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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att beskriva elva personer som med ambitionen att starta eget 
företag deltagit i Priorums nyföretagarverksamhet. Fokus ligger på deras olika karriärval, vil-
ka motiv de haft, vilka utlösande faktorer som lett till karriärvalen samt vilken betydelse Prio-
rums insatser haft i sammanhanget. 
 
För att få en bild av de olika personernas karriärval har en första intervjuer genomförts med 
varje person där de fritt fick berätta hur deras karriärer sett ut efter examen och varför de valt 
att göra som de gjort. Sedan gjordes en uppföljande intervju med de personer som valt att star-
ta företag där de fick svara på mer specifika frågor om sina motiv och karriärval samt hur de 
upplevt stödinsatsernas betydelse i sammanhanget.  
 
Ur studien framkom det att det var tre män och fem kvinnor som startat företag, samt två män 
och en kvinna som valt att inte starta företag, efter medverkan i Priorums nyföretagarverk-
samhet. Fyra av de personer som startat företag har dessutom haft företag eller varit delägare i 
företag tidigare och fem av åtta personer arbetar heltid i företaget.  
 
Det har även varit fler arbetslösa personer, personers som sagt upp sig själva samt invandrare 
som startat företag i jämförelse med dem som haft en anställning. Detta överensstämmer med 
forskning om entreprenörskap som tyder på att dessa grupper av personer med större sanno-
likhet än anställda väljer att starta företag på grund av att de är tvingade till att ta beslut om 
sin framtida karriär.  
 
Motiven till att starta företag har för de elva personerna i studien bland annat varit att de ville 
ha inflytande över sitt eget arbete och kunna påverka utfallet själva, att de på grund av upp-
sägning ville fortsätta med sin yrkeskompetens samt att företagandet varit en lösning på deras 
arbetslöshet. Några betydelsefulla utlösande faktorer till personernas beslut att ta steget att 
starta eget företag var bland annat förändrade familjeförhållanden, förändrad sysselsättnings-
situation och möjligheten att förverkliga sina idéer. En person hade en strävan att bli sin egen 
då hans avtal om att få överta en verksamhet inte fullföljdes av arbetsgivaren.  
 
Det finns personer i studien med både proaktiva och reaktiva motiv till företagsstart som star-
tar företag.  De personer som hade proaktiva motiv till att starta företag (det vill säga själv-
ständighet och påverkansmöjlighet) var även de som hade planer på att utveckla sin verksam-
het. De personer med reaktiva motiv, såg företagandet mer som en lösning på arbetslösheten 
eller som ett alternativ till anställning och var nöjda med verksamheten som den var.  
 
Det ska observeras att företagandet är en process i ständig rörelse vilket kan medföra att före-
tagarnas motiv till företagandet kan förändras med tiden och även deras sysselsättningsgrad i 
företaget kan förändras, det vill säga de kan till exempel gå från att vara deltidsföretagare till 
att arbeta heltid med verksamheten eller de kan ha varit tvungna att avveckla verksamheten. 
Även personer som valt att inte starta företag i samband med nyföretagarutbildningar kan väl-
ja att starta företag några år senare när de känner att de har de rätta förutsättningarna. Därmed 
blir det också svårt att utvärdera nyföretagarinsatsers effekt under en viss tidpunkt, och därför 
är det lämpligare att ha ett långsiktigt perspektiv på utfallet av insatserna.   
 
Vilken grupp av företagare är det då bra för samhället att satsa på? Den frågan är svår att be-
svara och måste ses ur flera aspekter. När det gäller företagaren själv så kanske företagandet 
är en funktionell lösning på deras situation i livet vid just det tillfället. Det kan vara positivt 
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för dem att kunna utöva sina kunskaper medan de är hemma med barn eller att de får en möj-
lighet att kunna utöva sin hobby och kanske tjäna en summa på det. Ur samhällsekonomisk 
syn är de heltidsarbetande företagarna mest vinstgivande då dessa skapar sysselsättning och 
eventuellt även ökar den ekonomiska tillväxten. Men även de som valt att inte starta företag 
kan vara lönsamma för samhället i framtiden då dessa är potentiella företagare, och sett ur den 
individuella synvinkeln är kanske insikten att de genom nyföretagarprogrammet fått klarhet i 
att de inte ska arbeta som företagare positivt. Ur både samhällets och individens synpunkt är 
det bra att arbetslösa personer får sysselsättning även om det bara rör sig om deltid, för detta 
kan ju komma att utökas. 
 
Priorums mål med verksamheten är att genom vägledning, rådgivning och utbildning ge den 
bästa kunskapen och förutsättningarna för nya företagare att starta företag och att överleva. 
Studien visade att en övervägande del av de personer som startat företag har varit positiva till 
Priorums nyföretagarinsatser och anser att de haft nytta av den kunskap som de har fått, både 
personligen och i sitt företagande. Även två av de tre personer som inte startade företag är 
positiva till insatserna och anser att dessa varit bra och lärorika för dem. Några mål om i vil-
ken omfattning personerna bör arbeta med företaget, det vill säga hel- eller deltid, finns inte i 
Priorums verksamhet, utan Priorum har kvantitativa mål om till exempel hur många nya före-
tag som ska startas årligen via deras vägledning och rådgivning.  
 
En framtida diskussion om vilka satsningar som ska göras för att skapa fler företagare samt 
vilka utvecklingsmöjligheter som finns bland dessa skulle kunna utgå från vilka avsikter de 
olika personerna har när de medverkar i nyföretagarinsatserna. Det har visat sig att de som 
inte har några entreprenöriella avsikter inte heller startar företag. Samtidigt finns det potentiel-
la företagare, bland dem som inte startat företag, som under de rätta förutsättningarna skulle 
kunna tänka sig att starta företag i framtiden. De personer som sedan tidigare har stora kun-
skaper och insikter i företagandets förutsättningar har en tendens att inte värdera nyföretagar-
insatser så högt utan värderar sin egen betydelse i sammanhanget högre. I denna studie har 
heltidsföretagarna samt de som varit arbetslösa och sedan startat företag i högre utsträckning 
värderat nyföretagarinsatserna mer. De insatser som uppskattats mest är rådgivning, kontakt 
med andra företagare samt diskussioner om livsidéer. Detta indikerar på att även så kallade 
”mjuka insatser” är värdefulla inför start av nya företag. 
 
Beslutsfattare och politiker bör inför framtida beslut ställa sig frågan om vad syftet med de 
stödjande insatserna är, samt vad det är de vill bedöma resultatet av. Är det de entreprenöriella 
effekterna av de stödjande insatserna (t.ex. få fler som startar företag, fler som arbetar heltid i 
företaget, fler kvinnliga företagare osv.) eller är det uppskattningen av de interna kompeten-
serna och effektiviteten (t.ex. värderingen av Priorums insatser, vilken sorts insatser som är 
viktiga – före, under och/eller efter start av företag, osv.) som är betydelsefullt? 
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Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport är att Luleå kommun under många år drivit verksamheter med 
syfte att stimulera och stödja nyföretagandet. Nyföretagande tillsammans med utveckling av 
befintliga företag har avgörande betydelse för en regions och en nations ekonomi, välfärd och 
sysselsättning. En förutsättning för att kunna utveckla nyföretagandet är att få större kunska-
per och insikter i vad det är som är utslagsgivande för dem som väljer att starta företag. Denna 
rapport är den andra delrapporten av två som har för avsikt att beskriva olika aspekter av hur 
nyföretagandet sett ut i Luleå kommun under 1998-2003.  

1.2 Inledning 
Entreprenörskap har visat sig vara av stor betydelse för samhällets utveckling, vilket också 
uppmärksammats av politiker och beslutsfattare som på olika sätt försöker stimulera ett ökat 
entreprenörskap. Exempelvis så har såväl utbildningar som forskning ökat under de senaste 
årtiondena.  En förklaring till det tilltagande intresset är bland annat den ökade globala kon-
kurrensen vilken inneburit att företag tvingats utsätta sig för ökad konkurrens. Vidare sker det 
ständiga förändringar inom teknologin och näringslivsstruktur där nya industrier växer fram 
inom bland annat informations- och kommunikationsteknologi. Som en följd av detta behövs 
befintliga företag utvecklas och nya företag skapas, likaväl som det behövs skapas förutsätt-
ningar för ett ständigt pågående entreprenörskap som medför att det enskilda företaget kan 
överleva och utvecklas i en allt mer svårförutsägbar värld.  
 
Forskning om entreprenörskap och dynamik har givit oss en hel del nya kunskaper. För att få 
en bättre förståelse för entreprenörskapets betydelse ska jag därför inledningsvis göra en kort 
utflykt in i forskningen om entreprenörskap. 

1.3 En kort utflykt in i forskningen om entreprenörskap 
Inom forskningen om entreprenörskap finns ett stort intresse för skillnader i entreprenörskap 
mellan olika regioner då vissa regioner tycks uppvisa fler nya företag och bättre tillväxt i be-
fintliga företag än andra regioner. Det finns vissa faktorer som tycks vara viktiga i samman-
hanget, och dessa sammanfattas nedan: 

 Industristrukturen: regioner som domineras av stora företag uppvisar ofta en lägre till-
växt med avseende på nyetableringar. Det är vanligare att anställda i mindre företag 
startar eget och de nya entreprenörerna har en benägenhet att starta inom branscher de 
har erfarenhet av. 

 Sysselsättningsstrukturen: regioner där en stor andel av den sysselsatta befolkningen 
arbetar med ledningsansvar och med professionell kompetens visar en högre tillväxt. 
Detta beror på att personer med ledningskompetens och stort yrkeskunnande har större 
benägenhet att starta företag och de har även en snabbare tillväxt i sina företag.   

 Ekonomiska faktorer: då de flesta nystartade företag börjar med att tillgodose en be-
gränsad geografisk marknad är transportkostnader av stor betydelse. Speciellt inom 
service- och tjänstesektorn, som kräver en närhet till kunderna, är detta väsentligt.  

 Attraktionskraft: en regions förmåga att locka till sig företagare med avseende på mil-
jö, arbetstillfällen, kommunikation och service har i olika studier visat sig ha stor be-
tydelse.  
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Andra faktorer som kan förklara skillnader mellan regioner är befolkningsutvecklingen, om 
regionerna redan tidigare varit småföretagstäta eller inte, tillgången till kapital och gynnsam-
ma omgivningsbetingelser i övrigt (Landström, 2000). 
 
En annan intressant aspekt av entreprenörskap är de egenskaper och karaktärsdrag hos perso-
ner som kan ha betydelse för vilka som väljer att bli entreprenörer. Forskare så som Schumpe-
ter, McClelland, Storey m.fl., visar att kunskaperna om de personliga egenskaperna som kän-
netecknar en entreprenör är goda. Forskare vet att många entreprenörer har föräldrar som 
är/varit entreprenörer, att den etniska bakgrunden, utbildningsnivån och tidigare erfarenheter 
har betydelse för benägenheten att starta företag och att det är fler män än kvinnor som blir 
entreprenörer. Även egenskaper som prestationsnivå, ”locus of control” (det vill säga förmå-
gan att själv påverka sin situation), och riskbenägenhet förknippas med dessa individer. Själv-
tillit är en viktig faktor för individers val av yrke såtillvida att de väljer den sysselsättning de 
bedömer sig kunna hantera framgångsrikt. En entreprenöriell självtillit kan utvecklas via före-
bilder, erfarenheter, lyckade och misslyckade handlingar samt lärande. Ytterligare en påver-
kande faktor för entreprenörer är deras intentioner, det vill säga intresse och vilja att starta 
företag. Intentionerna påverkas i sin tur av individens attityder, sociala normer och individens 
”locus of control”. Men det räcker inte bara med dessa olika egenskaper, det krävs också ofta 
en utlösande faktor, eller en kritisk händelse, som leder till beslutet att starta företag. Dagens 
forskning har även visat på att entreprenören ofta inte endast har ett företag under sin livstid 
utan kan ha flera samtidigt eller efter varandra. Allt detta tyder på att det är individen bakom 
företagen som är intressant för entreprenörskapsforskningen (ibid.). 
 
En breddning av entreprenörskapsforskningen har inneburit ett ökat intresse för ”management 
studier”, det vill säga hur man startar företag, hur man får tillgång till kapital, hur man utveck-
lar nya affärsverksamheter och så vidare. När det gäller etableringsprocessen har en mängd 
olika modeller framkommit där olika aktiviteter i olika faser beskrivs. Tanken har varit att 
beskriva hur det går till att starta företag och tydliggöra de problem som uppstår, samt vilka 
resurser och kompetenser som är nödvändiga för att etablera ett företag. Studier som det in-
ternationella forskningsprojektet ”Entrepreneurship Research Consortium” (ERC-projektet) 
gjort visar att individer som lyckas etablera företag tycks fokusera sina bemödanden på att 
investera egna pengar i projektet, genomföra faktiska kundaktiviteter samt investera i maski-
ner och lokaler istället för olika planerande aktiviteter (Reynolds, 2000). 
 
Bygrave och Hofer (1991) föreslår en förskjutning i entreprenörskapsforskningen till att foku-
sera på frågeställningar som rör hur affärsmöjligheter upptäcks och hur företag etableras. Det-
ta på grund av att en entreprenöriell process har speciella egenskaper så som att processen  

 inte är kontinuerlig då den skapas av förändringar i industrins marknadsstruktur,  
 är dynamisk på grund av ständiga förändringar i omgivningen och i företaget över tiden,  
 är unik då inget företag eller dess förutsättningar är den andra lik,  
 involverar en mängd olika variabler så som resurser, strategier, konkurrens med mera, 

och 
 dess utfall är ytterst känsligt för dessa olika variablers ingångsvärden. 

 
Inom beteendevetenskaplig forskning har man försökt svara på vem entreprenören är och var-
för denne är verksam. De som forskar inom så kallad ”management studies” försöker svara på 
hur entreprenörskap utvecklas. Därmed inkluderas alla funktioner, aktiviteter och handlingar 
som kan relateras till upptäckten av affärsmöjligheter och skapandet av en organisation för att 
kunna genomföra dessa möjligheter. Att få ökad kunskap om entreprenören som individ är 
dock fortfarande betydelsefullt för forskningen och för samhället, då alla människor inte är 
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entreprenöriella och initiativrika och därmed inte heller ser entreprenörskapet som en alterna-
tiv sysselsättning.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva elva personer som med ambitionen att starta eget 
företag deltagit i Priorums nyföretagarverksamhet. Fokus kommer att ligga på vad som moti-
verat dem, vilka utlösande faktorer eller händelser som lett till deras karriärval samt vilken 
betydelse Priorums stödjande insatserna haft i sammanhanget.  

1.5 Tillvägagångssätt och disposition 
För att få en förståelse av olika företagares karriärval, motiv till valen och stödinsatsernas 
betydelse i sammanhanget har intervjuer genomförts med elva individer. Här nedan beskrivs 
hur data samlats in samt hur valen av intervjuobjekt gjorts.  

1.5.1 Urval av casestudier 
Ur enkätsvaren från den tidigare undersökningen som gjordes i början av 2004 sökte jag per-
soner med olika karriärval efter kontakten med Priorum. De grupperingar som jag gjorde var 
de som startat företag, blivit anställda, blivit arbetslösa eller börjat studera. Vidare tittade jag 
på vilka företagare som hade ökat sin omsättning under de tre senaste åren och vilka som 
minskat eller legat inom spannet +/- 20 %, samt vilken bransch de var verksamma inom. Ut-
ifrån detta urval gjorde jag sedan en översikt av personernas karriär och utbildningsnivå, kön 
och hur mycket de deltagit i olika stödjande insatser på Priorum. Därefter plockade jag ut per-
soner som kunde ge intressant information för vidare studier. Resultatet blev åtta företagare, 
samt tre personer som valt andra karriärer än att starta eget företag efter kontakten med Prio-
rum.1
 
Två företagare (case 8 och 3) valdes bland annat på grund av att en hade grundskoleutbildning 
och den andre hade högskoleexamen, samt för att en hade deltagit i många supportinsatser på 
Priorum och den andra hade endast deltagit i ett fåtal. Två andra företagare (case 2 och 7) 
valdes på grund av ålder, och på grund av olika erfarenheter av tidigare arbeten, bland annat 
som VD respektive anställd, dessutom hade en upphört med sin verksamhet medan den andra 
fortfarande var aktiv, en hade minskat sin omsättning och den andra ökat och båda var dessut-
om verksamma inom samma bransch. Ytterligare två företagare (case 5 och 6) valdes på 
grund av att en tidigare varit egenföretagare och den andre varit studerande samt för att en var 
kvinna och den andre var man, och de är verksamma inom olika branscher. Slutligen valdes 
två företagare på grund av att den enas företag ökat i omsättning medan den andras minskat 
samt för att en tidigare arbetat som VD och haft eget företag medan den andre varit anställd, 
dessutom de är verksamma inom olika branscher. Det visade sig att de två sistnämnda perso-
nerna inte kunde ställa upp på intervju på grund av att den ena hade tidsbrist och den andra 
arbetade utomlands så jag valde ut två nya, tämligen liknande, individer. Dessa två (case 1 
och 4) valdes på grund av att en fortfarande var aktiv och den andra upphört med verksamhe-
ten, båda hade en lång arbetslivserfarenhet och de var dessutom verksamma inom samma 
bransch. 
 
De tre personer som valt alternativa karriärer valdes ut på grund av att en var arbetslös, en 
anställd och en studerade. En annan påverkande faktor var att en endast studerat och varit 

                                                 
1 Metoden kan kopplas till vad Miles & Huberman (1994) kallar för ”maximum variation” som görs för att visa 
variationer och identifiera viktiga mönster, samt ”stratified purposeful” som illustrerar grupper och underlättar 
jämförelser. 

 - 5 -   



    

arbetslös tidigare medan en annan arbetat som chef i 16 år. En tredje faktor var utbildningsni-
vån där en hade högskoleutbildning, en gymnasieutbildning och en hade ofullständig högsko-
leexamen. Den sista påverkande faktorn var kön. 
 
Syftet med intervjuerna är att få fram de olika personernas karriärer före och efter kontakten 
med Priorum, orsakerna till karriärvalen samt vilken betydelse Priorums insatser och andra 
stödinsatser haft i sammanhanget. 

1.5.2 Genomförande av intervjuer 
Först gjorde jag en öppen intervju med syfte att få en bild av personernas livskarriärer. Inga 
strukturerade frågor gjordes upp i förväg utan personerna fick själva berätta hur deras vägval i 
karriären sett ut från den dag de gått färdigt grundskolan eller gymnasieskolan. Jag informe-
rade dem om att jag ville veta hur deras väg i livet sett ut, vad de gjort, vad som påverkat de-
ras val, hur och varför. Sedan berättade personerna, som i ett vanligt samtal med frågor vid 
behov från mig, om sin karriärväg.  Jag ritade en tidsaxel på ett A4 blad, med start vid utbild-
ningens slut fram till dagens datum, där jag noterade de olika händelserna och årtalen på lin-
jen allt eftersom personerna berättade. På detta sätt fick jag omgående bekräftelse på om jag 
uppfattat det som de sagt på ett korrekt sätt. Denna bild finns i slutet av varje casebeskrivning. 
För att få intervjun så tillförlitlig som möjlig spelade jag dessutom, med personernas tillåtelse, 
in hela berättelsen på en bandspelare för att sedan i lugn och ro dokumentera intervjun med 
hjälp av ett ordbehandlingsprogram. Därefter fick varje person läsa igenom och godkänna 
dokumentationen som jag skickat till dem via brev eller e-post. Vissa personer ville tillägga 
något eller göra mindre ändringar i berättelsen medan andra var nöjda med det jag dokumen-
terat.  
 
Sedan följdes intervjun upp med en mer strukturerad intervju med dem som valt att starta fö-
retag efter kontakten med Priorum. Detta för att få en förståelse om hur dessa personer tänker 
och tycker om rollen som företagare, vilka motiv de haft, hur företaget utvecklats, vilken be-
tydelse olika stödinsatser haft för dem samt vilka eventuella framtida åtgärder som skulle be-
höva göras för att främja nyföretagandet. Detta intervjuformulär återfinns i bilaga 12.  
 
Här nedan följer en kort presentation av de valda casen som jag har valt att karaktärisera. Des-
sa karaktärer innefattar inga värderingar. 
Case 1- Säljaren: Är en man med eget företag inom försäljnings och konsultverksamhet. Han 
har tidigare varit anställd i 21 år som resande försäljare. Med utgångspunkt ur hans karriärval 
under tidens gång har jag valt att kalla honom ”säljaren”. 
Case 2- Idésprutan: Är en kvinna med eget företag inom produktutveckling. Hon har tidigare 
varit hemma med sina barn i 27 år och varvat ledigheten med diverse ströjobb där hon ofta 
fått använda sin kreativitet. Med hennes intresse i åtanke kallar jag henne ”idésprutan” för det 
sammanfattar hennes personlighet på ett bra sätt. 
Case 3 - Flyktingen: Är en kvinna med eget företag inom restaurangbranschen. Hon har tidi-
gare arbetat som socialsekreterare i 12 år och kom till Sverige som flykting från ett annat 
land, varför jag kallar henne för ”flyktingen”.  
Case 4 - Konsulten: Är en kvinna som haft eget företag med konsultverksamhet inom data-
branschen men som varit tvungen att avregistrera det. Hon kom till Sverige från ett annat land 
och har tidigare arbetat som anställd med dataprogrammering och utbildning och dessutom 
haft ett tidigare företag inom samma område. På grund av hennes karriärval kallar jag henne 
för ”konsulten”.  
Case 5 - Opportunisten: Är en man med eget företag på deltid och som arbetar som anställd 
på heltid. Han har tidigare arbetat med olika jobb, mest inom försäljning, och har även provat 
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starta företag när han var yngre. Jag kallar honom ”opportunisten” på grund av att han antar 
många olika arbeten och möjligheter för att prova sig fram till vad han vill göra.  
Case 6 - Idealisten: Är en kvinna med eget företag på deltid där hon bland annat arbetar med 
språkgranskning. Även hon kommer från ett annat land. Hon har i sitt hemland drivit en hjälp-
organisation inom skolan så att hon kunnat hjälpa barn med språkundervisning. Jag kallar 
henne för ”idealisten” för det beskriver hennes ståndpunkter i karriärvalen. 
Case 7 - Överlevaren: Är en kvinna som haft ett företag inom tryckeribranschen i ett år, men 
som nu har företagandet som en hobby och är anställd på heltid istället. Hon har arbetat som 
anställd inom den grafiska branschen i 21 år och jag kallar henne ”överlevaren”.  
Case 8 - Vaneföretagaren: Är en man med eget företag och som dessutom har arbetat som 
egenföretagare med olika butiker i 20 år. Jag kallar honom för ”vaneföretagaren” för att det 
beskriver hans vilja att starta nya företag när de gamla sålts. 
Case 9 – Icke entreprenören: Är en man som valt att inte starta företag. Han har tidigare stu-
derat och varit arbetslös varvat med diverse kortare arbeten. Efter medverkan på Priorum har 
han gått en grafisk utbildning och arbetar inom detta emellanåt. Jag kallar honom ”icke entre-
prenör” då det är hans egna ord för att beskriva hans inställning till företagandet. 
Case 10 - Sökaren: Är en kvinna som valt att inte starta företag. Hon har tidigare studerat och 
arbetat som grafiker på olika tidningar. Efter medverkan på Priorum har hon valt att studera 
vidare på Universitetet. Jag kallar henne för ”sökaren” för det beskriver hennes sökande efter 
lämplig sysselsättning. 
Case 11 - Jobbsökaren: Är en man som valt att inte starta företag. Tidigare har han arbetat 
inom logistik och transport med olika chefsbefattningar i 16 år. På grund av att han under sin 
karriär provat och sökt olika arbeten kallar jag honom för ”jobbsökaren”.  
 
Dessa case har i analysdelen placerats i olika kategorier av företagare beroende på vilka motiv 
de haft till företagsstart, samt i vilken omfattning de arbetar med sitt företag. Tre av varandra 
oberoende personer har gjort denna bedömning där alla, med små variationer, kommit fram 
till samma placering. 

1.5.3 Disposition 
Här efter kommer en resultatsammanställning och analys av de elva individuella fallen. Detta 
avsnitt är uppdelat i två delar: del A har fokus på personernas karriärval före och efter kontak-
ten med Priorum samt vilka motiv de haft i sina val, och del B fokuserar på de olika stödinsat-
sernas betydelse för dessa individer samt deras synpunkter på framtida nyföretagarinsatser. 
Rapporten avslutas med implikationer och slutsatser som framkommit ur studien. De mer in-
gående casebeskrivningarna samt frågeformuläret finns i bilagor sist i rapporten. 
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2. Resultatsammanställning och analys  
Denna studie har fokuserats på att beskriva och analysera elva fall av individer som med am-
bitionen att starta eget företag deltagit i Priorums verksamhet. Studien avser tiden från indi-
vidernas skolexamen fram till idag, år 2004. Nedan, i del A, görs en sammanställning av vilka 
karriärval dessa individer gjort och varför de valt att göra dessa samt vilka utlösande fakto-
rer som för de olika individerna haft avgörande betydelse. I del B belyses vilken betydelse 
olika stödinsatser haft för individernas karriärer samt synpunkter på framtida nyföretagarin-
satser.   

2.1 Del A: Karriärval och motiv 
Figur 1 nedan visar dels vilka motiv de olika personerna haft när de valt att starta eller inte 
starta företag, och dels i vilken omfattning de arbetar i sitt företag. Med proaktiva motiv me-
nas att personerna har valt att starta företag bland annat på grund av att de vill kunna ta kon-
troll över sitt eget liv (till exempel kunna bestämma och styra över arbetsvillkoren själv), har 
en känsla av att vilja vara oberoende, vilja vara sin egen, vilja skapa något (innova-
tion/kreativitet) och så vidare. Med reaktiva motiv menas att personerna valt att starta företag 
bland annat på grund av att det var ett sätt att lösa arbetslöshetsfrågan, det var ett alternativ till 
en anställning, det var ett sätt att få fortsätta att arbeta med det man gjort som anställd och så 
vidare. Crant (1996) menar att personer med proaktiv personlighet inte är beroende av situa-
tionen eller omgivningen utan påverkar dessa själv istället. Proaktiva personer ser möjligheter 
och agerar efter dessa, de är initiativtagande, handlingskraftiga och de är påstridiga tills de 
uppnår en meningsfull förändring. Till följd av detta är det fler proaktiva personer som väljer 
den entreprenöriella karriären menar Crant.  Med reaktivt agerande menas i denna studie de 
personer som inte föregår olika situationer utan agerar och reagerar först efteråt, dessa är mer 
beroende av omgivningens agerande.  
 

