banken är sedan en lång tid, enligt Hult (1985), det dominerande externa 
finansieringssättet för små företag. Olofsson (1996) menar att forskningsintresset för  
lånefinansieringen har ökat sedan bankkrisen och den lågkonjunktur som präglades av 
1990-talets första år.  
 
Det har enligt Olofsson (1996) bekräftats att banken är en mycket viktig finansiell 
partner för företagen i allmänhet. Samtidigt konstaterar han att företagarna har en 
relativt kritisk bild av banken som affärspartner. Han menar att företagarnas kritiska 
bild grundar sig på att företagarna anser att bankerna har för dåliga kunskaper om de 
små företagens arbetsvillkor och att de är dåliga på att lösa små och medelstora företags 
problem. Enligt Lundén och Svensson (2000) är det en allmän uppfattning att det är 
svårt att låna pengar i bank. Men enligt deras erfarenhet är det precis tvärtom, de menar 
att det inte är några problem bara säkerheten och framför allt låntagaren är vettig. 
Lundén och Svensson (2000) menar att bankerna är brända på grund av kreditförluster 
som de dragit på sig på grund att de lånat ut pengar till olika personer med bristande 
betalningsförmåga. Bankerna måste samtidigt tjäna pengar, vilket de gör genom ränta 
på utlånade pengar. Björk-Larsson och Lundström (1999) anser att långivaren måste få 
ta del av och gå igenom en affärsplan9 för att kunna göra en bedömning10. Enligt Björk-
Larsson och Lundström (1999) krävs det också i regel att företagaren lämnar någon 
form av säkerhet för att få lån från banken. Några vanliga former av säkerheter är 
företagshypotek, pantbrev, värdepapper och borgen. 

Bootstrapping 
 
Enligt Winborg (2000) har empiriska undersökningar i många olika länder indikerat att 
små företag ofta har stora svårigheter med att finansiera sina företag. Att skaffa 
riskkapital och lån utifrån är enligt Björk-Larsson och Lundström (1999) inte de enda 
sätten att finansiera företagets verksamhet. Leverantörskrediter, leasing, factoring och 
förskott från kunder är några andra metoder för att skaffa sig krediter eller skjuta upp 
företagets utbetalningar, också kallat finansiell bootstrapping (Winborg, 2000).  
 
Winborg (2000) menar att målet med finansiell bootstrapping är att hitta olika lösningar 
för att kunna fylla företagets behov av resurser, då ofta med hjälp av att använda andra 
företags resurser. Det är alltså enligt honom en metod som används för att minimera 
eller helt eliminera behovet av lånat kapital för att kunna tillgodose företagets 
resursbehov. Enligt Freear, Sohl och Wetzel (1995) är finansiell bootstrapping ett verb 
som betyder att företagaren med hjälp av en metod kan få ta del av de resurser företaget 
behöver utan att använda några långsiktiga, externa finansiärer. Winborg (2000) 
fortsätter med att gå djupare genom att säga att det övergripande målet med finansiell  
 

                                                        
9 Enligt Björk-Larsson och Lundström (1999) kan en affärsplan sägas vara en beskrivning av hur 
verksamheten är tänkt att fungera, vad företaget planerar att göra samt inte minst, den ekonomiska 
utveckling detta ger upphov till. 
10 För att få låna pengar till sitt företag av en bank måste företagaren enligt Björk-Larsson och Lundström 
(1999) kunna övertyga långivaren om att företaget har möjligheter att utvecklas och tjäna pengar, annars 
kan inte långivaren få tillbaka sitt utlånade kapital med ränta. 
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bootstrapping är att företaget ska nå sina uppsatta mål samtidigt som de minimerar den 
finansiella utströmning som blir på grund av resursbehovet.  
 
I undersökningar som Winborg (2000) gjort framgår det att en stor andel av de 
nystartade företagen använder sig av finansiell bootstrapping. Detta sker bland annat 
genom att företagen lånar utrustning mellan varandra eller köper begagnat istället för att 
köpa nytt. De anställer personal som inte kräver marknadsmässig lön eller släkt och 
vänner som jobbar gratis och kan på så sätt få sitt behov av resurser i form av personal 
uppfyllt till en låg kostnad eller ingen alls. 

Stöd och bidrag 
 
Just vid starten av ett företag kan det enligt Lundén och Svensson (2000) vara svårt att 
bedöma hur företaget kommer att utvecklas och om det finns möjlighet att ta ut någon 
lön, då är bidrag ett välkommet tillskott. Enligt Björk-Larsson & Lundström (1999) 
finns det flera typer av statliga stöd och bidrag. Flertalet hanteras av NUTEK i 
samverkan med de regionala länsstyrelserna. Syftet är att främja näringslivets tillväxt 
och stödja teknisk forskning. Det finns också stöd av regional politisk karaktär, bland 
annat glesbygds- och transportstöd. 

3.1.2 Marknad 
 
Enligt Normann (1975) integreras företag med sin omgivning och därmed beror 
företagens överlevnadsförmåga och framgång på upprättandet av en fördelaktig balans i 
relationerna med omvärlden. Normann (1975) menar att balansen kan uppnås genom en 
typ av specialisering; företaget väljer ut en viss del av den yttre miljön, marknaden, och 
utför vissa typer av transaktioner med denna. Fortsättningsvis anser Normann (1975) att 
balansen blir ofördelaktig om konkurrenter väljer samma marknad och transaktionstyp 
och utvecklar en överlägsen förmåga eller om marknaden är för stor. Normann (1975) 
menar då att företagets egna resurser inte kommer att räcka till för att behärska 
marknaden. Är däremot marknaden för trång kommer den inte att vara tillräckligt rik på 
resurser för att hålla företaget vid liv.  
 
Johannisson och Lindmark (1996) anser att access till marknaden är en förutsättning för 
framgång som företagare. Vidare menar de att företagare avklarat ett stort hinder i 
företagarkarriären om de redan vid etableringen har en rejäl kundorder. Denna 
kundorder kan sedan hjälpa företagaren på flera sätt, till exempel genom att motivera 
leverantörer eller finansiärer att ge kredit och till att skaffa ytterligare kunder. 
 
När ett företag ska startas upp är det enligt Carter et al (1996) många aktiviteter 
företagaren ägnar sig åt, såsom finansiering, att hitta potentiella kunder, planera 
verksamhetsåret, anställa personal, köpa utrustning och så vidare. En kritisk aktivitet är 
enligt Gatewood, Shaver och Gartner (1995) att hitta potentiella kunder, det vill säga att 
det finns en marknad för just hans företag. Om en potentiell företagare ägnar mycket tid 
åt att planera men inte tid till att hitta potentiella kunder kan det nya företaget inte 
överleva. Thordén (2001) håller med om att en viktig faktor i företagarens förberedelser 
är arbetet med att lokalisera kunden. Hon menar att det, beroende på vilken verksamhet 
företagaren är verksam i, ofta blir en självklarhet hur det geografiska området kommer 
att se ut. Det är enligt Thordén (2001) exempelvis mindre troligt att en kund kommer att 
resa från Pajala till Växjö för att klippa sig eller köpa pizza.  
 



REFERENSRAM 
 

 11

 
Enligt Johannisson och Lindmark (1996) är den knytning som företagaren och företaget 
har till en viss plats en unik social resurs för de flesta småföretag, åtminstone i Sverige. 
Johannisson och Lindmark (1996) menar att många företagare etablerar sina företag på 
den ort där företagarna känner sig hemma, vilket gör att de flesta företag förblir på den 
ursprungliga lokaliseringsorten. 
 
Porters 5-faktor modell 
 
Även om den relevanta omgivningen är väldigt bred och omfattar både sociala och 
ekonomiska faktorer är nyckelfaktorn i ett företags omgivning enligt Porter (1980) 
marknaden i vilken företaget konkurrerar. 
 
Konkurrensen på en marknad har enligt Porter (1980) sina rötter i den underliggande 
ekonomiska strukturen och går bortom befintliga konkurrenters beteende. Han anser att 
konkurrens på en marknad beror på fem grundläggande konkurrensfaktorer (se figur 1). 
Målet med konkurrensstrategi för ett företag är enligt Porter (1980) att hitta en position 
på marknaden där företaget bäst kan försvara sig emot de fem konkurrensfaktorerna 
eller kan influera dessa till sin fördel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Porters femfaktormodell  

Hot från potentiella etablerare 
Nyetablerare ökar enligt Porter (1980) kapaciteten på marknaden vilket gör att 
konkurrensen hårdnar. Nyetablerarna vill erhålla marknadsandelar och värdefulla 
resurser och dessa menar han tas från redan etablerade företag. Enligt Porter (1980) går 
priserna ned och kostnaderna upp i och med att konkurrensen hårdnar. Hur stor 
omfattning av nyetablerare det blir på marknaden beror enligt Porter (1980) på vilka 
etableringshinder det finns. Med etableringshinder menar Porter (1980) exempelvis 
stordriftsfördelar vilket innebär att redan etablerade företag har så låga kostnader att 
nyetablerarna har svårt att konkurrera med de etablerade företagens priser.    
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Intensiteten av konkurrensen på marknaden 
Porter (1980) menar att rivalitet bland redan existerande företag mer eller mindre finns 
hela tiden eftersom de tävlar om olika positioner på marknaden. Rivalitet uppstår enligt 
Porter (1980) på grund av att en eller flera konkurrenter känner sig pressade eller ser 
möjligheten att förbättra sin position. På de flesta marknader har ett företags 
konkurrensmedel synbar effekt på dess konkurrenter vilket leder till att konkurrenterna 
kontrar. Företagen är således ömsesidigt beroende av varandra. Enligt Porter (1980) är 
rivaliteten stor då det exempelvis är långsam branschtillväxt, höga  
nedläggningskostnader eller då det finns många eller jämbördiga konkurrenter på 
marknaden. 

Hot från substitut 
Enligt Porter (1980) är identifiering av substitutprodukter en fråga om att leta efter 
liknande produkter som har samma funktion som produkterna på marknaden. Han 
menar att det är en svår uppgift att söka efter substitut i och med att det kan leda till att 
den som letar kan komma långtifrån den ursprungliga marknaden. Porter (1980) anser 
att substitut begränsar en marknads potentiella lönsamhet genom att de hindrar 
företagen att ta ut för högt pris på sina produkter. Risken blir då enligt Porter (1980) att 
kunderna väljer substitutprodukterna istället. Ju mer attraktivt pris substituten har desto 
mer pressat blir företagsvinsterna. 

