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Förord 
 
Under den tid som jag har arbetat med min studie har den kommit att bli en stor del av mitt 
liv. Orsaken till det är att mina tankar inte har fått vila speciellt länge från den. Likt ämnet 
som denna studie behandlar, har även jag fått agera som min egen chef under uppsatsskrivan-
det. Alla gånger har det inte varit en dans på rosor måste jag väl ändå erkänna. Det har varit 
en resa som genererat i personlig utveckling och jag har sannerligen fått inse betydelsen av 
självledarskap, självständighet samt eget ansvar. Det har varit en spännande och lärorik resa 
som jag garanterat kommer att ha stor nytta av inför mitt framtida yrkesliv.  
 
Min tid med studien kan vidare beskrivas precis som förväntat. Jag har fått genomleva stunder 
av eufori, depression och mättnad. Jag kan även tänka mig att dessa känslor inte endast har 
haft påverkan på mig själv, utan även på dem som har stöttat mig och delat min glädje under 
arbetets gång. Ett stort tack till er! 
 
Något som har överraskat mig mest under processens gång är respondenternas positiva in-
ställningar till att medverka till studien. Jag skulle vilja påstå att det är tack vare dem som jag 
främst har fått uppleva mina stunder av eufori. Därmed vill jag rikta ett särskilt stort tack till 
er och önska er lycka till i framtiden!  
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för unga människors föreställningar kring en ny 
icke-traditionell chefsroll: Den entreprenöriella chefsrollen. I tillvägagångssättet har inspirat-
ion erhållits från metoden Grundad teori. Urvalet har bestått av tio respondenter mellan 17-22 
år med skillnader i egenskaper som kön, gymnasieprogram och nationalitet. Samtliga har i 
mindre skala kommit i kontakt med den entreprenöriella chefsrollen genom en entreprenöriell 
utbildning. Studiens kärnkategori är kontroll och kommer i uttryck genom fem kategorier som 
påvisar fem olika aspekter av kontrollen. Kategorierna är: Självbestämmande i arbetslivet; 
Oförutsägbarhet kring tid & pengar; Begränsad kunskap; Viljan att lära mer; Den avgörande 
affärsidén. Vidare presenteras min mini-teori som förklarar relationerna mellan kategorierna. 
Mini-teorin avslöjar hur det är att inneha den entreprenöriella chefsrollen och hur vägen till 
denna chefsroll tenderar att se ut. Den entreprenöriella chefsrollen medför både för- och 
nackdelar. Vidare har unga människor begränsade föreställningar kring denna chefsroll. Där-
för vill de lära sig mer om dess verkliga innebörd innan de storskaligt vågar inta den. Vad 
som dock avgör om rollen intas är affärsidén. Studien avslutas med en diskussion om syfte, 
metod och forskarens roll. Vidare diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning samt 
Charons och Goffmans rollteorier. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.  
 
Nyckelord: Entreprenör, chef, roll, den entreprenöriella chefsrollen, kontroll. 
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1. Introduktion  
 
 
I detta kapitel ges en introduktion av studien. I kapitlet förklaras studiens bakgrund och vad 
studien menar både med den traditionella chefsrollen och den icke-traditionella chefsrollen. 
Vidare presenterar kapitlet vad som menas med den nya sortens icke-traditionella chefsroll 
och i samband med det introduceras även ett alldeles nytt begrepp: Den entreprenöriella 
chefsrollen. Det bör även observeras att samtliga av dessa nämnda chefsroller är mina egna 
definitioner av respektive chefskap. I kapitlet presenteras sedan de tre orsakerna som argu-
menterar för varför det finns anledning att studera den entreprenöriella chefsrollen. Efter 
detta anges den fullständiga syftesformuleringen och i samband med den ges även en kort 
beskrivning av hur detta syfte ska uppfyllas. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Alla människor som har varit aktiva i arbetslivet har på ett eller annat sätt kommit i kontakt 
med chefskap. Det betyder att alla dessa människor har antingen haft en chef eller själva för-
fogat över en chefsroll. Vad som sedan ingår i chefens uppgifter och ansvar är dock inte en-
kelt att besvara, eftersom den hierarkiska nivån som chefen befinner sig på ofta avgör detta 
(Blankenship & Miles, 1968; Kaiser & Bartholomew, 2011). För att kunna hamna på någon 
slags chefsnivå brukar det traditionellt krävas att människor åtminstone haft en chef innan de 
själva ges tillfälle att inta chefsrollen. Det är således inte är troligt att människor får möjlighet 
att inta en chefsroll direkt, när de för allra första gången intar steget ut i arbetslivet. Tradition-
ellt krävs även några år av arbetslivserfarenhet för att människor ska kunna klättra vidare på 
karriärstegen. Detta för att slutligen utdelas en chefsbefordran. I denna studie benämns en 
chefsroll av detta slag för den traditionella chefsrollen.  
 
Om detta är vad som benämns för den traditionella chefsrollen, vad menas då i studien med 
den icke-traditionella chefsrollen? Den icke-traditionella chefsrollen står i kontrast med den 
traditionella chefsrollen. Det innebär följaktligen att den icke-traditionella chefsrollen inte är 
en följd av karriärsklättring eller en chefsbefordran i traditionell mening. En icke-traditionell 
chefsroll är istället en följd av entreprenörskap. Genom att människor blir entreprenörer och 
grundar egna företag, blir de därigenom samtidigt även sina egna chefer (Childers, 2011; Chu 
et al., 2011).  
 