Arbetar heltid i 
företaget 

Arbetar deltid i 
företaget

Har inget företag/ej star-
tat företag 

 
(♂ = man och ♀ = kvinna) 

 
Figur 1. Olika personers karriärval  
  

Proaktiva 
motiv till att 
starta företag 

Reaktiva 
motiv till att 
starta företag 

• ”Säljaren” ♂ 
• ”Opportunisten”     • ”Sökaren” ♀ • ”Idésprutan” ♀ 
                  ♂ • ”Vane-

företagaren”♂ 

A B C

D E

• ”Flyktingen” ♀ • ”Idealisten” ♀ • ”Icke entrepre-
nören” ♂ • ”Konsulten” ♀ • ”Överlevaren” ♀ 

• ”Jobbsökaren” 
♂ 

F
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De olika kategorierna som framkommer ur figur 1 är: A: Personer som arbetar heltid i sitt 
företag och som hade proaktiva motiv till att starta företag; B: Personer som arbetar deltid i 
sitt företag och som hade proaktiva motiv till att starta företag; C: Personer som valt att inte 
starta sitt företag men som hade proaktiva motiv till att starta företag när de medverkade i 
Priorums verksamhet; D: Personer som arbetar heltid i sitt företag och som hade reaktiva mo-
tiv till att starta företag; E: Personer som arbetar deltid i sitt företag och som hade reaktiv mo-
tiv till att starta företag; F: Personer som valt att inte starta sitt företag men som hade reaktiva 
motiv till att starta företag när de medverkade i Priorums verksamhet. Varje ”ruta”, det vill 
säga A-F, kommer att beskrivas närmare nedan.  

2.1.1 A. Heltidsföretagare med proaktiva motiv till företagsstart. 
I denna kategori återfinns tre personer, där två av dem är män, ”Säljaren” (se bilaga 1) och 
”Vaneföretagaren” (se bilaga 8), och en är kvinna, ”Idésprutan” (se bilaga 2).  
 
Deltagarnas karriärer före och efter kontakten med Priorum 
Ingen av dessa tre personer har någon högre akademisk examen, däremot har två av dem 
gymnasieexamen. ”Säljaren” och ”Vaneföretagaren” har efter sin utbildning varit anställda i 
21 respektive 10 år innan de startade eget företag. Men ingen av dem ser längre en anställning 
som en alternativ sysselsättning, de vill kunna vara sin egen chef. ”Idésprutan” har varit hem-
ma med sina barn i 23 år och har under tiden haft tillfälliga arbeten där hon använt sin kreati-
vitet. Sedan när barnen blivit större valde hon att starta eget företag.  
 
Motiv till karriärvalen 
Dessa tre personer har valt att starta företag bland annat på grund av att de vill kunna påverka 
och styra över sina arbetsvillkor själva samt att de vill kunna ta egna beslut. En anställning 
med arbetstider mellan 8-17 är inget som passar dem. Att som egenföretagare ha långa arbets-
dagar med hård arbetsinsats emellanåt är inget som skrämmer dem så länge de kan styra över 
detta själva. Denna känsla av oberoende är något som Kent, Sexton & Vesper (1982) samt 
Kuratko & Hodgetts (1998) anser vara en viktig drivkraft till entreprenörskap. Ytterligare en 
anledning till varför två av personerna valt att starta eget var för att kunna förverkliga en idé, 
något som också enligt ovan nämnda forskare är en drivkraft. Forskarna anser att entreprenö-
rer vet vad de vill åstadkomma, att de har en vision eller ett koncept om sin verksamhet. ”Idé-
sprutan” har dessutom släkt som liksom hon är konstnärliga och kreativa, vilket hon kan se 
som en bakomliggande faktor till hennes kreativitet och företagande. Enligt entreprenörskaps-
forskningen är kreativitet något som kan läras in, och innovation är resultatet av kreativt tän-
kande, ett medvetet och meningsfullt sökande efter nya möjligheter (Kuratko & Hodgetts, 
1998). Vidare nämner ”Idésprutan” också att hon vill kunna påverka utfallet av sitt arbete och 
fungera som ”spindeln i nätet” vilket också stöds av forskningens syn på en entreprenörs 
egenskaper. Ingen av dessa personer såg några direkta hinder för sitt företagande utan anser 
att man som egenföretagare bör vara optimistisk och kunna se de möjligheter som finns, de 
känner alla en vilja att prestera. Detta är också något som återkommer som en drivande egen-
skap hos entreprenörer i forskningen där entreprenörer framställs att inte vara rädda för mot-
gångar eller problem, att de har prestationsmotiv och att framgångsrika entreprenörer tror på 
sig själva, de har så kallad ”intern locus of control” (Kent m.fl., 1982). 
 

2.1.2 B. Deltidsföretagare med proaktiva motiv till företagsstart 
I denna kategori återfinns en man, ”Opportunisten”, och en närmare beskrivning av honom 
finns i bilaga 5. 
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Deltagarens karriär före och efter kontakten med Priorum 
Denna person har en ekonomisk gymnasieutbildning och har även studerat dataprogramme-
ring i 2½ år i USA. Efter utbildningen har han, fram till idag, haft olika anställningar som till 
största del inneburit försäljning. Samtidigt som han kom hem från USA startade han även ett 
eget företag inom nätverksmarknadsföring, vilket han har haft som extraverksamhet och som 
han fortfarande arbetar med idag. Han har även under senare tid startat en webb-butik. Denna 
person har redan under 1995 provat att starta eget företag, något som det tyvärr inte blev nå-
got av bland annat på grund av hans unga ålder och allt för långa arbetsdagar. Under denna tid 
hade han kontakt med Priorum och medverkade i deras nyföretagarprogram. 
 
Motiv till karriärvalen 
Motiven till att starta företag har för honom varit att han själv inte anser att det fungerar för 
honom att vara anställd, han vill själv kunna styra över sitt arbete och tjäna pengar. Redan när 
han läste på gymnasiet så valde han att läsa ekonomi på grund av att han ville ha förkunskaper 
inom ekonomi och bokföring för att senare kunna tjäna pengar. Detta att ha pengar som ett 
mått på framgång är något som återfinns som drivkraft i entreprenörskapsforskning (Land-
ström, 2000) I denna kategori återkommer samma känsla av oberoende och vilja att prestera 
som sågs i kategori A.  

2.1.3 C. Potentiella företagare med proaktiva motiv till företagsstart 
I denna kategori återfinns en kvinna, ”Sökaren”, och en närmare beskrivning av henne finns i 
bilaga 10. 
 
Deltagarens karriär före och efter kontakten med Priorum 
Denna person har en folkhögskoleutbildning med samhällsinriktning, hon har även en ettårig 
grafisk utbildning. Sedan har hon arbetat på en tidning i sju år och blev uppsagd därifrån på 
grund av arbetsbrist. Därefter var hon arbetslös, arbetade extra och gick en kurs på TBV som 
arbetsförmedlingen anordnat för arbetslösa. Under denna tid fick hon en idé om att starta eget 
företag så hon slutade sitt extrajobb för att kunna ägna sig åt sitt företagande istället. Hon sök-
te hjälp med produktutveckling på Luleå tekniska universitet och när detta inte visade sig vara 
lönsamt medverkade hon i Priorums nyföretagarprogram för att kunna starta ett annat företag 
istället. Tyvärr hindrade hennes familjesituationen henne från att fortsätta med företagandet, 
så hon började åter arbeta på en tidning och valde sedan att börja studera på Universitetet.  
 
Motiv till karriärvalen 
Motivet till att starta företag var för henne att få förverkliga de idéer som hon hade. Även här 
framkommer samma egenskaper som i kategori A, det vill säga kreativitet.  

2.1.4 D. Heltidsföretagare med reaktiva motiv till företagsstart 
I denna kategori återfinns två kvinnor, ”Flyktingen” (se bilaga 3) och ”Konsulten” (se bilaga 
4).  
 
Deltagarnas karriärer före och efter kontakten med Priorum 
Båda personer kommer från ett annat land, de har högskoleexamen och har arbetat i sitt hem-
land innan de kom till Sverige. ”Flyktingen” har utbildat sig till socialsekreterare och har ar-
betat inom det området i 12 år. Sedan kom kriget och hennes familj flydde till Sverige. För att 
få arbeta i Sverige var hon först tvungen att läsa kompletteringar och svenska på Komvux, det 
tog totalt fem år. När hon inte hade fått något arbete och släkten ifrågasatte hennes sysselsätt-
ning i Sverige så bestämde hon sig för att starta eget företag i stället. För att kunna starta en 
lunchservering gick hon först en bageri/konditoriutbildning och medverkade i nyföretagarpro-
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grammet samt fick affärsrådgivning på Priorum. Sedan startade hon tillsammans med maken 
ett företag (ett handelsbolag som nu är hennes enskilda firma) vilket hon arbetar med än idag.   
 
”Konsulten” har läst in sin högskoleexamen i Sverige, hon har bland annat läst företagseko-
nomi och samhällsvetenskap samt dataprogrammering och systemering. Egentligen ville hon 
arbeta som lärare men det fanns inte möjlighet att läsa det pedagogiska året i Luleå och hon 
kunde inte flytta till en annan ort på grund av familjesituationen, så hon läste programmering 
och systemering istället och började sedan arbeta som utbildare och programutvecklare. Detta 
gjorde hon i 9 år och när verksamheten sedan lades ner, köpte hon tillsammans med några 
andra anställda verksamheten och startade ett aktiebolag. Denna verksamhet fick också läggas 
ned 8 år senare på grund av IT-kraschen. Då blev hon arbetslös och arbetsförmedlingen hän-
visade henne till Priorum där hon medverkade i nyföretagarprogrammet och vid olika föreläs-
ningar. Efter detta startade hon eget företag inom samma verksamhetsområde som hon arbetat 
med tidigare. Tyvärr var det dålig lönsamhet och verksamheten lades ned ett år senare, så för 
tillfället är hon arbetslös igen.  
 
Motiv till karriärvalen 
Det främsta motivet till att starta företag var för ”Flyktingen” att skaffa sig en sysselsättning 
medan det för ”Konsulten” var att kunna arbeta vidare med sin yrkeskompetens. ”Flyktingen” 
valde att starta företag inom restaurangbranschen eftersom hon kände till den från sitt tidigare 
liv då hennes far haft eget bageri. Under tidens gång har de båda kvinnorna blivit säkrare i sin 
företagarroll, vilket även anses vara nödvändigt för entreprenörskapet enligt forskningen 
(Kent, Sexton & Vesper, 1982). ”Konsulten” anser att hennes motiv med tiden har utvecklats 
till handla om att arbeta för sig själv och att företagandet har blivit en livsstil. Båda kvinnorna 
är födda i ett annat land och Kent m.fl. (1982) menar att invandrare tillsammans med arbetslö-
sa och uppsagda personer blir tvingade till att ta beslut om den framtida karriären och att de 
med större sannolikhet än andra väljer att starta eget företag. 

2.1.5 E. Deltidsföretagare med reaktiva motiv till företagsstart 
I denna kategori återfinns två kvinnor, ”Idealisten” (se bilaga 6) och ”Överlevaren” (se bilaga 
7). 
 
Deltagarnas karriärer före och efter kontakten med Priorum 
”Idealisten” läste sin högskoleutbildning inom lingvistik och genomgick en lärarutbildning i 
engelska i sitt hemland, och startade därefter ett ideellt företag. Innan hon kom till Sverige har 
hon under en kortare period varit anställd inom en utbildningsorganisation. Orsakerna till 
hennes karriärval var de stora förändringarna som skedde i landet under 1998-99 vilket ledde 
till ett ökat behov av stöd i skolorna. När hon kom till Sverige ville hon gärna arbeta som eng-
elsklärare, men det var svårt att få arbete och hon visste inte var hon skulle söka eftersom hon 
inte fick någon hjälp då hon inte var flykting. Senare fick hon veta att hon var tvungen att läsa 
svenska för att få ett arbete vilket hon gjorde i 1½ år på Komvux. Sedan bodde hon i USA i 
fyra månader och när hon kom tillbaka till Sverige fick hon några uppdrag som anställd.  Hon 
ville sedan starta eget företag och tog därför kontakt med Priorum där fick hon rådgivning. 
Hon startade sitt företag på deltid där hon bland annat arbetar med språkgranskning, något 
hon arbetar med än idag. 
 
”Överlevaren” har endast grundskoleutbildning då hon valde att hoppa av gymnasieutbild-
ningen efter ett år för att arbeta istället. Nu i efterhand anser hon att den kunskap hon förvär-
vade på arbetsmarknaden var mer värdefull för henne än den kunskap hon fick på gymnasiet. 
Hon har sedan gått en ettårig utbildning till karttekniker och har därefter arbetat i 21 år, först 
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som karttekniker och sedan som grafiker och AD-assistent. Arbetena har gett henne mycket 
kunskap och erfarenhet men hon kände att det blev för stor press och för lite eget initiativ på 
den sista arbetsplatsen och valde därför att säga upp sig. Hon gick därefter nyföretagarpro-
grammet på Priorum och efter ett par månader startade hon eget företag. Under det första året 
arbetade hon som inhyrd vid olika reklambyråer när de behövde extra personal. Men detta 
blev för ensamt för henne då hon var tvungen att byta arbetsplats precis när hon lärt känna 
personalen och hon valde att ta en ny anställning som grafiker istället och ha sin egen verk-
samhet vid sidan om. Hennes verksamhet har ändrat inriktning under tidens gång och handlar 
idag om tillverkning och försäljning av keramik. Hon arbetar idag endast deltid med företaget 
då hon har en heltidsanställning. 
 
Motiv till karriärvalen 
Motiven till att starta eget företag var för ”Idealisten” att det gav henne möjlighet att vara 
hemma med sina barn. Hon anser att hennes utbildning varit henne till stor hjälp och att hon 
inspirerats av att hennes far varit egenföretagare. Dessutom har hon haft ett eget företag i sitt 
hemland. För hennes del handlar inte företagandet om att tjäna pengar utan om att kunna vara 
flexibel och hålla sina kunskaper vid liv. Samtidigt tycker hon att det är bra att hon kan be-
stämma sina arbetsvillkor själv.  
 
Från början var motiven till att starta eget företag för ”Överlevaren” ett alternativ till en ny 
anställning. Hon var vid det aktuella tillfället arbetslös eftersom hon hade sagt upp sig från sin 
arbetsplats på grund av missnöje med arbetsvillkoren, vilket enligt Kent, Sexton & Vesper 
(1982) är en drivkraft som leder till högre motivation för personer att starta företag. Senare 
kom hon dock fram till att företagandet inte riktigt var hennes gebit och hon valde därför före-
tagandet som ett komplement till sin anställning med fast inkomst. Hon ser dock fördelar med 
att ha eget företag så som större frihet och att kunna bestämma själv.  

2.1.6 F. Potentiella företagare med reaktiva motiv till företagsstart 
I denna kategori återfinns två män, ”Icke entreprenören” (se bilaga 9) och ”Jobbsökaren” (se 
bilaga 11).  
 
Deltagarnas karriärer före och efter kontakten med Priorum 
”Icke entreprenören” har gymnasieexamen och har därefter haft olika kortare arbetstillfällen. 
Bland annat har han arbetat med byggmätning, på mejeri och med olika ALU-anställningar. 
Varvat med dessa arbetstillfällen har han varit arbetslös. Han har även läst data på Komvux 
och Datorteket. Tillsammans med två kurskamrater ville han starta ett företag och tog kontakt 
med Priorum. Han medverkade tillsammans med en av kamraterna i nyföretagarprogrammet. 
Deras affärsidé var att göra hemsidor till företag, vilket dock även många andra gjorde just då, 
så de beslöt att inte starta något företag. Istället gick han en utbildning på Lärnia inom form-
givning och layout. Efter detta har han haft praktikplats och vikariat på två olika tidningar 
inom annonsproduktionen.  
 
”Jobbsökaren” har högskoleutbildning inom maskinteknik och har även läst ekonomi. Efter 
examen har han först arbetat på högskolan i Luleå som forskningsingenjör och doktorand 
inom logistik. Han slutade med detta arbete på grund av att han fick en anställning på SSAB 
där han kom att stanna i 18 år. Dock har verksamheten han arbetat inom bytt både namn och 
organisationsform under årens lopp och till slut lades det ner helt. Han har under denna tid 
arbetat som chef och ansvarig inom bland annat logistik och inköp. Vid ett av tillfällena när 
verksamheten skulle läggas ned ville han tillsammans med några arbetskamrater köpa verk-
samheten med det fick de inte. Så när han blev arbetslös sökte han nya arbeten via olika kon-
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takter och Trygghetsrådet bad honom ta kontakt med Priorum, vilket han gjorde. På Priorum 
medverkade han i nyföretagarprogrammet och arbetade med vad han kallar för ett praktikfall. 
Det visade sig att projektet inte var lönsamt och han sökte nytt arbete istället. Efter ett halvårs 
arbetslöshet fick han en ny anställning som upphandlingschef vilket han arbetar med än idag. 
 
Motiv till karriärvalen 
Personligen säger ”Icke entreprenören” att han var den minst intresserade av de tre vännerna 
av att starta eget företag. Han menar att han inte ser sig själv som en entreprenör och skulle 
aldrig starta ett företag ensam. Han har vad forskningen kallar för en ”extern locus of control” 
det vill säga han tar inte initiativ själv utan väntar på att rätt arbetstillfälle ska komma och 
detta är inte gynnsamt för ett ökat entreprenörskap, jfr Kent m.fl.(1982) och Kuratko & Hod-
getts (1998).  
 
”Jobbsökaren” säger att han alltid haft ansvar på hög nivå i sitt arbete och har även tidigare 
haft tankar på att vara egenföretagare men har aldrig gått vidare med dessa då han trivts med 
det arbete han haft. Så när chansen att starta företag till slut dök upp så tog han den på en 
gång. Forskning visar att personer som arbetar med ledningsansvar och som har professionell 
kompetens har större benägenhet att starta företag och har en snabbare tillväxt i sina företag 
(Landström, 2000) vilket inte riktigt stämmer i detta fall.  

2.1.7 Utlösande faktorer 
Forskare anser att relationen mellan personers intentioner att starta företag och omständighe-
ter i deras situation samt personliga faktorer har stor inverkan på när de startar företag. Sum-
mers (2001) har gjort en studie som bygger på att människor utvecklar intentioner att starta 
företag när detta känns lockande, när de genom att agera kan kontrollera omständigheterna, 
när de känner att de har tillräckliga kunskaper och resurser, samt när en betydelsefull händelse 
sker i deras liv som till exempel examen, arbetslöshet eller förändrade familjeförhållanden. 
Även ur den här studien kan olika utlösande faktorer ses till de olika karriärvalen.  
 
Kategori A-C, proaktiva motiv: För ”Säljaren” och ”Idésprutan” var det förändrade värde-
ringar i livet och en förändrad familjesituation som gjorde att de såg chansen att kunna för-
verkliga sina idéer. Det var även familjesituationen som var anledning till att ”Sökaren” inte 
startade företag utan valde att arbeta och studera i stället. Tidigare när hon ville starta företag 
så var det på grund av egna idéer som hon ville förverkliga. Både ”Idésprutan” och ”Sökaren” 
är kreativa och vill utveckla produkter och såg företagandet som ett sätt att kunna göra detta. 
När det gäller ”Vaneföretagaren” hade han ingått ett avtal med sin arbetsgivare om att få köpa 
upp en butik efter att han hade fått den lönsam. Men detta avtal fullföljdes inte av arbetsgiva-
ren och därför beslöt ”Vaneföretagaren” att starta en egen butik istället så att han kunde få 
styra och kontrollera sin verksamhet. Däremot har ”Opportunisten” redan i tidig ålder, före sin 
gymnasieutbildning, haft en dröm om att tjäna pengar. Detta var en av anledningarna till att 
han valde ekonomiskutbildning och till att han sedan startade företag. 
 
Kategori D-F, reaktiva motiv: För ”Flyktingen” var egenföretagandet en lösning på syssel-
sättningsproblemet, hon fick nämligen inget jobb inom det område hon utbildat sig inom. För 
”Konsulten” och ”Överlevaren” var egenföretagandet en lösning på arbetslösheten. ”Överle-
varen” hade sagt upp sig själv och ”Konsulten” blev arbetslös vid nedläggningen av företaget. 
Båda såg dessutom företagandet som ett sätt att kunna arbeta vidare med sin yrkeskompetens. 
Även ”Icke entreprenören” och ”Jobbsökaren” såg egenföretagandet som en lösning på ar-
betslösheten, men båda värderade en anställning högre när de blev erbjudna detta. ”Icke ent-
reprenören” ansåg dessutom att egenföretagandet inte var något som han ville syssla med. När 
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det gäller ”Idealisten” så såg hon egenföretagandet som en lösning på arbetsförhållandena. 
Hon ville nämligen kunna vara hemma med sina små barn men ändå fortsätta att hålla liv i 
sina kompetenser från tidigare utbildning.  
 
Figur 2 nedan visar en sammanfattning av de motiv som framkommit ur studien till varför 
personerna ville starta eget företag. 
 

Arbetar heltid i 
företaget 

Arbetar deltid i 
företaget

Har inget företag/ej star-
tat företag 

 
 

• Påverka och styra 
över arbetsvillkoren 

Figur 2. Motiv till eget företagande. 
 
Att starta ett företag är en process som är dynamisk och som förändras med tiden. I figur 3 
nedan kan en rörelse över tiden urskiljas för en del av personerna i studien. Dessa fall är mar-
kerade med en streckad pil. ”Idésprutan” utmärker sig på grund av att hon i motsats till de 
andra i studien startat företag efter att vare sig haft företag eller anställning tidigare, utan valt 
att vara hemma med sina barn. När barnen sedan blivit större såg hon chansen att förverkliga 
sina idéer. ”Konsulten” har under den undersökta perioden hunnit både starta och upphöra 
med sin verksamhet. Hon startade på grund av att det förra företaget, som hon varit delägare i, 
varit tvunget att läggas ned och hon ville fortsätta med sin yrkeskompetens. Senare blev hon 
dock tvungen att avveckla verksamheten på grund av dålig lönsamhet. När det gäller ”Överle-
varen” har hon under denna period startat företag för att efter ett år sluta med den ursprungli-
ga verksamheten och endast ha företagandet som en hobby och som ett komplement till sin 
anställning. Hennes verksamhetsområde var ursprungligen inom den grafiska branschen, men 
när hon efter ett år blev erbjuden en anställning inom denna bransch ändrade hon verksam-
hetsinriktningen mot keramik istället. Detta gjorde hon för att kunna arbeta med sin hobby, 
det vill säga keramiken som hon vill utveckla sig inom, och för att hon inte ville fortsätta ar-
beta som egenföretagare på heltid. Hon hade med tiden insett att företagandet inte riktigt pas-
sade henne. För att se hur utvecklingen sett ut för de andra enskilda casen, samt vilka motiv 
och drivkrafter de haft, finns det en bild som beskriver denna process i slutet av varje case-
beskrivning. (Se bilagor) 

Proaktiva 
motiv till att 
starta företag 

Reaktiva 
motiv till att 
starta företag 

B C

D E F

• Vill känna sig obe-
roende 

• Förverkliga en idé 
• Vara ”spindeln i 

nätet”

 
• Tjäna pengar 

 
• Förverkliga sina 

idéer 
• Vill inte vara an-

ställd 

A

• Skaffa sig en 
sysselsättning 

• Möjlighet att vara 
hemma med sina barn 

• Alternativ till 
anställning vid ar-
betslöshet 

• Arbeta vidare med 
sin yrkeskompe-
tens 

• Ett alternativ till an-
ställning 

• Kunna arbeta vidare 
med sin kompetens 
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Arbetar heltid i 

företaget 
Arbetar deltid i 

företaget
Har inget företag/ej star-

tat företag 

 
 
Figur 3. En dynamisk bild av några individers karriärval. 

 2.1.8 Sammanfattning av karriärval och motiv till dessa 
Sammanfattningsvis visar resultaten av den här studien att det är fler kvinnor än män som 
startat företag (det vill säga fem av åtta) och att personer med både proaktiva och reaktiva 
motiv har startat företag. De flesta som startat företag (det vill säga fem av åtta) arbetar heltid 
i sitt företag och de som valt att arbeta deltid med sitt företagande (det vill säga tre av åtta) har 
gjort det på grund av att de själva vill det, de har sett företagandet som en lösning att kunna 
arbeta med sin hobby eller som ett sätt att bibehålla sin kompetens.  
 
Motiven till att bli företagare varierar bland personerna i studien. Skälet ”att tjäna mycket 
pengar” kommer långt ned på listan. Det kan bero på att det, speciellt i Sverige, finns en mo-
ral som säger att det är fult att ange det skälet som en drivkraft. Men det kan också bero på att 
de som startar företag ofta är i medelåldern och därmed har hunnit skaffa sig en materiell 
standard, de är inte ensamma om att försörja en familj och deras barn har kanske redan hunnit 
flytta hemifrån, vilket leder till att de inte är lika beroende av en hög inkomst (Hult, 1996). 
Även i denna studie är det de som varit unga när de startat företag som haft motivet ”att tjäna 
pengar”, medan motiv som ”självständighet” och ”drömuppfyllelse” var mer vanligt före-
kommande tillsammans med att företagandet varit ”en lösning på arbetslösheten”.  
 
Företagandet är inte något som är konstant över tiden utan förändras i takt med personernas 
utveckling och deras värderingar. Exempel på sådana förändringar kan vara familje- och ar-
betsförhållanden samt motiv till företagande hos personerna själva. Detta leder till att det är 
svårt att mäta effekten av nyföretagarinsatser vid en specifik tidpunkt då till exempel de per-
soner som arbetar deltid med företagandet idag mycket väl kan tänkas arbeta heltid längre 
fram i tiden när deras livs- eller arbetssituation samt motiv förändras. Samma sak gäller de 
som valt att inte starta företag, de kanske kan tänkas omvärdera sina motiv till dagens karriär-
val och vilja starta företag längre fram i tiden. Med detta i åtanke är det bättre att se resultat 
och utfall från nyföretagarinsatser ur ett långt perspektiv.  
 