Köpares förhandlingsstyrka 
Köpare konkurrerar enligt Porter (1980) genom att pressa ner priserna, kräva högre 
kvalitet och mer service vilket leder till att köparna spelar ut företagen på marknaden 
mot varandra på bekostnad av marknadens lönsamhet. Köparens förhandlingsstyrka är 
kraftfull om exempelvis köparen köper stora volymer eller har full information om 
marknadens utbud. 

Leverantörens förhandlingsstyrka  
Leverantörer kan enligt Porter (1980) öka sin förhandlingsstyrka genom att hota 
köparna med högre priser eller reducerade kvaliteter på produkter och tjänster. Han 
menar att kraftfulla leverantörer genom sin förhandlingsstyrka kan pressa ner vinsten på 
en marknad som inte kan återhämta sig från kostnadsökningar då de i sin tur inte kan 
höja sina egna priser. 

3.1.3 Företagarens erfarenhet 
 
Studier av Holms och Nicholls (1998) har visat att företagarens tidigare utbildning 
påverkar företagarens sätt att planera ekonomin och olika rutiner i företaget. Ju högre 
utbildning desto mer formella rutiner använder företagaren. Detta tycker författarna 
stämmer bra eftersom finansiell planering och dylikt oftast lärs ut vid högre 
utbildningsnivåer.  
 
Malmstöm (2002) återger Cooper, Woo och Dunkelberg (1989) som menar att 
företagarens bakgrund kommer ifrån investeringar individen gjort i sig själv, ofta 
genom utbildning och yrkeserfarenhet. Lundström (1996) anser att tidigare 
yrkeserfarenhet inom den bransch vilken företagaren planerar att starta eget i är 
betydelsefull. Malmström (2002) återger Cooper, Gimeno-Gascon och Woo (1994) som 
menar att företagaren då kan besitta relevanta kunskapsbaser (till exempel kunskaper 
om produkter, processer och teknologi), erfarenhet och relationer (exempelvis speciella  
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kunder, leverantörer eller aktieägare) som ökar möjligheten att använda externa källor 
för att skaffa kompetens. Vidare menar de att denna speciella investering är kostsam att 
bygga upp från noll och att investeringen inte kan överföras utan förbindelse med 
personen som besitter investeringen. Johannisson och Lindmark (1996) menar att  
nyckelpersonen i ett litet företag är företagaren, vars erfarenhet och relation till 
omgivningen bestämmer företagets framgång.   
 
Malmström (2002) återger Cooper et al (1994) som menar att företagare som startar 
företag, som är nära relaterad till vad de gjort tidigare, besitter en väsentlig färdighet. 
De menar att sådana företagare är mer troliga att utveckla nätverksrelationer med 
leverantörer, distributörer och kunder.  
 
Malmström (2002) återger Gartner, Starr och Bhat (1998) som påstår att tidigare 
erfarenhet inte förutsäger om företaget blir framgångsrikt eller inte. Malmström (2002) 
återger även Starr och Bygrave (1992) som går längre och föreslår att företagare med 
erfarenhet kan handla vanemässigt vilket innebär att företagaren kan agera som han 
alltid har gjort, vilket inte alltid är det bästa.   

3.1.4 Företagarens personliga nätverk 
 
En företagsbildning kan enligt Björk-Larsson och Lundström (1999) ses som en 
beslutsprocess. De menar att stöd från omgivningen underlättar beslutsprocessen. Björk-
Larsson och Lundström (1999) menar att familj och arbetskamrater uppmuntrar 
företagaren och att framgångsrika företagare ofta fungerar som förebilder för den tänkta 
verksamheten. Det upplevda stödmotivet speglar omgivningens attityder och 
värderingar till småföretagandet som sådant menar Björk-Larsson och Lundström 
(1999). 
 
Enligt Thordén (2001) är kunderna företagarens största tillgång och ingår i deras 
personliga nätverk. Hon menar att företagaren kan be kunder om råd, testa nya idéer och 
så vidare och på så sätt bygga upp en gedigen relation. Thordén anser att detta även 
gäller företagets leverantörer. De har ett starkt eget intresse av att det ska gå bra för 
båda parter, är företaget lönsamt blir även leverantörerna lönsamma. Hon pekar också 
på att leverantören vid startskedet kan ge ekonomiskt stöd genom bland annat bra 
betalningsvillkor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Figur 2. Företagarens personliga nätverk 
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Johannisson (1996) definierar det personliga nätverket som företagarens kontakter och 
utbyten med andra individer utifrån ömsesidiga intressen. Liksom andra nätverk består 
det personliga nätverket enligt Johannisson (1996) av länkade parvisa relationer11. Vi 
definierar personligt nätverk som företagarens kontakter och utbyten med familj och 
vänner, kunder och leverantörer samt samarbete med andra företag utifrån ömsesidiga 
intressen. Johannisson (1996) anser att det personliga nätverket är särskilt viktigt för 
företagare eftersom dessa tar initiativ och risker på marknaden. Utifrån denna grundsyn 
menar Johannisson (1996) att småföretagens ägare, dennes personlighet och personliga 
förbindelser, uppenbarligen får en avgörande betydelse för företagarens agerande på 
marknaden. (Figur 2). 
 
Johannisson (1996) anser att både sociala och affärsmässiga förbindelser är viktiga för 
företagaren i den verksamhet som skapas. Med hjälp av ett välbalanserat personligt 
nätverk blir företagaren läraktig och företaget flexibelt. Affärsmässiga och sociala 
förbindelser syns enligt Johannisson (1996) vara varandras förutsättningar i samspelet 
många företag emellan och därtill lika viktiga. Johannisson anser att ett sådant utbyte 
kräver ömsesidigt förtroende vilket för med sig att affärsmässiga och sociala motiv vävs 
samman. Följden blir enligt honom bland annat att parterna inte bara blir intresserade av 
att vinna egna fördelar utan också av att motparten drar fördel av utbytet; båda ska tjäna 
på en affär. Johannisson (1996) menar att företagare kan göra varandra tjänster och vara 
intresserad av samarbete på grund av att företagarna till exempel lever och verkar på 
samma ort eller delar samma kulturella eller professionella bakgrund, därmed motiverar 
gemensamma värderingar till sammanhållning inom en viss grupp. (Figur 2). 
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang använder Johannisson (1996) begreppet 
affärsmässig dimension för att beteckna den aspekt på en förbindelse på marknaden som 
speglar förväntningar om direkt ekonomiskt utbyte. Utbytet gäller inte bara gängse 
insatsvaror eller produkter utan till exempel också de professionella råd �medpartnern� 
kan bidra med. Den sociala dimensionen omfattar enligt Johannisson (1996) andra 
motiv för att engagera sig i en utbytesrelation, till exempel att företagaren genom 
utbytet får sin personliga och sitt företags förmåga bekräftad och därmed sin självtillit 
förstärkt eller därför att samarbetet ger båda parter legitimitet. (Figur 3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figur 3. Personliga förbindelsers skilda funktioner 
 
 
                                                        
11 Med länkade parvisa relationer menar Johannisson (1996) relationer där båda parter vinner på 
relationen, där intressena är ömsesidiga. 
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Johannisson (1996) menar att det blir tydligt att en förbindelses sociala dimension utgör 
en potential, en särskild styrkefaktor när företagarna betraktas som fysiska personer i 
sitt personliga nätverk. Sociala förhållanden är, enligt honom, ofta både en källa till 
förbindelsen och en garanti för dess livskraft. Enligt Johannisson (1996) måste 
småföretagaren beakta både sociala och affärsmässiga aspekter i sitt affärsnätverk, i var  
och en av dess länkar, eftersom företagaren personifierar sitt företag. De sociala 
aspekterna gör därigenom affärsförbindelserna starka.   
 
Den sociala förbindelsen i det personliga nätverket kan enligt Johannisson (1996) 
innebära att företagaren av sentimentala skäl behåller exempelvis en leverantör trots att 
det finns bättre alternativ ute på marknaden. Vidare menar han att företagare vill verka  
oberoende men att de gärna tar emot råd från andra kollegor. Johannisson (1996) 
påpekar att etablerade företagare i regel välvilligt ställer upp som mentorer åt yngre 
kollegor. Detta beror ofta enligt honom på solidaritet inom gruppen, gemensam 
lokalisering, ren vänskap eller släktskap. Enligt Johannisson (1996) är företagandet en 
livsform för företagaren. Detta innebär att det handlar lika mycket om ekonomiska 
handlingar som sociala handlingar. Genom att företagaren bygger företaget kring sin 
person just med hjälp av det personliga nätverket menar Johannisson (1996) att det är 
motiverat att knyta den sociala orienteringen i förbindelser både till företagaren och till 
dennes företag. 
 
Johannisson (1996) anser att huvudpoängen med det personliga nätverkets tillämpning 
är att samspelet mellan de affärsmässiga och sociala dimensionerna i 
marknadsrelationer skapar relationernas potential. Denna speciella utvecklingskraft kan 
enligt Johannisson (1996) beskrivas på olika sätt. För det första, kan och vill företagare 
bara mobilisera det ömsesidiga personliga intresse och kunskapsutbyte, som är så 
centralt för bland annat (kommersiellt) nyskapande, i sociala relationer. För det andra 
anser han att väntjänster i en personlig relation kortsiktigt kan få väga över till den ena 
partens fördel, men att det på lång sikt jämnar ut sig. Ett exempel på en parts fördel kan 
vara att en leverantör fått en stödorder av affärsvännen i svåra tider. Kompensationen 
kan ske i form av strategiskt lika viktiga insatser i kundens intresse, till exempel en 
snabbleverans vid akut behov av en viss insatsvara där priset normalt är främsta 
konkurrensmedel. För det tredje anser Johannisson (1996) att det är rimligt att anta att 
aktörer som finner varandra sympatiska kommer att söka vägar för att utveckla 
relationen företagarna emellan.  Slutligen menar Johannisson (1996) att den 
organisatoriskt förslagne företagaren kan få vänner och bekanta att ställa upp utan 
kostnad. En nyetablerad företagare med små egna medel kan till exempel låna grannens 
verkstad för kvällsproduktionen eller vännens kundregister för sin marknadsföring.  
 
Den viktigaste resursen vid företagets etablering och utveckling är enligt Johannisson 
(1996) företagarens kontaktnät. Han menar även att de externa förbindelserna som 
knyts, till bland annat kunder, leverantörer och experter, är högst personligt beroende av 
företagaren, speciellt i det mindre företaget.  