I denna studie är syftet att fördjupa förståelsen för en ny sorts icke-traditionell chefsroll och i 
detta kapitel kommer det fortsättningsvis framhållas att det finns anledning att göra det. Men 
vad innebär då denna nya form av den icke-traditionella chefsrollen? Den nya sortens icke-
traditionella chefsroll är resultatet av alla de förändringar som den entreprenöriella diskursen 
drivit igenom under de senare decennierna. Denna chefsroll har alltså utvecklats på senare tid 
på grund av att det idag både uppmuntras och finns möjlighet för även unga människor att 
grunda ett eget företag och därigenom bli sina egna chefer. Det är ett alternativ som historiskt 
sett är ett icke-traditionellt sätt att inta chefsrollen på. Med det menas att dessa unga männi-
skor saknar både en längre arbetslivserfarenhet och erfarenhet av en traditionell chefsroll. 
Fortsättningsvis ska denna nya icke-traditionella chefsroll som unga människor intar genom 
entreprenörskap benämnas den entreprenöriella chefsrollen. Denna chefsroll kan således end-
ast tas i besittning av unga entreprenörer som genom entreprenörskap agerar som sina egna 
chefer. 
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Som nämnts, har förändrade förhållanden bidragit till att fler unga människor numera blir sina 
egna chefer genom entreprenörskap. Den första orsaken till varför det finns anledning till att 
studera den entreprenöriella chefsrollen har därmed att göra med förändrade förhållanden i 
samhällsekonomin. Med det menas att den ekonomiska utvecklingen är bakgrunden till att 
även unga människor både kan och uppmuntras till att bli entreprenörer. Det beror på att det i 
samhället finns ett ekonomiskt behov av de effekter som de entreprenöriella aktiviteterna 
medför. Det beror på att dessa aktiviteter medför fler nya företag som sedan bidrar till en 
konkurrenskraftig, hållbar och innovativ ekonomi. Dessa effekter förväntas sedan skapa nya 
arbetstillfällen och därmed även förminska problematiken gällande hög arbetslöshet. Det bör 
även nämnas att arbetslöshet är en följd som samtliga människor kan bli lidande av. Med detta 
menas att det inte alla gånger spelar någon roll om människor saknar eller besitter olika for-
mer av yrken eller utbildningar. På grund av att brist på arbete även kan drabba de människor 
som redan besitter yrken och högre utbildningar, blir konsekvensen att det kan bli ännu svå-
rare för unga människor, vilka precis har avslutat sin gymnasiala utbildning att hitta ett arbete. 
Detta faktum argumenterar således för att det blir mer aktuellt att även unga människor kan 
tänkas bli entreprenörer och grunda egna företag för att skapa fler arbetstillfällen (Europeiska 
kommissionen, 2010).  
 
Som följd av denna problematik kring arbetslösheten har ett flertal initiativ på senare tid där-
för tagits för att attrahera fler människor till att stifta bekantskap med entreprenörskap. Så sent 
som i februari 2013 har det framlagts nya förslag på hur aktiviteter av detta slag kan stimule-
ras. I förslagsåtgärderna behandlas insatser som reducering av hinder och lagar, exemplifie-
ring av framgångsrika förebilder, försök till attitydförändring i form av information och ut-
bildning samt skapandet av en stödgivande miljö för utveckling (Regeringskansliet, 2013). 
Dessa ovan nämnda initiativ har särskilt riktats just åt att uppmärksamma samhällets unga 
människor. Detta framgår tydligt genom att uppmärksamma att det till och med på en politisk 
nivå presenteras nya förslag på hur ämnesområdet kan implementeras som en naturlig del i 
skola och i utbildning. Detta oberoende av utbildningsnivå eller programinriktning på gymna-
siet (Regeringskansliet, 2009). 
 
Under föregående orsak presenterades att framtagandet av förebilder är ett av många sätt att 
introducera entreprenörskap i samhället. Den andra orsaken till varför det finns anledning att 
studera den entreprenöriella chefsrollen, beror alltså på att de förändrade förhållanden har 
bidragit till att unga människor har fått nya signifikanta förebilder. Idag är det inte endast skå-
despelare eller människor inom musikbranschen som unga människor ser upp till. Numera 
kan förebilderna bestå av andra unga människor som besitter den entreprenöriella chefsrollen. 
Förebilderna kan bevakas genom olika medier och Internet, vilket ger unga människor tillfälle 
att skapa föreställningar om hur det är att vara sin egen chef i en ung ålder. Ett exempel på en 
sådan förebild är bloggerskan, författaren, föreläsaren och entreprenören Isabella Löwengrip, 
även känd som Blondinbella. Hon var från början en helt vanlig ung tjej som gick på gymna-
siet, vars liv förändrades då hon upptäckte en möjlighet, fick en idé och såg till att förverkliga 
den (Löwengrip, 2011). Löwengrip både syns och hörs dagligen i olika medier och Internet, 
varigenom hon berättar om sina framgångar. Hon är ett utmärkt exempel på att programin-
riktning på gymnasiet, utbildningsnivå, erfarenheter i arbetslivet, kön eller ålder inte utgör 
hinder för att kunna inta den entreprenöriella chefsrollen.  
 
En tredje orsak till varför det är viktigt att studera den entreprenöriella chefsrollen beror på 
den livsomställning som en sådan roll förorsakar. Som tidigare nämnts, är möjligheten till den 
entreprenöriella chefsrollen historiskt sett en ny betingelse. Att inta rollen som sin egen chef 
är alltså inte en roll som historiskt sett, under normala omständigheter övertagits av en oerfa-
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ren ung människa. Att den entreprenöriella chefsrollen idag är möjlig innebär därför en helt 
ny sorts situation och utmaning för samhällets unga människor (Ziehe, 1986). Den entrepre-
nöriella chefsrollens existens bevisar att unga människor har fått ökad frihet kring valen i li-
vet. Det beror på att unga människors liv historiskt sett har varit förutbestämt beroende av de 
traditioner, den kultur och den arbetarklass som identifierat dem (Ziehe, 1986). Idag måste 
unga människor istället ta eget ansvar för sina liv. För att kunna hantera denna nya situation 
måste unga människor vara anpassningsbara, öppna för lärdom och villiga att våga ta risker. 
Det innebär att den entreprenöriella chefsrollen medför en ny sorts frihet, samtidigt som det 
medför andra sorters krav och begränsningar för samhällets unga människor (Ziehe, 1986).  
	  
Samtliga tre orsaker som ovan presenterats påvisar goda argument för varför det finns anled-
ning att studera den entreprenöriella chefsrollen. Eftersom den entreprenöriella chefsrollen är 
en ny sorts icke-traditionell chefsroll som endast gäller för unga människor, faller det naturligt 
att det är av intresse att studera unga människors föreställningar kring denna chefsroll. Vad 
som i denna studie definieras som unga människor är de människor som för nuvarande går, 
respektive har nyligen gått på gymnasiet. Anledningen till varför jag vill studera människor i 
just denna ålder beror på, som har presenterats i samband med de tre anledningarna, att det är 
människor i denna ålder som uppenbarligen förväntas att bli de framtida entreprenörerna. 
 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för unga människors föreställningar kring 
den entreprenöriella chefsrollen. För att uppfylla detta syfte ska det i studiens tillvägagångs-
sätt erhållas inspiration från metoden Grundad teori. Datamaterial ska insamlas i form av dju-
pintervjuer med tio unga människor i åldrarna 17-22 år. Samtliga respondenter ska i mindre 
skala ha kommit i kontakt med den entreprenöriella chefsrollen genom att de för nuvarande 
går, respektive har nyligen gått en entreprenöriell utbildning. Genom utbildningen ska de 
praktiskt ha fått prova på den entreprenöriella chefsrollen genom att de har fått grunda, driva 
samt avveckla ett eget företag.  
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2. Disposition  
 
 
I detta kapitel presenteras studiens disposition. Detta för att ge läsaren en inblick i hur syftet 
med studien har uppfyllts under samtliga kapitel. Kapitlet presenterar således hur fördjupad 
förståelse för unga människors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen har 
erhållits under samtliga delar av studien.  
 