Proaktiva 
motiv till att 
starta företag 

Reaktiva 
motiv till att 
starta företag 

• ”Säljaren” 
• ”Opportunisten” • ”Sökaren” • ”Idésprutan” 

• ”Vane-
företagaren” 

A B C

• ”Flyktingen” • ”Idealisten” • ”Icke entrepre-
nören” • ”Konsulten” • ”Överlevaren” 

• ”Jobbsökaren” 

D E F
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De personer som haft ett proaktivt motiv till sitt företagande (kategori A) är också de som 
planerar för utveckling av sin verksamhet vilket i sin tur kan leda till tillväxt i företaget. Me-
dan de som har reaktiva motiv (kategori D) oftast är nöjda med den situation de är i idag. Men 
detta behöver inte innebära att de inte skulle kunna utvecklas längre fram i tiden. Samma sak 
gäller de som har företagandet som deltidsarbete (kategori B och E), även de kan utvecklas 
när de känner att de har de rätta förutsättningarna för detta, vilket även Nilsson (1997) kom-
mit fram till i sin studie om småföretagare. Slutligen har vi de som valt att inte starta företag 
(kategori C och F), de kanske är potentiella företagare som kan tänkas starta företag när de är 
mogna för det eftersom de redan har fått kunskap om hur de ska kunna genomföra en före-
tagsstart.  
 
Värt att notera i detta sammanhang är att två av de tre som förflyttat sig i matrisen (figur 3) 
har gjort det på samma ”nivå”, det vill säga de har hela tiden haft reaktiva motiv istället för att 
utveckla proaktiva motiv. Endast en person har förflyttat sig från ett reaktivt motiv, det vill 
säga inte haft företag eller gjort något för att starta företag, till ett proaktivt motiv, det vill 
säga hon ville kunna styra och påverka sitt eget arbete och samtidigt kunna förverkliga sin idé 
om produktutveckling och försäljning. Detta indikerar att personliga drivkrafter och motiv är 
”trögrörliga” egenskaper som i stor utsträckning är kopplade till individen och därmed inte 
alltid möjliga att påverka genom till exempel utbildning eller rådgivning. 
 
Ytterligare en intressant aspekt av resultatet är att alla tre personer som är invandrare, samt 
sex av åtta arbetslösa, hade reaktiva motiv till att starta företag, det vill säga att de valt att 
starta företag på grund av att det var en lösning på deras sysselsättningsproblem. Detta är ock-
så något framkommer i forskningen om entreprenörskap där Kent m.fl. (1982) menar att in-
vandrare tillsammans med arbetslösa och uppsagda personer blir tvingade till att ta beslut om 
sina framtida karriärer och att de med större sannolikhet än anställda väljer att starta eget före-
tag. 

2.2 Del B: Stödinsatsernas betydelse  
Utifrån de olika kategorierna (A-F) kommer här nedan de olika personernas åsikter om stöd-
insatsernas betydelse för dem att beskrivas, samt vad dessa personer har för åsikter om fram-
tida nyföretagarinsatser.  

2.2.1 A. Heltidsföretagare med proaktiva motiv till företagsstart. 
Stödinsatsernas betydelse för företagandet 
Personernas medverkan i Priorums utbildning har varit fördelaktigt för dem. De har alla med-
verkat före företagsstarten och behållit kontakten med rådgivarna efteråt. Under nyföretagar-
programmet anser ”Säljaren” och ”Vaneföretagaren” att diskussionerna om livsidéerna varit 
intressanta. Alla anser sig ha haft nytta av diskussionerna och kontakterna med rådgivare och 
andra personer i samma situation som de själva. De har kunnat utbyta erfarenheter med var-
andra samt få råd och stöd. Dessa kontakter har personerna fortfarande kvar och har haft nytta 
av dem under tidens gång. Ingen av dem har fortsatt att medverka i någon utbildning efter 
företagsstart. ”Vaneföretagaren”, som varit egenföretagare sedan 20 år, ser emellertid inte 
stödinsatserna som lika betydelsefulla som de som inte varit egenföretagare tidigare tycker.  
 
”Idésprutan” har fått mycket stödinsatser från Priorum innan hon startade företag. Hon har 
bland annat gått olika företagsutbildningar, lärt sig om produktutveckling, patentsökning, av-
talsskrivning och annan för henne nödvändig kunskap. Hon har även haft stöd från olika upp-
finnarföreningar. Detta är något som hon anser ha lärt henne mycket och som har varit av stor 
betydelse för hennes företagande.  
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Andra stödinsatser som ”Säljaren” och ”Vaneföretagaren” fått i samband med företagsstarten 
är starta-eget-bidrag, som de anser har underlättat för dem att komma igång på ett lugnare sätt. 
Det medförde att de kan leva och bo under den första tiden utan att ha allt för stor press på sig 
eftersom det tar tid att komma igång. All annan finansiering har alla tre personer fått ordna 
själva. ”Idésprutan” har dock fått en mindre summa från Länsstyrelsen för att kunna investera 
i sitt företag.  
 
Synpunkter rörande framtida nyföretagarinsatser 
De åsikter om framtida nyföretagarinsatser som framkom bland dessa tre personer var bland 
annat att få bättre stöd från näringslivsinstanserna samt få en bättre överblick över vilka per-
soner som kan hjälpa till i olika frågor. Ett förslag är att upprätta ett register över dessa perso-
ner med information om vilka frågor de har kunskap inom. Ett annat förslag är att förlänga 
starta-eget-bidraget till att omfatta ett år för alla kategorier av människor, samt att kunna få 
möjlighet till fler investerings- eller finansieringsbidrag. Ett sätt att lösa problemet skulle 
kunna vara att inrätta ett nätverk av mentorskap med seniora företagare som kan satsa pengar 
och ge råd och stöd till nyföretagare. Dessa nyföretagare skulle sedan, när de kommit igång 
med verksamheten, betala tillbaka pengarna till finansiärerna. Ytterligare underlättande stöd-
åtgärder skulle kunna vara skatte- och avgiftslättnader i form av att dessa minskas eller tas 
bort under de första åren, samt att se över arbetslöshetskassan och socialförsäkringar så att 
dessa anpassas till det entreprenöriella samhället istället för att vara anpassade till det indust-
riella samhället som det är idag. Det är en fråga om att kunna känna trygghet även som egen-
företagare. 

2.2.2 B. Deltidsföretagare med proaktiva motiv till företagsstart 
Stödinsatsernas betydelse för företagandet 
”Opportunisten” säger att det har varit lätt att starta företag och att Priorums verksamhet har 
lärt honom hur man får en verksamhet att fungera. Men det är inom nätverksmarknadsföring-
en, i sitt eget företagande, som ”Opportunisten” anser att han har fått sin bästa utbildning. De 
företag som finns med i nätverket utbildar marknadsförarna/säljarna, och där får han även 
stöd i form av råd av mer erfarna personer. Han har däremot aldrig sökt något ekonomiskt 
stöd för han anser att man själv är ansvarig för att lösa sina problem och för att verksamheten 
ska fungera.  
 
Synpunkter rörande framtida nyföretagarinsatser 
”Opportunistens” förslag att till att förbättra villkoren för framtida företagare är att lägga in 
företagandet som ett ämne i skolplaneringen på gymnasienivå om man vill att fler ska kunna 
starta företag på ett lyckat sätt. Han anser också att Priorum behöver informera mer om sin 
verksamhet och vilka möjligheter som finns att starta eget företag för att på så sätt visa att det 
inte är så svårt. Andra förslag är bättre och snabbare möjligheter till finansiering och att un-
derlätta för arbetslösa att starta eget. Han påpekar att idag får inte de arbetssökande lägga ned 
tid på något annat än att söka ett nytt jobb.  

2.2.3 C. Potentiella företagare med proktiva motiv till företagsstart 
Stödinsatsernas betydelse för företagandet 
Med sin första affärsidé fick ”Sökaren” hjälp från Luleå tekniska universitet med att göra en 
prototyp, några studenter ingick i ett projekt där de undersökte om idén var genomförbar. Pri-
orum hjälpte till att hitta finansiärer för att kunna göra prototypen. Tyvärr var inte detta lön-
samt utan hon hade behövt samarbeta med något befintligt företag. När hon då fick en ny af-
färsidé så tog hon den med sig till Priorum där hon fick utbildning och fick även låna lokal 
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med kontorsutrustning. Kursen som hon läste kallades ”Fast track” (en affärsutvecklingskurs 
med ursprung från USA) och hon upplevde att den var bra. Hon fick även affärsrådgivning 
men upplevde inte att den hjälpen gav henne så mycket, utan kände att det bara blev en be-
kräftelse på att hon själv redan gjort rätt beräkningar. Den bästa hjälpen och stödet fick hon 
från Luleå Näringsliv. Hon tog själv kontakt med dem efter att ha hittat deras telefonnummer i 
telefonkatalogen och de hjälpte henne med olika kontakter, däribland banken. Hon upplevde 
att personalen på Priorum inte varit lika engagerade som de på Luleå Näringsliv.  
 
Synpunkter rörande framtida nyföretagarinsatser 
Vad ”Sökaren” saknat när det gäller nyföretagarinsatser är hjälp med förslag på hur verksam-
heten skulle vara möjlig att genomföra, till exempel hur många anställda som behövs, sche-
maläggning, lagstiftning och finansiering. Med andra ord saknade hon mer praktisk hjälp 
istället för ekonomiska beräkningar av verksamheten.  

2.2.4 D. Heltidsföretagare med reaktiva motiv till företagsstart 
Stödinsatsernas betydelse för företagandet 
Både ”Flyktingen” och ”Konsulten” har medverkat i Priorums nyföretagarprogram samt vid 
olika föreläsningar innan de startade företag och båda ser detta som något positivt. ”Flykting-
en” anser att diskussionerna om hur man får sin livsidé att gå ihop med affärsidén var något 
som hon behövde och att kunskaperna från Priorum, Idégruppen, Competenta och KPMG 
varit mer värt än alla andra utbildningar hon tidigare gått eftersom dessa handlade om mer 
konkreta saker rörande företagsstart. Vidare anser hon att mentorskapet på Priorum åstad-
kommit att hon fått bättre självförtroende både som människa och företagare. Hennes man, 
som också arbetar i företaget, har medverkat i kompetensutvecklingsprogrammet på Priorum 
och har fått praktisk utbildning inom data, ekonomi och marknadsföring. När hon startade 
företaget fick hon starta-eget-bidrag och KB Aurorum hjälpte dem med tre månaders gratis 
hyra. Senare, när hon omformade företaget till enskild firma, fick hon ekonomisk hjälp för 
långtidsarbetslösa via arbetsförmedlingen. Därefter har hon endast fått råd och stöd från Prio-
rum. 
 
”Konsulten” har även medverkat i ANN-projektet som riktades till arbetslösa inom IT-
branschen. Hennes medverkan i detta var mest för att skaffa sig nya uppdrag och hon tyckte 
inte att projektet gav henne så mycket. Tiden på Priorum hjälpte henne att överbrygga förhål-
landet mellan att vara anställd och att vara egenföretagare. Hon anser även att hon fick viktiga 
uppdateringar av bland annat lagar och annan viktig kunskap inom sitt verksamhetsområde. 
Även möjligheten att träffa andra blivande nyföretagare var något som var bra. När hon star-
tade sitt företag fick hon starta-eget-bidrag och detta förlängdes sedan några månader för att 
förebygga den svacka som är vanligt förekommande under sommaren i konsultbranschen. 
Detta stöd har hjälpt henne såtillvida att hon klarade av att betala hyra och så vidare. Däremot 
har hon inte behövt göra större egna finansiella investeringar i sin verksamhet.  
 
Synpunkter rörande framtida nyföretagarinsatser 
De synpunkter som framkom angående framtida förbättringar av nyföretagarinsatser var att få 
mer information om vilka stöd som finns att få (till exempel stöd för rese- och transportkost-
nader när kunderna inte finns i närområdet), och att alla borde få tillgång till Priorums verk-
samhet samt kontorslokaler med tillhörande utrustning för att kunna förverkliga sina drömmar 
om en företagsstart. Det finns en liknande verksamhet i Schweiz där potentiella företagare 
under ett år får jobba med sin affärsidé och sedan flytta ut ur lokalerna när de startar företaget. 
Andra förslag för att gynna företagandet är att minska företagens avgifter så att till exempel 

 - 18 -   



    

fler skulle få råd att anställa personal och att lätta på skatterna de första fem åren genom nå-
gon form av bidrag/avdrag. 

2.2.5 E. Deltidsföretagare med reaktiva motiv till företagsstart 
Stödinsatsernas betydelse för företagandet 
”Idealisten” gick endast den ekonomiska delen av nyföretagarprogrammet på Priorum, detta 
för att det vid det tillfället hände mycket i hennes liv, och senare har hon inte haft tid att med-
verka. Hon anser dock att det skulle vara bra för henne och hennes verksamhet att medverka i 
fler kurser. Några ekonomiska stödinsatser har hon däremot inte behövt. 
”Överlevaren” medverkade i nyföretagarprogrammet på Priorum och under denna tid fick hon 
utbildningsbidrag. Hon anser att både utbildningen, personalen och kontakten med andra ny-
företagare var bra, hon fick hjälp med många praktiska saker som hon har haft nytta av vid 
problemlösningar i sitt företagande. Detta är något som hon anser vara en fördel jämfört med 
dem som startar företag utan någon utbildning. När hon startade företaget fick hon starta-eget-
bidrag, och hon tyckte att det skulle ha varit svårt att starta företag utan det. Med bidraget 
behövde hon inte oroa sig för om hon till exempel skulle ha råd att betala hyran.  
 
Synpunkter rörande framtida nyföretagarinsatser 
Båda tycker att Priorums stöd är bra förutsatt att man tar de möjligheter som finns. En av syn-
punkterna som framkom angående förbättringar av framtida nyföretagarinsatser var att få en 
helhetskurs i bokföring från grundnivå som tar hänsyn till de som aldrig tidigare sysslat med 
detta. Andra förbättringar skulle kunna vara att förlänga starta-eget-bidraget och att minska 
skatter och avgifter för nyföretagare. ”Överlevaren” tycker att kommunen ger ett bra stöd i 
möjligheten att hyra lokaler till ett bra pris på Kronan, och kontrakten gäller dessutom endast 
ett år i taget. Hon menar att småföretagarna som är lokaliserade i samma hus lär sig mycket av 
varandra och kan göra saker tillsammans som de inte har råd att göra var för sig. För hantver-
karnas del håller Hushållningssällskapet på att starta upp ett nytt stöd där de hjälper företagen 
med försäljning och markandsföring, vilket skulle vara något som kommunen också skulle 
kunna engagera sig i, anser hon. 

2.2.6 F. Potentiella företagare med reaktiva motiv till företagsstart 
Stödinsatsernas betydelse för företagandet 
Både ”Icke entreprenören” och ”Jobbsökaren” anser att Priorums nyföretagarprogram och 
deras verksamhet var rolig, bra och lärorik trots att de inte startat något företag.  Samtidigt 
anser ”Icke entreprenören” att verksamheten fungerade som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
för hans del. ”Jobbsökaren” påpekar att det var bra att få träffa andra personer som var i sam-
ma situation.  
 
Synpunkter rörande framtida nyföretagarinsatser 
Det framkom inga speciella synpunkter angående framtida nyföretagarinsatser.  

2.2.7 Sammanställning av stödinsatsernas betydelse 
Priorums nyföretagarinsatser 
I figur 4 nedan görs en sammanställning av personernas helhetsintryck av Priorums stödinsat-
ser. Med + menas att personerna är övervägande positiva till de insatser de deltagit i och att 
Priorums verksamhet haft stor betydelse för deras företagande. Med +-0 menas att insatserna 
inte haft så stor betydelse för dem och att de hade kunnat starta företag utan Priorums hjälp, 
och med – menas att personerna värderar andra insatser än Priorums högre för att kunna starta 
företag.  
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Arbetar heltid i 
företaget 

Arbetar deltid i 
företaget

Har inget företag/ej star-
tat företag 

 
 

Figur 4. Helhetsintryck av stödinsatsernas betydelse för de medverkande.  
 
Personerna i kategori A menar att Priorums utbildning har varit fördelaktigt för dem, särskilt 
diskussionerna om livsidéer och kontakterna med rådgivare och andra företagare. Vaneföreta-
gararen som haft eget företag i 20 år värderade dock insatserna lägre än andra. 
 
 ”Opportunisten” (i kategori B) ansåg att Priorum lärt honom hur man får en verksamhet att 
fungera, men att han fått den bästa utbildningen från kollegor inom sitt verksamhetsområde. 
Värt att notera är att det gick ungefär fem år från den tid han medverkade i Priorums aktivite-
ter till det att han startade eget företag.  
 
”Sökaren” (i kategori C) anser att hon fått mer hjälp och engagemang från andra institutioner 
så som Luleå Näringsliv AB och Luleå tekniska universitet när hon ville starta företag. På 
Priorum medverkade hon i en kurs som hette ”Fast track” som hon tyckte var bra.   
 
Personerna i kategori D värderar Priorums insatser högt. Även samarbetet med Idégruppen, 
Competenta och KPMG samt mentorskap har varit värdefullt. ”Flyktingens” man har deltagit 
i Priorums kompetensutvecklingsprogram som de har haft nytta av i företagandet.  
 
I kategori E så har ”Idealistens” deltagande i Priorums verksamhet varit mycket liten, men 
hon tror att hon skulle ha haft mer nytta av att medverka i fler utbildningar. ”Överlevaren” är 
positiv till insatserna och anser att alla skulle behöva gå en utbildning innan de startar företag.  
 
När det gäller personerna i kategori F (där båda valt att inte starta företag) anser de att Prio-
rums insatser varit bra och lärorika för dem. 
 
De personer som finns i kategori A och D, det vill säga de som arbetar heltid med sitt företa-
gande, värderar Priorums insatser högre än de som har företagandet som deltidsarbete (det vill 
säga kategori B och E). Vad som ligger bakom det upplevda stödet kan eventuellt kopplas till 
deras eget syfte med företagandet. Personerna i kategori B och E kanske ser företagandet som 
en funktionell lösning på deras intressen eller som en tillfällig lösning på arbetssituationen 
och därmed inte upplever att de behöver lika mycket hjälp som de i kategori A och D som har 

Proaktiva 
motiv till att 
starta företag 

Reaktiva 
motiv till att 
starta företag 

• ”Säljaren” + 
• ”Idésprutan” + • ”Opportunisten” +-0    • ”Sökaren” - 
• ”Vaneföretagaren”                    +-0 

A B C

D E

• ”Flyktingen” + • ”Idealisten” +-0 • ”Icke entreprenö-
ren” + • ”Konsulten” + • ”Överlevaren” + 

• ”Jobbsökaren” + 

F
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företagandet som en livsstil. Ett annat intresseväckande resultat är kategori F där deltagarna 
valt att inte starta företag efter att ha genomgått nyföretagarprogrammet på Priorum men som 
ändå anser att insatserna varit bra. Detta kan indikera att Priorums insatser även hjälper perso-
ner att få klarhet i att företagandet inte passar dem och har därmed gett dem ett värde.  
 
När det gäller framtida utvecklingsmöjligheter kan man diskutera om det är viktigare att satsa 
på kategori A och D än kategori B och E, och om kategori C och F är något som ska uteslutas. 
För att få svar på denna fråga måste syftet med nyföretagarinsatserna finnas i åtanke. Enligt 
Green och Storey (2004) kan olika kategorier av företagare urskiljas:  
• individer som medverkar i nyföretagarprogram men som därefter inte vill starta företag 

(NO WISH), (i denna studie exemplifierad av ”Icke entreprenören”),  
• de som skulle kunna tänka sig att starta företag i framtiden (POTENTIALS), (här ”Söka-

ren” och ”Jobbsökaren”),  
• de som för närvarande arbetar med att starta företag (NASCENTS) (här ”Idésprutan”, 

”Säljaren”, ”Flyktingen” och ”Opportunisten”) och  
• de som redan har företag (ACTUALS) (här ”Konsulten”, ”Överlevaren”, ”Idealisten” och 

”Vaneföretagaren” som tidigare varit ägare eller delägare i företag).  
 
Effekterna av de studerade personernas deltagande i Priorums nyföretagarutbildning har gett 
olika resultat. De personer som redan tidigare haft företag startade nya, och de som inte hade 
entreprenöriella avsikter startade inte heller något företag. Resultaten av Greens och Storeys 
studie visade att det kan vara av betydelse att på förhand veta vilka avsikter de olika perso-
nerna har med att medverka i ett entreprenörsprogram då effekterna därmed blir olika. Värt att 
notera är att en deltagare i studien, ”Vaneföretagaren”, som har större entreprenöriella erfa-
renheter värderade de stödjande insatserna lägre. Det är också något som en av personerna ger 
uttryck för i studien. En förklaring kan vara att ju mer information och bättre kunskap dessa 
personer har i företagandets villkor, desto mindre uppskattas denna form av service. De kan 
dessutom redan ha större insikter i vilka stödjande insatser som finns att tillgå. Ytterligare en 
förklaring kan vara att dessa personer tillskriver sin egen betydelse större värde vid skapandet 
av ett företag. Dessa personers företagande har kanske fått positiva effekter i och med delta-
gandet i programmen men de väljer av olika anledningar att ignorera detta.  
 
Priorums mål med verksamheten är att genom vägledning, rådgivning och utbildning ge den 
bästa kunskapen och förutsättningarna för nya företagare att starta företag och att överleva. 
Detta är något som de flesta personer (det vill säga sju av elva) är nöjda med och som de anser 
vara värdefullt för deras eget företagande. När det gäller mål om i vilken omfattning dessa 
personer ska arbeta med företaget, det vill säga hel- eller deltid, så har inte Priorum några 
specifika mål om detta utan de har kvantitativa mål istället som bland annat är att minst 100 
nya företag ska startas årligen via deras vägledning och rådgivning.  
 
Andra stödinsatser än Priorums för nyföretagare 
Synpunkter som framkom angående andra stödinsatser, så som finansiellt stöd, var att starta-
eget-bidraget varit betydelsefullt då det har underlättat för dem att komma igång med sin 
verksamhet och de har inte behövt oroa sig för om de till exempel klarade av att betala hyran. 
De ansåg även att detta stöd borde utökas till att omfatta ett år och alla personer oavsett kön 
eller någon annan faktor. När det gäller annan finansiering eller investering i företaget så har 
dessa personer fått göra detta själv om de ansett sig behöva det. Endast en person hade fått en 
mindre summa från Länsstyrelsen. Ett ekonomiskt stöd är också något som företagarna anser 
sig behöva, speciellt i början av företagsstarten. En lösning på problemet kunde vara men-
torskap där äldre företagare ingår i ett nätverk och nya företagare fick deras stöd i form av råd 
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och finansiering som sedan betalas tillbaka till mentorerna. Andra finansiella stöd som saknas 
är skatte- och avgiftslättnader de första åren bland annat för att underlätta anställningar.  
 
Andra förslag på framtida insatser för att förbättra nyföretagandet är att se över socialförsäk-
ringssystemet så att även företagare kan känna sig trygga, att lägga in entreprenörskap som ett 
ämne tidigt i skolplanen, att ge nyföretagare tillgång till lokaler med tillhörande kontorsut-
rustning i ett år och att lokalisera småföretagare i samma byggnad så att de kan hjälpa var-
andra och samköra aktiviteter som de inte har råd att göra var och en för sig. Här har Hushåll-
ningssällskapet startat ett nytt projekt där de hjälper till med marknadsföring och försäljning 
vilket skulle kunna vara något som även kommunen skulle kunna hjälpa till med.  
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3. Implikationer och slutsatser 
 
• Personer med både proaktiva motiv och reaktiva motiv till företagsstart har startat företag 

och fem av åtta personer arbetar heltid i företaget.   
• Det finns ofta en utlösande faktor till olika händelser i livet. I denna studie fanns det några 

olika faktorer som låg bakom de olika karriärvalen. Bland de vanligast förekommande or-
sakerna till att starta företag var arbetslöshet, att de på grund av uppsägning ville fortsätta 
med sin yrkeskompetens samt förändrade familjeförhållanden. En person hade en strävan 
att bli sin egen då hans avtal om att få överta en verksamhet inte fullföljdes av arbetsgiva-
ren.  

• I likhet med forskning om invandrare och arbetslösa (Kent m.fl., 1982) har dessa katego-
rier av personer i studien blivit tvingade till att ta beslut om sina framtida karriärer och 
valt att starta eget företag som en lösning på sysselsättningsproblemet.  

• De personer som hade proaktiva motiv till att starta företag (det vill säga självständighet 
och påverkansmöjlighet) var även de som hade planer på att utveckla sin verksamhet. De 
personer med reaktiva motiv, såg företagandet mer som en lösning på arbetslösheten eller 
som ett alternativ till anställning och var nöjda med verksamheten som den var.  

• Framtiden för de företagare som arbetar deltid i sitt företag kan mycket väl komma att 
förändras då företagandet inte kan ses som beständigt över tiden. Med rätt förutsättningar 
och möjligheter så kan de komma att utveckla sin verksamhet och börja arbeta heltid med 
detta. Samma sak kan sägas om de personer som valt att inte starta företag idag men som 
kanske gör det i framtiden då de är ”mogna” för att ta det steget. För vissa personer kan 
processen att starta företag ta längre tid då de behöver mer tid att skaffa sig tillräckliga 
kunskaper.   

• Vilken grupp av företagare är det då bra för samhället att satsa på? Den frågan är svår att 
besvara och måste ses ur flera aspekter. När det gäller företagaren själv så kanske företa-
gandet är en funktionell lösning på deras situation i livet vid just det tillfället. Det kan vara 
positivt för dem att kunna utöva sina kunskaper medan de är hemma med barn eller att de 
får en möjlighet att kunna utöva sin hobby och kanske tjäna en summa på det. Ur sam-
hällsekonomisk syn är de heltidsarbetande företagarna mest vinstgivande då dessa skapar 
sysselsättning och eventuellt även ökar den ekonomiska tillväxten. Men även de som valt 
att inte starta företag kan vara lönsamma för samhället i framtiden då dessa är potentiella 
företagare, och sett ur den individuella synvinkeln är kanske insikten att de genom nyföre-
tagarprogrammet fått klarhet i att de inte ska arbeta som företagare positivt. Ur både sam-
hällets och individens synpunkt är det bra att arbetslösa personer får sysselsättning även 
om det bara rör sig om deltid, för detta kan ju komma att utökas. 