3.1.5 Företagarens professionella nätverk 
 
Björk-Larsson och Lundström (1999) anser att ett bra professionellt nätverk innehåller 
en bra bankkontakt, en ekonomisk rådgivare samt en försäkringsrådgivare. Vi definierar 
professionellt nätverk som företagarens kontakter och utbyten med experter. 
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Enligt Thordén (2001) kan en företagare inte fungera alldeles ensam hela tiden. 
Företagaren måste ha ett nätverk omkring sig, människor som bryr sig om honom 
personligen, men även stöttar honom professionellt i sitt företagande. Kullstedt och 
Melin (2002) menar att företagaren själv kan skaffa kunskap som han inte redan 
besitter. Men vissa kunskapsområden tar för lång tid att lära sig om företagaren ska 
skaffa ny kunskap inom helt nya områden samtidigt som dessa förändras väldigt snabbt. 
Det är då svårt att hinna övervaka allt och hålla sig à jour. Thordén (2001) anser att det 
inför en företagsstart är absolut nödvändigt med en bra bankkontakt. Det är nästan ett 
måste att ha ett konto där företaget kan sköta sina in- och utbetalningar, men också för 
att ha tillgång till kompetent rådgivning. Hon menar att det inte är omöjligt att företaget 
behöver en checkkredit, ett lån för en investering eller lägga upp privata pensionsplaner 
och så vidare. Enligt Thordén (2001) kan det vara mycket värdefullt att lägga upp en bra 
relation redan från företagsstarten.  
 
En annan viktig person i företagarens professionella nätverk är enligt Thordén (2001) 
företagets revisor. Hon menar att de flesta företagare behöver professionell hjälp med 
bokföring och deklaration och att det då kan vara bra att, utöver revisorn, ha en 
redovisningskonsult. Redovisningskonsulten kan även ge praktiska tips och råd om hur 
företagaren ska hantera pengarna och planeringen på ett vettigt sätt. 
 
Enligt Thordén (2001) är Skattemyndigheten, Kronofogdmyndigheten, Länsstyrelsen 
med flera bra att ha i sitt nätverk. Av dem kan företagaren få god hjälp och rådgivning 
direkt från källan istället för att köpa tjänster av en specialist, myndigheterna finns där 
för företagarens och företagets skull.  

3.2 Analysmodell för nyföretagande 
 
Analysmodellen visar viktiga faktorer som kan påverka nyföretagande. Det finns vissa 
faktorer som är nödvändiga för att starta ett företag medan andra faktorer stödjer 
företagaren. För att nyföretagande skall uppstå måste företagaren ha de nödvändiga 
faktorerna. Det kan underlätta för företagaren att ha de stödjande faktorerna tillsammans 
med de nödvändiga faktorerna men de stödjande faktorerna kan dock inte ensamma leda 
till nyföretagande. (Figur 4) 
 
Finansiering och marknad är två faktorer som är nödvändiga för att kunna starta ett 
företag. Utan finansiering har företaget ingen grund att utgå ifrån. Finansiering krävs 
inte bara till investeringar såsom maskiner och inventarier utan även till att driva 
rörelsen framåt i form av rörelsekapital. När det gäller nyföretagandet kan startskedet 
finansieras genom riskkapital, banklån, bootstrapping samt stöd och bidrag. Ett företag 
som inte har en marknad har inga kunder och får därmed svårt att sälja sina produkter 
eller tjänster. Utan försäljning som genererar intäkter blir företaget inte långlivat. Porter 
(1980) menar att konkurrensen på en marknad beror på fem grundläggande 
konkurrensfaktorer, nämligen hot från etablerare, konkurrenter, hot från substitut, 
köpare och leverantörers förhandlingsstyrka. (Figur 4) 
 
De stödjande faktorerna är faktorer som underlättar företagarens arbete vid 
uppstartandet av företaget. Företagarens bakgrund kommer ifrån investeringar individen 
gjort i sig själv, ofta genom utbildning och yrkeserfarenhet. Om företagaren har tidigare 
erfarenhet från den bransch i vilken han tänker starta upp sitt företag i har han en god 
kännedom om hur branschen fungerar och kan således undvika att inte göra onödiga 
misstag. Nätverk är en annan faktor som skapar gynnsammare förutsättningar för  
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företagaren i hans arbete genom att personerna i nätverket kan stötta honom och 
komplettera hans eget kunnande. Personligt nätverk består av företagarens kontakter 
och utbyten med familj och vänner, kunder och leverantörer samt samarbete med andra 
företag utifrån ömsesidiga intressen. Professionellt nätverk består av kontakter och 
utbyten med experter. (Figur 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 4.  Analysmodell för nyföretagande 
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4 Empiri 
 

 detta kapitel presenteras vårt datamaterial. Inledningsvis beskrivs varje företag som 
intervjuats kortfattat. Därefter redovisas den data som samlats in genom de 

personliga intervjuerna. (Se även intervjuguiden i bilaga 1). För att respondenternas 
svar ska bli överblickbara har vi valt att sammanställa empirin under de faktorer som 
återfinns i referensramen. Då vi fått tillåtelse av företagarna använder vi oss av deras 
rätta namn och företagsnamn.  

4.1 Ledarbyrån i Norrbotten AB, Stålnacke 
 
Ledarbyråns affärsidé lyder enligt följande: 
�Ledarbyrån är ett konsultföretag där vi arbetar med att utveckla och stärka människor 
och organisationer. Vi genomför behovsanpassade tjänster i form av konsultationer, 
projektledning och utbildning inom områdena företagsutveckling och IT. Våra insatser 
sker utifrån erfarenhet med engagemang och ger alltid resultat.� 
 
Ledarbyrån startades under sommaren 2001 och ägs gemensamt av Maria Lindfors och 
Börje Stålnacke. Deras kontor är beläget i Luleå och deras uppdrag genomförs främst i 
Norrbotten men även i Stockholmsområdet.  
 
Börje Stålnacke är i grund och botten utbildad inom systemutveckling och 
programmering. Han har arbetat som platschef, teknisk chef, lärare och dataansvarig 
innan han 1991 klev in i den privata utbildningsbranschen. Sedan dess har Stålnacke 
arbetat som områdeschef och företagsledare, dock alltid med ena foten i IT-relaterade 
uppdrag. Han har också sedan en tid tillbaka arbetat med utredningar och vägledning för 
individer som är på väg ut ur eller på väg in i IT-branschen. De flesta uppdragen utför 
han dock inom projektledning.  

4.1.1 Orsak till företagsstart 
 
Stålnacke ansåg att det skulle vara roligt att jobba och påverka sin egen arbetssituation. 
Han tyckte att han hade mer att ge än vad han kunde när han var anställd. Stålnacke 
visste att pressen var större vid eget företagande än vid anställning, men eftersom att 
han hade sådan stark drivkraft att göra något själv tog han steget och blev delägare i ett 
företag, som endast varit verksam i ett år, med 30 anställda. Senare startade han upp ett 
nytt företag tillsammans med sin sambo Lindfors. Detta företag sålde de för cirka två 
och ett halvt år sedan. Efter försäljningen startade de tillsammans upp det nuvarande 
företaget Ledarbyrån i Norrbotten AB.  
 
Stålnacke kan så här drygt två år efter uppstarten av företaget inte se att han missat 
något. Han medger att han under sina 12 år som egen företagare självklart skulle ha 
gjort vissa saker annorlunda, men att det främst beror på att omvärlden och sättet att 
jobba har förändrats.  

4.1.2 Finansiering 
 
När det gäller finansieringen vid uppstarten av företaget hade Stålnacke inga större 
svårigheter. Han finansierade uppstartandet av Ledarbyrån med hjälp av kapitalet han 
fick från försäljningen av förra företaget. Ledarbyrån startades upp som en enskild firma 
och i början av 2002 registrerade Lindfors och Stålnacke om företaget till ett aktiebolag.  

I 
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Ledarbyrån är ett konsultföretag och därmed behövdes inga större investeringar vid 
företagsstarten, vilket gjorde att de inte behövde ta några lån. De har heller inte sökt 
några bidrag, även om de kanske skulle ha blivit beviljade detta.  
 
Stålnacke anser att finansieringen av företaget inte påverkade honom i så stor 
utsträckning vid uppstartandet eftersom kapital redan fanns. Han medger dock att han 
vid första företagsstarten lånade pengar till aktiekapitalet, men att det var det enda. Han 
tror att det var lättare att få lån då han sökte jämfört med idag eftersom det då inte var 
lika stora krav på säkerhet samt att utbudet var större före bankkrisen. Stålnacke leasar 
sin firmabil men han har aldrig varit tvungen att hålla inne sin lön.  

4.1.3 Marknad 
 
Eftersom Stålnacke startat upp företag i samma bransch som han tidigare arbetade i 
hade han fördelen att få med sig en liten kundgrupp till sitt nya företag. Sedan har hans 
kunder följt med honom även när han startat upp sina nya företag. Stålnacke ansåg sig 
inte behöva göra någon marknadsundersökning då han genom sitt kontaktnät och sin 
erfarenhet redan hade god kännedom om marknaden och en befintlig kundgrupp. 
Stålnacke poängterar att det som är svårt med att vara soloföretagare är att det inte är 
lika lätt att slita sig från arbetet som när en företagare har anställda vilket gör att det blir 
svårare att gå ifrån för att hitta nya kunder.  
 
Konkurrenter är en faktor som Stålnacke alltid haft god uppsikt över, kanske i större 
utsträckning i början än vad han har nu. Han anser att det är viktigt för att kunna vara 
bättre än konkurrenterna. Stålnacke gjorde ingen enskild konkurrensanalys utan nöjde 
sig med den som ingick i verksamhetsplanen. Han ansåg sig även ha god uppsikt över 
konkurrenterna när han startade företaget tack vare konkurrensanalysen och att han 
jobbat inom samma bransch tidigare. Stålnacke anser dock att den personliga relationen 
gentemot kunderna är en viktigare faktor än att företagaren har en bra konkurrensanalys. 
En bra personlig kontakt med kunderna gör att de blir lojala.   

4.1.4 Företagarens erfarenhet 
 
Stålnacke är en välutbildad entreprenör. Han har en examen i mikrodatateknik och 
elektronik från Umeå Universitet. Stålnacke har jobbat inom IT-sektorn sedan 80-talet 
där han bland annat jobbat som lärare, men även haft högre befattningar som till 
exempel chef (se företagspresentationen ovan). Han har hållit sig à jour inom området 
genom att kontinuerligt vidareutbilda sig. Stålnacke menar dock att utbildningen inte 
gett honom någon hjälp vid uppstartandet av företaget men att det gett honom kunskap 
inom IT-sektorn. Han tror inte att det är lätt att starta ett eget företag utan  
arbetslivserfarenhet eftersom företagaren då inte har kännedom om hur det fungerar i 
näringslivet.  
 