 
 
I kapitlet för Tidigare forskning behandlas forskning kring den icke-traditionella chefsrollen 
samt kring den traditionella chefsrollen. Detta eftersom den entreprenöriella chefsrollen till-
hör det fält som behandlar forskning om den icke-traditionella chefsrollen, men även eftersom 
att det är intressant att uppmärksamma eventuella kontraster som råder mellan den tradition-
ella chefsrollen och den entreprenöriella chefsrollen. Hur studiens tillvägagångsätt har varit 
för att uppfylla studiens syfte presenteras i kapitlet för Metod. Metoden som använts har varit 
kvalitativ och inspirerats av metoden Grundad teori. I kapitlet för Resultat redogörs all tolkad 
och analyserad data som består av de tio respondenternas utsagor. Studiens resultat presente-
ras i två delar; Resultat del 1 – De fem kategorierna och Resultat del 2 – Kärnkategorin & 
Den genererade mini-teorin. Då syftet är att fördjupa förståelsen för unga människors före-
ställningar kring den entreprenöriella chefsrollen, består kapitlet för Teoretisk referensram av 
teorier om symbolisk interaktionism av både Charon och Goffman. Detta eftersom roller ut-
gör en betydelsefull del inom denna teoretiska tradition. Redan i detta kapitel relateras även 
studiens resultat till de redan existerande teorierna. Detta för att förenkla förståelsen för de 
kopplingar som finns dessa emellan. I kapitlet för diskussion diskuteras huruvida studiens 
syfte har uppfyllts, tillvägagångssättet för studien samt forskarens roll under studiens utfö-
rande. Vidare diskuteras tidigare forskning samt den teoretiska referensramen i relation till det 
resultat som studien genererat. I samband med att studiens teoretiska referensram diskuteras, 
uppmärksammas dock enbart de teorier som på grund av resultatet av denna studie måste ifrå-
gasätts samt de teorier som resultatet av denna studie kompletterar. Avslutningsvis ges två 
förslag på framtida forskning.  
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3. Tidigare forskning 
 
 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för unga människors föreställningar kring 
den entreprenöriella chefsrollen. Genom att betrakta studiens syfte blir det självklart att 
denna studie förhåller sig inom entreprenörskapsfältet. Därför kommer den tidigare forsk-
ningen i detta kapitel främst bestå av studier som berör den icke-traditionella chefsrollen. 
Eftersom att det saknas tidigare forskning om just den entreprenöriella chefsrollen, kommer 
den tidigare forskningen i kapitlet därför att presentera andra teman som definierats ur de 
studier, som forskarna istället riktat intresse för inom detta fält. Dessa fyra teman är: Att vara 
entreprenör; Motiv till entreprenörskap; Vem blir entreprenör?; Entreprenörens framgångs-
faktorer. För att kunna diskutera eventuella kontraster mellan denna nya icke-traditionella 
chefsroll och det som i denna studie kallas för den traditionella chefsrollen, presenter kapitlet 
även ett femte tema: Den traditionella chefsrollen. Vad dessa teman mer utförligt innebär 
presenteras kort under respektive tema. Avslutningsvis ges en sammanfattning av kapitlet. 
 
 
 
3.1 Den entreprenöriella chefsrollen - Ett outforskat område 
 
När jag påbörjade denna studie, började jag med att utreda om det fanns någon tidigare forsk-
ning om den entreprenöriella chefsrollen, det vill säga om det fanns studier som undersökt 
unga människor som genom entreprenörskap agerar som sina egna chefer. Dessa sökningar 
uppgav tyvärr inga resultat. Som nämnts i introduktionen, har den entreprenöriella chefsrollen 
utvecklats under de senare decennierna, vilket således förklarar varför det inte finns någon 
tidigare forskning kring just detta område. Detta innebär att det, utöver de tre orsakerna som 
presenterats i studiens introduktion, även finns en fjärde orsak som argumenterar för att det 
finns anledning att studera den entreprenöriella chefsrollen.  
 
På grund av att denna avsaknad av tidigare forskning valde jag därför att inkludera andra vik-
tiga faktorer till detta kapitel, som forskningen istället har riktat intresse för inom entreprenör-
skapsområdet. I samband med detta fann jag att den tidigare forskningen inom entreprenör-
skapsfältet inte heller har bidragit med några studier, där syftet bokstavligt har varit att stu-
dera själva chefsrollen som tillkommer med entreprenörskapet. I endast ett fåtal studier har 
forskarna dock bekräftat att entreprenören blir sin egen chef genom entreprenörskapet (Chil-
ders, 2011; Chu et al., 2011; Phizacklea & Ram, 1996; Volery & Pullich, 2010).  
 
De teman som däremot går att definiera ur den tidigare forskningen som kan påstås beröra 
den icke-traditionella chefsrollen, har istället förklarat hur det är att vara entreprenör (Hyyti-
nen & Ruuskanen, 2007; Volery & Pullich, 2010), vilka motiv som driver människor till ent-
reprenörskap (Croson & Minniti, 2012; Hechavarria et al., 2012) vilka som tenderar att bli 
entreprenörer (Elston & Audretsch, 2010; Evans & Jovanovic) och vilka faktorer som entre-
prenören bör ha i åtanke för att kunna grunda ett framgångsrikt företag (Neck et al., 1999; 
Shane & Delmar, 2004). Det bidrag som denna studie kommer att bidra med till forskningen, 
kommer således att bestå av alldeles ny förståelse om en helt ny typ av entreprenörskap. 
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3.2 Att vara entreprenör  
 
Trots att forskningen inte tidigare har genererat studier där syftet har varit att studera den ent-
reprenöriella chefsrollen, har ändå ett antal studier genomförts för att studera en mängd fak-
torer som beskriver hur det är att vara entreprenör (Chu et al., 2011; Hyytinen & Ruuskanen, 
2007; Mueller et al., 2012; Parslow et al., 2004; Volery & Pullich, 2010). Tidigare forskning 
har redovisat hur entreprenörer utnyttjar tid, hur de hanterar arbetsuppgifter, hur företagets 
levnadslängd påverkar vad entreprenörens uppgifter består av och forskning om entreprenö-
rers hälsa. Det första temat som definierats ur tidigare forskning av detta slag benämns därför 
Att vara entreprenör. 
 