• Priorums mål med verksamheten är att genom vägledning, rådgivning och utbildning ge 
den bästa kunskapen och förutsättningarna för nya företagare att starta företag och att 
överleva, vilket är något som två tredjedelar av personerna i studien är nöjda med och som 
de anser vara värdefullt för deras eget företagande. Några mål om i vilken omfattning per-
sonerna bör arbeta med företaget, det vill säga hel- eller deltid, finns inte utan Priorum har 
kvantitativa mål om till exempel hur många nya företag som ska startas årligen via deras 
vägledning och rådgivning.  

• De personer som har företagandet som heltidssysselsättning är överlag nöjdare med Prio-
rums verksamhet än de som arbetar deltid. Anledningen till detta kan vara att deltidsföre-
tagarna inte behövt lika mycket hjälp eller att Priorum inte satsat lika mycket på dessa. 
Vad som är intressant är att två av tre som valt att inte starta företag är nöjda med insat-
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serna och tycker att dessa varit bra och lärorika, vilket kan peka på att insatserna även kan 
leda till insikter och klarhet i om personerna är lämpade som företagare.  

• De insatser som uppskattats mest är rådgivning, kontakt med andra företagare samt dis-
kussioner om livsidéer. Detta indikerar på att även så kallade ”mjuka insatser” är värdeful-
la inför start av nya företag. 

• Personer som deltar i nyföretagarinsatser har ofta olika avsikter med sin medverkan och 
därmed blir även effekterna olika. En del har inte för avsikt att starta företag medan andra 
kanske redan har ett företag och ytterligare en del kan utvecklas från att vare ”icke entre-
prenör” till att bli en blivande entreprenör som arbetar med att starta upp ett företag. Vad 
man bör tänka på i framtiden för att få fler personer att starta nya företag är att ta reda på 
de medverkandes intentioner redan innan de deltar i till exempel nyföretagarutbildningar. 
Befintliga företagare har en tendens att värdera denna form av service lägre medan de 
värderar sina egna insatser högre vid skapandet av ett företag.  

• Beslutsfattare och politiker bör inför framtida beslut ställa sig frågan om vad syftet med 
de stödjande insatserna är, samt vad det är de vill bedöma resultatet av. Är det de entre-
prenöriella effekterna av de stödjande insatserna (t.ex. få fler som startar företag, fler som 
arbetar heltid i företaget, fler kvinnliga företagare osv.) eller är det uppskattningen av de 
interna kompetenserna och effektiviteten (t.ex. värderingen av Priorums insatser, vilken 
sorts insatser som är viktiga – före, under och/eller efter start av företag, osv.) som är be-
tydelsefullt? 
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      Bilaga 1 
Casestudie 1, ”Säljaren” 
Före företagsstart 
Carl Oscarsson har läst ekonomi och tog gymnasieexamen 1973. Därefter gjorde han värn-
plikten och flyttade sedan till Luleå där han började arbeta som kontorsbud och sedan inom 
detaljhandeln. Oscarsson tyckte att arbetstiderna inom detaljhandeln var obekväma och börja-
de därför efter 2½ år inom branschen att jobba med kontorsarbete istället. Efter ett par år an-
såg han att sitta på ett kontor mellan 8-17 varje dag inte heller var något som han ville fortsät-
ta med, så istället började han arbeta som resande försäljare år 1978. Detta yrke tyckte Os-
carsson kändes som det rätta för honom eftersom arbetet var fritt, och han fortsatte att arbeta 
med detta i cirka 21 år. Under denna tidsperiod bytte Oscarsson arbetsplats till ett större före-
tag där han fick större utvecklingsmöjligheter och bättre lön.  
 
Under företagsstart 
Oscarsson tog avgångsvederlag från företaget år 1999. Han kände att nu när barnen blivit stör-
re hade livet förändrats och han hade fått andra värderingar i livet. Detta innebar för Oscars-
sons del att han tog ett friår och år 2000 skrev han in sig vid Priorum. Nu ville han kunna star-
ta ett eget företag istället. Det som motiverade honom till detta var att kunna vara fri och ha 
eget ansvar över sitt arbete. Samtidigt ville han förverkliga en idé som han hade. För att kunna 
delta i Priorums verksamhet, och för att kunna göra en markandsundersökning, fick Oscarsson 
utbildningsbidrag.  
 
På Priorum deltog Oscarsson i nyföretagarprogrammet och i seminarier. Han anser att det var 
nyttigt att lära sig mer om sin personliga utveckling och att tänka i nya banor. Vid hans ålder, 
som då var 45 år, ansåg han att det var intressant att prata om livsidéer och vad det var man 
ville göra. De kontakter som Oscarsson knöt under tiden på Priorum har han fortfarande kvar 
och han tycker att det var viktigt att lära känna andra i samma situation, kunna byta erfarenhe-
ter med varandra och få råd och stöd från personalen.  
 
Efter företagsstart 
År 2001 startade Oscarsson sitt företag där han arbetar med uppdragsförsäljning och konsult-
verksamhet. Under det första halvåret fick han ”starta eget-bidrag” och fortsatt rådgivning 
från Priorum. Men något annat finansiellt stöd har han inte fått vare sig under eller efter han 
startat företaget. Oscarsson anser att bidraget varit en viktig grundförutsättning för att kunna 
starta företaget. Den gav honom en inkomst motsvarande arbetslöshetskassa under tiden han 
sjösatte företaget, vilket medförde att han kunde äta och bo under denna tid och använda in-
täkterna till att betala driftskostnaderna i företaget istället. Detta var nödvändigt menar Os-
carsson eftersom det tar tid bygga upp en kundbas. Däremot anser han att det ekonomiska 
stödet skulle behövas längre än 6 månader då det tar längre tid än så att komma igång.  
 
Oscarssons affärsidé har förändrats under tidens gång, fast inte radikalt, det är mer anpass-
ningar och att förändra medlen för att nå målen allt eftersom tiden går. Hans kundunderlag 
består av privata, små och medelstora företag som är utspridda över hela Sverige, och under-
laget har inte förändrats märkbart under tidens gång. De framtida planerna som har växt fram 
under tidens gång är att hitta en koncentrerad och lokal marknad för att kunna starta ett för-
säljningskontor, butik eller en utställning.  
 

    



    

Oscarsson har däremot ingen ambition att växa, utan han vill leva och njuta av livet, få en 
dräglig inkomst och en vettig pension i framtiden. Den enda faran Oscarsson ser med framti-
den för företaget är att om han skulle bli långvarit sjukskriven så tappar han kunder och siff-
rorna i företaget viker nedåt. Kanske skulle en form av försäkring kunna minska problemet 
menar han, eller att förändra och modernisera sjukförsäkring och annat. Men samtidigt ser han 
att det inte finns några pengar för detta idag och någon måste ju betala dessa kostnader.   
 
Motiv och drivkrafter till företagandet 
Oscarsson trivs med att kunna bestämma över sina arbetstider och sin arbetsrytm, vilket han 
även anser vara passande för egenföretagare till skillnad mot dem som vill ha trygghet med 
fasta tider och rutiner.  Andra egenskaper och kunskaper som Oscarsson anser vara viktiga för 
en företagare är framför allt drivkraften som måste vara stark men även att ha hög motivation, 
vilket blir ännu viktigare efter att man kommit igång med verksamheten. Viktigt är också att 
inte överskatta sin egen förmåga och att man ska köpa in de tjänster som man inte kan göra 
själv. Han anser också att det är bra att veta hur samhället och olika myndigheter fungerar 
samt att man måste kunna ta det ekonomiska ansvaret i företaget.  
 
Motiven till att driva eget företag har inte förändrats med åren för Oscarsson, det är fortfaran-
de de grundläggande motiven att jobba åt sig själv, vara oberoende och kunna ta egna beslut 
som är avgörande. Det är också fördelarna med att vara egenföretagare. Nackdelarna är alla 
skatter och avgifter som medför att han måste dra in så mycket pengar för att klara av att beta-
la sociala avgifter och pensionsavsättning samtidigt som han ska klara sin egen försörjning. 
Oscarsson menar att det är för höga kostnader för att man ska kunna få del av den sociala väl-
färden.  
 
Däremot har inte Oscarsson blivit avskräckt från att starta företag. Han skulle mycket väl 
kunna tänka sig att göra det igen. Det som talar emot detta är hans ålder, han ska ju ha pension 
också. Personligen har inte Oscarsson haft några hinder att starta företag eller att driva det 
vidare. Han menar att det endast är en själv som kan skapa hinder och att dessa hinder skulle 
kunna vara den egna drivkraften.  
 
Råd till framtida företagare 
Till dem som överväger att starta företag har Oscarsson några råd att ge, och det är att se till 
att de har en bärkraftig idé och ett startkapital. Han säger också att man måste vara beredd på 
att arbeta hårt, speciellt i början, och inte bli kaxig och lat om det går bra för det kan vända 
fort. Slutligen menar han att en stor del i att lyckas handlar om att se möjligheterna. 
 
Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser 
Oscarsson vet att kvinnor och invandrare blir erbjudna ”starta eget-bidrag” längre än 6 måna-
der, de får upp till 12 månader istället. Detta är något som han anser att alla borde få. Oscars-
son anser också att Länsstyrelsens mikrostöd för investeringar i företaget kunde erbjudas till 
fler. Han känner ingen företagare som har fått det och avslagen har haft märkliga motivering-
ar, det verkar som om företag på konkurrensutsatta marknader inte får stödet.  
 
I framtiden, tycker Oscarsson, borde man kunna utveckla något nyföretagsstöd i form av skat-
te- och avgiftslättnader, som t ex att minska eller ta bort dessa de första åren. Detta eftersom 
det är ekonomiskt tyngst att driva företag i början. Andra förslag på stödjande insatser för 
nyföretagare är, enligt Oscarsson, att tillhandahålla anpassade och ändamålsenliga lokaler till 
olika typer av företagare.  
 

    



  

   

Något som samhället skulle behöva tänka på för framtida företagare, enligt Oscarsson, är att 
se över arbetslöshetskassan som skulle behöva integreras med övriga socialförsäkringar ge-
nom försäkringskassan. Oscarsson menar att det skulle behövas ett helt nytt tankesätt i sam-
hället som inte baseras på det gamla industrisamhället utan anpassas till dagens entreprenöri-
ella samhälle istället. Det behövs ett långsiktigt tänkande och förändring där man underlättar 
för egenföretagare i olika faser i livet så att det inte blir så stora skillnader. Fler människor än 
politiker skulle behöva känna trygghet idag 
  

  

 



    

     

 

Ekonomisk 
gymnasie-
examen 
1973

Värnplikt, 
flytt till Luleå 
för att arbeta 
inom detalj-
handeln 
1974 

Ansåg att ar-
betstiderna 
inom detaljhan-
deln var obe-
kväma. 

Kontors-
arbete 
1976 

Börjar arbeta 
som resande 
försäljare 
1978 
arbetar med 
detta i 21 år. 

Avgångs-
vederlag 
1999 
Arbetslös 1 år 

Andra värde-
ringar i livet, 
livet förändrats 
nu när barnen 
blivit stora.

Utbildning och 
rådgivning på 
Priorum 
2000 

Ville förverkliga en idé och 
vara fri med eget ansvar 
över sitt arbete. Utbild-
ningen ledde till personlig-
utveckling och nya tanke-
banor. Knöt viktiga kon-
takter som han har kvar än 
i dag.

Kontorsarbete och ar-
betstiderna var inte hel-
ler tillfredsställande. 
Kände att försäljaryrket 
var det rätta för honom 
då arbetet var fritt. 

Startade eget 
företag 
2001 

Starta-eget-bidrag var 
en viktig grundförut-
sättning för att kunna 
starta och nödvändig 
då det tar tid att bygga 
upp en kundbas. Kun-
de dock förlängas upp 
till 1 år. Bra med fort-
satt rådgivning från 
Priorum. 

Motiven är fortfarande att 
kunna vara oberoende och 
ta egna beslut. Har ingen 
ambition att växa utan vill 
kunna vill leva och njuta av 
livet, få en dräglig inkomst 
och en vettig pension i 
framtiden. Enda faran är att 
bli långtidssjukskriven då 
detta påverkar företaget 
direkt.  

Idag 2003 har 
han fortsatt 
med sitt eget 
företag. 

Livskarriären 

Motiv och drivkrafter 



    

      Bilaga 2 
Casestudie 2, ”Idésprutan” 
Före företagsstart 
Karin Nilsson tog sin gymnasieexamen 1971. Hon hade då läst sekreterare/kontorsutbildning i 
2 år. Efter utbildningen arbetade Nilsson som praktikant på ett daghem för hon hade tänkt läsa 
fortsätta att studera och läsa på förskollärarutbildningen.  Det blev dock ingen vidareutbild-
ning eftersom respondenten gifte sig när hon var 17 år och fick sitt första barn ett år senare. 
Så från 1972, då det första barnet föddes, och 27 år framåt, tills det sjunde och sista barnet 
blivit större, har respondenten varvat föräldraledighet med kortare arbeten. Nilsson har bland 
annat arbetat med konsthantverk, kontorsarbeten, ABF, styrelsearbeten i föreningen Unga 
örnar, med mera. Hon gick också olika kurser under denna tid och har även själv lett kurser 
inom hantverk och konst.  
 
Nilsson har alltid konstruerat saker, allt från metall till bommull. Hon har alltid sett det som 
ett måste snarare än en hobby. När hon ser något så funderar hon varför saker och ting är kon-
struerade som de är och om dessa skulle gå att förändra det till något bättre. Nilsson har även 
coachat människor både psykologiskt och praktiskt, hon har inrett hem åt folk, hjälpt dem att 
skrädda kläder med mera.  
 
Under företagsstart 
Anledningen till att Nilsson ville starta ett eget företag var för att en kvinna sett Nilssons kon-
struktioner, de produkter hon själv hade gjort, och ansett att dessa var något som andra borde 
få köpa.  Därav rekommenderade kvinnan Nilsson att ta kontakt med Priorum. Detta var 1998 
och sedan gick saker och ting fort för Nilsson.  
 
Hon började med att gå nyföretagarutbildningen på Priorum där hon fick lära sig allt om hur 
det är att driva ett eget företag. Sedan gick hon olika företagsutbildningar, lärde sig om pro-
duktutveckling, patentsökning, avtalsskrivning och fick annan nödvändig information för att 
kunna gå vidare. Hon har i princip fått tillgång till alla utbildningar som fanns. Nilsson fick 
även personlig rådgivning och stöd av personalen på Priorum. Via arbetsförmedlingen fick 
hon också gå en säljutbildning. Men hon har också, tack vare kontakter och sin nyfikenhet, 
själv tagit reda på många saker som hon behövde veta när det gäller produkttillverkning och 
start av företag.  
 
Under den här tiden kom Nilsson även i kontakt med andra kvinnliga uppfinnare. Dessa kvin-
nor var medlemmar i en organisation som hade startat ett år tidigare, men inte blivit någon 
förening ännu, och bestod av ett 40-tal kvinnor som var uppfinnare och/eller företagare. Där 
fick Nilsson rådgivning, kunde bolla idéer och fick stöd i allt.  
 
Några månader senare var Nilsson värdinna och allt-i-allo på stora uppfinnarmässan i Bryssel 
för att se hur det går till. Nästa år medverkade hon igen på mässan fast med sina egna produk-
ter. Nilsson har även varit aktiv i Bodens uppfinnarförening, som består av ett 30-tal män som 
lär ut allt vad de kan om allt. Hon anser att dessa män har lärt henne massor under 2-3 år. 
Nilsson har fått lära sig allt om ”hur det fungerar i verkligheten”, från hur minsta motordel 
fungerar till hur man ska akta sig för att skriva avtal.  
 
Under tiden från 1998 och fram till det att Nilsson startade sitt företag har hon lärt sig allt hon 
inte tidigare känt till. Detta har varit möjligt tack vare alla kontakter hon haft med företagare i 

    



    

olika former, och på något sätt hänger allting ihop och bildar ett stort nätverk. Nilsson har haft 
kontakt med journalister, varit med i tv, medverkat på utställningar samt intervjuer angående 
riskkapitalföretag med mera. Hon har under den här tiden även gått andra utbildningar och 
medverkat på seminarier. Under denna tid ville Nilsson lära sig allt om vad det innebär att 
starta företag. Men hon anset att det är först nu (år 2004) som hon exakt vet hur hon ska göra, 
speciellt när det gäller processen att producera en produkt. Kombinationen med Priorum, Idé-
rika, Bodens uppfinnarförening och kontakterna med alla andra personer Nilsson haft är det 
som lärt henne mycket och som har haft stor betydelse för henne. Hon anser att alla dessa 
personer idag är hennes vänner som hon fortfarande kan rådfråga och att dessa kontakter inte 
är något som avslutas i och med att utbildningarna är över. 
 
Efter företagsstart 
Företaget registrerade Nilsson år 2000, men det tog ytterligare cirka ett år innan hon hade fått 
igång verksamheten och använde sig av företaget. Anledningen till att hon startade företaget 
före hon hade någon aktiv verksamhet var på grund av att hon var tvungen att ha ett företag 
för att kunna förhandla med andra större företag, hon var tvungen att ha F-skattsedel. Dessa 
företag ville inte förhandla med en privatperson. År 2001 började Nilsson sälja sina produkter 
till kunder och butiker, och har sedan dess tagit på sig fler uppgifter överallt.  
 
När det gäller finansieringen har Nilsson fått ordna det själv. Hon har bland annat fått bekosta 
sin produktutveckling själv. Nilsson är medveten om att Innovationscentrum finns att tillgå 
men anser att där är det alldeles för långsamma processer och det rör sig om små summor. 
Hon fick dock en mindre summa från Länsstyrelsen för att investera i sin verksamhet. Detta 
var något som alla företagare kunde ansöka om, men det var bara en av fyra som fick stödet. 
Det var av en slump som Nilsson fick höra om stödet av en kollega och menar att det inte var 
något som det informerats om. Däremot tror Nilsson att det inte finns så mycket stöd för små-
företagare utan mer till större företag som anställer personal och så vidare.  
 
Nilssons affärsidé har inte förändrats sen hon startade företaget, för den var genomarbetad 
från början. I sin verksamhet är det Nilsson som konstruerar prototyper och andra företag som 
tillverkar dessa åt henne som sedan säljs till grossister, koncerner, företag, hotellkedjor och 
butiker mm. Produkterna är allt från presentreklam, inredning, nyttoprodukter till sådant som 
hon tar fram själv. Kundunderlaget har inte heller förändrats märkvärt under årens lopp. Kun-
der kan tillkomma genom att de läst om Nilsson och hennes företagsamhet i t ex en artikel 
eller i inredningstidningar. Nilsson har anlitat en återförsäljare i Stockholm som säljer hennes 
produkter till olika butiker, vilket hon anser vara förträffligt.  
 
Framtida planer för sin verksamhet har Nilsson många av emellanåt, hon anser att hon kan 
utveckla det hon själv vill t ex utöka markanden utanför Sveriges gränser. Samtidigt kan hon 
se hinder i den utvecklingen vilket medför merkostnader i form av resor och tolkassistans 
vilket hon inte har råd att bekosta själv. Andra planer kan vara samarbete med andra, att kun-
na göra saker tillsammans. Nilsson menar att om hon kunde få mer hjälp av t ex Exportrådet, 
kommunen och andra aktörer så skulle hon kanske kunna genomför några av sina planer. 
 
Ambitionen att växa finns hos Nilsson men ofta hindras de på grund av att hon har problem 
att få fram vissa produkter så fort som hon vill och i så stora mängder som det skulle behövas. 
Hon har visserligen hittat en tillverkare i södra Sverige som kan och hinner producera snabba-
re. Men det är inte alltid att leverantören håller leveranstiderna, vilket är besvärligt eftersom 
förutsättningarna för att kunna sälja mer och därmed växa är just att leveranstiderna hålls an-
ser Nilsson. Hennes ambition är att hitta den bästa av tillverkare på olika områden som kan 

    



    

hålla leveranstider och som har hög kvalitet. En lösning skulle vara att hitta leverantören ut-
omlands. En orsak till varför hon väljer att inte tillverkar utomlands är att hon inte har kon-
troll över kvalitet på samma sätt som hon har här i Sverige. Nilsson menar att det kan vara 
kört vid reklamationer, om allt är fel på de produkter som levererats så står hon där med stora 
skulder och tillverkarna kan inte förstå vad hon menar, de kanske inte vill förstå, så hon vågar 
inte. Vidare säger Nilsson att det säkert finns bra tillverkare bland alla andra men att det är 
svårt att hitta dem. Bara det innebär för henne ett heltidsjobb i och med att det är mycket pro-
ver och ändringar som ska göras vilket tar mycket tid, det vet hon av erfarenhet. Där skulle 
Nilsson behöva hjälp. De personer inom näringslivet som hon mött här i Luleå och som ska 
ha hand om dessa frågor kan mycket mindre om detta än vad hon själv kan, säger Nilsson. 
Hon kan istället berätta för dem av egen erfarenhet för de har inte samma kontakter som hon 
har. Nilsson anser att de kanske kan lite om många saker men är inte så specialiserade på t ex 
export och liknande, eller så har hon haft oturen och inte träffat på rätt person.  
 
Numera sitter Nilsson med i styrelsen för den kvinnliga uppfinnarföreningen, vilken hon var 
med och byggde upp för 5 år sedan, och som har bytt namn till Idérika kvinnor i Norrbotten. 
Hon sitter även med i Luleå Uppfinnarförening.  Idérika kvinnor i Norrbotten ingår idag i ett 
stort nätverk bland annat i Skandinavien, Estland, Ryssland och Island, och de träffas varje år. 
Idag arbetar föreningen med något som kallas för mentorringar där kvinnor får hjälp med sina 
idéer, hur de ska gå vidare, vilka kontakter de behöver ta, produktutveckling med mera, i 
princip allt de behöver veta och få hjälp med. Detta arbete ingår i ett EU-projekt och det är 
kostnadsfritt för kunden/kvinnorna.  Föreningen har även ett samarbete med andra manliga 
och kvinnliga uppfinnarföreningar, däribland Bodens uppfinnarförening som idag inte längre 
är lika stort som tidigare. Inom denna värld hjälper alla varandra, och det Nilsson tidigare lärt 
sig lär hon nu i sin tur ut till andra som behöver hjälp.  
 
Motiv och drivkrafter till företagandet 
Nilssons motiv och drivkrafter till att starta eget företag var att hon som självständig person 
inte riktigt ville foga sig under andra, hon ville kunna styra och påverka, ville kunna ge järnet 
och se resultat. Hon trivs med att bygga nätverk och vara spindeln i nätet, kunna påverka sin 
inkomst och ha fria arbetstider, vilka kan vara långa med mycket att göra men hon har möj-
ligheten att kunna styra detta själv. Vissa perioder kan Nilsson tänka att det skulle vara enkelt 
att vara anställd och slippa tänka så mycket själv, ha sociala förmåner ordnade för sig och så 
vidare. Men hon ser för det mesta företagandet som en utmaning, och hon är inte rädd för att 
arbeta mycket eller för att ”svälta” ibland. ”Det är lite sport i det också”, säger Nilsson. Hon 
ser fördelarna med att ha företag och undrar ibland varför hon inte satsat på detta tidigare. 
Andra bakomliggande faktorer till karriärvalen är, enligt Nilsson själv, att hennes släkt är 
konstnärliga och arbetar med kreativa saker, och att hon är kvinna och därmed gör saker på 
känn, går mer efter sin intuition. Nilsson menar att kvinnor tänker efter mer innan de satsar på 
något, innan de tar olika beslut. Detta har hjälpt henne att klara sig så pass bra som hon har 
gjort.   
 
Nackdelarna med att vara egen företagare är de sociala förmånerna. Nilsson menar att hon får 
se till allt själv samtidigt som hon inte alltid är så brydd heller, hon har inte tid utan jobbar på 
istället och tänker inte på vad som händer om hon blir sjuk. Hon säger att andra kanske tänker 
på det och tar en massa försäkringar medan hon själv är dålig på det. Nilsson är en person 
som lägger det negativa bakom sig och glömmer det som är negativt. Fördelarna är att hon 
kan bestämma, styra och planera själv, samtidigt som hon ser att arbetet innebär en viss frihet 
under ansvar. En annan positiv betydelse för Nilssons företagande är hela det nätverk som 
hon har byggt upp, personer som hon aldrig annars skulle ha kommit i kontakt med eller träf-

    



    

fat men som hon har nytta av i olika sammanhang. Nilsson anser att jantelagen är borta och att 
alla hjälper alla på något sätt med kontakter och tips, hon menar att det hela tiden blir ringar 
på vattnet som alla har nytta av.  
 
Råd till framtida företagare  
Egenskaper som är viktiga för företagare är, enligt Nilsson, att vara öppen och ärlig, att vara 
driven och juste på alla sätt och hålla vad man lovar. Andra bra egenskaper är att tycka om att 
träffa folk, att förhandla och göra affärer, vilket går bra för Nilsson för hon tycker att det är 
roligt. Nilsson menar att hon inte skulle klara av att sitta i en kassa, utan måste ha ett jobb där 
hon får använda sina kunskaper, får använda huvudet.  
 
De råd Nilsson har att ge dem som överväger att starta eget företag är att det inte alltid är så 
lätt. ”Det är ingen räkmacka man glider in på” som hon själv uttrycker det, och det är inte för 
att avskräcka. Om personen måste bygga upp alltihop från början så man får kämpa menar 
Nilsson, samtidigt som det är roligt. Vidare menar hon att det viktigaste många gånger är vil-
ken affärsidé man har och inom vilken bransch man är, vad det är man egentligen har att 
komma med för markanden är hård med hård konkurrens. Så det behöver vara en bra produkt 
eller ett bra koncept.  
 
Nilsson skulle mycket väl kunna tänka sig att starta ett företag igen för nu har hon ju alla kun-
skaper som behövs. Hon ser inte att det skulle ha funnits några hinder för henne att starta före-
tag eller att driva det vidare. Möjligen skulle det vara att inkomsterna är så varierande och 
säsongs betonade och därför skulle det ha varit en större trygghet att ha en fast anställning 
istället, men Nilsson är optimist och anser att det inte går att vara bortskämd som egenföreta-
gare.  
 
Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser 
För att underlätta för framtida företagare så skulle bättre information om alla näringslivsin-
stanser finnas tillgängligt. Företagarna behöver få veta; vilka står på vilken sida? Vilka har att 
göra med varandra? Vilka samarbetar? Nilsson menar att inte ens politikerna i den här staden 
kan detta, för det är en djungel. Här skulle det kunna förbättras för att företagarna ska kunna 
sätta sig in i hur det är. För det är inte ofta de småföretagen som instanserna riktar sig till, utan 
det mesta riktar sig till de större företagen som ska växa och anställa personal. Nilsson tror att 
på grund av att småföretag inte ger större pengar så bryr sig ingen om dem. Här skulle Nilsson 
också vilja se en förbättring för det kan vara så lite som behövs för att en företagare ska våga 
göra en stor affär. Fast företagaren vet att affären går bra så vågar de inte sätta sig i personlig 
skuld menar hon. Att gå in på banken utan tillgångar går inte för det blir stopp där säger Nils-
son. Allt detta leder till att småföretagen inte växer för det stoppar på det där lilla extra företa-
gen skulle behöva. Dessa råd gäller både kommunen och alla andra stödjande aktörer. 
 
Nilsson tycker att det ska finnas ett register på uppdaterade människor i vissa frågor, vissa 
branscher och vissa kunskaper där företagare lätt kan få tag på personer som kan svara på 
frågor. Det borde finnas ett kartotek på personer som är insatt i olika frågor. Och det får inte 
vara någon som arbetat med detta för 10 år sen för allt förändras konstant så dessa behöver 
vara uppdaterade hela tiden. Kanske denna information kan finnas på nätet men personligen 
vill Nilsson kunna träffa dessa människor och prata med dem. De här personerna behöver 
även ha kontakter inom tillverkning och liknande saker. Det finns idag ett företag i Sverige 
som heter First Index som gratis skickar ut information till företag om just det som de efterly-
ser, för företagaren får precisera det de vill ha och First Index söker rätt på det. Nilsson har 
fått adresser till tillverkare som har de rätta kompetenserna som hon kan begära offerter från 

    



    

    

och de i sin tur ringer tillbaka. Det är jätte bra, anser Nilsson, vidare säger hon att det är där-
igenom som hon har hittat sin nya tillverkare i södra Sverige. Även denna information fick 
Nilsson reda på av en kollega och anser att detta är något som skulle behöva finnas på lokal 
nivå, och det gäller inte bara tillverkning utan även annat. Det borde finnas någon samordning 
av kunskap och allt som berör småföretagare, speciellt för nya företagare som inte känner till 
allt i Luleå, Norrland eller Sverige, för de stora har ju sina givna kontakter anser Nilsson. Det 
tar mycket tid att sitta i telefon och jaga rätt på folk om man behöver någonting säger hon. 
Sedan har det visat sig att de bästa kontakterna, och lite udda, har Nilsson fått på oväntade 
ställen som hon sedan har kunnat ha nytta av eller samarbeta med.  
 
 
 



    

     

Gymnasieexamen 
med inriktning 
mot kontor 
1971 

Varit hemma med barn i 27 
år och haft diverse ströjobb 
under tiden. Har alltid 
konstruerat saker. 
1972-98 

Gick utbildningar bland 
annat på Priorum. Hade 
kontakt med andra 
kvinnliga uppfinnare. 
Var till Bryssel på upp-
finnarmässa. 
1998 

Registrerade företag 
2000 men verksam-
heten startade först 
2001. Sitter i styrel-
sen för bl.a. Idérika. 

Startade 
upp kvinn-
lig uppfin-
narföre-
ning.  

Börjat ett projekt 
som heter Mentor-
ringar som hjälper 
kvinnliga uppfin-
nare. 2004 

1999 

Under den tid som Nilsson varit 
hemma med sina barn har hon haft 
möjlighet att använda sin kreativitet. 
Hon funderar mycket på hur saker 
och ting kan förbättras eller utveck-
las. 

Alla kontakter hon 
knutit under denna tid 
är fortfarande värde-
fulla för henne. Alla 
utbildningar hon har 
gått har hjälpt henne i 
hennes egen verksam-
het och numer även att 
hjälpa andra. 

Är en självständig per-
son som vill kunna styra, 
påverka och bygga nät-
verk. Är en drivande 
person. Andra bakom-
liggande faktorer till att 
starta företag är att släk-
ten är kreativa.  

Motiv och drivkrafter 

Livskarriären 



    

      Bilaga 3 
Casestudie 3, ”Flyktingen” 
Före företagsstart 
Stina Anderzon har studerat till socialsekreterare i sitt hemland och tog högskoleexamen 
1980. Därefter har hon i 12 års tid arbetat som socialsekreterare med alkoholmissbrukare och 
ensamstående mödrar i sitt hemland. Anderzon valde detta yrke för att hon tyckte om att arbe-
ta med människor, vilket hon gör än idag, och hon ville hjälpa människorna i det område som 
hon kommer ifrån, där det var vanligt att själv tillverka alkoholdrycker av frukter som det 
fanns rikligt av vilket kunde skapa problem.  
 
1992 började kriget i Balkanområdet och Anderzon och hennes familj blev tvungna att lämna 
landet mot sin vilja. Hon hade aldrig haft tankar på att behöva lämna landet, släktingarna och 
sitt jobb men blev tvungen till det då hennes man blev hotad av fascistiska rörelser. Så famil-
jen tog beslutet att lämna Sarajevo eftersom de inte ville bli inblandade i kriget. De ville 
komma till vilket land som helst bara de kom bort från kriget. Men det visade sig vara svårt. 
Till slut i maj 1993 kom de till Sverige som accepterade hela familjen vilket inte andra länder 
gjort. Anderzon kände inte till något om Sverige annat än att det var ett kallt land och att Olof 
Palme hade blivit dödad. Vid ankomsten till Sverige trodde hon att de endast skulle stanna 2-3 
månader och att kriget sedan skulle vara över, hon hade t.o.m. sagt till sin svägerska att hon 
inte behövde avboka sina kunder i hemlandet eftersom de inte skulle bli borta så länge. Men 
det blev inte så och hon fick aldrig se svägerskan eller sin far och andra släktingar igen. An-
derzon och hennes familj kämpade vidare och i juli 1993 fick de uppehållstillstånd utan att de 
själva egentligen visste vad det betydde. De fick sedan veta av svenska myndigheter att de 
skulle lära sig svenska, få personnummer och att barnen skulle börja i skolan vilket familjen 
upplevde som en lättnad då de kände att de inte längre behövde höra på nyheterna och fundera 
över vad som skulle hända. I november 1993 fick de veta att de skulle flytta till Luleå. Som 
svar på deras fråga varför de inte kunde få stanna kvar i Boden hade de fått veta att på grund 
av deras höga utbildningar (hon som socialsekreterare och hennes man som civilekonom) var 
det bättre för dem att bo i Luleå där de hade närhet till universitetet och större möjligheter att 
få arbete.  
 
När familjen hade flyttat till Luleå började både Anderzon och hennes man att studera på 
komvux. Där läste de bland annat svenska som andra språk, svenska A och B, matematik, 
samhällskunskap och engelska för att få behörighet till universitetet. Totalt studerade de fem 
år på komvux eftersom de trodde att det var det bästa sättet för att sedan få arbeta med sina 
respektive yrken. När Anderzon sedan år 1999 under sin semester för första gången besökte 
sitt hemland igen undrade hennes släktingar vad hon nu skulle få för utbildning när hon har 
gått skola så länge i Sverige. Hon förklarade situationen för dem och de undrade om det var 
det svenska språket som var så svårt att lära sig! Så Anderzon förklarade att det var andra äm-
nen än de som hon läst i sitt hemland som var behörighetsämnen till universitetet i Sverige. 
Under denna semester började Anderzon känna skam för att hon går i skola istället för att ar-
beta och släktingarna undrade om hon inte hade funderat på att starta eget företag. Hennes far 
har alltid haft ett eget företag, ett bageri där Anderzon hjälp till ända sedan hon var liten. Fa-
derns önskan hade varit att barnen inte skulle behöva slita som han fått göra, utan att de skulle 
få en bättre utbildning och en bättre status i samhället. Det är också en av anledningarna till 
att alla syskonen har en högskoleutbildning.  
 

    



    

Efter semestern började Anderzon fundera över vad det egentligen var hon ville göra, om hon 
verkligen ville arbeta som socialsekreterare igen. Hon trodde det kunde bli svårt att arbeta 
inom detta yrke när hon själv är invandrare, så alternativet var att göra något som är lättare. 
Då kom tankarna att det bästa kanske skulle vara att göra något som hon kan, något som hon 
tycker är roligt, och det skulle vara att bli bagare. Hennes tankar rörde sig runt att öppna ett 
café med en lättare lunchservering. Eftersom många av de bosniska maträtterna görs på degar 
krävs det att man är bagare och vet vilka ingredienser som behövs. Det är skillnad på ingredi-
enser och sättet man bakar börd på i Sverige och Bosnien, så Anderzon kunde se att detta 
medförde något bra för henne. Slutligen resulterade dessa tankar i att både Anderzon och hen-
nes man började på bagare/konditorutbildningen i Älvsbyn och Piteå som sammanlagt tog ett 
år.  
 
Under företagsstart 
År 2000, i slutet av bagare/konditorutbildningen, tog Anderzon och hennes man kontakt med 
Priorum. De hade av Arbetsförmedlingen blivit rekommenderade att ta kontakt med Sten-Inge 
Videhult för att berätta vad de vill göra. Detta resulterade i att de, parallellt med utbildningen, 
deltog i nyföretagarprogrammet på Priorum. Där diskuterades det om hur man kan få sin livs-
idé att gå ihop med sin affärsidé. Detta var insikter som Anderzon kände att hon behövde. 
Anderzon säger att kunskapen från Priorum, Idégruppen, Competenta och KPMG har varit 
mer värt än alla utbildningar hon gått under 21 år, eftersom dessa handlade om konkreta saker 
som hon behövde känna till för att kunna starta eget företag. Det handlade bland annat om hur 
man gör, vad man gör och visade på vilka möjligheter som finns. Under den här tiden hade 
Anderzon även en mentor (Videhult) vilket gjorde att hon växte både som människa och som 
företagare, dessutom kände hon att hon vågade mer. Nu efteråt säger Anderzon att men-
torskapet har påverkat henne positivt och hon känner ett mervärde framför allt som människa 
men även som egenföretagare. Detta är något som Anderzon är tacksam över, och hon berät-
tar till vänner och bekanta som funderar på eller vill starta eget företag att de ska kontakta 
Priorum. Anderzon säger ”att få prata om sina idéer och få råd allt eftersom gör att man kän-
ner hur man växer som människa, blir säkrare och vågar mer”. Från början var Anderzon mer 
rädd och osäker medan hon idag vet vad hon vill och törs säga nej utan att vara rädd att förlo-
ra sina kunder. När hon märkte att kunderna återkom trots att Anderzon avböjt en större be-
ställning blev hon glad och starkare i sig själv.  
 
Anderzons man har dessutom gått utbildning inom kompetensutvecklingsprogrammet för nya 
företagare där han medverkade i data-, ekonomi-, marknadsföring och bokföringsutbildning. 
Detta föreföll sig naturligt då han hade en ekonomisk utbildning och hade dessutom läst eko-
nomiska ämnen på komvux. Maken hade även tidigare erfarenheter i företagsekonomi från 
hemlandet, fast där använde han inte dator och Internet. Anderzon har även fått hjälp och råd 
från Priorum och har alltid fått ett vänligt bemötande oavsett vilka frågor eller problem hon 
haft. Inte heller upplever hon att hon bemöts som en invandrare eller att de är trötta på att 
hjälpa och förklara för henne. När hon pratat med andra människor om Priorums bemötande 
så har hon fått höra att det inte finns någon liknande verksamhet i vare sig Boden eller Sollef-
teå.  
 
Efter företagsstart 
Anderzon startade år 2001 en lunchservering i form av ett handelsbolag tillsammans med sin 
man, vilket senares omformades till ett enskilt företag, som de bedriver än idag. När de starta-
de företaget 2001 fick de starta eget-bidrag och KB Aurorum hjälpte dem genom att ge tre 
månaders gratis hyra. Sedan 2003 när Anderzon startade enskild firma så fick hon ekonomisk 
hjälp för långtidsarbetslösa från Arbetsförmedlingen. Efter det har hon inte fått någon annan 

    



    

hjälp än råd och stöd från Priorum. Utan råd, från framför allt hennes mentor, hade hon inte 
startat företag. Anderzon anser att råd kan vara mer värt än pengar. En gång sökte Anderzon 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen, från ett projekt som riktade sig till nyföretagare, men när 
hon färdigställt företagspresentationen och lämnat in ansökan så var pengarna i projektet slut. 
Anderzon säger att det kanske finns fler stödinsatser att få men som hon inte vet något om.  
 
Anderzon såg inga hinder när hon startade företaget, men idag är det många inom restaurang-
branschen som går i konkurs. Hon kan känna att det är jobbigt ibland när hon lagar mat och 
inte vet hur kundunderlaget kommer att se ut, vissa dagar är det för lite kunder medan det 
andra dagar kommer för många och då räcker inte maten till. Anderzon menar att hon saknar 
kunskapen att frysa maten och därför slänger hon det istället. Kostnaderna för maten, lokalen 
och fastighetsservicen är ju densamma oavsett kundunderlaget. Här känner Anderzon att ett 
ekonomiskt stöd från hyresvärden skulle kunna vara till stor hjälp.  
 
Kundunderlaget är till största delen begränsat till Luleå och består mest av privatpersoner, 
företag och föreningar. Från början var det mest kvinnor som kom och de var ofta lokalt be-
lägna runt Aurorum. Sedan har fler från hela Luleå kommit och även från andra städer Under 
helger kan det komma kunder från t ex från Piteå, Skellefteå och Boden. Anderzon kör även 
ut mat (catering) mot större beställningar och då kan det även vara till offentliga företag.  
 
Efterfrågan efter en mer centralt belägen verksamhet har förekommit och då har Anderzon 
funderat på att öppna en servering i centrum. ”När allt går bra känns det lättare att tänka på att 
utöka verksamheten”, säger hon. Sen när det går lite sämre ser hon svårigheterna i att få verk-
samheten att gå runt. Det enda som kan möjliggöra eller hindra verksamhetens utveckling är 
människors motiv till att gå och äta på en viss servering, och det är inget som hon kan påverka 
på något sätt. Däremot har Anderzon haft tankar på att anställa fler i företaget. Till våren ska 
hon anlita praktikanter via arbetsförmedlingen för att prova om människor vill jobba i företa-
get, sedan får hon se om det finns möjlighet till deltids arbete. De hinder som finns att anställa 
fler i företaget är ekonomiska eftersom arbetsgivaravgiften är så hög. En möjlig åtgärd är att 
staten sänker avgifterna, för Anderzon anser att det idag kostar för mycket att driva ett före-
tag. 
 
Motiv och drivkrafter till företagandet 
Anderzons främsta motiv till att starta företag var för att få en sysselsättning. Detta motiv har 
inte förändrats under tidens gång. Från början hade inte Anderzon så stort självförtroende som 
hon har idag och det har hon Priorum att tacka för. Hon menar att hennes mentor haft stor 
betydelse för henne men också att hon hela tiden haft familjens stöd. Det finns både för- och 
nackdelar med ett eget företag anser Anderzon. Fördelarna är att hon själv bestämmer över sitt 
arbete och sin arbetstid, nackdelarna är att arbetsdagarna kan bli långa och att hon har svårt att 
säga nej till sitt eget företag. Anderzon skulle kunna tänka sig att starta ett företag igen men 
då skulle hon ändra lite småsaker i sitt koncept. 
 
Råd till framtida företagare 
Anderzon anser att det är viktigt för en företagare att veta vad man vill, att vara envis och be-
stämd, men också att vara ärlig mot sig själv och andra. Vidare anser hon att man måste ha 
kunskaper och att man måste utvecklas som företagare hela tiden, det går inte att stampa på 
samma fläck. Andra råd Anderzon vill ge framtida företagare är att skaffa sig en mentor, dis-
kutera och lyssna på råd. Men även att berätta för familjen, närstående och omgivningen om 
sina idéer för att kunna bolla dessa. ”Man behöver hjälp för att se utvecklingar av vad man 
kan göra, för man ser inte alltid det själv” säger Anderzon. 

    



    

    

 
Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser 
Priorum är enligt Anderzon en stor resurs som kommunen måste ta tillvara på och satsa mer 
pengar på. Hon anser också att Priorum kanske måste sprida mer information om sin verk-
samhet för att nå ut till alla, att marknadsföra sig mer, för hon visste ingenting om verksamhe-
ten för än hon själv blev intresserad av att starta eget företag. 
 
Anderzon anser att alla borde få möjligheten att förverkliga sina drömmar och idéer, till ex-
empel på Priorum och Växthuset, genom att få jobba med den. Att få ett kontor med tillhö-
rande material och så att de kan försöka jobba med verksamheten utan att starta företaget. Att 
bli ansvarig för en verksamhet och få se hur det är och hur det går till under exempelvis ett år. 
Sedan, om de lyckas, så flyttar de ut och startar företaget. Den här verksamheten bedriver de i 
Tyskland och Schweiz till exempel säger Anderzon. Det rör sig inte om så stora insatser men 
det ger stor hjälp, speciellt för unga människor eller de som inte vågar starta med stora skul-
der. Samtidigt tillägger Anderzon att det kanske redan finns något liknande men som hon inte 
vet om. 
 
Andra åtgärder för att gynna företagandet är att minska företagens avgifter så att fler har råd 
att till exempel anställa personal. Men Anderzon anser också att det borde finnas någon åtgärd 
som med hjälp av kommunen och arbetsförmedlingen möjliggör anställning. Hon tillägger att 
det kanske redan finns hjälp att få men att hon inte haft tid att söka information om detta.  
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      Bilaga 4 
Casestudie 4, ”Konsulten” 
Före företagsstart 
Sarah Olofsson tog sin gymnasieexamen, med betoning mot naturvetenskap, i sitt hemland 
1965. Efter examen fick hon anställning på ett utrikeshandels företag som handläggare. Strax 
därefter började respondenten läsa på en distansutbildning på utrikeshandelshögskolan, detta 
var en förmån från företaget.  Hon läste utbildningen parallellt med sitt arbete för att förkovra 
sig i området. Detta fortsatte hon med fram till 1970 då hon gifte sig och flyttade till Sverige. 
Här i Sverige var hon sjukskriven i ca 2½ år då hon bröt benet. 
 
För att få kompletterande meriter i Sverige började Olofsson 1974 att läsa företagsekonomi i 
Uppsala och flyttade senare samma år till Umeå för att läsa färdigt sin utbildning. Hon tog sin 
högskoleexamen 1976, denna korta studieperiod läste hon kurser på både hel- och halvfart för 
att fortare få din examen. Efter det fick Olofsson barn och under denna period, fram till 1983, 
läste hon 60 poäng samhällsvetenskap och arbetade även som gymnasielärare i ekonomiska 
och samhällsvetenskapliga ämnen. 1983 ville Olofsson utbilda sig till lärare inom företags-
ekonomi och samhällskunskap och tänkte då läsa in det pedagogiska året på högskolan i Lu-
leå, men där fanns inte den möjligheten utan hon blev hänvisad till bland annat Stockholm 
och Göteborg. Men på grund av familjesituationen kunde hon inte läsa på dessa orter. Istället 
läste Olofsson en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot data som var avsedd för ar-
betslösa ekonomer och ingenjörer med akademisk examen. Under denna ettåriga utbildning 
läste hon programmering och systemering. Olofsson hade sedan möjlighet att vidareutbilda 
sig till datatekniker men valde istället att ta en anställning som hon blev erbjuden 1984. 
 
1984 började respondenten arbeta som lärare och utvecklare av datorprogram. Hon arbetade 
även med att utbilda företagare med att starta eget företag. Detta var en datorstöddutbildning i 
ekonomisk ämnen så som kalkylering och budgetering. Senare, runt 1986-87 övergick företa-
gets verksamhet och hennes arbetsuppgifter mer till att utveckla programvara och ge perso-
nalutbildningar till olika företag. 1993 lades avdelningen som respondenten arbetade på ned, 
och tillsammans med några andra anställda på företaget startade de sedan ett nytt företag. 
 
Första företagsstarten 
Det nya företaget, ett aktiebolag, som startades 1994 var ett avknoppningsföretag från det 
tidigare företaget Olofsson arbetat i och verksamhet var i stort sett liknande. Hon arbetade nu 
som utvecklare av bland annat interaktiva utbildningar och som projektledare. Olofsson anser 
att det var en fördel att ha en ekonomisk bakgrund när man startar företag för då har man re-
dan en del av de kunskaper som behövs. En annan fördel var även att en av de personer som 
hon startade företaget tillsammans med hade tidigare erfarenheter av att starta företag. Tyvärr 
blev de tvungna att lägga ned företaget år 2002, bland annat på grund av IT-kraschen, men 
hon fick färdigställa och avsluta påbörjade projekt.  
 
Under andra företagsstarten 
Så i december 2002 blev Olofsson arbetslös och i januari 2003 blev hon av arbetsförmedling-
en hänvisad till Priorum då hon ville starta ett nytt företag. Hon hade redan sin affärsidé klar 
men den förfinades under tiden på Priorum. Under denna tid gick hon nyföretagarutbildning-
en, deltog på olika seminarier och föreläsningar. Dessa seminarier ansåg hon vara positiva då 
hon blev uppdaterad om vad som gäller för företagare. Olofsson vet att det finns rådgivning 

    



    

att tillgå men använde sig inte av den möjligheten. Priorum hjälpte henne däremot med att 
hitta tilltänkta kunder, så kallade prospekt.  
 
Under denna period var Olofsson även med i ANN-projektet som riktades till arbetslösa inom 
IT-branschen. Här var hon med mest för att skaffa sig uppdrag men tyckte inte att projektet 
gav så mycket vare sig när det gällde nya kunder eller eventuell hjälp till att få ett nytt jobb. 
Tiden på Priorum tyckte respondenten var bra då utbildningen hjälpte henne att överbrygga 
förhållandet mellan anställd och att vara egenföretagare. Hon anser även att hon fick en upp-
datering av bland annat lagar och annan kunskap för att kunna arbeta inom sin nisch.  Likale-
des var den sociala biten bra, det vill säga att träffa andra potentiella företagare.  
 
Under tiden på Priorum fick Olofsson ett bidrag som motsvarar A-kassa samt två resor till 
Stockholm betalda för att utföra kundbesök. 
 
Efter andra företagsstarten 
I mars 2003 startade Olofsson sitt andra företag där hon arbetade som konsult inom samma 
verksamhetsområde som hon arbetat med tidigare. Tyvärr var kundunderlaget litet och hon 
fick inga nya uppdrag så hon blev tvungen att lägga ned verksamheten för att undvika skuld-
sättning. Det var inte heller möjligt för Olofsson att ha ett företag vilande, för som hon säger 
”antingen har man en F-skattsedel eller inte, och har man en är man inte berättigad till arbets-
löshetsersättning”. Så nu är Olofsson arbetslös och söker jobb. Men hennes ambition är att 
starta företaget igen för det är det hon tycker är roligt.  
 
Olofsson fick starta eget-bidrag när hon startade företaget och myndigheterna trodde på hen-
nes affärsidé så hon fick förlängning av bidraget för att förebygga en svacka under sommaren, 
vilket ofta inträffar inom konsultbranschen. Alla investeringar har Olofsson däremot klarat 
själv via bokföringen i företaget. Men så har hon inte heller behövt några större investeringar 
till maskiner eller lokaler på grund av sin verksamhet. Olofsson menar att företagens dilemma 
är att de inte får kredit utan måste ligga ute med kostnader tills de får betalt. Vidare säger 
Olofsson att hon aldrig hade vågat gå in i företagandet utan det ekonomiska stöd hon fått så 
att hon klarade av att betala hyran i alla fall.  
 
Olofssons ursprungliga affärsidé kvarstod hela tiden, men i slutet började hon tänka på att 
bredda verksamheten. Möjligheten att kunna göra skulle ha varit att få tillgång till aktiva sälj-
kanaler eftersom hon skötte den biten själv. Olofssons kundunderlag bestod av stora företag 
och myndigheter som mestadels låg i Mälardalen, och ”med den här kundkategorin och med 
den här typen av tjänster måste man nästan gå via säljorganisationer” säger Olofsson.  
 
Olofsson arbetade i en nätverkskonstellation där hon kunde nyttja olika kontakter och lägga ut 
arbete på dessa utan att behöva anställa folk. Detta medförde att hon kunde ta på sig större 
arbeten. Det var ett sätt att få tillväxt i hennes omsättning men hon såg ingen möjlighet att 
växa genom att anställa personal. ”Man måste ta in tredubbelt så mycket i intäkter för att ha 
råd att anställa någon,” säger Olofsson. Det är bland annat arbetsgivaravgifterna som gör det 
dyrt att anställa. Vad egenföretagare kan göra är att jobba tillsammans och åt varandra istället. 
Olofsson är dock medveten om att det finns möjlighet att få anställningsstöd via arbetsför-
medlingen eftersom det råder hög arbetslöshet, men anser att det ändå inte är lätt att ha an-
ställda pga. den gällande arbetslagsstiftningen. Vidare påpekar hon att hon känner många 
egenföretagare som inte vågar anställa.  
 
 

    



    

Motiv och drivkrafter till företagandet 
Motiven till att starta företag var för Olofsson att kunna gå vidare med sin yrkeskompetens, 
det som hon arbetat med i 20 år. Men motiven har förändrats under tidens gång och hon vill 
numera arbeta för sig själv. Olofsson anser att företagandet i sig har blivit ett motiv eller en 
livsstil.  
 