Stålnacke anser att arbetslivserfarenheten han har, har varit ovärderlig vid 
företagsstarten eftersom han genom sitt tidigare arbete fått kännedom om hur det ser ut 
och hur det fungerar i näringslivet. Genom hans erfarenhet har han erhållit kunskap om 
marknaden, exempelvis hur marknaden skall bearbetas, hur han ska gå till väga för att 
lokalisera kunderna och vad han ska tänka på vid kontakten med kunderna. Stålnacke 
menar att han utan denna arbetslivserfarenhet inte fått den kundgrupp som han hade vid 
företagsstarten. Han menar att han genom sin erfarenhet fått kunskap om hur han skulle 
driva ett företag då han tidigare även arbetat med ekonomi och budgetering.  
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4.1.5 Personligt nätverk 
 
Stålnacke anser att personligt nätverk är mycket viktigt. Vid uppstarten av företaget 
hade han redan ett välutvecklat personligt nätverk, som han byggt upp under sin tid som 
anställd och egen företagare, vilket gjorde att han redan vid företagsstarten hade en 
kundgrupp. Han menar även att det är viktigt att familjen står bakom beslutet att starta 
eget företag eftersom familjen i stor utsträckning påverkas då det sällan handlar om ett 
08-17 jobb. Stålnacke samarbetar med andra företag för att kunna bli mer slagkraftig på 
marknaden. Han poängterar dock att de samarbetar som enskilda konsultföretag.  

4.1.6 Professionellt nätverk  
 
Stålnackes professionella nätverk består av en revisor, en redovisningskonsult, en 
banktjänsteman, en försäkringsrådgivare samt skattemyndigheten. Han anser att 
personen han har mest kontakt med är revisorn. Stålnacke menar dock att en god 
relation med banken varit bland det viktigaste ifall han hade haft lån. Det professionella 
nätverket har inte haft så stor betydelse för Stålnacke eftersom företaget gått bra. Han 
menar att det �flutit på� vilket fört med sig att han inte behövt så mycket rådgivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 5. Stålnackes professionella nätverk 

4.1.7 De viktigaste faktorerna enligt Stålnacke 
 
De faktorer som påverkat Stålnacke mest vid företagsstarten är nätverk, erfarenhet och 
marknad. Han anser att marknaden är den absolut viktigaste faktorn och menar att han 
inte skulle ha haft det lika �lätt� om han inte haft sin kundgrupp redan vid uppstartandet. 
Stålnacke anser att det utan kunder skulle ha varit svårare och gått mer trögt att komma 
igång med företaget. 

4.2 Team KK Konsult HB, Nordström 
 
Team KK Konsult HB startades under 2002 och drivs av Eskil Nordström och hans 
kompanjon. De är konsulter som arbetar med företagsutveckling där de bland annat gör 
nulägesanalyser. Utifrån kundernas utbildningsbehov lägger Team KK Konsult HB upp 
utbildningsplaner och lokaliserar rätt lärare för utbildningen. En annan del i Nordströms 
arbete är att hitta finansieringslösningar, till exempel medfinansiärer, till kunderna. 
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4.2.1 Orsak till företagsstart 
 
Nordström ville starta eget företag på grund av att han ville ha stor frihet i sitt arbete 
samtidigt som han ville vara sin egen och ta eget ansvar. Nordström valde 
konsultbranschen eftersom han hade kompetensen för ämnet men även eftersom 
branschen inte kräver så stora investeringar. Det enda Nordström använder i sitt arbete 
är sitt huvud, sin laptop och en bil för transport. Eftersom det inte behövdes ett stort 
startkapital kände Nordström att det var en risk han var villig att ta. Så här i efterhand 
kan Nordström inte komma på något han skulle ha gjort annorlunda eller missat vid 
företagsstarten. 

4.2.2  Finansiering 
 
Nordström finansierade sin företagsstart genom egen insats och starta eget-bidrag vilket 
han fick under sammanlagt ett års tid. Starta eget-bidraget var inte avgörande för 
företagsstarten men det gav honom en trygghet. Denna trygghet var viktig vid 
startskedet eftersom det tog lång tid innan han kunde fakturera kunderna. Detta eftersom 
hans arbete är omfattande och relativt tidskrävande, exempelvis med den långa 
handläggningstid som gäller när han söker medfinansiärer.  Nordström poängterar att 
han skulle ha startar företaget även om han inte kunnat finansiera företagsstarten själv 
det vill säga även om han hade behövt ta banklån. Han skulle dock inte kunna tänka sig 
att ta in externt riskkapital i företaget eftersom han vill vara sin egen. Nordströms leasar 
en bil eftersom hans arbete kräver mycket resor. Han valde att leasa för att minska 
investeringsbehovet. I början tog Nordström ut en fast lön tack vare att han fick starta 
eget-bidraget, numera tar han ut den lön han behöver och inte mer.   

4.2.3 Marknad 
 
Nordström förberedde företagsstarten genom att både göra en konkurrentanalys och en 
marknadsundersökning. Han gjorde undersökningarna för att få en inblick i hur det såg 
ut på marknaden. Han ringde upp företag inom den tänkta branschen och undersökte hur 
stor efterfrågan det var på tjänsten samt vilket behov marknaden hade. Så här i 
efterhand anser han att undersökningarna hade en stor betydelse för uppstartandet av 
företaget. Nordström hade inte startat företaget utan dessa undersökningar eftersom han  
anser att det krävs �kött på benen� för att starta ett företag. Nordström menar att det inte 
går att �famla omkring i mörkret�. 
 
Nordström hade redan innan starten lokaliserat kunder som var intresserade av hans 
tjänst. Han anser att det hade en mycket stor betydelse eftersom det gav honom en viss 
trygghet. Nordström berättar att han fått sina kunder genom sitt personliga nätverk som 
han byggt upp, men att han numera även får nya kunder genom nya kontakter och 
rekommendationer från nöjda kunder. Han har idag en stor geografisk spridning, den 
sträcker sig från Kiruna i norr till Stockholm i söder.  

4.2.4 Erfarenhet 
 
I grunden är Nordström gymnasieekonom och har arbetet som ekonomisk rådgivare och 
försäkringsrådgivare. Nordströms senaste anställning var hos Lulebo där han var 
kvartersvärd. Han anser att han inte direkt har erfarenhet från den bransch han startade 
företaget i men att han i alla sina tidigare arbeten fått jobba mot företag. Nordström har 
alltid haft lätt för att skriva och handskas med människor. Han har under sina år i  
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arbetslivet samlat på sig erfarenhet och kände att han ville utvecklas genom att använda 
sina skrivkunskaper till att skriva handlingsplaner. Nordström medger att han saknat 
erfarenhet från branschen.  

4.2.5 Personligt nätverk 
 
Nordström anser att hans personliga nätverk var mycket betydelsefullt vid 
företagsstarten, eftersom han bland annat fick kunder tack vare sitt personliga nätverk. 
Familjen, framför allt hans hustru, är en del i hans personliga nätverk. Hon var från 
början lite nervös för hur det skulle gå men gav honom ändå fullt stöd vid uppstartandet 
av företaget. Stödet från hans hustru hade stor betydelse för Nordström och han hade 
utan hennes stöd inte startat företaget eftersom det är ett beslut som bland annat 
påverkar familjens ekonomi och att detta var en viktig fråga vid företagsstarten då 
Nordströms fru för tillfället studerade. 
 
Nordström anser även att kunderna tillhör hans personliga nätverk och anser att alla 
kunder är mycket viktiga. Från början var relationerna med kunderna enligt honom 
affärsmässiga men allt eftersom tiden gått har de blivit mer sociala och personliga. 
Kunderna vill enligt Nordström ofta ha en uppföljning av arbetet vilket leder till att han 
har återkommande kunder. 
 
Nordström samarbetar med andra företag i form av ett nätverk där alla har behov av 
varandra vilket han ser som styrkan i nätverket. Probonia Management och Byrå Botnia 
är exempel på samarbetspartners. Han anser att relationerna med företagen är olika 
beroende på vilket företag det är men menar att alla relationer från början var 
affärsmässiga. Kontakten och samarbetet med företagen anser Nordström är den 
viktigaste kontakten i hans personliga nätverk då de kompletterar varandra och 
tillsammans får en bättre slagkraft ute på marknaden.  

4.2.6 Professionellt nätverk 
 
Nordström anser att både det professionella nätverket och det personliga nätverket är 
mycket viktiga att ha. Utan sina kontaktnät skulle han inte ha startat företaget. 
Nordströms professionella nätverk består av lärarna, länsstyrelsen, revisorn,  
redovisningskonsulter och banken. Hans kontakt med exempelvis banken började som 
en social relation som sedan övergick till att bli mer affärsmässig. Nordström anser att 
Länsstyrelsen är hans viktigaste kontakt eftersom han samarbetar väldigt mycket med 
dem och de med honom, han ser sig som länsstyrelsens förlängda arm. Han behöver 
ingen försäkringsrådgivare då han själv arbetat som det tidigare. Nordström har inte 
heller någon marknadsförare då han tror mer på ryktesvägen och goda referenser. Även 
om Nordström inte har något lån så anser han att det är viktigt att han en god kontakt 
med banken. Han menar att det kan komma tider då ett banklån eller annan form av 
kredit är behövligt och att det då är bra att ha en god relation till banken.  
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPIRI 
 

 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Nordströms professionella nätverk 

4.2.7 De viktigaste faktorerna enligt Nordström 
 
Nordströms personliga och professionella nätverk var de viktigaste faktorerna vid 
företagsstarten eftersom han inte hade tidigare erfarenhet från branschen. Vidare anser 
han att starta eget-bidraget var viktigt även om det inte var avgörande. 
Undersökningarna av marknaden och konkurrenterna hade också en stor betydelse. 
Nordström anser att hans utbildning inte påverkat honom i någon större utsträckning. 

4.3 Comacon AB, Sandberg 
 
Comacon AB startades i november 2001 av Erik Sandberg efter det beslut han tagit två 
månader tidigare. Det ägs av Sandberg tillsammans med hans fru. Det är ett 
familjeföretag där, förutom han och hans fru, även deras två söner sitter i styrelsen. 
Comacon AB är ett konsultföretag där Sandberg arbetar med rådgivning inom områdena 
företagsledning, företagande och internationell marknadsföring. Företaget är sedan 
februari 2003 vilande efter att en stor uppdragsgivare anställt Sandberg på heltid som 
koncernchef. Uppdragsgivaren ville köpa alla konsulttjänster av honom och Sandberg 
blev då, av skattemässiga skäl, �tvungen� att lägga Comacon AB vilande och ta fast 
anställning hos uppdragsgivaren. Sandberg arbetar därför just nu där som �företags 
doktor� men har för avsikt att aktivera Comacon AB igen så fort uppdraget är slutfört, 
något som beräknas vara klart under år 2004. Sandberg har för avsikt att utvidga sin 
verksamhet då han planerar att anställa ytterligare personer när det så småningom 
aktiverats.  