Studier visar att livet som entreprenör innebär både längre arbetsdagar och mer arbete (Hyyti-
nen & Ruuskanen, 2007; Volery & Pullich, 2010). Orsaken till det är enligt Hyytinen och 
Ruuskanen (2007) de många uppgifter som entreprenören har och det ansvar som entreprenö-
ren ofta tvingas bära på ensam. Orsaken till varför entreprenören spenderar längre dagar i 
arbetet är enligt forskarna inte ett valfritt alternativ. De menar att entreprenörens hektiska till-
varo annars medför att entreprenören inte hinner med uppgifter som måste utföras före en 
bestämd tidpunkt. Det är något som Hyytinen och Ruuskanen (2007) menar skiljer entrepre-
nörskap från en vanlig anställning. Detta eftersom en vanlig anställning ofta medför ett be-
stämt arbetsschema med noggrant angivna arbetstimmar per arbetsdag.  
 
Mueller et al. (2012) påvisar vidare att många entreprenörer ofta arbetar med många olika 
uppgifter samtidigt. Orsaken till det är enligt Volery och Pullich (2010) alla de oväntade kri-
tiska händelser som tvingar entreprenören att göra avbrott i den aktuella uppgiften. Enligt 
forskarna är dessa oväntade händelser och avbrott ytterligare orsaker till varför entreprenörens 
arbetsdagar ofta tenderar att bli längre än normalt. Konsekvensen av all detta ansvar som ent-
reprenören ensam tvingas bära är att entreprenören ges begränsad fritid (Hyytinen & Ru-
uskanen, 2007; Volery & Pullich, 2010). Volery och Pullich (2010) menar att denna brist 
medför att det därför många gånger är omöjligt för entreprenören att finna en balans mellan 
arbete och fritid. Enligt forskarna leder avsaknad av sådan balans ofta till trötthet, stress, då-
liga matvanor och ensamhet. Denna studie har således tillsammans med även andra studier 
påvisat att det ofta kan vara påfrestande att vara entreprenör (Mueller et al., 2012; Volery & 
Pullich, 2010). Detta eftersom att de uppgifter som ingår i en entreprenörs ansvar ofta upplevs 
vara krävande. Trots detta faktum menar forskarna att entreprenören ändå medvetet väljer att 
genomföra de mest krävande uppgifterna på egen hand. Det beror på att entreprenören i 
slutändan är ensam om att ansvara för de konsekvenser som entreprenörens företag blir li-
dande av vid diverse problem (Mueller et al., 2012).  
 
Oavsett alla de påfrestningar som entreprenören tvingas hantera, menar Volery och Pullich 
(2010) att det ändå finns många fördelar med att vara entreprenör. Enligt deras studie innebär 
entreprenörskap även ökad frihet. Med det menas att entreprenören får full rätt att själv be-
stämma över sig själv och de egna arbetsuppgifterna. Childers (2011), Chu et al. (2011), 
Phizacklea och Ram (1996) samt Volery och Pullich (2010) påvisar liknande resultat. Samt-
liga bekräftar att entreprenörskap innebär att entreprenören besitter rollen som sin egen chef.  
 
Entreprenörens arbetsuppgifter antas vidare, enligt Mueller et al. (2012) delvis bero på företa-
gets mognadsgrad. Gäller det ett nystartat företag spenderar entreprenören mycket tid på att 
analysera omgivningen och utveckla nya koncept. Gäller det istället ett tillväxtföretag fokuse-
rar entreprenören på utveckling (Mueller, et al., 2012). En uppgift som entreprenören däremot 
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ständigt är aktiv med oavsett företagets mognadsgrad, är olika former av kommunikation och 
nätverkande med omgivningen (Mueller et al., 2012; Volery & Pullich, 2010).  
 
Vad istället gäller entreprenörer och hälsa menar Hyytinen och Ruuskanen (2007) att entre-
prenörer sällan är frånvarande från arbetet vid sjukdom. Även det har att göra med mängden 
av arbetsuppgifter som entreprenören inte kan skjuta upp på grund av tidsbrist. Vad gäller 
mental hälsa menar Parslow et al. (2004) att entreprenörer mår sämre i jämförelse med andra 
människor. Forskarna menar att det har att göra med all negativ stress som uppstår i samband 
med all ansvar och oväntade händelser som entreprenören ställs inför. Enligt Chu et al. (2011) 
kan dock högre utbildning minska risken för sämre mental hälsa. Forskarna menar att ju mer 
entreprenören utökar sin kunskap om de uppgifter denne förväntas att klara av, desto mindre 
är sannolikheten att entreprenören kommer att drabbas av sämre mental hälsa. 
 
 
3.3 Motiv till entreprenörskap 
 
Ett flertal studier har redovisat de motiv som driver människor till att bli entreprenörer (An-
nink & den Dulk, 2012; Benz & Frey, 2008; Blanchflower et al., 2001; Childers, 2011; Chu et 
al., 2011; Croson & Minniti, 2012; Hechavarria et al., 2012; Hyytinen & Ruuskanen, 2007; 
Millán et al., 2013; Phizacklea & Ram, 1996; Poschke, 2013; Volery & Pullich, 2010;). 
Forskning har påvisat att det kan vara personliga motiv såsom ökad autonomi, ökad arbetstill-
fredsställelse, ökad frihet, personlig utveckling, förverkligande av idéer och ökning av in-
komst. Enligt forskning kan dessa motiv dock även vara arbetsmarknadsrelaterade. Det andra 
temat som definierats ur tidigare forskning benämns därför Motiv till entreprenörskap. 
 
Enligt tidigare forskning är möjligheter till ökad autonomi i arbetslivet ett återkommande mo-
tiv som uppmuntrar människor till entreprenörskap (Annink & den Dulk, 2012; Benz & Frey, 
2008; Chu et al., 2011; Croson & Minniti, 2012; Volery & Pullich, 2010). Enligt Croson och 
Minniti (2012) värderar många människor autonomi högre än en bra inkomst, vilket även in-
nebär att människor värdesätter ett arbete som de trivs med (Benz & Frey, 2008; Croson & 
Minniti, 2012). En studie påvisar vidare att autonomi är något som entreprenörer eftersträvar, 
eftersom att det möjliggör balans i både privat- och arbetsliv (Annink & den Dulk, 2012), 
något som annan forskning delvis motbevisar (Annik & den Dulk, 2012; Volery & Pullich, 
2010). Annik och den Dulk (2012) menar exempelvis att entreprenören aldrig kan garanteras 
ett fullständigt autonomt arbetsliv. Enligt forskarna beror det på att faktorer såsom entrepre-
nörens yrke, sektor, arbetskamrater, erfarenhet eller platsen för arbete kan begränsa entrepre-
nörens valfrihet och istället tvinga entreprenören till att anpassa sig.  
 