Fördelar med att vara egenföretagare är enligt Olofsson att det innebär en stor frihet då hon 
själv kan bestämma när och hur hon ska arbeta. Samtidigt tycker hon att arbetet är konkret 
eftersom hon direkt känner att hon får lön för mödan. Nackdelar är att det inte finns någon 
garanterad försörjning som en trygghet året runt. Som anställd får man sin lön oavsett om 
kundunderlaget sviktar under vissa perioder medan det blir ekonomiskt kännbart som egenfö-
retagare. En annan nackdel som Olofsson ser är att man kan hamna utanför den sociala ge-
menskapen. Men hon anser också att nackdelarna är hanterbara om man har en familj som är 
engagerad. Olofssons före detta kollegor har varit ett stort positivt stöd både när det gäller det 
mentala och operativa nätverket. Många vänner har gett uppmuntran och trott på att hon klarar 
av att vara egenföretagare. Det enda hinder Olofsson har upplevt är möjligen att få lönsamhet 
för att kunna fortsätta att driva företaget vidare. 
 
Råd till framtida företagare 
Bra egenskaper hos en företagare är att man måste tro på det man gör och ha ett genuint in-
tresse, de måste ha ämneskunskaper om det de gör. Men även ekonomiska kunskaper är bra 
att ha, det vill säg ha en överblick och förståelse om vad som sker. Olofsson menar att man 
inte kan offerera arbeten, åta sig dem och genomföra dessa om man inte begriper hur man ska 
hantera ekonomin. Har man inte dessa kunskaper så måste man skaffa en kompetent bokföra-
re/revisor. En annan kunskap Olofsson anser vara viktigt att kunna är att skriva offerter, af-
färsbrev, protokoll – det administrativa frånsett bokföring – för att kunna kommunicera med 
kunderna. Kan man inte detta bör man skaffa sig bra mallar. Det är bra att ha klarsynthet och 
ödmjukhet i vad man kan och inte kan.  
 
De råd Olofsson har att ge till framtida företagare är att tro på sig själv och att förbereda sig 
ekonomiskt och mentalt att det kan förekomma svackor. Det är viktigt att inte leva över sina 
tillgångar och inte börja med stora investeringar i lyxiga bilar och lokaler, utan det är bättre 
att investera arbete och pengar i att utveckla företaget. Andra råd är att skaffa sig en självbild 
och marknadsföra sig som företagare, det vill säga komma in i företagaretankar om sig själv 
och förstå att man är inte längre är anställd. 
 
Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser 
Olofsson saknar att genom till exempel Priorum få veta vilka stöd som finns, hur man kan få 
dessa samt hänvisningar till dessa. Hennes upplevelse är att det pratas det väldigt lite om så-
dana saker. Skulle det finnas transport- eller resestöd för nya företag skulle vara bra i alla fall 
när man startar företag för då kan detta vara ett problem. Har man inte lönsamhet i företaget 
under de första 6 månaderna blir dessa kostnader stora och man har inte råd att jobba utåtrik-
tat mot kunder.  
 
Andra förbättringar skulle vara att göra skatteförändringar för dessa är så höga idag. En ned-
sättning av egenavgifter skulle vara en bra åtgärd i uppbyggnadsfasen för det är problematiskt 
att uppskatta hur mycket av inkomsterna som går till dessa. Men även momsen är stor börda 
för en konsultverksamhet menar Olofsson, eftersom man skattar för mer än vad man gör inom 
handelsbranschen. Däremot vet hon inte hur det skulle kunna genomföras. Staten skulle till-

    



    

    

fälligt behöva lätta på skattebördan under de första 1-5 åren, som man t ex gjorde förr med 
räntebidragen för dem som köpte hus säger Olofsson.   
 
Kommunen skulle kunna hyra ut lokaler med tillhörande faciliteter till ett reducerat pris eller 
självkostnadspris för att hjälpa nyföretagare. Ett alternativ skulle vara att ge tillgång till kon-
torslandskap eller kontorsvåningar. Detta skulle kunna gälla under en begränsad period i bör-
jan och sedan skulle företaget kunna flytta ut när det kommit igång.  
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      Bilaga 5 
Casestudie 5, ”Opportunisten” 
Före företagsstart 
Peder Karlsson läste ekonomiskutbildning på gymnasienivå och tog examen 1992. Anled-
ningen till den valda utbildningen att bokföring var det intressantaste och för att skaffa sig 
förkunskaper inom ekonomi för att kunna tjäna pengar. Karlsson har aldrig varit intresserad 
av naturvetenskap, samhällskunskap och liknande.  
 
Under företagsstart 
Efter gymnasieexamen var Karlsson arbetslös ungefär i 2 år. Under denna tid gick han på Da-
torteket och tog även kontakt med Priorum som han blivit hänvisad till via Arbetsförmedling-
en bland annat på grund av sin tidigare utbildning. I början på 90-talet hade Internet blivit 
något stort och respondenten hade en affärsidé kring detta. Karlssons tanke var att kunna sälja 
elektronik, vilket också var hans intresse, men det visade sig vara för svårt och han var så ung 
då. I stället började Karlsson att fundera på att starta en kiosk och gick nyföretagarutbildning-
en på Priorum. Under denna utbildning fick han räkna på sin affärsidé för att se hur verksam-
heten skulle kunna ”gå runt”, och han anser att det var en utbildning som han lärde sig mycket 
av. Direkt efter tiden på Priorum fick Karlsson även en praktikplats i 3 månader på en kiosk 
för att prova på och se hur det går till. Det blev tyvärr inget av Karlssons affärsidé för det vi-
sade sig att han skulle bli tvungen att jobba tolv timmar om dagen, och det var inget som han 
var villig att göra.  
 
Sedan fram till 1995 gjorde Karlsson värnplikten och hade sommarjobb. Karlsson och några 
av hans vänner hade planer på att åka till USA och det tog ett år att förbereda detta. Bland 
annat läste de engelska kurser, gjorde olika tester, skaffade visum och andra praktiska saker 
för att kunna studera i USA. Så 1997 åkte Karlsson till USA och studerade dataprogramme-
ring i 2,5 år på college samtidigt som han spelade amerikans fotboll. Därefter, år 2000, åkte 
respondenten till Italien för att spela proffsfotboll i sex månader. 
 
Efter företagsstart 
När Karlsson kom tillbaka hem till Sverige igen har han bland annat arbetat som säljare på 
Power och IF samt haft andra ströjobb, bland annat som lärarvikarie. I samband med att han 
flyttade hem startade han även ett företag på deltid. Det är ett eget företagande som handlar 
om nätverksmarknadsföring, vilket han fortfarande arbetar med idag. Denna verksamhet är, 
enlig Karlsson, stor i USA, Nya Zeeland och Norge. Nätverksmarknadsföring innebär att man 
gör reklam för företag eller privatpersoner där man rekommenderar olika produkter och tjäns-
ter och man ”tar kunder från ett ställe och flyttar till ett annat”. Karlsson är inte själv ansvarig 
för produktutvecklingen utan säljer endast de produkter som de olika företagen tillverkar. Det 
är inom detta nätverk som Karlsson anser att han har fått sin bästa utbildning. De företag som 
finns med i nätverket utbildar marknadsförarna. Samtidigt är det bland sina kollegor han får 
sitt största stöd, det är personer med större erfarenhet som ger honom råd. Karlsson sökte ald-
rig något ekonomiskt stöd när han startade sin verksamhet, och något annat stöd har han inte 
heller fått. Han anser att man är själv ansvarig för att lösa sina problem och för att verksamhe-
ten ska fungera. 
 
År 2002 började respondenten arbeta på Avis där han arbetat fram till juni 2004. Anledningen 
till att han slutade där var att han kände att han inte tog sig vidare någonstans och han ansåg 
att det måste finnas något bättre att göra. För tillfället är Karlsson arbetssökande samtidigt 

    



    

som han arbetar med sitt företagande på deltid. Under det senaste halvåret har Karlsson börjat 
titta på olika webb-butiker. Han startade sin första webb-butik i februari 2004 där han arbetar 
med marknadsföring samt gör visitkort i sedeldesign. Verksamheten går inte så bra men efter-
frågan var hög när han startade vilket var anledningen till att han valde att göra detta. Karls-
son ansåg att det inte var så svårt att starta webb-butik så nu ska han starta en ny tillsammans 
med en vän. Deras affärsidé är att marknadsföra och sälja norrländska produkter, så som sa-
miskthantverk, till USA, Tyskland och Japan. Anledningen till valet av verksamhet är att des-
sa produkter är väldigt populära i dessa länder och de personer som tillverkar produkterna har 
inte kunskaper om hur de ska nå ut till markanden utanför Sverige. Ytterligare en anledning är 
att de personer som kan språken i dessa lände och kan sälja inte finns här uppe i norra Sveri-
ge. Här ser respondenten en fördel i hans och partnerns kunskaper inom bland annat mark-
nadsföring, produkterna och språkkunskaperna.  
 
Karlssons framtidsplaner och målsättning är att växa. Han får hela tiden nya idéer och ser 
luckor där det kan finnas affärsmöjligheter. Karlsson inser att det kanske skulle vara fördelak-
tigt att inte blanda alla affärsidéer under ett och samma företag. Det största hindret för hans 
planer är han själv anser Karlsson, det är upp till honom att förverkliga sina mål.  
 
Motiv och drivkrafter till företagandet 
Karlsson har alltid velat ha någon egen verksamhet. Han har aldrig stannat länge på en och 
samma anställning på grund av att han fort blir uttråkad och är hela tiden ”på väg till något 
nytt”. Han anser att det inte fungerar för honom att vara anställd utan han vill kunna styra sitt 
arbete själv och vill även kunna tjäna pengar. Dessa motiv har förstärkts under tidens gång för 
honom.  
 
Fördelar med att vara egenföretagare är för Karlsson att han kan arbeta åt sig själv och där-
med även kunna påverka sin situation. Nackdelarna är att hela ansvaret ligger på honom, för 
om hans motivation minskar så rör sig inte verksamheten framåt. Karlsson menar att han är 
helt beroende av att vara motiverad och ha de rätta drivkrafterna hela tiden, vilket stundvis 
kan vara svårt för honom. Men han får stöd och hjälp av kollegorna inom samma bransch, det 
råder ingen konkurrenssituation mellan dem. För Karlsson är det även viktigt att få stöd från 
familjen för att undvika allt för många krockar och missförstånd.  
 
Han har även fått personligt stöd före, under och efter företagsstart från olika personer som 
gett honom tips och råd. Detta har varit positivt och personerna har hållit företaget levande, de 
har sett till att han har lärt sig av misstagen istället för att upprepa dom. Karlsson säger också 
att han mycket väl skulle kunna tänka sig att starta ett nytt företag igen. 
 
Råd till framtida företagare 
Viktiga egenskaper för en företagare är framför allt självmotivation enligt Karlsson, annars 
kan det bli svårt. Det är också viktigt att hålla fokus på att göra en sak åt gången och att man 
behöver ha en vilja att lära sig. Viktiga kunskaper som en företagare behöver är bokföring så 
att man har en grundläggande förståelse och vet hur det fungerar. Samtidigt säger Karlsson att 
ju mer han lär sig desto mer förstår han att han inte kan så mycket och att erfarenheter är en 
bra källa för lärdomar. Andra råd Karlsson har att ge till framtida företagare är att läsa littera-
tur inom sitt verksamhetsområde samt att det är bra att ha en mentor som är insatt i verksam-
hetsområdet och som kan motivera och driva företagaren framåt. 
 
 
 

    



    

    

Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser 
Ett sätt att förbättra villkoren för framtida företagare skulle vara att lägga in företagandet som 
ett ämne i skolplaneringen på gymnasiet, förutsatt då att man vill att fler ska starta företag på 
ett lyckat sätt. Karlsson anser också att Priorum behöver gå ut och informera mera om sin 
verksamhet och vilka möjligheter det finns att starta eget företag, för att visa att det inte är så 
svårt. Kommunen skulle även kunna erbjuda lokaler till reducerad kostnad för att lösa företa-
garnas problem med arbetsplats och därmed inte behöva arbeta hemifrån.  
 
Karlsson skulle också vilja se bättre möjligheter till att få finansiering, och framför allt att det 
ska gå fortare att få finansieringen beviljad. Ett annat förslag är att det ska bli lättare för en 
person med arbetslösersättning att starta eget företag. Som det är idag får inte en arbetssökan-
de lägga ned tid på något annat än att söka ett arbete.  
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      Bilaga 6 
Casestudie 6, ”Idealisten” 
Före företagsstart  
Annette Johnson har läst sin gymnasieutbildning i Syd Afrika.  Där tog hon 1997 även univer-
sitetsexamen i lingvistik och lärarutbildning i det engelska språket. 1998 startade hon ett eget 
företag som fungerade som en hjälporganisation i skolorna. Johnson valde denna form av 
verksamhet därför att det var något som hon ville göra och barnen var i behov av hjälp. Före-
taget hade inga intäkter så hon arbetade samtidigt som servitris för att tjäna pengar. År 1999 
gifte sig Johnson och flyttade till en större stad i Syd Afrika där hon kunde söka jobb som 
motsvarade hennes utbildning. Där började hon arbeta som konsult för en utbildningsorgani-
sation, som även den fungerade som en hjälporganisation, där hon bland annat skrev läropla-
ner.  En orsak till hennes karriärval var att det skedde stora förändringar i Syd Afrika och en 
ny regering bildades under 1998-99 vilket ledde till mycket skolarbete. 
 
Efter ett halvår, i juni 1999 flyttade Johnson till England och kom sedan i augusti samma år 
till Sverige. I Sverige ville hon gärna arbeta som lärare i engelska, men det visade sig vara 
svårt att hitta arbete. Johnson hade inga kontakter, hon visste inte var hon skulle söka, vem 
hon skulle fråga, hur hon skulle göra eller hur systemet här i Sverige fungerade. Eftersom hon 
inte var flykting fick hon inte samma hjälp och stöd som dessa personer får, och därför börja-
de hon från början med att söka i telefonkatalogen efter hjälp. Johnson fick sedan veta att hon 
först måste lära sig svenska innan hon kunde få arbete. Detta ledde till att hon läste in svens-
ka, i 1,5 år, upp till gymnasial B-nivå på Komvux. Därefter har Johnson även bott fyra måna-
der i USA, men där arbetade hon inte, och kom sedan tillbaka till Sverige.  
 
Under företagsstart 
Första gången Johnson hade kontakt med Priorum, i oktober 2001, träffade hon en rådgivare 
som hjälpte henne med registreringsformulär och gav henne råd om hur hon skulle fylla i 
dom. Utan deras hjälp hade hon inte klarat av det för det är så mycket hon inte förstår av det 
Svenska systemet. Johnson har inte gått Priorums nyföretagarprogram på grund av att det 
hände så mycket på en gång under tiden hon startade sitt företag, och efter att hon skaffat barn 
har hon inte haft tid eller möjlighet att medverka i Priorums insatser. Hon hade velat gå 
många fler kurser, bland annat nyföretagarprogrammet, för hon anser att det skulle ha varit 
bra för henne och för verksamheten. Hon har många funderingar om hur systemet kring före-
tagande fungerar.   
 
Johnsons företagsamhet började med att hon fick en arbetsuppgift av en vän som var dokto-
rand på Luleå tekniska universitet, hon skulle språkgranska hans avhandling. Efter detta första 
uppdrag, där hon arbetat som anställd, fick hon fler liknande uppdrag och Johnson ansåg då 
att det skulle vara lämpligare att starta eget företag i stället, vilket hon gjorde i november 
2001.  
 
Efter företagsstart 
Efter att Johnson startade företag har hon gått en kurs i Företagsekonomi på Priorum, vilket 
var en del av kompetensutvecklingsprogrammet för nya företagare. Under det första uppdra-
get Johnson fick var hon gravid och har sedan dess fått ett till barn, vilket har lett till att hon 
endast arbetar deltid med sin verksamhet. Detta val har Johnson tagit för att hon anser det 
vara viktigt att kunna vara hemma med barnen när de är små.  
 

    



    

Johnson har ingen affärsidé utan har istället lett sitt företag efter sunt förnuft. Det passar hen-
ne utmärkt att kunna arbeta hemifrån och hon anser att det är enkelt att driva verksamheten då 
hon inte har några stora utgifter. Kundunderlaget består mest av doktorander samt några en-
staka privata företag, och de har ökat under tidens gång.  
 
Några ekonomiska stödinsatser har inte Johnson behövt eftersom hon arbetar hemifrån med 
sin personliga dator. Hennes man har dessutom gått entreprenörsutbildning, vilket han är kun-
nig inom och kan därmed hjälpa henne och få stöd av honom. Johnson har även en vän som är 
företagare som ger henne mycket information och personligt stöd och hon får redovisnings-
hjälp av en annan vän. Det var för övrigt företagaren som rekommenderade henne att ta kon-
takt med Priorum. Vidare säger Johnson att hennes personliga kontakter har gett henne viktiga 
kunder och viktigt stöd i verksamheten. 
 
Johnson har inte några speciella framtidsplaner. Det hon gör nu passar henne bra då barnen är 
små och familjen inte vet om de ska stanna kvar i Sverige. Hon menar att när hon väl är där 
att hon kan göra planer så får hon se hur det blir. En möjlighet för den framtida verksamheten 
är att arbeta från någon annan ort eller annat land eftersom verksamheten kan bedrivas via e-
post och Internet.  Tyvärr kan Johnson inte satsa 100 procent på företaget som det är nu, utan 
hon väljer att satsa på familjen då hon anser att dessa är svåra att kombinera. Men hon ser det 
som positivt att hon arbetar lite hela tiden så att hon sedan när hon kan arbeta mer har större 
erfarenheter. Johnson har dessutom utvecklat ett nätverk med andra personer som hon kan 
köpa tjänster av så att hon därigenom kan växa. Hon vill kunna åta sig arbeten för sitt företag 
även om det inte är hon personligen som utför dem.  
 
Motiv och drivkrafter för företagandet 
Johnsons utbildning anser hon har varit till stor hjälp i hennes karriär då hon kan arbeta med 
många olika saker.  Hennes utbildning och kunskaper är anpassbara och hon har även kun-
skaper i viss omfattning för att kunna driva eget företag. Hon har haft företag tidigare, hennes 
far hade också företag och hon har läst företagskurser i skolan. Samtidigt säger hon sig sakna 
tillräckliga företagskunskaper för att kunna vara en bra affärsman, hon tycker till exempel inte 
om att göra sin egen markandsföring, men arbetar gärna med själva verksamheten. För John-
son innebär inte företagandet att tjäna mycket pengar utan det handlar mer om att kunna vara 
flexibel och att hålla sina kunskaper vid liv medan hon är hemma med barnen. Hon kan där-
med arbeta de tider som hon själv vill och som passar henne bäst. Samtidigt uppskattar John-
son den stimulans som företagandet ger henne för hon får annat att tänka på. Hon menar att 
alla andra runt henne pratar bara om barn och om allt vad de innebär.  
 
Fördelarna med att vara företagare är, enligt Johnson, att kunna bestämma arbetstider, arbets-
belastning och tidsgränser själv. Nackdelarna är att hon kan känna sig ensam vilket hon upp-
lever som tråkigt, men hon skulle kunna tänka sig att starta företag igen. Mycket beror på 
hennes situation, säger Johnson, det vill säga familjen, barnens ålder och arbetsmarknaden. 
Om hon skulle få ett jobb som hon vill ha kan hon tänka sig arbeta med det. Det är framför 
allt familjens välmående som är det viktigaste för Johnson, inte att göra stor karriär.  
 
De eventuella hinder som finns till att starta företag och driva det vidare är personliga. John-
son syftar då till en känsla av oro, då detta är ett stort steg att ta, och sin egen ambitionsnivå 
för att orka driva det vidare. Hennes kristendom motiverar henne till att använda alla sina ta-
langer som hon fått och göra det bästa av den person hon är, vilket bland annat innebär att 
vara förälder, hustru och företagare samtidigt.  
 

    



    

    

 
 
Råd till framtida företagare 
Det är viktigt med ambitioner, visioner och kunskaper om hur företag fungerar, så som eko-
nomi, för att kunna vara företagare, säger Johnson. ”Man måste kunna planera.” Andra råd 
hon vill ge är att gå till Priorum för de kan hjälpa nyföretagare.  
 
Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser 
Johnson anser att hon hade behövt få en helhetskurs i bokföring som började från grundnivån, 
det vill säga allt från kvitton till deklarationer. De som medverkade på ekonomikursen hon 
gick hade större erfarenheter än hon och därmed påverkade de även kursens utformning till att 
vara bättre lämpade för dem. Hon menar att en anledning till hur kurserna utformas kanske är 
att det inte finns så många personer som efter tre års verksamhet fortfarande är nybörjare som 
hon är.  
 
Vidare menar Johnson att nyföretagarinsatserna i Luleå är bra då Priorum finns som stöd, ett 
stöd som enligt henne inte finns överallt, och det är lätt att hitta information. Däremot är det 
samhällets syn på att vara förälder och egenföretagare som skulle behöva förändras eftersom 
de flesta anser att man borde arbeta mer istället för att vara hemma. Hon skulle vilja se att 
samhället och kommunerna uppskattar hemmavarande föräldrar mer, även om det inte sker 
genom ekonomiskt stöd. Utan det handlar mer om att man som vuxen måste ha en sysselsätt-
ning så fort barnen fyllt 1 år. Människorna i samhället värderas efter vad det är de gör. Andra 
förändringar skulle vara att ändra skatter och avgifter för att underlätta anställning.  
 



    

     
 

Gymnasie-
examen  
i hemlandet 

Universitets-
examen i 
lingvistik 
1997 

Startade eget före-
tag, som en hjälpor-
ganisation för sko-
lor, arbetade samti-
digt som servitris. 
1998 

Flyttade och bör-
jade arbeta som 
konsult för en 
utbildnings-
organisation. 1999 

Gifte sig och 
flyttade för att 
kunna hitta ett 
jobb som motsva-
rade hennes ut-
bildning. 

Valde sin utbildning 
och startade företag 
pga hon ville hjälpa 
barn med behov av 
extra stöd.

Flyttade till 
England och 
sedan till Sveri-
ge 1999 

Läste svenska i 
1½ år och bodde 
sedan i USA i 4 
månader. 

Fick ingen hjälp när 
hon kom till Sverige 
pga att hon inte var 
flykting. Sökte info 
själv och fick veta att 
hon måste kunna 
svenska för att få jobb. 

Fick rådgivning 
på Priorum. 
Startade eget 
företag 2001 

Fick språkgranskningsarbeten 
på LTU. När dessa blev fler 
valde hon att starta eget före-
tag istället. Det var lämpliga-
re då hon kunde styra sina 
arbetstider själv. Hon fick två 
barn och ville kunna vara 
hemma med dem. 

Har valt familjen 
före företaget nu 
när barnen är små. 
Hon anser att det 
inte går att kom-
binera familj och 
företagande. 

Arbetar  deltid 
med sitt företag än 
idag. Resterande 
tid ägnar hon åt 
sin familj. 

Livskarriären 

Motiv och drivkrafter 



    

      Bilaga 7 
Casestudie 7, ”Överlevaren” 
Före företagsstart 
Mona Pettersson avslutade grundskolan 1973 och började sedan studera på sociala linjen i 
gymnasiet. Hon avslutade inte utbildningen utan hoppade av efter ett år. Eftersom hon egent-
ligen inte hade någon målsättning med utbildningen var hon inte tillräckligt intresserad eller 
engagerad och valde därför att inte slutföra den. Istället började hon jobba 1974, och de arbe-
ten hon fick var kortare jobb, bland annat som barnflicka, lokalvårdare, diskare med mera.  
Nu i efterhand är Pettersson glad att hon hoppade av utbildningen och jobbade istället, för 
kunskapen hon förvärvade på arbetsmarknaden var mer värdefull för henne än den kunskap 
hon fick på gymnasiet. Hon fick lära sig andra saker på arbetsmarknaden, det vill säga hur det 
egentligen fungerar utanför skolans värld. Pettersson anser att det var bra att lära sig att ta 
ansvar, att ha en uppgift som ska skötas och att tillhöra ett arbetslag. Det underlättade också 
för henne att välja yrke några år senare.  
 
1977 gick Pettersson en ettårig AMU-utbildning till karttekniker. (Dessförinnan hade hon 
även fått barn.) Direkt efter utbildningen, 1978, fick hon anställning på en statlig myndighet 
där hon arbetade med att göra tryckoriginal för kartor. Pettersson fortsatte med detta arbete 
fram till 1986, då företaget drog ner på sin personal. Eftersom hon varit en bland de sist an-
ställda (företaget hade haft anställningsstopp ett tag) så fick hon gå i den första omgången 
uppsägningar.  
 
Samma år, 1986, fick Pettersson arbete på en annan myndighet där hon arbetade fram till 
1989. Även här arbetade hon som karttekniker. Sedan från 1989 till -97 arbetade Pettersson på 
ett reproföretag som grafiker, där hon förberedde bilder och texter för tryckning med hjälp av 
datorer, gjorde så kallade tryckoriginal. De sista åren hon arbetade på företaget gjorde hon det 
som delägare, de anställda hade tillsammans köpt företaget.   
 
1997 blev Pettersson erbjuden anställning på en liten reklambyrå där hon fick jobb som AD-
assistent. Arbetsuppgifterna bestod i att förbereda jobb, assistera vid formgivning och fram-
ställa original för tryckning. Här arbetade hon fram till 1999.  
 
Under företagsstart 
Arbetet på den sista arbetsplatsen gav Pettersson mycket kunskap och erfarenhet, men efter-
som det även innebar stor press och inte tillät egna initiativ så bestämde hon sig för att byta 
arbete. Ett sätt att lösa arbetslöshetsfrågan var att starta eget företag. Hon gick nyföretagar-
programmet på Priorum i ca 2-3 månader vilken hon var mycket nöjd med, och för att kunna 
gå denna utbildning fick hon utbildningsbidrag. Vid årsskiftet 1999-2000 var hon färdig med 
utbildningen och då startade hon sitt företag.  
 
Priorums utbildning och personalen där ansåg Pettersson var bra, hon fick hjälp med många 
praktiska saker, men också möjligheten att få träffa andra nyföretagare ansåg hon vara givan-
de. Annat som hon tyckte var bra var att kunna tänka igenom affärsidén och hon upptäckte 
olika saker som hon inte tänkt på. ”När frågor dyker upp efter vägen så har jag nytta av den 
kunskap som kursen gav, det har underlättat att hitta lösningar på problem” säger hon. Pet-
tersson nämner att hon har vänner som startat företag utan att ha gått någon ”starta-eget-
utbildning” och de får lägga ner mycket mer tid och ork på att upptäcka saker själva, sådant 

    



    

som hon fick lära sig på Priorum. Ytterligare en positiv sak med utbildningen är att Pettersson 
nu kan ge råd till sin son som funderar på att starta företag. 
 