4.3.1 Orsak till företagsstart 
 
Sandberg har under flera år tänkt starta eget företag och har bara väntat på ett lämpligt 
tillfälle. Orsaken till att Sandberg till slut tog steget att starta eget företag var en 
omstrukturering i koncernen Inexa Trader där han då arbetade som VD. Sandberg hade 
tänkt över det hela och förberett starten väldigt noga. Han ansåg att detta var ett alldeles 
utmärkt tillfälle att förverkliga de planer som funnits i flera år.  
 
En annan orsak till varför Sandberg ville starta ett eget företag var att han ansåg att det, 
utifrån hans kunnande och erfarenhet, fanns en tillgång som han kunde ställa till de små  
och medelstora företagens förfogande. Han menar att hans 35-åriga erfarenhet inom 
internationell marknadsföring var en bristvara på den rådande marknaden. Sandberg kan  
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så här i efterhand inte komma på något som han missat eller kunnat göra annorlunda.  
Det ligger i sakens natur att han inte kunnat göra på något annat sätt eftersom han hade 
full beläggning redan från början.  

4.3.2 Finansiering 
 
Företagsstarten finansierades av Sandberg själv tillsammans med starta eget-bidraget, 
därmed hade han rörelsekapital. Samtidigt var hans investeringar nästintill obetydliga 
vilket gjorde att han hade en stark finansiell ställning redan från början och var helt 
obelånad. Sandberg hade inte räknat med några bidrag, men fick, efter kontakt med 
Priora, starta eget-bidrag i sex månader. Efter de sex månaderna tyckte 
Arbetsförmedlingen att företaget gick så bra att det inte behövdes bidrag i ytterligare 
sex månader. Sandberg menar att han hade startat Comacon AB oavsett om bidrag 
lämnats eller inte. Han uppfattade bidraget som en �markering av samhället att det var 
av godo� att han startade snarare än en överlevnadsfråga. 
 
Tack vare starta eget-bidraget och att företaget gick bra har Sandberg aldrig behövt 
hålla inne sin lön. Han berättar dock att han, för att få en starkare balansräkning, tagit ut 
en förhållandevis låg lön och låtit intäkterna stanna kvar i bolaget för framtida 
investeringar och expensioner. Trots att Sandberg kunde finansiera företagsstarten själv 
ansåg han inte att finansieringen var en betydande faktor, det låg inte för beslutet. Han 
hade startat även om han blivit tvungen att låna pengarna, eftersom han var övertygad 
om att han skulle lyckas på grund av sin erfarenhet, han trodde starkt på produkten. 
Istället såg han det som en möjlighet att kunna finansiera med egna medel.  Sandberg 
har aldrig haft externt riskkapital som ett alternativ. Han menar att det är av rent privata 
skäl, han vill inte att andra ska förlora ifall han mot förmodan skulle misslyckas.   

4.3.3 Marknad 
 
Sandberg gjorde ingen marknadsundersökning då han redan innan företagsstarten hade 
100 procents beläggning, bestående av fyra uppdragsgivare, som han fått tack vare sitt 
personliga nätverk, bland annat tidigare arbetsgivare. Sandberg har inte heller någon 
nytta av att marknadsföra sig då han har ett bra personligt nätverk och full beläggning.  
 
Med tanke på produktens karaktär så gjorde Sandberg ingen sedvanlig 
konkurrensanalys. Han tittade endast på sin egen styrka och trodde att han skulle bli 
konkurrenskraftig. Sandberg visste att det var hög konkurrens i konsultbranschen då det 
för tillfället rådde utbudsöverskott. Detta såg han inte som något problem då han trodde  
stenhårt på sin produkt i och med att hans 35-åriga erfarenhet inom internationell 
marknadsföring, enligt honom, är sällsynt. Sandberg ställde helt enkelt upp en hypotes 
och testade den. Sandberg anser att Comacon AB: s marknad främst är Norrbotten och 
Västerbotten.  

4.3.4 Erfarenhet 
 
Sandberg har Handelsstudenten och gick direkt från gymnasiet ut i arbetslivet. Han 
arbetade inom stålbranschen med försäljning mellan åren 1967 och 1971, då han gick 
över till att arbeta med internationell marknadsföring. Sandberg har, inom  
stålbranschen, både varit marknadschef och VD under olika perioder. Han har gjort 
affärer i ett fyrtiotal olika länder. Erfarenhet är enligt Sandberg mycket viktigt, speciellt 
i konsultbranschen där företagarens kunskap och erfarenhet är produkten. Sandberg  
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anser att utbildning generellt har stor betydelse men att det i hans fall inte hade någon 
avgörande betydelse eftersom det var lång tid emellan företagsstart och hans utbildning. 

4.3.5 Personligt nätverk 
 
Personligt nätverk är enligt Sandberg mycket viktigt för nyföretagandet. Han anser att 
nätverk är en absolut nödvändighet och en av de viktigaste faktorerna då det är hans 
kunskap han säljer. Han menar att företagaren måste vara känd via det personliga 
nätverket för att lättare få kunder. Det personliga nätverket hade enligt Sandberg en 
avgörande betydelse för företagets framgång. Den viktigaste kontakten i Sandbergs 
personliga nätverk är kunderna. Sandberg anser att Comacon AB är väldigt beroende av 
goda relationer med kunderna. Han menar att relationen med kunderna i början var 
affärsmässig men att han arbetet för att relationen även ska bli social. 
 
Stödet från familjen var totalt vid företagsstarten i och med att de själva var involverade 
på ett eller annat sätt, antingen via ägarskap eller som styrelsemedlem. Sandberg anser 
att stödet från familjen är näst intill nödvändigt. Han kan inte svara på ifall han avstått 
från att starta företaget ifall de inte stått bakom hans beslut. Stödet från familjen är 
enligt Sandberg en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. 

4.3.6 Professionellt nätverk 
 
Sandberg anser att det professionella nätverket också är mycket viktigt. Hans 
professionella nätverk består av en revisor, en redovisningskonsult, en 
försäkringsrådgivare och en banktjänsteman. Relationen till Sandbergs professionella 
kontakter är affärsmässig men han menar att de till en början var sociala då han kände 
personerna sen tidigare. Den viktigaste kontakten i det professionella nätverket är 
redovisningskonsulten då det är honom Sandberg har mest kontakt med och användning 
av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 7. Sandbergs professionella nätverk 

4.3.7 De viktigaste faktorerna enligt Sandberg 
 
Viktigast för beslutet att starta eget var för Sandberg själva produkten, det vill säga hans 
erfarenhet. Den viktigaste faktorn för framgång anser han däremot vara hans nätverk, 
både det personliga och professionella. Han anser förövrigt att det är väldigt svårt att 
skilja mellan personligt och professionellt nätverk. Han medger dock att marknaden var 
viktig då han utan kunderna inte skulle ha haft samma framgång vid företagsstarten.   
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5 Analys och slutsats 
 

 detta kapitel jämför och analyserar vi det datamaterial som vi samlat in genom 
personliga intervjuer, med vår referensram. Vi har valt att, i anslutning till analysen, 

dra slutsatser löpande. Vi kommer även att svara på uppsatsens syfte som presenteras i 
kapitel 1.3. Sedan följer en kort sammanfattning av de slutsatser vi dragit samt en 
revidering av vår analysmodell. Vi följer samma disposition i analys och slutsats som i 
empirikapitlet.  

5.1 Finansiering 
 
Kullstedt och Melin (2002) menar att det krävs ett startkapital för att kunna starta ett 
företag. Detta anser respondenterna, Stålnacke, Nordström och Sandberg, är en 
självklarhet.  Olofsson (1996) menar att det råder brist på finansiellt kapital och enligt 
Lundén och Svensson (2000) behöver i stort sett alla företag låna. Men enligt vår 
undersökning har inte någon av de tillfrågade behövt låna pengar för att finansiera 
företagsstarten, ingen av dem har haft brist på finansiellt kapital. Detta kan bero på olika 
saker, för det första kan det bero på att alla tre driver konsultverksamhet, vilket enligt 
dem innebär ett lägre investeringsbehov jämfört med tillverkande företag. Detta 
överensstämmer med Kullstedt och Melins (2002) resonemang där typen av verksamhet 
påverkar kapitalbehovet. För det andra kan det bero på att Stålnacke, Nordström och 
Sandberg startat sina företag efter många år i arbetslivet. Nordström och Sandberg 
sparade ihop sitt startkapital under åren som anställd medan Stålnacke finansierade sin 
företagsstart genom försäljning av sitt tidigare företag.  
 
Hult (1985) menar att kredit på bank är det dominerande externa finansieringssättet. 
Enligt vår undersökning av nystartade konsultföretag är banken inte det dominerande 
externa finansieringssättet då två av tre av de företagare vi intervjuat endast haft starta 
eget-bidraget som externt tillskott. Även om detta inte visar sig i våra fall kan Hults 
resonemang stämma, att banken är den dominerande externa finansiären, på grund av att 
vi tror att våra respondenter är extremfall då de påpekat hur lyckosamma de varit i 
startskedet jämfört med andra företag, gällande finansieringen. Enligt Olofsson (1996) 
har det bekräftats att banken är en mycket viktig finansiell partner samtidigt som han 
konstaterat att företagaren har en kritisk bild av banken som affärspartner. Olofssons 
resonemang gällande företagarnas kritiska inställning till banken stämmer inte överens 
med respondenternas uppfattning då alla de företagare vi intervjuat haft en positiv 
inställning till banken som affärspartner. Även om respondenterna inte har tagit något 
lån anser de att det är viktigt att hålla en god kontakt med banken, bland annat för 
framtida eventuella lån. Enligt Lundén och Svensson (2000) är det en allmän 
uppfattning bland företagarna att det är svårt att låna pengar av banken. Då ingen av 
respondenterna har tagit lån har de svårt att uttala sig om svårigheter med lån, men 
Stålnacke, som är en erfaren företagare, tror att det var lättare att få lån förr i tiden.  
 
Enligt Olofsson (1996) har det accepterats att det föreligger en kraftig underförsörjning 
av riskkapital samtidigt som han framhåller att det dock råder en betydande tveksamhet 
bland många företagare att söka ägarpartners och att denna tveksamhet inte minst bland 
små och medelstora företag är rätt omfattande. Detta stämmer med respondenternas syn 
då ingen av de förfrågade kunde tänka sig att ta in en extern riskkapitalist i företaget. 
Detta kan bero på att, som Nordström framhåller, småföretagarens anledning till att 
starta ett företag är att de vill vara sin egen och kunna bestämma själv, vilket i stort sett  
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tas bort om företagaren tar in en extern delägare i företaget. Därmed framstår det som 
att nyföretagare i stor utsträckning avstår ifrån att ta in externt riskkapital i företaget. 
 