Ett andra återkommande motiv som enligt forskning uppmuntrar till entreprenörskap är möj-
ligheter för ökad arbetstillfredsställelse (Benz & Frey, 2008; Blanchflower et al., 2001; Cro-
son & Minniti, 2012; Volery & Pullich, 2010; Millán et al., 2013). Volery och Pullich (2010) 
menar att sannolikheten är större för entreprenören att uppnå ökad arbetstillfredsställelse, i 
jämförelse med andra yrkesgrupper. Forskarna menar att det beror på att entreprenören har 
makten att styra sitt eget arbete och variera sina arbetsuppgifter helt efter sin egen vilja. Fors-
karna menar vidare att dessa möjligheter motiverar entreprenören till att prestera ännu bättre 
under framtida arbetsuppgifter, något som ytterligare ökar entreprenörens arbetstillfredsstäl-
lelse. Enligt Millán et al. (2013) uppnår entreprenören ökad arbetstillfredsställelse om entre-
prenören innehar en högre utbildning, om entreprenören har andra anställda på sitt företag och 
om entreprenören har en högre inkomst. Det beror enligt forskarna på att högre utbildning ger 
möjligheter för ett intressantare val av sysselsättning och för att anställda medför att entrepre-
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nören kan medverka i socialt samspel. Vidare minskar högre inkomst sannolikheten för fram-
tida hot. Med det menas att entreprenören med högre inkomst har råd att lösa eventuella fi-
nansiella problem, något som i andra fall skulle kunna leda till att entreprenören blir arbetslös 
om denne skulle tvingas till att upphöra med sin verksamhet.  
 
Andra motiv till entreprenörskap är möjligheter för personlig utveckling (Chu et al., 2011; 
Volery & Pullich, 2010), källan till inkomst (Childers, 2011; Chu et al., 2011; Poschke, 
2013), eller upptäckten av en affärsidé (Hechavarria et al., 2012; Poschke, 2013). Genom ent-
reprenörskap kan entreprenören själv bestämma kraven i sitt arbetsliv och reglera dem efter 
egna mål och förutsättningar. Det är enligt forskning något som fortsätter att både driva och 
motivera entreprenören inför framtida prestationer. Dessutom kan entreprenören på detta sätt 
förverkliga sig själv genom att bevisa att denne är kapabel till att genomföra de uppgifter som 
ingår i entreprenörskapet (Chu et al., 2011; Volery och Pullich, 2010). En del människor ser 
istället valet att bli entreprenör som en möjlighet att öka inkomsten genom att kunna påverka 
den egna lönen (Chu et al., 2011). Andra ser istället entreprenörskap som en sista utväg på 
grund av arbetsmarknadsförhållandena (Childers, 2011; Poschke, 2013). Studier visar dock att 
det finns människor som väljer entreprenörskap endast för att de upptäckt en ny idé som kan 
generera nytta i samhället. De väljer således att bli entreprenörer för att etablera en bra af-
färsidé (Hechavarria et al., 2012; Poschke, 2013). Vad gäller dessa motiv som uppmuntrar 
människor till entreprenörskap menar Hechavarria et al. (2012) ändå att detta val främst grun-
das i människors personliga motiv. Med det menar forskarna att det är den inre drivkraften 
som driver människor till detta val och inte de yttre tvingande förhållandena.  
 
 
3.4 Vem blir entreprenör? 
 
En stor del av den tidigare forskningen består av studier som haft i syfte att undersöka vilka 
som tenderar att bli entreprenörer (Ahn, 2010; Blanchflower et al., 2001; Childers, 2011; 
Dunn & Holtz-Eakin, 2000; Elston & Audretsch, 2010; Evans & Jovanovic, 1989; Greene & 
Saridakis, 2008; Parker & van Praag, 2012; Poschke, 2013; Wellington, 2006). I dessa studier 
upptar forskarna utbildningens, ålderns, erfarenhetens, könets, familjens, attitydens och för-
mögenhetens påverkan inför detta val. Det tredje temat som definierats ur den tidigare forsk-
ningen benämns därför Vem blir entreprenör?. 
 
Många studier har genomförts för att studera viljan att bli entreprenör. Ett flertal studier har 
påvisat att det existerar positiva samband mellan längre utbildning och denna vilja (Childers, 
2011; Greene & Saridakis, 2008; Parker & van Praag, 2012; Wellington, 2006). Vidare menar 
Childers (2011) att även stigande ålder har ett positivt samband med denna vilja, medan 
Blanchflower et al. (2001) istället menar det motsatta. Trots att Blanchflower et al. (2001) 
menar att viljan att bli entreprenör minskar i samband med att åldern ökar, menar forskarna att 
det finns skillnad mellan viljan att bli entreprenör och att faktiskt bli entreprenör. Det innebär 
således att sannolikheten för att faktiskt bli entreprenör ökar med åldern. Enligt Wellington 
(2006) väljer människor att införskaffa bredare erfarenheter och insamla kunskap innan de 
väljer att ta detta steg till entreprenörskapet.  
 
Enligt Parker och van Praag (2012) är sannolikheten större att en människa med bredare ut-
bildning väljer att grunda ett företag från grunden. Detta istället för att överta ett redan befint-
ligt. Vad gäller könets betydelse för sannolikheten att bli entreprenör, menar Greene och Sari-
dakis (2008) att sannolikheten är större att manliga studenter ska bli detta om deras föräldrar 
är aktiva entreprenörer. Även Dunn och Holtz-Eakin (2000) påpekar familjens inverkan. De-
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ras studie presenterar att de människor som har föräldrar som är entreprenörer kommer tro-
ligtvis att följa föräldrarnas fotspår. Vad istället gäller attityder menar både Ahn (2010) och 
Childers (2011) att människor som besitter en riskattityd har större sannolikhet att bli entre-
prenörer. Enligt Childers (2011) är dock inkomst och förmögenhet två primära faktorer som 
påverkar entreprenörens riskattityd. Studien genomförd av Evans och Jovanovic (1989) påvi-
sar vidare att människor med större förmögenheter blir med större sannolikhet entreprenörer, i 
jämförelse med människor med mindre förmögenheter. Istället menar Poschke (2013) att det 
antingen är de mest förmögna eller de minst förmögna som väljer denna sysselsättning. Dock 
menar Elston och Audretsch (2010) att bristen på eget kapital inte behöver utgöra ett hinder 
för att kunna bli entreprenör. Forskarna menar att banklån eller ett arbete vid sidan av det 
egna företaget gör att alternativet kan bli möjligt för samtliga människor.  
 