Efter företagsstart 
Petterssons affärsidé var inom samma yrkesområde som hon tidigare arbetat med, och det 
innebar att hon skulle sitta uthyrd vid olika reklambyråer när de hade ”toppar” och behövde 
extra personal. Detta var något hon själv sett, som anställd, att företagen behövde. Denna 
verksamhet höll hon på med i ett år. Under de första nio månaderna fick Pettersson starta-eget 
bidrag och utan detta bidrag tror hon att det hade blivit svårt att våga starta eget. Med bidraget 
behövde hon inte oroa sig över om hon till exempel skulle ha råd med hyran. Hon har däremot 
inte deltagit i någon utbildning på Priorum efter att hon startat företaget. Efter ett års verk-
samhet valde Pettersson att sluta med verksamheten. Anledningen till detta var att hon började 
se nackdelarna med sin verksamhet.  
 
Så dök en möjlighet upp för Pettersson då en uppdragsgivare, ett stort tryckeri, ville anställa 
henne som grafiker. Detta var år 2001, hon tog jobbet och stannade där i cirka 1,5 år. Efter 
sommaren 2002 fick Pettersson en annan anställning på en stor reklambyrå där hon arbetade 
som formgivare. Där stannade hon endast ett halvår för hon kände att hon ville jobba på ett 
annat sätt. ”Att reklambyrån är ett ganska stort företag (15 personer) och projekten stora inne-
bär att alla blir specialiserade och som formgivare får man bara jobba med en liten del av pro-
jektet” säger Pettersson. Vidare menar hon att ”det blir svårt att ha kvar känslan av att vara 
delaktig, man ser bara sin egen lilla bit av jobbet och aldrig var jobbet startar eller hur slutre-
sultatet blir”. När Pettersson vid ett tillfälle pratade med en av delägarna i ett litet tryckeri om 
sina funderingar, berättade delägaren att de behövde personal och att de ville anställa henne. 
Detta var i februari 2003 och sedan dess har hon arbetat där som grafiker. Här får hon följa 
jobbet hela vägen och har kundkontakt. 
 
Företaget som Pettersson startade har hon idag kvar som en bisyssla vilket hon kommer att 
fortsätta med. Hon gör inte så många grafiska arbeten i företaget längre utan jobbar mer med 
keramik istället. Förut hade Pettersson keramiken som hobby, men nu hyr hon en lokal på 
Kronan där hon har en keramikverkstad. Verksamheten är endast i sin början och fortfarande 
innebär det mer utgifter än inkomster för henne. Pettersson har en heltidstjänst på tryckeriet 
och kan inte lägga ned så mycket tid på keramikarbetet som hon skulle vilja. Hon vill gärna 
utöka sin egen verksamhet och målet är att minska sin arbetstid som anställd. Men för att 
kunna göra det måste hon få bättre fart på keramikverksamheten. Pettersson försöker genom 
sina kontakter få möjlighet att marknadsföra sig och kanske hitta butiker som kan sälja det 
hon tillverkar.  
 
De kunder som Pettersson hade i sin grafiska verksamhet var företag, både privata och offent-
liga, medan hon i den keramiska verksamheten endast har lokala privatpersoner. 
 
Motiv och drivkrafter till företagandet 
Motiven att starta ett företag var från början att Pettersson var arbetslös och såg egenföreta-
gandet som ett alternativ till att hitta en ny anställning. Det var ett sätt att försörja sig på. Se-
nare kom hon dock fram till att företagandet inte var hennes ”grej”. När hon fick en anställ-
ning, med en fast inkomst, så såg hon företagandet som mer som ett komplement. Pettersson 
säger att det vore trevligt om hon kunde få en del av sin inkomst från hantverket men att hon 
inte känner någon panik eller press på att få in pengar. Detta ser hon som något positivt för 
verksamhetens resultat då hon tänkt ge hantverket några år och se hur det kan utvecklas. 
 

    



    

Pettersson ser både för- och nackdelar med att vara egenföretagare. Fördelarna är att hon upp-
lever en frihet och inte behöver konsultera andra för att kunna göra någonting utan kan be-
stämma själv. En av nackdelarna var att hon kände sig ganska ensam - när hon hade jobbat 2-
3 månader inhyrd på en byrå, och började trivas med personalen och arbetsplatsen, så var det 
dags för henne att sluta och gå till nästa ställe. En annan nackdel är det man ”måste” göra det 
vill säga bokföring, momsredovisning och dylikt. En stor anledning till att Pettersson slutade 
med sin första verksamhet var att hon före varje uppdrag måste förhandla om priset, vilket 
hon inte alls tyckte om. ”Det är inte företagandet i sig som är intressant, utan företagandet är 
ett sätt att få göra det jag tycker om och vill göra” säger hon. En utveckling av företaget har 
därför inte heller hittills varit intressant för henne. Arbetet i keramikverkstaden fyller däremot 
hennes behov av att få jobba med färg och form (då anställningen på tryckeriet inte innebär 
formgivning), ”men tanken finns ju att kunna tjäna pengar på detta” säger hon. Pettersson 
utbildar sig fortfarande inom sitt nya verksamhetsområde och går olika kurser för att bli bättre 
på hantverket. Hon säger också att hon fortfarande har stor nytta av utbildningen som hon 
gick på Priorum. 
 
Det enda hinder som finns för att driva företaget vidare är hon själv, ”att jag inte tycker att det 
passar mig” säger Pettersson. Det är i denna situation Pettersson står i idag, hon vet inte om 
hon ska fortsätta med sitt företagande när det gäller den grafiska biten. Hon har en anställning 
som hon trivs med där hon jobbar med det grafiska och hon har märkt att det blir för mycket 
att både arbeta heltid och sedan sitta vid datorn hemma med liknande arbeten. Däremot vill 
hon gärna fortsätta med keramiken och hon försöker hitta lösningar på hur hon ska få ut pro-
dukterna på markanden. Om hon lyckas med detta så kommer hon att fortsätta annars måste 
hon lägga ned verksamheten och ha keramiken som hobby. Men hon säger att hon inte är där 
riktigt ännu. Hon vet att det finns olika möjligheter, och hon har bland annat provat via mark-
nader på Kronan vilket inte fungerat så bra så nu måste hon söka andra sätt. Pettersson menar 
att det gäller att hitta nya vägar om man ser att något inte fungerar, detta har hon gjort bland 
annat genom att prata med andra hantverkare för att på så sätt bolla sina idéer och se proble-
men från olika håll. Ett annat hinder som Pettersson kan känna är att det råder stor konkurrens 
inom branschen och hennes anställning medför att hon inte hinner producera och marknadsfö-
ra i den utsträckning hon skulle behöva för att till exempel uppnå tillväxt.  
 
Pettersson säger att hon nog skulle kunna tänka sig att starta ett företag igen eftersom det inte 
var så svårt som hon trodde till en början. Hon tillägger att ”även om det finns bitar som jag 
inte tycker är allt för roliga är det inte värre än att jag kan lära mig det”.  
 
Råd till framtida företagare 
”Det finns vissa saker som man måste kunna eller veta för att kunna ha en firma” säger Pet-
tersson, och grunden till den kunskapen fick hon hos Priorum. Bland annat behövs ett intresse 
för att leda ett företag vilket medför intresse för bland annat bokföring och marknadsföring. 
Hon menar också att en företagare behöver vara öppen för förändringar och kunna tänka om 
för att kunna lösa problem som dyker upp, kunna se alla erfarenheter som något positivt vilket 
gör att man går framåt och inte kämpar med något som ändå inte går att vinna. Något annat 
som också är viktigt, enligt Pettersson, är att känna till vilka skyldigheter man har som företa-
gare det vill säga att hålla reda på skatter, moms och inkomster och så vidare., vilket är den 
största skillnaden mot för att vara anställd och aldrig behöva tänka på sådant. Dessa egenska-
per är något som en företagare behöver ha redan från början, och senare när företaget har star-
tats är tålamod viktigt för att inte ge upp när det går tungt menar Pettersson.  
 

    



    

    

Andra råd som Pettersson vill ge framtida företagare är att gå någon utbildning, som på Prio-
rum, för att få viktig kunskap och information. Ytterligare råd är att inte vara för optimistisk, 
för om man räknar med det så finns det en risk att det känns tungt att ta itu med problem som 
dyker upp. ”Man ska tro på det man gör, men det är bra att vara realistisk” säger Pettersson. 
 
Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser  
Pettersson tycker att det är bra som det är idag när det gäller att starta eget företag, förutsatt att 
man tar de möjligheter som finns. Starta-eget-bidraget är en bra förutsättning som kanske 
skulle kunna förlängas. Samtidigt ser hon att det kanske inte är så bra med en förlängning, för 
om inte verksamheten fungerar inom ett år så kanske man är ”inne på fel spår” som hon säger. 
 
Något som Pettersson tycker är bra när det gäller kommunens stödjande insatser är möjlighe-
ten att hyra lokal till ett bra pris på Kronan, dessutom gäller kontraktet endast ett år i taget. 
Hon menar att småföretagare lär sig mycket av att finnas i samma hus och kunna träffa var-
andra. De kan göra saker tillsammans som de inte har råd att göra var och en. Den här förde-
len har de som hyr lokaler på Kronan, men det är många som arbetar hemifrån och de har svå-
rare att hitta samarbetspartners menar Pettersson. 
 
För hantverkarnas del håller Hushållssällskapet på att starta upp något nytt säger Pettersson. 
De ska hjälpa till med försäljning och marknadsföring. Detta skulle vara något som kommu-
nen också skulle kunna engagera sig i, det vill säga hjälpa hantverkare att få ut sina produkter 
på markanden och hjälpa till med omkostnader. 
 



    

     

Grundskoleutbildning  
1973. Läste 1 år på 
gymnasiet och hoppa-
de sedan av. 1974, 
började arbeta istället 
med diverse jobb. 

Var inte tillräckligt 
engagerad i utbild-
ning och valde där-
för att söka jobb 
istället. Fick värde-
fulla kunskaper på 
arbetsmarkanden.  

1årig AMU-
utbildning till 
karttekniker 
1977 

Fick anställning direkt 
efter utb. på en statlig 
myndighet. 1978 stan-
nade kvar fram till 
1986.

Blev uppsagd 
enligt LAS pga. 
arbetsbrist. 

Fick en ny an-
ställning på en 
annan myndighet 
där hon stannade 
mellan 1986-89

Arbetade som 
grafiker från 
1989-97 på ett 
annat företag. De 
sista åren var hon 
delägare. 

Fick anställ-
ning som 
AD-assistent. 
1997-99 

Arbete gav myck-
et kunskap men 
innebar även en 
stor press och 
tillät inga egna 
initiativ så hon 
bestämde sig för 
att sluta.

Arbetslös. Valde att 
starta eget företag 
och gick utbildning 
på Priorum. 1999. 
Startade företaget 
vid årsskiftet 1999-
2000 

Företagandet var 
ett sätt att försörja 
sig på, men hon 
trivdes inte med 
arbetssituationen. 
Kan nu utöva sin 
hobby som egen 
verksamhet istäl-
let och får sina 
behov av att arbe-
ta med färg och 
form uppfyllda.  

Var verksam i 1 år och 
fick sedan 
2001erbjudande om en 
anställning som grafi-
ker. Arbetar sedan 
2002 med detta på ett 
annat företag och har 
sitt eget företaget som 
ett komplement. Har  
dock ändrat inriktning 
mot keramik istället.  

Såg eget företa-
gande som ett 
alternativ till en 
ny anställning. 

Motiv och drivkrafter 

Livskarriären 



    

      Bilaga 8 
Casestudie 8, ”Vaneföretagaren” 
Före första företagsstart 
Per Isaksson har inte tagit gymnasieexamen, detta på grund av att han efter fjorton dagar på 
gymnasiet beslutade sig för att ta ett sabbatsår. Efter det började han aldrig om på utbildning-
en. Så 1970 började Isaksson istället arbeta som springpojke på en herrekipering i Skellefteå. 
Där arbetade han sedan även som säljare i 4 år fram till det att han gjorde värnplikten. Efter 
värnplikten 1975 blev Isaksson erbjuden ett arbete som butikschef på JC i Skellefteå, vilket 
han tog och arbetade med fram till 1981. Under 1980 startade ägaren till JC en ny butik i Lu-
leå, men den gick inte så bra, så Isaksson ville göra en överenskommelse med ägaren om att 
arbeta i Luleå som butikschef med villkoret att han sedan fick ta över butiken. 1981 så flytta-
de Isaksson till Luleå och började arbeta på JC. Sedan, efter 3 år, när butiken i Luleå blev lön-
sam visade det sig att han inte alls fick köpa rörelsen. Detta på grund av att villkoren om över-
tagande i det skrivna kontraktet inte varit riktigt tydliga och när butiken blivit lönsam var det 
inte längre intressant för ägaren att sälja.    
 
Första företagsstarten 
Så istället tog Isaksson kontakt med MQ i Borås och tillsammans med en partner startade han 
en MQ-butik i Luleå 1984. På den tiden hade inte Isaksson eller hans partner pengar för att 
start eget, men det var inga problem för dem att få låna pengar från banken. Lånen innebar 
dock att de var intecknade till hus och allt, vilket var en stor risk för dem. Men för honom 
fanns det inte något som hette att misslyckas utan det var självklart att han skulle klara det. 
Isaksson arbetade med butiken fram till 1991 då han blev utled på att stå i butik och valde att 
sälja sin rörelse. Under denna tid hade Isaksson och hans partner startat ytterligare två butiker, 
en i Piteå och en i Kalix. Så det var alla tre butiker som ingick i försäljningen. Anledningen 
till att Isaksson ville göra något annat var att han jobbade för mycket och därför helt enkelt 
tappade ”suget”. Isaksson säger att när sonen undrade vart pappa skulle ta vägen när han gick 
ut för att hämta tidningen så började han funder över vad han egentligen höll på med. Han 
ville få mer tid över för sin lilla son och få mer fritid. Isaksson slog till och med vad med en 
vän om att han aldrig mer skulle jobba i en butik. 
 
Via kontakter fick Isaksson samma år (1991) en agentur på Norrland vilket innebar att han 
skulle sälja på provision och kunde därmed fortfarande vara egen, men han behövde bara resa 
och sälja kläder under januari till mars och augusti till oktober. Resterande tid, då kläderna 
han sålt producerades, kunde han ägna åt sin familj vilket var hans tanke när han tog arbetet. 
Den första lediga sommaren gick bra säger Isaksson, men när hösten kom kände han att han 
inte klarade av att gå hemma utan ville ha någonting att göra. Så när Isaksson var nere i Göte-
borg (där han jobbade med ett företag) träffade han en annan agent och gav honom ett förslag 
om att han skulle starta en skinnbutik i Luleå på det villkoret att agenten backade upp honom, 
vilket agenten skulle göra. Isaksson förklarar att om man arbetar som agent är man inte bun-
den vid en uppdragsgivare utan kan arbeta för flera, och i Luleå fanns det ingen skinnbutik 
just då. Så när Isaksson kommer hem från resan ringer han upp en fastighetsägare i Luleå som 
har en ledig lokal och i oktober samma år startade han en ny butik.  
 
Skinnbutiken hade Isaksson fram till 1998 då han sålde den. Under hela denna tid arbetade 
Isaksson som agent och reste runt och sålde kläder samtidigt som han skötte butiken. Till sin 
hjälp hade han två anställda i butiken. Ungefär 1994-95 var agenturen tvungen att göra en 
rensning bland kunderna och Isaksson förlorade en stor summa pengar. De resterande kun-

    



    

derna var vad Isaksson kallar för ”för dåliga betalare”, i kontrakten stod det att en agent får 
bara betalt för det som levereras, faktureras och betalas oavsett hur mycket de sålt. Detta in-
nebar att Isaksson inte längre åkte till kunder som fanns långt bort då det inte längre var lön-
samt. Alternativet för honom hade varit att ta in större geografiska områden så som Stock-
holm men det skulle ha inneburit att hela familjen hade fått flytta från Luleå. Geografiskt så 
låg Luleå för långt bort för att det skulle vara lönsamt och han ville inte behöva rycka upp sin 
familj och flytta utan han började se sig om efter ett annat arbete istället.  
 
Samma år, 1998, hade Åhléns i Boden en platsannons om en varuhuschef och Isaksson tänkte 
att det skulle kunna vara roligt att prova arbeta med en större rörelse. Så han sökte arbetet och 
14 dagar senare fick han jobbet. Åhléns var ett bra företag, tyckte Isaksson, han trivdes och 
fick lära sig mycket under den tid han stannade där. Nackdelarna som han såg med anställ-
ningen var att han var så styrd och begränsad i att göra affärer. 2001 träffade Isaksson butiks-
chefen för KappAhl i Luleå på stan och eftersom hon skulle sluta tyckte hon att han skulle 
söka tjänsten så att han inte behövde pendla till Boden. Så Isaksson pratade med ledningen 
och allt stämde bra vilket medförde att han började arbeta på KappAhl som butikschef det 
året. Arbetet på KappAhl blev kortlivat, Isaksson stannade endast ett halvår. Han hade lagt 
upp en handlingsplan med huvudkontorets godkännande, och ”vänt upp och ned på allt” för 
att få butiken lönsam. Isaksson säger att när han en kväll kom hem sa han till sin fru att han 
inte ”fixade” att genomföra allt för det skulle ta två år att genomföra det då det fanns enorma 
brister. När Isaksson läste igenom kontraktet igen så såg han att det fanns en möjlighet att 
sluta efter 6 månader och han valde att göra det, trots att det skulle innebära att han blev ar-
betslös för han hade inget annat jobb att gå till. 
 
Under andra företagsstarten 
Efter en månads arbetslöshet pratade Isaksson med en av medarbetarna på Priorum som han 
känner. Medarbetaren rekommenderade honom att börja på Priorum där han får möjlighet att 
fundera och känna efter vad det är han ville göra. Så Isaksson tog kontakt med arbetsförmed-
lingen och via dem så började han år 2001 på Priorum. Under tiden på Priorum kom han i 
kontakt med Mundgodten som tillhandahåller företag med varuautomater och godislådor. 
Isaksson tog kontakt med företaget i Danmark och de gjorde en markandsundersökning som 
visade att det fanns en marknad här uppe. Totalt var Isaksson fyra månader på Priorum och 
deltog i nyföretagarprogrammet där han tyckte att diskussionerna om livsidén var intressant. 
”Egentligen är nog kursen på 6 månader men eftersom jag hade ett färdigt koncept och ville 
komma igång före sommaren så kortade de av kurstiden för mig”, säger Isaksson. Han fick 
även råd och bollade idéer med personalen på Priorum.  
 
Isaksson säger att det var mycket självstudier på Priorum som man kan ha mer nytta av ifall 
man aldrig tidigare sysslat med något liknande. För hans del var det ”lite av gamla sanningar” 
som kom upp. Han medger att han kanske inte värderar det lika mycket som en person som 
aldrig har hållit på med detta tidigare skulle göra. Men han anser inte att han saknat något 
heller, utan om det var det något han behövde eller undrade över så frågade han personalen på 
Priorum. ”Det mesta rymdes där”, säger han. 
 
Efter andra företagsstarten 
2002 startade Isaksson det nya företaget där han åter igen arbetade som resande försäljare. 
2003 tog hans son examen och ville inte fortsätta att studera och han hade dessutom inget 
arbete, så Isaksson tyckte att de två tillsammans borde hitta någon sysselsättning som passar 
dem. Under ett samtal med sin revisor tog Isaksson upp att han och sonen skulle vilja göra 
något som låg i närheten av Isakssons nuvarande verksamhet, dessutom ville han vidareut-

    



    

veckla sin befintliga verksamhet. Så i juni 2003 ringde revisorn och sa att han hade hittat en 
verksamhet som passade dem, och det var en kiosk. Detta var inte något som Isaksson först 
ville göra, men efter att ha varit och tittat på de ekonomiska kalkylerna insåg han att det kan-
ske inte var så dumt.  Sedan när Isaksson såg lokalerna kunde han se möjligheterna till hur 
han kunde samköra de två olika verksamheterna eftersom sortimentet var likartat. I augusti 
2003 anlände studenterna till Luleå och Isaksson insåg att han höll på att ”dräpa” sig med 
arbete. Även om han hade folk till sin hjälp i båda verksamheterna fick han ändå börja åtta på 
morgonen och sluta först tio/elva på kvällen vilket gjorde att han insåg att det inte fungerar 
längre. När båda verksamheterna utökade så räckte inte heller ytorna till och valet blev att 
upphöra med Mundgodten i november 2003. Ett alternativ hade varit att skära ner på kunder i 
Mundgodten, men eftersom det är ett franchisekoncept och det fanns en fungerande verksam-
het som eventuellt kunde utökas, så kunde inte de på huvudkontoret medverka i att skära ner 
på verksamheten. Istället hittade de en person som köpte verksamheten och nu arbetar Isaks-
son endast med kioskverksamheten.   
 
När Isaksson startade Mundgodt fick han starta eget bidrag i 6 månader, all annan finansiering 
har han fått ordna själv. ”När man har starta-eget-bidrag kommer man ju igång på ett lugnare 
sätt, du har inte press på dig på samma sätt som om du måste tjäna pengar från dag” säger 
han. Samtidigt påpekar han att det inte räcker fullt ut, utan man måste dra in pengar för att 
kunna leva för bidraget handlar inte om några stora summor.  
 
Isaksson har alltid hållit sig inom handel och det tror han har att göra med mötet han har med 
människor, ”jag trivs med det här ‘tuggandet’ man har i butiken” säger han. I och med att han 
alltid varit inom detaljhandel så har hans kunder har alltid bestått av privatpersoner.  
 
Det har inte funnits några hinder för Isaksson att starta företag nu, men 1984 var det svårare 
då det gällde att lösa den ekonomiska delen. Det enda hinder som kan finnas att driva företa-
get vidare är att man kan tappa suget, och gör man det ska man sluta fort, tycker han. Särskilt 
om man har små verksamheter för så måste företagaren vara navet hela tiden och fylla på med 
nya tankar och idéer, och sen ska det ju förvaltas också. Hans framtida planer för företaget 
kommer mest troligt att realiseras om någon månad eftersom han jobbar för fullt med det just 
nu. Han säger att det finns två lägen när man drivit företag en tid, antingen stannar man kvar 
som det är eller så försöker man hitta en utväg vilket han tror att han har gjort. Men för att 
komma dit måste vissa saker förändras, verksamheten behöver större yta och det är det som 
han just nu diskutera med Lulebo och ICA om. Här kommer hans otålighet in i bilden. Han 
säger att ”hinder är just det här att när jag har idén på papper då vill jag ju sätta igång nästa 
vecka, då är det ju liksom klart, och sen är det ju inte riktigt så”. Eventuella hinder i det här 
fallet handlar om att skapa yta och liknande saker. Men han bedömer att bara han kommer 
överens med Lulebo och ICA så är han övertygad om att han kan expandera i januari 2004 
och då behöver han kanske anställa två-tre stycken till vilket är ungefär det han har budgete-
rat.  
 
Om man ser möjligheter så får man inte tappa tron, man måste ju tro på det man ska göra 
tycker Isaksson. Han menar att om man har varit verksam lika länge som han har så vet man 
vilken väg man ska gå och hur man ska lägga upp det. ”Du ska ju servera det rätt till dem det 
berör, man får kanske tänka till ibland och tänka att vi kanske inte ska gå den här vägen utan 
vi gör så här istället och så lite frön som ger effekt längre fram.” Sen finns ju möjligheten att 
man misslyckas i alla fall menar han. Diskussionerna med Lulebo tar lång tid och det är inget 
Isaksson är van vid. När han behövde större butiksytor på Shopping så var det klart på tre 
veckor och han har insett att riktigt så fort går det inte i en kommunal verksamhet. Så det ser 

    



    

han som ett hinder i sig.  Han säger att kommunen pratar om hur de ska utveckla sina områ-
den, men undrar vad de konkret gör åt saken. De skulle behöva vara lite mer flexibel anser 
han.  
 
Motiv och drivkrafter till företagandet 
Isaksson betonar att han alltid har haft roligt och att han har sökt arbeten som han trott skulle 
vara roliga. ”Att vara egen är egentligen inget jobb utan en livsstil”, säger han. Från början 
var nog hans motiv till att starta eget att tjäna pengar, men dessa motiv har förändrats med 
åren och numer är det möjligheten att kunna påverka, styra och utveckla som är drivkraften. 
Isaksson säger sig vara den borne optimisten, uppkommer det hinder gäller det att inte tappa 
tråden utan lägga upp en strategi och köra efter den, sen kanske man får backa tillbaka till ruta 
ett igen för att sedan åter igen komma tillbaka. Är man inte optimist ska man inte vara egenfö-
retagare, menar han. Det spelar ingen roll vilken verksamhet man jobbar inom alla ”åker på 
smällar och tappar suget” ibland och men då gäller det att kunna se möjligheterna igen.  
  
Fördelarna med att vara egenföretagare är, enligt Isaksson, att man själv kan styra sin tid, det 
finns inga reglerade arbetstider eller någonting. Isaksson berättar att: ”Jag var och klippte mig 
hos en som också är småföretagare och han borde väl ha varit sjukskriven i tre veckor men 
han står där och jobbar i alla fall, det är så det fungerar.  Jag har ju aldrig behövt vara sjuk så 
jag har ju inte behövt fundera över det och sen har man ju försäkringar om det skulle hända 
något”. Men Isaksson ser inte detta som en nackdel. Han ser också fördelarna med att kunna 
kombinera privatlivet med arbetslivet, ”just det här att vill jag vara ledig en vecka så är jag 
ledig en vecka och då är det ju bara att planera det”, säger han. Det är nog övervägande för 
Isaksson och han ser inga nackdelar. Isaksson säger: ”Jag är nog så naiv att jag kör hellre mitt 
eget. Jag har ju provat vara anställd, men det är inte min väg. Det här med att jobba 8-17 och 
gå dit varje morgon, nej, det är inte jag. Jag är mer som att behövs det jobba 14 timmar så 
jobbar jag 14 timmar och sen när jag känner att nu är det bra så kan jag stanna upp och vara 
lat i 14 timmar”. 
 