Enligt Winborgs (2000) undersökning använder sig en stor del av de nystartade 
företagen av finansiell bootstrapping. Utifrån de svar vi fått av respondenterna har vi 
förstått att de använder sig av finansiell bootstrapping då de leasar sina bilar och tar ut 
förhållandevis låg lön. När det gäller leasing har respondenternas avsikt dock inte varit 
att minska investeringsbehovet, istället menar respondenterna att de använder sig av 
leasing av mer praktiska skäl. Beträffande lönen skedde det i syfte att till exempel 
förstärka balansräkningen för att exempelvis i framtiden kunna expandera eller 
investera. Detta stämmer överens med Winborgs (2000) definition på finansiell 
bootstrapping eftersom förstärkningen av balansräkningen är ett sätt att fylla företagets 
(framtida) behov av resurser. Utifrån våra fallstudier förefaller det som att nyföretagare 
i konsultbranschen använder sig av finansiell bootstrapping, men inte i så stor 
utsträckning. Återigen kan detta bero på att denna typ av bransch inte har så stort 
investeringsbehov och att företagarna har svårt att låna utrustning mellan varandra 
såsom Winborg (2000) föreslår.   
 
Enligt Lundén och Svensson (2000) är bidrag ett välkommet tillskott i startskedet då det 
kan vara svårt att bedöma hur företaget kommer att utvecklas och om det finns 
möjlighet att ta ut någon lön. Två av tre respondenter erhöll starta eget-bidraget. Enligt 
företagarna var bidraget självklart ett välkommet tillskott, det var dock inte avgörande 
för deras företagsstart, de hade startat oavsett om de fått bidraget eller inte. Orsaken till 
denna uppfattning kan vara att företagarna redan finansierat företagsstarten. Medan 
Nordström såg bidraget som en trygghet såg Sandberg det som en markering av 
samhället att det var av godo att han startade företaget. Det framstår som om starta eget-
bidraget inte bara är viktigt för nyföretagarnas finansiering utan även som ett stöd 
eftersom nyföretagarna känner att samhället, Arbetsförmedlingen, har accepterat deras 
affärsidé och verksamhet.   
 
Av ovanstående resonemang kan man utläsa att finansieringen som faktor är nödvändig 
för nyföretagande eftersom inget företag kan startas upp utan finansiellt kapital, men i 
just konsultbranschen är det en faktor som inte har varit avgörande för nyföretagarnas 
beslut att starta eget. Vi vill dock poängtera att företagen som vi valt ut haft det relativt 
lätt med sin finansiering då de finansierat starten av företaget med egna medel.   

5.2 Marknad 
 
Vid företagsstarten hade alla företagare vi intervjuat en redan befintlig kundgrupp. 
Stålnacke ansåg att han hade en stor fördel i och med att han hade sin kundgrupp redan 
från början och Nordström framhåller att hans kundgrupp innebar en trygghet för 
honom. I och med att det har gått bra för alla företagare visar det sig att det kan vara 
betydelsefullt för nyföretagare att ha en kundgrupp redan från början eller, enligt 
Johannisson och Lindmark (1996), till och med en förutsättning för framgång eftersom 
företagaren avklarat ett stort hinder i företagskarriären. Utifrån vår undersökning har 
respondenterna fått nya kunder tack vare sin ursprungliga kundgrupp som gett goda 
referenser. Detta stämmer överens med Johannisson och Lindmarks (1996) resonemang 
då de menar att den ursprungliga kundgruppen kan hjälpa företagaren på flera sätt, 
bland annat genom att skaffa ytterligare kunder. Johannisson och Lindmark (1996) 
menar även att den ursprungliga kundgruppen hjälper företagaren genom att den kan 
motivera leverantörer eller finansiärer att ge kredit. Detta är något vår  
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undersökning varken talar för eller emot eftersom respondenterna inte tagit några  
banklån och att de tillhör konsultbranschen där leverantörerna och deras kredittid inte 
har samma betydelse som i ett tillverkande företag.  
 
Två av tre av de intervjuade företagarna gjorde ingen marknadsundersökning. Både 
Stålnacke och Sandberg ansåg sig inte behöva göra en marknadsundersökning då de 
redan vid startskedet hade en befintlig kundgrupp.  De menar även att de hade en god 
kännedom om marknaden tack vare deras erfarenhet och deras välutvecklade 
kontaktnät. Nordström däremot, menar att hans marknadsundersökning samt 
konkurrensanalys var avgörande för hans företagsstart. Utan dessa hade han inte startat 
upp sitt företag. Detta kan bero på att Nordström, till skillnad från Stålnacke och 
Sandberg, inte hade samma branscherfarenhet vilket gjorde att Nordström inte hade 
samma överblick över marknad och konkurrenter. Varken Stålnacke eller Sandberg 
gjorde någon sedvanlig konkurrensanalys utan tittade endast på sin egen styrka 
gentemot konkurrenterna. Sandberg ansåg att en konkurrensanalys var onödig med 
tanke på produktens karaktär medan Stålnacke litade på sin tidigare branscherfarenhet.  
 
Enligt Porter (1980) beror konkurrensen på en marknad på fem grundläggande 
konkurrensfaktorer, nämligen hot från etablerare, konkurrens i branschen, hot från 
substitut, köparens förhandlingsstyrka samt leverantörers förhandlingsstyrka. Inom 
konsultbranschen finns det inga betydande etableringshinder eftersom det handlar om 
tjänsteföretag vilka varken kan utnyttja stordriftsfördelar eller har något större 
kapitalbehov. Enligt Sandberg var utbudet på konsulttjänster större än efterfrågan när 
han startade upp sitt företag och menar därför att det var hård konkurrens. Detta 
stämmer överens med Porters (1980) resonemang då han menar att omfattningen av 
nyetablerare på marknaden blir större ju färre etableringshinder det finns. Samtidigt 
menar Porter (1980) att nyetablerare ökar kapaciteten på marknaden vilket gör att 
konkurrensen hårdnar. Stålnacke anser att det är viktigt att ha god uppsikt över sina 
konkurrenter för att kunna ligga steget före dem och behålla eller förbättra sin position 
på marknaden. När det gäller konsultbranschen är gränsen mellan substitut och 
konkurrenter hårfin. Det är svårt att prata om substitut i samma bemärkelse som vid 
försäljning av varor eftersom det är svårt att hitta substitut till en tjänst. Det är 
exempelvis svårt att ersätta bokföringen med något annat än en bokföring. Företagaren 
kan välja att anlita vilken rådgivare som helst som har ekonomikunskaper istället för en 
redovisningskonsult, men i ett sådant fall så relateras den alternativa tjänsten närmare 
till vad som kan betecknas en konkurrent än vad som kan betecknas ett substitut, vilket 
är ett skäl till att revidera analysmodellen genom att lägga samman substitut och 
konkurrenter till en faktor; konkurrenter.     
  
Alla tre företagarna anser att den personliga relationen till kunderna är mycket viktig. 
Stålnacke pekar på att en bra personlig kontakt gör att kunderna blir lojala. Istället för 
att spela ut företagen på marknaden mot varandra hjälper och stöttar de varandra. Detta 
kan bero på att företagen och kunderna i huvudsak är småföretagare vilket gör att de har 
ömsesidiga intressen. Detta skiljer sig från Porter (1980) som menar att köpare försöker 
spela ut företagen på marknaden mot varandra genom att pressa ner priserna, kräva 
högre kvalitet och mer service. 
 
Våra respondenters leverantörer har inte lika stor betydelse för deras verksamhet som 
leverantörerna har för tillverkande företag i och med att de säljer kunskap. 
Respondenternas stora leverantörer är experter såsom redovisningsbyråer, revisorer,  
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försäkringsrådgivare och så vidare. Även här är relationen mellan dem relativt  
personlig, vilket gör att de inte heller här spelar ut sina förhandlingsstyrkor mot  
varandra i så stor utsträckning. Orsaken är densamma som med kunderna, att företagen 
är småföretag. 
 
Av ovanstående diskussion kan det utläsas att Porters femfaktor modell inte är lika 
relevant för småföretag i konsultbranschen som för större företag. Det framstår som om 
Porters femfaktor modell behöver bearbetas för att den ska kunna tillämpas av 
småföretag i konsultbranschen. För att anpassa Porters femfaktor modell till nystartade 
småföretag i konsultbranschen slås faktorn hot från substitut ihop med konkurrenter i 
likhet med det som ovan diskuterats, att gränsen mellan substitut och konkurrenter i 
konsultbranschen är hårfin. Faktorerna leverantörernas och kundernas 
förhandlingsstyrka behöver också revideras. I småföretag arbetar företagarna mycket 
med att skapa goda relationer till kunder och leverantörer eftersom det är de sociala 
aspekterna som gör affärsförbindelsen stark. I de relationer som är mer affärsmässiga 
kan de olika parternas förhandlingsstyrka få en större betydelse eftersom de inte känner 
samma tillhörighet till varandra och inte heller har ömsesidiga intressen. De sociala 
relationerna kan tona ner parternas förhandlingsstyrka eftersom det exempelvis kan 
innebära att en företagare av sentimentala skäl behåller en viss leverantör trots att det 
finns bättre alternativ på marknaden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Reviderad femfaktormodell 

5.3 Företagarens erfarenhet 
 
Det är endast en av tre respondenter som har högskoleutbildning, nämligen Stålnacke.  
Sandberg och Nordström har båda två läst ekonomi på gymnasienivå. Malmström 
(2002) återger Cooper, Woo och Dunkelberg (1989) som menar att företagarens 
bakgrund kommer ifrån investeringar företagaren gjort i sig själv, ofta genom utbildning 
och tidigare yrkeserfarenhet. Stålnacke anser att hans utbildning inte gett honom någon 
större hjälp vid uppstartandet av företaget, men att det gett honom värdefull kunskap 
inom IT-sektorn. Sandberg och Nordström anser att utbildning generellt har stor 
betydelse men att det i deras fall inte hade någon avgörande betydelse för 
företagsstarten eftersom det gick ganska lång tid mellan företagsstart och deras 
utbildning. Detta kan bero på att respondenterna startat sina företag i 50-årsåldern vilket 
för med sig att utbildningen inte påverkade dem speciellt mycket. Det framstår som om  
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företagares utbildning inte har så stor betydelse för nyföretagare i konsultbranschen när 
det är lång tid mellan företagsstart och utbildning. 
 