 
3.5 Entreprenörens framgångsfaktorer 
 
Tidigare forskning har även redovisat vilka faktorer entreprenörer måste ta i hänsyn för att 
lyckas med att skapa ett framgångsrikt företag. I den typen av forskning finns det studier om 
planeringens betydelse för entreprenörskapet (Chwolka & Raith, 2012; Hechavarria et al., 
2012; Shane & Delmar, 2004). Andra studier berör istället olika former av kapital som kan 
vara avgörande för entreprenörens framgång (Chu et al., 2011; Dunn & Holtz-Eakin, 2000; 
Ensley et al., 2006; Evans & Jovanovic, 1989; Greene & Saridakis, 2008; Grossman et al., 
2010; Holtz-Eakin et al., 1994; Kotha & George, 2012; Markman & Baron, 2003; Mueller et 
al., 2012; Neck et al., 1999; Parker & van Praag, 2012; Story et al., 2011; Zhang, 2011). I 
dessa studier upptas faktorer som affärsplan, branschanalys, finansiellt kapital, socialt kapital 
och humankapital. Det fjärde temat som definierats ur den tidigare forskningen benämns där-
med Entreprenörens framgångsfaktorer.  
 
För att entreprenören överhuvudtaget ska kunna grunda ett företag och uppfylla en affärsidé 
måste denne, enligt Shane och Delmar (2004) planera och framställa en tydlig affärsplan. Vi-
dare är affärsplanen enligt Hechavarria et al. (2012) ett kriterium för entreprenörens möjliga 
framgång. Det beror på att affärsplanen klargör tillvägagångssättet för att uppnå entreprenö-
rens uppsatta mål. Affärsplanen hjälper således entreprenören att fatta rätt beslut och priori-
tera de viktigaste uppgifterna. Hechavarria et al. (2012) menar dessutom att när entreprenören 
har en affärsplan, stärks entreprenörens tro på den egna förmågan. Med detta menas att entre-
prenören då med större sannolikhet kommer lyckas med att verkställa sin affärsplan. Med 
andra ord har även entreprenörens inställning till affärsplanen betydelse när det gäller företa-
gets framgång. En ytterligare faktor som enligt Chwolka och Raith (2012) är av betydelse för 
entreprenörens framgång, har att göra med den bransch som entreprenören är verksam inom. 
Forskarna menar därmed att entreprenören bör inkludera en branschanalys i sin planering. Det 
beror på att en branschanalys minskar risken för misslyckanden vid nya verksamhetsetable-
ringar. 
 
Vad gäller entreprenörens kapital, utgör det finansiella kapitalet en primär funktion i samband 
med entreprenörskap (Dunn & Holtz-Eakin, 2000; Evans & Jovanovic, 1989; Holtz-Eakin et 
al., 1994). Det beror på att tillgång till finansiering många gånger avgör om entreprenörskap 
över huvud taget kan beaktas vara ett möjligt alternativ (Dunn & Holtz-Eakin, 2000). Vidare 
avgör ofta finansieringstillgångar om en entreprenör har möjlighet att fortsätta att vara verk-
sam efter att företaget redan etablerats (Elston & Audretsch, 2010). Vad gäller finansiellt ka-
pital och framgång menar Holtz-Eakin et al. (1994) att människor med goda finansiella resur-
ser tenderar att bli mer framgångsrika. Det innebär att dessa människor även kan fortsätta att 
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vara aktiva entreprenörer på längre sikt. Vid större risker och vid större behov av finansiering 
är det därför troligt att entreprenörer väljer att överta redan existerande företag. Detta istället 
för att grunda nya från grunden (Parker & van Praag, 2012). Dock menar forskning att det 
aldrig är möjligt att på förhand avgöra hur framtida oförutsägbara händelser kommer att på-
verka entreprenörens framtida ekonomiska förhållanden (Ahn, 2010; Evans & Jovanovic, 
1989). 
 
En annan betydelsefull resurs är det sociala kapitalets betydelse för entreprenörskap (Gross-
man et al., 2010; Mueller et al., 2012; Story et al., 2011). Mueller et al. (2012) menar att ent-
reprenören spenderar en stor del av sin tid i sampel och kommunikation med andra aktörer. 
Forskarna menar vidare att kommunikationen utgör en av entreprenörens primära uppgifter. 
Detta eftersom entreprenören är i behov av all sorts information som de olika aktörerna gene-
rerar. Grossman et al. (2010) menar att kommunikationen hanteras mer effektivt om aktörerna 
i nätverket innehar liknande interpersonella egenskaper. Dessa egenskaper skapar en psykolo-
gisk närhet, något som ökar tilliten parterna emellan (Grossman et al., 2010). Ett aktivt nät-
verkande möjliggör dessutom att nätverket kan utvecklas ytterligare. Detta eftersom entrepre-
nören kan agera som en förmedlare mellan andra aktörer och introducera dessa för varandra 
(Grossman et al., 2010). Enligt Story et al. (2011) bör nätverket beaktas som en resurstillgång 
och därför ständigt utökas. Det beror på att entreprenören ständigt måste försöka finna nya 
möjligheter för framgång. Vidare är nya aktörer i nätverket till fördel, eftersom entreprenören 
själv inte besitter all expertkunskap. På grund av varierad kompetens i nätverket kan entrepre-
nören istället investera i att förbättra den redan befintliga kompetensen (Story et al. 2011).  
 
En annan resurs som delvis kan förknippas med nätverket är humankapitalets betydelse för 
entreprenörskap (Chu et al., 2011; Ensley et al., 2006; Greene & Saridakis, 2008; Kotha & 
George, 2012; Markman & Baron, 2003; Neck et al., 1999; Parker & van Praag, 2012; Zhang, 
2011). Enligt Greene & Saridakis (2008) medför humankapital i form av kunskap och skick-
lighet långsiktiga resultat, medan Kotha och George (2012) menar att specifik branscherfa-
renhet har ett positivt samband med god kapitalavkastning. Chu et al. (2011) upptäckte dessu-
tom att högre utbildning och ledarskapsfärdigheter påverkar framgången för entreprenören. 
Vidare menar både Kotha och George (2012) samt Zhang (2011) att erfarenhet är en betydel-
sefull resurs. De menar att erfarenhet ger entreprenören kunskap om både kontakt- och kapi-
talhantering. Parker och van Praag (2012) menar dock att investering i humankapital varierar 
beroende på om entreprenören grundar ett nytt företag eller om denne övertar familjens redan 
etablerade verksamhet. Forskarna menar att de som övertar ett familjeföretag inte investerar i 
humankapital till samma omfattning, eftersom att familjen ger tillgång till det humana kapi-
talet genom mer informella metoder (Parker & van Praag (2012).  
 