På frågan om vad som har haft betydelse för honom under tidens gång vet han inte riktigt vad 
han ska svara. Han säger att det är klart att man påverkas av olika faktorer, och att man egent-
ligen lär sig något varje dag. Vidare säger han att han märkt att det blivit ”sanningar av myck-
et”, bland annat att hans första chef haft rätt i mycket och det har tagit honom 20 år innan han 
kom till den punkt att han insåg detta. Isaksson säger att det nog har påverkat hans sätt att 
arbeta. Isaksson berättar att: ”chefen myntade ett uttryck en gång när vi satt och diskuterade 
vid ett budgettillfälle, vi tyckte att han var för feg och vi ville satsa mycket tuffare då sa han 
”grabbar det är inte vad vi omsätter som är intressant, det är inte det som räknas utan det är 
det vi har kvar i börsen”. Detta är en sanning som för Isaksson har visat sig vara oerhört vik-
tigt och sann med tiden. En annan sak som han också vill uppmärksamma är personalfrågor 
och liknande (eller medarbetare som han hellre kallar det), där har Isaksson förändrats och 
ställer andra kriterier idag än vad han gjorde för 10 år sedan. Han har insett att det är ett lag-
spel.  ”Det går inte att bara ha målgörare i ett fotbollslag man måste ju ha ett försvar också. 
Och det är väl sådant som man lär sig med åren tror jag, just det här att sätta ihop ett gäng” 
säger Isaksson. ”Du kan inte ha 20 högeryttrare utan du måste ha mittfältare och du måste ha 
en målvakt också, det är sådant man lär sig och det tar tid” säger han. 
 
Isaksson skulle mycket väl kunna tänka sig att starta ett nytt företag. Han har redan nya pro-
jekt på gång. Han säger att han har lovat sin hustru att det ska bli den sista, sen ska han ”lugna 
sig”. Isaksson framhåller att han är en sådan person att när allt sätter sig, när han fått allt att gå 
runt och rutinerna börjar fungera så börjar hans tankar att jobba med något nytt.  

    



    

    

 
Råd till framtida företagare 
Isaksson säger att om man har en bra idé så ska man aldrig tveka. Däremot måste man göra en 
ordentlig markandsanalys och titta på de ekonomiska analyserna, för gör man en riktig budget 
och en ordentligen förstudie så är det lugnare att komma igång. Isaksson anser att man även 
ska lägga ner mycket kraft på uppföljning, så som ekonomiska rapporter och liknande. Där är 
det en fördel om man har bra kunskaper i botten. Det han har lärt sig efter många år är att det 
kan vara en sak när man gör sin budget, och sedan kommer verkligheten som inte alltid är 
enligt papperna. Isaksson säger att som ny företagare bör man ha större marginaler, för det 
kommer alltid upp mycket mer än beräknat under resans gång. Man kanske tror att man inte 
behöver budgetera så mycket lön till exempel. Hans revisor har varit klok och sagt till honom 
att ”tål inte företaget den här lönen, då ska du inte hålla på”, vilket Isaksson tycker är sant.  
 
Samtidigt måste man vara den som ”tar spets och plöjer vägen” säger han. Ett exempel som 
han tror att det ligger mycket i är att ”om du är en bra säljare och har en dålig produkt, den 
kombinationen kan fungera, men du kan inte var en dålig säljare och ha en bra produkt”. Yt-
terligare ett råd är något som de på Priorum tog upp och det är att titta över försäkringar, hur 
det ser ut så att man inte ”trillar dit”, säger Isaksson. Det är något som enligt honom behövs 
tryckas på, framför allt med tanke på hur försäkringssystemet ser ut idag vilket han inte tror 
kommer att bli bättre. 
 
Förbättringar av framtida nyföretagarinsatser 
För äldre personer så är det lite enklare att starta företag eftersom man har byggt upp ett kon-
taktnät, och banker är ju inte intresserade av småföretag idag säger Isaksson. ”Vad du än ska 
göra så behövs det ju pengar och man ska ju inte behöva sätta hus och hem för att kunna dra 
igång en verksamhet, då är ju risken fruktansvärt stor” anser han. Givetvis måste varje verk-
samhet ha sin bärighet, menar han, men som det är idag enligt hans uppfattning av bankerna 
så krävs det fyrdubbelt i säkerhet om man ska låna pengar. Från en kollega som ofta varit i 
Danmark har han fått höra att de har ett system där de mer eller mindre har faddrar som är 
företagare och som skapar en resursbank så att de som har idéer kan komma dit och få idéerna 
bedömda av företagsfolk. Samtidigt kan de gå in och hjälpa igång den här personen och när 
den personen börjar tjäna pengar så betalar han tillbaka. Isaksson anser att detta skulle vara en 
bra idé att ta efter, för han vet att modellen fungerar. På det här sättet får nyföretagaren en 
mentor också vilket skulle vara spännande, framför allt här uppe, säger han. För om man bor 
norr om Luleå så är det nästan omöjligt att göra något inom handel idag.  
 
Idag ser det bättre ut i kommunhuset, anser Isaksson, för nu finns det i alla fall kommunalråd 
som är lite positivare. Tidigare har det funnits många som sitter och bromsar. Annars när det 
gäller den kommunala verksamheten tycker han att kanske Priorum skulle behöva synas ännu 
mer, men han vet egentligen inte hur mycket folk är medvetna om dem. Skämtsamt säger han 
att skattesänkningar för småföretagare vore ju en bra insats bra, men säger sedan att det är 
bättre att se det ur handels synvinkel. Han tycker att kommunens beslut att äntligen börja 
öppna upp Storheden och liknande kan ge mycket kringeffekter, liksom samarbetet mellan 
Luleå och Boden. ”Jag tycker att strukturen har börjat förändrats från att KF har haft 100 % 
av kommunens ve och väl.” 
 
 



    

     

Gick ut 
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batsår innan han 
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gymnasium. Men 
han började aldrig 
igen.  
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med ägaren till JC 
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år. 
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verksamheten när 
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eget istället. 

Säljer verksamheten 
pga att han är trött 
att stå i butik. Vill 
tillbringa mer tid 
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igen för han klarar 
inte av att inte ha
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verksamheten, vill 
inte rycka upp 
familjen och flyt-
ta. Väljer därför 
att prova på att 
arbeta som varu-
huschef. En rolig 
utmaning för ho-
nom.  

Trivdes inte att 
vara styrd och 
begränsad upp-
ifrån. Startar 
eget företag 
igen. År 2003 
utökar han 
verksamheten 
då sonen inte 
har någon sys-
selsättning. Motivation och drivkrafter 



   

      Bilaga 9 
Casestudie 9, ”Icke entreprenören” 
Före den eventuella företagsstarten 
Kent Martinsson började läsa naturvetenskap på gymnasiet, vilket han läste i 1,5 år. Sedan 
kände han sig skoltrött och linjen kändes jobbig för honom så det enda han kunde läsa utan att 
behöva börja om från början var sociala linjen. Martinsson tog examen 1987 och direkt efter 
det gjorde han värnplikten där han arbetade som trådradiotelefonist. Sedan arbetade han med 
ett ungdomslagsjobb som kommunen anordnade i en snickeriverkstad under sommaren 1988.  
 
Hösten 1988 fick Martinsson sitt första jobb vilket var åt NLP. På mejeriet arbetade han i pa-
keteringen fram till våren 1989. Efter detta fick han ett halvtidsarbete som lokalvårdare på 
Domus, och 1990 fick han en praktikplats på ett tryckeri i två månader. Sedan började Mar-
tinsson inom byggbranschen där han arbetade med byggmätning. Detta arbetade han med pe-
riodvis som projektanställd från 1990 till 1994. Företaget anordnade även en tvåmånaders 
utbildning inom byggmätning åt honom. Varvat med byggjobbet hade Martinsson bidragsan-
ställning, under 1992 och 1993, åt ett företag som sålde datortillbehör på postorder. Där arbe-
tade han bland annat med service, reparation, ordermottagning med mera. Varvat med dessa 
kortare anställningar har han varit arbetslös. 
 
1996 började Martinsson läsa in behörighetskomplettering till högskolan på Komvux, och 
1997 gick han på Datorteket där han läste en grundkurs i data samt gjorde ett projekt i bildbe-
handling. Sedan under 1997 fick Martinsson en ALU-anställning på Luleå kommuns hemser-
vice, och 1998, för att inte bli utstämplad, fick han en ny ALU-anställning på Träffpunkten. 
Martinsson sökte till universitetet 1997 men kom inte in på grund av den hårda konkurrensen. 
Han hade sökt till systemvetenskapsutbildningen vilket alla andra som läste på Komvux också 
hade gjort då detta var populärt just då. Så istället läste han multimedia och programmering 
för Internet från 1998 till 1999 på Kunskapslyftet på Komvux i stället.  
 
Under den eventuella företagsstarten 
1999 kom Martinsson i kontakt med Priorum. Tillsammans med två kurskamrater funderade 
Martinsson på att starta eget företag.  Så han och en av kamraterna gick nyföretagarutbild-
ningen på Priorum det året. Deras affärsidé var att göra hemsidor åt företag, vilket även 
många andra gjorde under denna tid. Under tiden på Priorum gjorde de en marknadsunder-
sökning bland företag som inte hade hemsidor men som kanske skulle vara intresserade av en, 
fast undersökningen gav inte så bra resultat. De hade några jobb men verksamheten tog inte 
fart. Så de beslutade sig för att inte starta något företag. Dessutom var Martinsson den enda av 
de tre som var arbetslös, de andra två kamraterna fick jobb under tiden, så allt rann ut i san-
den. Personligen var Martinsson den som var minst intresserad av att starta eget, han ser sig 
inte som en entreprenör och skulle aldrig starta företag ensam. Men han tyckte det var kul och 
lärorikt att gå på Priorum. Samtidigt så såg han Priorums verksamhet som en arbetsmarknads-
politisk åtgärd för hans del.  
 
Efter den eventuella företagsstarten 
Sedan var Martinsson arbetslös och 2001 började han en utbildning på Lärnia som han hittat 
via arbetsförmedlingen. Han har alltid varit intresserad av grafiskt arbete och fotografering så 
det kändes naturligt för honom att gå utbildningen. Det var en ettårig utbildning som hette 
”Text och Bild” och handlade om layout och formgivning inom tryckmedia. Under utbild-
ningen ingick även en praktikperiod som Martinsson gjorde i Boden på Reklamjouren. Sedan 

    



   

    

under hösten 2002 fick han en praktikplats på XL, en annonstidning, där han stannade fram 
till våren 2003 då han fick ett vikariat på Kuriren inom annonsproduktionen som han fortfa-
rande arbetar 75-100 % med.  
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 Bilaga 10 
Casestudie 10, ”Sökaren” 
Före den eventuella företagsstarten 
Lena Axelsson gick på gymnasiet i Piteå där hon läste konsumtionslinjen på grund av att hon 
inte visste vad hon ville bli. Men den tyckte hon var tråkig så hon hoppade av utbildningen 
och jobbade i stället ett tag. Sedan sökte Axelsson in på Folkhögskolan i Vindeln där hon läs-
te på en allmän linje med samhällsinriktning i 2-3 år som hon avslutande 1986. Utbildningen 
gav henne behörighet till universitetet. Efter utbildningen fortsatte hon att jobba som lokal-
vårdare ett tag och sökte sedan till grafiska, en utbildning på ett år som AMU i Luleå hade. Då 
hade Axelsson tre jobb att välja mellan redan innan hon var färdig med sin utbildning och 
1989 började hon arbeta på en tidning som heter Norrbottningen där hon arbetade fram till 
1996. 
 
I slutet av anställningstiden på Norrbottningen blev Axelsson gravid och under föräldraledig-
heten blev hon uppsagd enligt LAS på grund av arbetsbrist. Detta var dock väntat redan 1994 
då Norrbottningen även producerade två andra tidningar vilka tog över sin egen produktion 
1996 så i och med det uppstod arbetsbrist i verksamheten. Efter detta var Axelsson arbetslös, 
jobbade extra på Tryckpoolen samt gick en kurs på TBV som arbetsförmedlingen anordnat 
för arbetslösa.  
 
Under den eventuella företagsstarten 
Under denna tid, ungefär 1998, fick Axelsson en idé om att starta eget, något som hon verkli-
gen ville prova på. Så hon slutade sitt extrajobb på Tryckpoolen för att kunna ägna sig åt sitt 
företagande. Axelsson fick hjälp av Luleå tekniska universitet med sin affärsidé, men det vi-
sade sig att det skulle bli för stora investeringskostnader för att vara lönsamt. Hon skulle be-
höva samarbeta med ett befintligt företag som skulle kunna förverkliga idén och produktionen 
av produkten. På Luleå tekniska universitet fick Axelsson hjälp av Dennis Pettersson på av-
delningen för Industriell Design, och Priorum hjälpte till att hitta finansiärer till att göra en 
första prototyp av produkten. Hon tog ett beslut att studenterna på utbildningen för industriell 
design skulle få prova att göra den här produkten. Så det var fem studenter som ingick i ett 
projekt där de gjorde ritningar, gjorde en mindre marknadsundersökning, kalkylerade på vad 
det skulle kosta att göra produkten samt gjorde egna prototyper av produkten. Det visade sig 
att det skulle kunna gå att genomföra idén med den här produkten som inte fanns på markna-
den och som människor kanske inte visste att de ens behövde.  
 
I dagsläget har respondenten gjort egna prototyper som hon själv använder sig av i sitt hem, 
men det är inget företag som har börjat producera dessa. Tidigare ville Axelsson ha sin pro-
duktidé hemlig men nu bryr hon sig inte längre om det, om någon annan vill göra produkten 
så får de göra det. Hon anser att det är dumt att folk håller sina idéer hemliga, för om man inte 
själv kan förverkliga idén så kan ju någon annan göra det. Axelsson provade ringa till IKEA 
för att höra om de ville satsa på produkten, som var en utveckling av dagens köksredskap, 
men fick ett otrevligt bemötande så hon ville inte ge dem sin idé.  
 
1999 hade en vän till respondenten varit till Spanien och berättade för Axelsson om en lek-
plats som funnits där. Detta medförde att Axelsson fick en ny affärsidé om en hopp- och lek-
plats för barn. Den här idén tog hon med sig till Priorum där hon fick låna ett kontor med tele-
fon och annan kontorsutrustning som hon behövde för att kunna arbeta med affärsidén. Axels-
son ansåg att detta stöd var bra men lite ensamt. Under denna tid gick hon en utbildning som 

    



   

    

hette Fast track, en komprimerad fyra veckors kurs som var som en starta-eget-utbildning. 
Denna kurs skulle motsvara ett halvårs utbildning på universitetet. Under utbildningen arbeta-
de deltagarna med sina affärsidéer, diskuterade franchising och annat intressant runt företa-
gandet. Axelsson upplevde att kursen var bra.  
 
Hon fick även hjälp av en affärsrådgivare på Priorum men upplevde inte att den hjälpen gav 
henne så mycket. Det blev mer bara en bekräftelse på att hon själv hade räknat rätt angående 
lönsamheten av sin verksamhet. Hon saknade rådgivning i form av förslag på hur man skulle 
kunna genomföra verksamheten. Hennes undran var till exempel hur många anställda hon 
skulle behöva, hur hon skulle göra då hon inte kan anställa någon på heltid samt vilka lagar 
som gäller o s v.   Axelsson ansåg att hon hade behövt mer hjälp med hur man kan lägga upp 
arbetsschema, hur många dagar i veckan är det lämpligt att ha öppet o s v. Med andra ord ville 
hon ha mer parakitisk hjälp angående hur hon skulle gå tillväga istället före ekonomiska be-
räkningar på affärsidén. Vidare ansåg Axelsson att det även var dålig information angående 
finansieringen. Hon fick till exempel inte veta att banken skulle ha lånat ut pengar om Prio-
rum också hade lånat pengar och dylikt.  
 
När det egentligen började hända något, enligt Axelsson, var när hon av ren nyfikenhet letade 
i telefonkatalogen och hittade telefonnumret till Näringslivet i Luleå. Hon ringde dit och und-
rade vad de kunde hjälpa till med. Där fick hon ett positivt bemötande och personen hon pra-
tade med tyckte att hon hade en intressant affärsidé, bad henne komma dit. De hjälpte henne 
även att ta kontakt med olika personer, däribland en kvinna på en bank. Inte heller på banken 
fick hon veta att hon kunde söka lån eller åtminstone få hjälp med finansiering via Priorum. 
Axelsson hade även varit i kontakt med Öhrlings och fått bekräftat att hon hade tänkt på allt i 
sina kalkyler beträffande sin affärsidé. Axelsson tycker att allt gick trögt och att de som bryd-
de sig inte hörde till Priorum, utan Luleå Näringsliv var de som hade gett ett större stöd.  
 
Efter den eventuella företagsstarten 
Det hände inget mer med Axelssons affärsidé på grund av att hennes familjesituation omöj-
liggjorde ett eget företagande just då. Idén ligger vilande tillsvidare. Efter detta var Axelsson 
arbetslös och läste på Komvux ett tag. Hon jobbade även som lärarassistent och fick så små-
ningom ett sommarjobb på NSD år 2002. Sedan på hösten 2002 började Axelsson studera 
rättsvetenskap på universitetet, vilket hon gör än idag. Det är först nu, under denna utbildning, 
som hon har lärt sig en hel del om företagande, vilket hon anser att alla skulle behöva få lära 
sig för att kunna starta eget företag. 
 



   

     

 

Gymnasiekurser 
på konsumtions-
linjen. Folkhögs-
kole- utbildning 
med samhällsin-
riktning i 2-3 år 
fram till 1986 

Valde konsumtionslinjen 
pga att hon inte visste 
vad hon ville bli. Hop-
pade av för att jobba och 
började sedan läsa på 
folkhögskolan istället. 
Gav henne högskolebe-
hörighet. 

Studerade 
vidare på en 
grafisk ut-
bildning som 
AMU hade i 
1 år. 
1988 

Fick 
endast 
ströjobb  

Anställning 
på Norr-
bottningen 
mellan 
1989-96  

Blev uppsagd 
under sin 
föräldraledig-
het pga ar-
betsbrist och i 
enlighet med 
LAS 

Arbetslös 
med endast 
extrajobb. 
Gick en 
kurs på 
TBV. 

Hade en idé om 
att starta eget 
företag. Fick 
hjälp av LTU o 
Priorum men 
investerings-
kostnaderna var 
för stora. 1998

Slutade med sitt 
extrajobb för att 
på heltid kunna 
ägna sig åt sitt 
företagande.  

En ny af-
färsidé som 
hon utveck-
lade på 
Priorum. 
1999 

Familjesituatio-
nen omöjlig-
gjorde ett före-
tagande. Dess-
utom fick hon 
inte tillräcklig 
hjälp. 

Arbetslös, 
studerade på 
Komvux, 
vikariat.  

Började 
studera på 
LTU 
2002 

Affärsidén ligger 
vilande. Hon har 
däremot fått kun-
skaper på LTU som 
underlättar ett fram-
tida företagande. 

Motiv och drivkrafter 

Livskarriären 



   

 Bilaga 11 
Casestudie 11, ”Jobbsökaren” 
Före den eventuella företagsstarten 
Direkt efter avslutad gymnasieutbildning år 1972 gjorde Mats Persson lumpen på I 19 i Boden 
där han bland annat var skyttegruppschef. Efter avslutad värnplikt arbetade Persson på Saab 
Scania under sommaren för att sedan på hösten börja på högskolan i Luleå. Han ingick i den 
andra årskullen som läste maskinteknik och tog sin högskoleexamen 1977. Det sista året av 
utbildningen inriktade Persson sig mot transportteknik, transportekonomi, logistik och liknan-
de vilket innebar att han fick en maskintekniskutbildning men även mycket ekonomi. Under 
studietiden sommarjobbade han på Scania och någon sommar även på KF: s lagercentral. Ef-
ter examen var det inte lätt att få arbete så Persson arbetade i viss omfattning som konsult åt 
Luleå kommun, gjorde en utredning åt Lulefrakt och vikarierade även som lärare under en 
kort period.  
 
Från 1978-83 arbetade Persson på högskolan i Luleå som forskningsingenjör och sedan som 
doktorand inom logistik.  Han hade sin handledar i Linköping eftersom han var ensam inom 
sitt område här i Luleå. Persson avslutade doktorandtjänsten 1983 då han fick ett arbete på 
SSAB, där han kom att arbeta inom materialstyrning samt blev ansvarig för leveransavdel-
ningen inom SSAB Profiler. Under åren har verksamheten bytt namn och organisationsformer 
ett flertal gånger och den sista tiden var Persson logistikansvarig. 1988 köpte Ovako Steel upp 
verksamheten och i samband med det blev Persson administrationsansvarig för ett av dotter-
bolagen, Ovako Pretec, vilket han fortsatte med fram till 1992 då verksamheten skulle läggas 
ned.  I samband med nedläggningen var det några anställda som tillsammans med Persson 
försökte köpa loss verksamheten, men det fick de inte utan Inexa bildades istället. Persson 
började då arbeta inom marknadssidan på Inexa. Han arbetade inte som säljare men var hem-
maansvarig för områdena Västra Europa och USA där han ansvarade för allt från offerter till 
anställningar. 1996 fick han ta ansvaret för leveranser till Tyskland då företaget skulle etable-
ra sig där. Persson fick bland annat till uppgift att ta hand om logistiken, kontakta samarbets-
partners och bygga upp kontaktnätet. I mitten på 1997 sade inköpschefen upp sig och Persson 
sökte tjänsten och fick den. Han arbetade som inköpschef fram till nedläggningen 2001.  
 
Under den eventuella företagsstarten 
I oktober 2001 ringde Persson till olika kontakter för att söka jobb och berättade om sin situa-
tion. Han ringde även Trygghetsrådet som bad honom gå och lyssna på information från Prio-
rum samma eftermiddag han ringde, vilket han även gjorde. Detta var en fredag eftermiddag 
och på måndagen veckan där på började Persson gå nyföretagarprogrammet på Priorum. Ut-
bildningen började i november 2001 och var klar i maj 2002. Han kontaktade ett transport-
mäklarföretag, Transactor, som han via sitt tidigare arbete haft kontakter med, för att göra ett 
försök att starta om och utveckla företaget tillsammans med de två tidigare delägarna. Det 
blev ett vad Persson kallar praktikfall som han arbetade med under utbildningen. Tillsammans 
med de två andra delägarna tittade de på vad som var bra och vilka förändringar de ville göra, 
vilka samarbetsformer de skulle ha samt hitta nya samarbetspartners, hitta nya kundstrategier 
och hur de skulle marknadsföra sig. Under nyföretagarprogrammet fick Persson även lära sig 
hur privatpersonen går ihop med företagaren, det vill säga hur hans livsidé går ihop med hans 
affärsidé, samt lite ekonomiutbildning innehållande redovisning och dylikt. Persson ansåg att 
det var en mycket bra utbildning och att det var bra att få träffa andra personer som var i 
samma situation. Tyvärr gick det inte att starta det här företaget, dels för att Inexa varit deras 
kund, som de var alldeles för beroende av, och dels för att det var tungt inom transportbran-
schen just då. Även de ekonomiska kalkylerna visade att det ekonomiskt inte skulle gå att 

    



   

    

klara verksamheten på tre delägare, så därför beslutade Persson sig för att hoppa av och sökte 
istället arbeten på annat håll, bland annat på Vattenfall och Plannja Hardtech.  
 
Efter den eventuella företagsstarten 
Persson var arbetslös från juni till november 2002 då han började sitt nuvarande arbete som 
upphandlingschef på Luleå tekniska universitet. Där har han fått bygga upp strukturen och 
arbetssättet inom upphandling och gjort olika lösningar. Persson ingår i olika nätverk och har 
tillsammans med Luleå kommun och Luleå näringsliv haft utbildningar för näringslivet i 
Norrbotten om upphandlingar. 
 
Hela Perssons yrkesverksamma karriär har varit likartad med mycket ansvar på hög nivå, och 
han har haft mycket nytta av sin kunskap inom mekanik. Men han har redan tidigare haft tan-
kar på att stå på egna ben så när möjligheten kom var han snabb på att haka på den idén. Även 
under den arbetslösa tiden funderade han på att starta någon egen konsultverksamhet men det 
stannade vid funderingar då han har fått ett arbete han trivs med.  
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 Bilaga 12 
Intervjuguide  
 
Om företagsledaren 
 

1. Vad var det som motiverade dig till att starta företag? (Varför ville du starta eget?) 
 
2. Är motiven desamma före, under och efter företagsstart (definition: aktiv verksamhet ej endast juridiskt 

registrerat) eller har de förändrats under tidens gång?  
 

3. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att vara egenföretagare? 
 

4. Finns det någon/något i din omgivning som haft stor betydelse (positiv el. negativ) för dig under pro-
cessens gång? 
 

5. Vilka egenskaper och kunskaper är viktiga för en företagare? 
 

6. Är det någon skillnad i dessa före, under och efter start av företag? 
 
7. Skulle du starta företag i dag nu när du har större insikt i vad det innebär? 

 
8. Vilka råd skulle du vilja ge till dem som idag överväger att starta en ny verksamhet? 

 
Om företaget 
 

9. Vilka olika typer av stödinsatser fick du (eller någon annan i företaget) före, under och efter start av fö-
retag? (vad, när, var, hur) 

 
10. Vad hade stödinsatserna för betydelse för dig eller för företaget före, under och efter start av företag? 
 
11. Fanns det några stödinsatser som du behövde men som du inte fick ta del av? 
 
12. Fanns det några hinder för dig att starta företag? Fanns det hinder efter starten att driva företaget vidare? 

 
13. Vad kan förbättras eller utvecklas när det gäller att starta företag i framtiden? 

 
14. Vad behöver utvecklas framöver när det gäller kommunens stödjande insatser? 

 
15. Har du en affärsidé? Har den förändrats under tidens gång? 

 
16. Hur ser ditt kundunderlag och marknaden ut? Har den förändrats under tidens gång? 

 
17. Har du några framtida planer eller strategier för ditt företag? Har dessa planer förändrats under proces-

sen? 
 

18. Har det funnits några möjligheter eller hinder för dina planer/strategier?  
 

19. Om det funnits hinder, hur ska man kunna minska eller ta bort dessa? 
 

20. Hur har du förhållit dig till tillväxt under processens gång? Vilka ambitioner? 
 

21. Har det funnits några möjligheter eller hinder för tillväxt i ditt företag? 
 

22. Om det funnits hinder, hur ska man kunna minska eller ta bort dessa? 

    