Stålnacke och Sandberg hade tidigare erfarenhet inom den bransch de bedriver sina 
företag, vilket de anser har varit näst intill ovärderligt vid företagsstarten eftersom de  
därigenom fått kännedom om hur det ser ut och fungerar i näringslivet. Nordström, som  
inte hade tidigare erfarenhet från branschen vid företagsstarten, medger att han i vissa  
situationer saknade den, men han poängterar dock att hans yrkeserfarenhet varit 
betydelsefull. Detta stämmer överens med Lundström (1996) som anser att tidigare 
yrkeserfarenhet inom den bransch vilken företagaren planerar att starta eget i är 
betydelsefull. Cooper et al (1994), som återges av Malmström (2002), resonerar i 
samma bana då de menar att en företagare som har branscherfarenhet besitter relevanta 
kunskapsbaser, erfarenheter och relationer. Detta ligger i linje med vår undersökning 
eftersom Stålnacke och Sandberg anser att deras arbetslivserfarenheter gett dem goda 
relationer inom näringslivet vilket hjälpte dem bland annat att skaffa de kundgrupper de 
hade vid företagsstarten. Vidare menar Stålnacke att han genom sin erfarenhet även fått 
kunskap om hur ett företag ska drivas eftersom han har arbetat med ekonomi och 
budgetering tidigare. Avslutningsvis menar Sandberg att erfarenhet är mycket viktig när 
det gäller konsultbranschen eftersom det är företagarens kunskap och erfarenhet som är 
själva produkten.  
 
Med detta som grund framstår det som att yrkeserfarenhet kan ha stor betydelse för 
nyföretagandets framgång. Detta grundar vi bland annat på att alla tre respondenters 
företag är mer eller mindre framgångsrika och att alla tre har tidigare yrkeserfarenhet, 
varav Stålnacke och Sandberg har erfarenhet från samma bransch. Undersökningen 
visar dock inte att tidigare erfarenhet förutsäger att företaget blir framgångsrikt, men 
visar på att erfarenheten ökar företagets chans att bli framgångsrikt, vilket är i linje med 
Gartners et al (1998) resonemang som återges av Malmström (2002). Han påstår att 
tidigare erfarenhet inte förutsäger om företaget bli framgångsrikt eller inte.  
 
Starr och Bygrave (1992), som återges av Malmström (2002), anser att företagare med 
erfarenhet kan handla vanemässigt, det vill säga att företagaren agerar som han tidigare 
alltid har gjort, vilket inte alltid är det bästa. Detta har vår undersökning inte visat 
eftersom alla respondenter ansett att deras erfarenhet varit ovärderlig.   
 
Ovanstående diskussion visar att yrkeserfarenhet kan vara en viktig faktor för 
nyföretagande. Av vår undersökning framstår det som om erfarenhet varit mycket 
viktigt då det varit en avgörande faktor för respondenternas företagsstart. Erfarenhetens 
stora betydelse kan ha sin grund i att företagare inom konsultbranschen säljer sin 
kunskap och erfarenhet till skillnad från ett tillverkande företag som säljer en materiell 
produkt.  

5.4 Företagarens personliga nätverk 
 
Det personliga nätverket framstår i vår undersökning som väldigt betydelsefullt för 
nyföretagandet eftersom det personliga nätverket, enligt respondenterna, gjorde att de 
vid företagsstarten bland annat redan hade en befintlig kundgrupp. Sandberg menar att 
företagaren måste vara känd via det personliga nätverket för att lättare få kunder, det vill 
säga att det personliga nätverket bidrar till att företagaren blir känd på marknaden och 
därmed bekräftad. Detta innebär även att företagaren får sin självtillit förstärkt. 
Sandberg anser att hans personliga nätverk varit avgörande för företagets framgång.  
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Våra respondenters uppfattning om det personliga nätverket överensstämmer med 
Johannisson (1996) som menar att företagarens personliga nätverk är den viktigaste 
resursen vid företagets etablering. Därmed framstår det som rimligt att företagarens 
personliga nätverk kan vara en viktig faktor för nyföretagande.  
 
Familjen har för alla tre respondenter varit ett stort stöd, framförallt i deras beslut att 
starta företagen. Stödet har varit mycket betydelsefullt för respondenterna. Nordström 
menar att han inte skulle ha startat företaget utan stöd från sin fru eftersom det är ett 
beslut som bland annat påverkar familjens ekonomi. Stålnacke ansåg även han att det 
var viktigt att familjen stod bakom beslutet att starta eget eftersom familjen i stor 
utsträckning påverkas då det sällan handlar om ett 08-17 jobb. Sandberg påpekar att 
stödet från familjen är en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. Detta stämmer 
överens med Björk-Larssson och Lundström (1999) som menar att stöd från 
omgivningen underlättar företagsstarten.  
 
Både Stålnacke och Sandberg anser att kunderna är det viktigaste i deras personliga 
nätverk medan Nordström anser att kontakten och samarbetet med de andra företagen är 
det viktigaste men även han anser att kunden är en viktig del i sitt personliga nätverk. 
Detta har sin grund i att ett företag inte klarar sig utan kunder, och därmed blir 
relationen till kunderna mycket viktig som Sandberg poängterar. Vår undersökning 
överensstämmer med Thordén (2001) som menar att kunderna är företagarens största 
tillgång och därmed en viktig del i det personliga nätverket. Thordén anser att även 
företagets leverantörer ska ingå i det personliga nätverket. Leverantörer har ett starkt 
eget intresse av att det ska gå bra för båda parter, är företaget lönsamt blir även 
leverantörerna lönsamma. Hon pekar också på att leverantören vid startskedet kan ge 
ekonomiskt stöd genom bland annat bra betalningsvillkor. Av vår undersökning framgår 
det att företagare i konsultbranschen inte anser att leverantörerna tillhör deras personliga 
nätverk. Detta beror på att företag i konsultbranschen inte har leverantörer i samma 
bemärkelse som tillverkande företag. För företag i konsultbranschen är de flesta 
leverantörer experter, såsom redovisningskonsulter, försäkringsrådgivare och så vidare, 
som ingår i deras professionella nätverk. Inköp av kontorsmaterial är ingen större post 
och har enligt respondenterna en liten betydelse.  
 
Stålnacke och Nordström samarbetar båda med andra företag och anser att samarbetet 
med dem är viktiga. Både Stålnacke och Nordström samarbetar med andra företag för 
att kunna bli mer slagkraftig på marknaden. Nordström anser, som tidigare påpekats, att 
kontakten och samarbetet med andra företag är det viktigaste i hans personliga nätverk. 
Nordström förklarar detta med att hans samarbete med andra företag sker i form av ett 
nätverk där alla har behov av varandra, vilket han samtidigt ser som styrkan i nätverket. 
Detta har likheter med Johannisson (1996) som menar att utbyten mellan företag kräver 
ömsesidigt förtroende vilket för med sig att affärsmässiga och sociala motiv vävs 
samman. Johannisson (1996) menar att ett samarbete inte fungerar om inte båda 
parterna tjänar på det.  
 
Johannisson (1996) anser att både sociala och affärsmässiga förbindelser är viktiga för 
företagaren i den verksamhet som skapas. De sociala förbindelserna är enligt honom 
ofta en källa till förbindelsen och en garanti för dess livskraft. Utifrån vår undersökning 
visar det sig att företagarna både har sociala och affärsmässiga relationer. 
Respondenterna har poängterat att de sociala relationerna är viktiga. Detta kan bero på 
att det handlar om småföretag som säljer tjänster där företagarens personlighet får en 
avgörande betydelse för kontakter med andra människor, både inom och utanför hans  
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kontaktnät. Ovanstående diskussion visar dels att kunderna kan vara den viktigaste  
kontakten i nyföretagarens personliga nätverk och dels att samarbetet med andra företag 
kan vara mycket betydelsefullt för dem.    

5.5 Företagarens professionella nätverk 
 
Sandberg och Nordström anser att deras professionella nätverk har varit mycket viktigt 
vid deras företagsstart eftersom det har underlättat företagarnas arbete, de menar att 
�ensam inte alltid är stark�. Stålnacke menar däremot att hans professionella nätverk 
inte varit lika betydelsefullt i och med att han inte behövt så mycket hjälp av dem. Den 
viktigaste personen i respektive företagares professionella nätverk är olika. Detta kan 
bero på att företagarna har olika arbetsområden och har således även olika behov.  
 
Thordén (2001) anser att det är nödvändigt att ha en bra bankkontakt inför en 
företagsstart. Enligt vår undersökning är det inte nödvändigt att ha en bra bankkontakt 
men alla tre respondenter påpekar att det är viktigt att han en bra relation till banken på 
grund av att företagarna i framtiden kan bli i behov av ett banklån. Detta kan vara lite 
missvisande eftersom ingen av de tre respondenterna tog något banklån vid 
företagsstarten.  
 
Utifrån vår undersökning framstår det som om det inom konsultbranschen kan vara 
vanligt att ha en revisor, redovisningskonsult, försäkringsrådgivare och banktjänsteman 
i det professionella nätverket (figur 10). Alla tre hade denna grund förutom Nordström 
som saknade en försäkringsrådgivare. Detta beror dock på att han själv tidigare jobbat 
som sådan och därför ansett sig klara av denna bit själv. Enligt Björk-Larsson och 
Lundström (1999) har respondenterna ett bra professionellt nätverk då de innehåller 
ekonomisk rådgivare, bra bankkontakt och en försäkringsrådgivare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Basaktörer i det professionella nätverket för nyföretagare i konsultbranschen. 

5.6 Sammanfattande slutsatser och revidering av 
analysmodellen 

 
I detta avsnitt lyfter vi fram det som, ur vår undersökning, framstår som viktiga faktorer 
för nyföretagande i en kortare sammanfattning. Utifrån vår analys och slutsats förefaller 
det som om vår analysmodell behöver revideras för att anpassas till konsultbranschen 
(figur 10). 
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Finansieringen som faktor är nödvändig för nyföretagandet eftersom inget företag kan  
startas upp utan finansiellt kapital, men just i konsultbranschen är det en faktor som inte  
har varit avgörande för företagarnas beslut att starta eget. Vi vill dock belysa att 
företagen som vi valt ut haft det relativt lätt med sin finansiering då de finansierat  
starten av företaget med egna medel. Nyföretagare i konsultbranschen framstår som 
tveksamma till att ta in externa riskkapitalister i företaget. Även om det i vår 
undersökning inte förefaller som om banken är den dominerande externa finansiären för 
nyföretagare inom konsultbranschen, kan det vara så. Det framstår som om nyföretagare 
i konsultbranschen använder sig av finansiell bootstrapping i liten utsträckning och ser 
starta eget-bidraget som betydelsefullt vid företagsstarten. Av dessa fyra 
finansieringssätt förefaller det som om stöd och bidrag varit den faktor som varit mest 
betydelsefull, inte bara som finansiering utan även som stödjande faktor. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Figur 10. Analysmodell för nyföretagande i konsultbranschen12. 
                                                        
12 För att förtydliga vad som framstår som betydelsefullt för nyföretagare i konsultbranschen har vi valt 
att markera dessa delar, i de olika faktorerna, med fet stil. Banklån är både fet och kursiv eftersom det 
framstår som om banken kan vara den dominerande externa finansiären för nyföretagande även om våra 
respondenter inte haft banken som finansiär. Respondenterna har påpekat att de var lyckosamma eftersom 
de finansierat företagsstarten med egna medel.  
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Marknad är en faktor som är nödvändig för nyföretagaren eftersom de utan kunder kan 
få svårt att sälja sina produkter eller tjänster. Utifrån vår undersökning visar det sig att 
det kan vara mycket betydelsefullt för nyföretagare att ha en kundgrupp redan från 
början. Det förefaller som om konkurrensen i konsultbranschen är relativt hård eftersom 
det finns få etableringshinder. Det framstår som om relationen till kunderna är viktig för 
nyföretagaren eftersom det finns många som konkurrerar om dem. Den  
sociala aspekten av relationen kan tona ner parternas förhandlingsstyrka. När det gäller  
mer affärsmässiga relationer kan de olika parternas förhandlingsstyrka få större 
betydelse.  
 