Enligt Ensley et al. (2006) är ledarskapet istället avgörande. Detta framförallt för det nystar-
tade företagets framgång. Forskarna menar ändå att marknadstillståndet och typ av verksam-
het avgör hur ledarskapet bör hanteras. Parker och van Praag (2012) menar istället att ledar-
skapets betydelse ökar i samband med företagets mognad. Det beror på att unga företag ofta 
har färre anställda, i jämförelse med mer utvecklade företag. Neck et al. (1999) menar istället 
att självledarskap har betydelse för entreprenören. Forskarna menar att entreprenören då kan 
använda kognitiva strategier för att styra det egna tänkandet. Vidare menar forskarna att själv-
ledarskapet har effekt på entreprenörens tro på den egna förmågan (Neck et al., 1999), något 
som även har effekt på entreprenörens framtida prestationer (Markman & Baron, 2003; Neck 
et al., 1999). 
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3.6 Den traditionella chefsrollen 
 
Som tidigare nämnts, innebär den traditionella chefsrollen i denna studie att chefen fått sin 
roll genom karriärklättring och att chefen heller inte äger det företag som denne arbetar åt. 
Orsaken till varför denna studie upptar forskning kring denna sorts chefskap beror på viljan 
att kunna diskutera eventuella kontraster mellan den entreprenöriella chefsrollen och den trad-
itionella chefsrollen. Inom den traditionella chefsforskningen har intresse främst riktats för att 
identifiera hur det är att inneha en traditionell chefsposition (Allan, 1981; Alvesson & Sve-
ningsson, 2003; Carroll & Gillen, 1987; Hales, 2001; Mintzberg, 1971; Mintzberg, 1972; 
Mintzberg, 1997; Wesley & Mintzberg, 1989). Den tidigare forskningen inom området pre-
senterar därmed studier om både typiska chefsaktiviteter och chefsuppgifter, men även skill-
nader i dessa beroende på den hierarkiska nivån som chefen befinner sig på. Kapitlets femte 
tema benämns därmed Den traditionella chefsrollen. 
 
Många studier har genomförts för att studera hur en vanlig dag på arbetet ser ut för chefen. 
Enligt resultaten innebär en chefsposition stressiga arbetsdagar med lite utrymme för vila. 
Samma studier påvisar vidare att ingen arbetsdag är den andra lik. Vidare presenterar studier-
na att oväntade händelser som kräver chefens omedelbara uppmärksamhet, tvingar chefen till 
att ofta göra avbrott i de uppgifter som denne för stunden arbetar med (Hales, 2001; 
Mintzberg, 1971; Wesley & Mintzberg, 1989). Enligt Wesley och Mintzberg (1989) är ett 
innehavande av en chefsbefattning dessutom väldigt krävande. Forskarna menar att det inte 
spelar någon roll att chefens arbetstimmar är reglerade. Med det menar forskarna att chefen 
ändå tenderar att fortsätta tänka på sitt arbete, oavsett om chefen lämnat sitt kontor för dagen. 
 
Andra studier har undersökt vilka uppgifter som ingår i chefens ansvarsområde. Enligt ett 
flertal studier är en av de primära uppgifterna hantering av information (Allan, 1981; Carroll 
& Gillen, 1987; Hales, 2001; Mintzberg, 1972; Mintzberg, 1997; Wesley & Mintzberg, 1989). 
Enligt Mintzberg (1972) hanterar chefen både den interna- och externa informationen. Den 
interna informationen handlar om att hantera information inom företaget. Extern information 
innebär istället att chefen ska beakta konkurrenter, överse analytiska rapporter, följa trender 
och idéer, ha kontroll över nya produktionsprocesser och andra verktyg som är till nytta för 
företagets framgång. Dessutom ingår det i chefsuppgifterna att hantera både kund- och ägarin-
formation (Mintzberg, 1972).  
 
Andra uppgifter som enligt tidigare forskning ingår i chefens ansvar är nätverkande med be-
tydelsefulla aktörer, fördelning av arbete samt hantering av kritiska och oförutsedda problem 
(Allan, 1981, Hales, 2001; Mintzberg, 1972; Mintzberg, 1997). Det anses även ingå i chefens 
ansvar att vara beredd på samt kunna genomföra förändringsarbeten (Allan, 1981; Mintzberg, 
1997). Enligt Hales (2001) ska chefen även agera som en representant för företaget, övervaka 
företagets resurser, lösa eventuella konflikter som berör de anställda, planera och sche-
malägga arbete samt att förhandla och stifta avtal.  
 
En ytterligare återkommande uppgift som forskning menar ingår i chefens uppgifter är ledar-
skapet (Alvesson & Sveningsson, 2003; Hales, 2001; Mintzberg, 1997; Wesley & Mintzberg, 
1989). Enligt Mintzberg (1997) är det exempelvis chefens uppgift att uppmuntra och inspirera 
medarbetarna till att utföra ett effektivt arbete. Wesley och Mintzberg (1989) menar vidare att 
chefen medvetet kan välja att utöva visionärt ledarskap, eftersom det tenderar att påverka de 
anställda till att prestera bättre. Alvesson och Sveningsson (2003) menar istället att ledarskap-
et värderas olika beroende på typ av verksamhet och bransch. De menar exempelvis att kun-
skapsintensiva företag inte kräver lika strikt ledarskap, jämfört med övriga typer av företag. 
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Det beror enligt Alvesson och Sveningsson (2003) på att de anställda i de kunskapsintensiva 
företagen redan besitter all expertkunskap och all den information som krävs för att kunna 
genomföra de specifika uppgifterna som ingår i deras arbete. 
 
Ett antal studier har vidare genomförts för att studera de olikheter som existerar mellan chefs-
befattningarna beroende på chefsnivån på hierarkin (Allan, 1981; Blankenship & Miles, 1968; 
Kaiser & Bartholomew, 2011). Allan (1981) menar exempelvis att alla chefer inte engagerar 
sig i samtliga chefsuppgifter till samma omfattning och att uppgifterna värderas med hänsyn 
till den hierarkiska nivån som chefen befinner sig på. Kaiser och Bartholomew (2011) har 
exempelvis studerat skiljaktigheter i chefsrollen beroende på om chefen är en arbetsledare, en 
mellanchef eller en verkställande direktör. Studiens resultat visar att verkställande direktörer 
är mer målinriktade än de resterande cheferna. Detta eftersom verkställande direktörer arbetar 
med att utforma strategier, framställa visioner och motarbetning av externa hot. Dessutom 
påvisade resultatet att de verkställande direktörerna har en mindre grad av balans i arbetslivet, 
i jämförelse med de övriga cheferna.  
 
Enligt Blankenship och Miles (1968) har högre chefer större kontroll över viktiga beslut. 
Dessa beslut omfattar beslut gällande finansiering och personalfrågor. Enligt studien har de 
högre cheferna dessutom mer variation i sina uppgifter jämfört med cheferna på de övriga 
chefsnivåerna. Både Blankenship och Miles (1968) samt Kaiser och Bartholomew (2011) 
menar dock att även mellanchefer har utrymme för att kunna fatta självständiga beslut. Fors-
karna menar vidare att chefer på lägre nivåer saknar detta beslutsutrymme. De lägre cheferna 
förväntas istället att se till att resten av organisationen fullföljer de beslut som fattats på de 
högre nivåerna. Trots detta väljer dock mellancheferna ofta, enligt Blankenship och Miles 
(1968) att involvera underordnade chefer i beslutsfattningen. Bakgrunden till detta är att mel-
lancheferna är beroende av de lägre cheferna, deras kunskaper och de åsikter som de bidrar 
med.  
 