Utifrån vår undersökning förefaller det som om utbildning är något som kan få allt 
mindre betydelse ju längre tid det går mellan utbildning och företagsstart. Erfarenhet 
visar sig, av vår undersökning, vara mycket betydelsefull, vilket kan ha sin 
grund i att företagare inom konsultbranschen säljer sin kunskap och erfarenhet till 
skillnad från ett tillverkande företag som säljer en materiell produkt.  
 
Det personliga nätverket framstår i vår undersökning som mycket betydelsefullt för 
nyföretagande. För nyföretagare visar det sig vara viktigt att ha familjens stöd och ett 
bra samarbete med andra företagare. Leverantörerna visar sig dock ha ringa betydelse 
för nyföretagarna i konsultbranschen. Utifrån vår undersökning förefaller det som om 
kunderna varit den mest betydelsefulla kontakten i det personliga nätverket. Det 
framstår även som om det professionella nätverket varit betydelsefullt för nyföretagare i 
konsultbranschen. De basaktörer som nyföretagare verkar ha i sitt professionella nätverk 
är; revisor, redovisningskonsult, försäkringsrådgivare och banktjänsteman. Det har varit 
relativt svårt för företagarna att klassificera vilka kontakter som ingår i det personliga 
respektive professionella nätverket. Vid förfrågan har respondenterna delvis 
klassificerat dem efter vilken typ av relation, social eller affärsmässig, de har till 
kontakten. Detta förde med sig att vi funderade på att slå ihop de två nätverken men i 
och med att det till sist visade sig att deras experter ingick i det professionella nätverket 
har vi valt att fortsätta med att skilja nätverken åt.   
 
Utifrån vår undersökning har det framstått som om arbetslivserfarenhet är en faktor som 
är näst intill nödvändig för nyföretagande. Av försiktighetsskäl vill vi dock inte ändra 
företagens erfarenhet från en stödjande faktor till en nödvändig faktor då vi vet att 
många företag startas upp av företagare som inte har någon arbetslivserfarenhet. 

5.7 Avslutande diskussion och förslag på vidare undersökning 
 
Det förefaller som om marknaden, att ha en redan befintlig kundgrupp vid 
företagsstarten, varit mest betydelsefull för nyföretagaren, medan företagarens 
erfarenhet och nätverk har varit de faktorer som påverkat dem mest vid företagsstarten. 
Våra respondenter såg det som en möjlighet att starta eget företag i och med att de alla 
hade stor erfarenhet och ett välutvecklat nätverk. Samtidigt hade alla tre en önskan om 
att få bli sin egen och själv kunna påverka sin arbetssituation. Det har framstått som om 
företagarna haft en stark drivkraft till att starta och driva ett eget företag vilket är 
mycket viktigt eftersom grunden till framgång finns hos företagaren själv. 
Framgångsrika företag är viktiga för tillväxten i Sverige, så även för konsultbranschen. 
 
Enligt Patent och registreringsverket är konsultbranschen en populär bransch att starta 
företag i. Detta kan bero på att det där krävs mindre startkapital och därmed är det en  
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mindre risk för företagaren. Det svenska näringslivet och den regionala utvecklingen 
påverkas positivt i och med att det startats fler företag. Ökad småföretagsamhet 
medverkar till en jämnare fördelning av resurserna i samhället som helhet och till en 
tillfredsställande sysselsättnings- och servicenivå för medborgarna.  
 
Nyföretagande har varit ett mycket intressant ämne att undersöka. Under 
undersökningens gång har vi träffat på många olika intressanta områden gällande  
nyföretagande. Det finns många undersökningar som handlar om varför företagare 
startar eget företag och därför anser vi att det skulle kunna vara intressant att undersöka 
varför potentiella företagare13 inte startar företag. Utifrån vår slutsats kan det vara av 
intresse att undersöka om det finns samband mellan företagets framgång och 
företagarens arbetslivserfarenhet eller samband mellan framgångsrika företag och en 
erfaren företagare, det vill säga en företagare som tidigare haft eget företag.  
 
Ett annat intressant område är olika attityder till företagandet. Nilsson (2002-01-11)14 
återger Olofsson som anser att den generella inställningen till småföretagande som vi 
har i Sverige är negativ. Hon menar att vi i Sverige blir uppfostrade, både i hemmet och 
i skolorna, till att bli goda anställda och att vi svenskar innerst inne är misstänksamma 
mot dem som driver egna företag. Sjönell, som även återges av Nilsson (2002-01-11), 
instämmer och menar att vi svenskar ser småföretagarna som småskurkar som fuskar så 
ofta de har möjlighet. Skiljer sig attityder gällande nyföretagande åt i olika delar av 
Sverige? Hur förhåller sig Sveriges attityder till nyföretagande jämfört med andra 
länder, till exempel USA?  
 
Eftersom vi i vår empiri undersökte tjänsteföretag anser vi att det vore intressant att 
undersöka tillverkande företag för att se hur de olika faktorerna; finansiering, marknad 
samt företagarens erfarenhet, personliga respektive professionella nätverk, påverkat 
deras företagsstart. Har exempelvis finansieringen varit en mer betydelsefull och 
avgörande faktor vid företagsstarten för de tillverkande företagen? 
 

                                                        
13 Med potentiella företagare avser vi företagare som har seriösa planer på att starta företag. 
14 Nilsson, M. (2002-01-11). Hopp för entreprenören. Computer Sweden 
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 I 

Intervjuguide 
 
1. Berätta om företaget. Vad har du för uppgift? 
 
2. Berätta om varför du valt att starta eget företag. 

 
3. Vad gjorde du innan du startade ert företag? 
 

a. Om jobbat: 
i. Jobbade du tidigare i samma bransch som ditt företag är i?  

Om inte, hur kom det sig att du valde den här branschen? 
ii. Vad har din erfarenhet från tidigare arbete betytt mycket för ditt nya 

företag? Varför? 
iii. Tror du att din erfarenhet �räddat� dig från många misstag? I så fall vilka 

och varför? Alternativt varför inte? 
iv. Övrig arbetslivserfarenhet: 

   
b. Om varit arbetslös:   

i. Hade arbetslösheten någon betydelse för att du startade ditt företag? (Var 
det �sparken i baken� som fick dig att uppfylla din dröm?) Hur och varför 
hade det betydelse? 

ii. Var det för att få sysselsättning? 
iii. Var det din eller arbetsförmedlingens idé att starta eget? 

 
4. Vad har du för utbildning? 

i. Vad har du för examen?  
ii. Vilken betydelse hade din utbildning för uppstartandet av företaget?  

Hur och varför? 
              

4. Vilka faktorer påverkade dig? (Om företagaren inte nämner de faktorer vi tagit fram 
frågar vi hur dessa faktorer påverkat honom men vi noterar självklart de faktorer 
som han tycker är viktiga och varför.) 

 
a. Hur finansierade du starten av företaget? 

i. Bidrag 
ii. Lån 

iii. Ur egen ficka 
iv. Riskkapital  Informell/Formell 
v. Andra alternativ 

1. Tog du ut en fast lön i början? 
2. Har du någon gång hållit inne med en del av din lön? 
3. Får du förskott från dina kunder? 
4. Köper eller leasar du inventarier/bil? 
5. Kredittid leverantörer? 

vi. Vilken betydelse hade finansieringen (bidraget, lånet o.s.v) för att du 
skulle starta eget och hur påverkade det dig? (stor-liten, avgörande, 
hur avgörande) 

vii. Varför hade den just den betydelsen?   
 
 
 



 

 II 

 
b. Vilka personer anser du ingå i ditt personliga respektive professionella nätverk? 

Anser du att din relation till personerna i dina nätverk är social eller affärsmässig 
eller både och? 

 
c. Vilket stöd har du haft från ditt personliga nätverk? 

i. Familj och vänner 
ii. Kunder och leverantörer 

iii. Samarbete med andra företag 
iv. Övriga 
v. Vilken betydelse hade� ? 

vi. Varför hade den just den betydelsen? 
vii. Vilken är din viktigaste kontakt i ditt personlig nätverk? 

Varför? 
 

d. Hade du ett användbart professionellt nätverk? Vem ingick i det, d v s 
yrkeskategorier/kompetenskategorier 

i. Bankman 
ii. Jurist 

iii. Revisor 
iv. Marknadsförare 
v. Försäkringsrådgivare 

vi. Vilken betydelse hade� ? 
vii. Varför hade den just den betydelsen? 

viii. Vilken är din viktigaste kontakt i ditt professionella nätverk? 
Varför? 

 
e. Hur god kännedom hade du om marknaden? (Geografisk spridning och storlek 

på marknaden). 
i. Konkurrenter 

ii. Leverantörer  
- förhandlingsstyrka 
- relation 

iii. Kunder  
- hade du kunder innan företaget startade? 
- förhandlingsstyrka 
- relation 

iv. Potentiella etablerare 
v. Substitut 

vi. Vad gjorde du för undersökningar? 
vii. Hur gjorde du dem? 

viii. Varför gjorde du just de undersökningarna? 
ix. Vilken betydelse hade undersökningarna och varför?  
x. Vilken betydelse hade�? 

xi. Varför hade den just den betydelsen? 
 
5. Upplever du så här i efterhand att du missade något som visade sig vara viktigt i 

uppstarten?  
 
6. Är det något du skulle göra annorlunda om du startat upp idag? 
 
7. Vilken/vilka faktorer anser du var viktigast vid startskedet? 