 
3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras främst tidigare forskning som berör den icke-traditionella chefsrol-
len. Detta beror på att entreprenörskap är det forskningsfält som den entreprenöriella chefsrol-
len förhåller sig inom. För att kunna diskutera eventuella kontraster mellan den nya icke-
traditionella chefsrollen och den traditionella chefsrollen, utgör en mindre del av detta kapitel 
tidigare forskning som istället berör traditionellt chefskap.  
 
Tidigare forskning kring temat Att vara entreprenör påvisar att entreprenören ofta har både 
längre arbetsdagar och mer arbete, i jämförelse med andra människor med traditionella an-
ställningar. Detta beror på entreprenörens ensamma ansvar och entreprenörens hektiska till-
varo. Entreprenören arbetar ofta med många uppgifter samtidigt, något som beror på att ovän-
tade kritiska händelser medför många avbrott i den aktuella uppgiften. Konsekvensen av att 
vara entreprenör leder till en obalans i arbetstid och fritid, något som kan leda till ohälsa för 
entreprenören. Entreprenören är dock sällan frånvarande från arbetet, trots vid sjukdom. 
Forskning visar att entreprenörer har sämre mental hälsa i jämförelse med andra människor, 
men att detta kan motverkas genom utbildning och utökade kunskaper om de uppgifter som 
ingår i entreprenörskapet. Annan forskning visar att entreprenörskap innebär ökad frihet, just 
eftersom entreprenören kan agera som sin egen chef och dra nytta av de följder som rollen 
medför. Vad som ingår i entreprenörens uppgifter beror främst på företagets mognadsgrad, 
men en uppgift som är bestående är nätverkande och kommunikation med andra aktörer. 
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Tidigare forskning som behandlar temat Motiv till entreprenörskap påvisar att möjligheter för 
ökad autonomi i arbetslivet är ett återkommande motiv. Detta eftersom autonomi anses möj-
liggöra balans i både privat- och arbetsliv, något som annan forskning dock motbevisar. Ett 
annat motiv är möjligheter för ökad arbetstillfredsställelse. Detta kan uppnås då entreprenören 
kan både styra och variera de egna arbetsuppgifterna. Andra faktorer som påverkar entrepre-
nörens arbetstillfredsställelse är högre utbildning och andra anställda på företaget som entre-
prenören kan medverka i socialt samspel med. Dessutom kan högre inkomst påverka entre-
prenörens arbetstillfredsställelse, då detta lindrar risken både för nedläggning av företaget och 
för att entreprenören ska bli arbetslös. Andra motiv som tidigare forskning påvisar är möjlig-
heter för personlig utveckling, självförverkligande, källan till inkomst och upptäckten av en 
affärsidé som kan generera nytta i samhället. 
 
Tidigare forskning kring temat Vem blir entreprenör? presenterar att det finns skillnader i 
viljan att bli entreprenör och att faktiskt bli entreprenör. Det finns positiva samband mellan 
högre utbildning och denna vilja, men vad gäller ålder och vilja finns det skilda meningar 
kring. Dock påvisar en studie att sannolikheten för att faktiskt bli entreprenör ökar i samband 
med åldern. Annan forskning menar att entreprenörer med bredare utbildning väljer att grunda 
företag från grunden. Detta istället för att överta ett redan befintligt. Andra studier påvisar att 
de människor som har föräldrar som är entreprenörer kommer troligtvis följa deras fotspår. 
Andra faktorer som forskning menar påverkar vem som blir entreprenör har att göra med in-
komst och förmögenhet, eftersom att dessa antas påverka entreprenörens riskattityd.  
 
Den tidigare forskningen inom temat Entreprenörens framgångsfaktorer påvisar att en affärs-
plan är ett betydelsefullt kriterium för entreprenörens framgång. Detta eftersom den klargör 
entreprenörens tillvägagångssätt för att uppnå målen, fatta rätt beslut och prioritera de viktig-
aste uppgifterna, men även eftersom den påverkar entreprenörens tro på den egna förmågan 
när det kommer till att uppfylla affärsplanen. Andra faktorer som påverkar framgången för 
entreprenören är branschanalys samt tillgången till finansiellt kapital. Dessutom visar forsk-
ning att socialt kapital är av betydelse, då entreprenören är i behov av all information som 
andra aktörer i dennes nätverk besitter. Även humankapital är något som enligt forskning på-
verkar entreprenörens framgång, eftersom att kunskap och skicklighet kan påverka entrepre-
nörens långsiktiga resultat. Inom detta tema visar resultatet dessutom att även självledarskap 
och ledarskap har betydelse för entreprenörens framgång. 
 
Den tidigare forskningen som har fokuserat på temat Den traditionella chefsrollen presenterar 
att en traditionell chefsroll medför hektiska arbetsdagar och lite utrymme för vila. Även denna 
chefsroll är, enligt forskning, på många sätt krävande. Detta beror delvis på grund av att che-
fen inte slutar att tänka på arbetet, trots att denne har lämnat sitt kontor för dagen. Vad kom-
mer till forskning om den traditionella chefens arbetsuppgifter är dessa väldigt många till an-
talet. Uppgifterna varierar dock beroende på den hierarkiska nivån som chefen befinner sig 
på. Uppgifterna handlar exempelvis om att hantera information, nätverkande, beslutsfattning, 
ledarskap, förändringsarbeten, representation av företaget, övervakning av resurser, konflikt-
lösning, planering och schemaläggning samt förhandling och avtalsstiftning.  
 
Avslutningsvis framgår det tydligt ur all denna presenterade forskning att det inte genomförts 
några studier där forskarna velat fördjupa förståelsen för unga människor som är sina egna 
chefer genom entreprenörskap. Det innebär inte enbart att denna kvalitativa studie kommer att 
bidra med fördjupad förståelse för den entreprenöriella chefsrollen. Det innebär dessutom att 
denna studie kommer att fylla en tom lucka i forskningen, eftersom att denna studie kommer 
att bidra med alldeles ny insyn i entreprenörskapsfältet. 
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4. Metod  
 
 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för denna studie. I kapitlet motiveras valet av 
metod och hur den har använts för att kunna erhålla den fördjupade förståelsen om unga 
människors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. Vidare presenterar ka-
pitlet hur datamaterial har insamlats och använts, hur analysarbetet har genomförts och hur 
urvalet har gått till. Dessutom ges en kort presentation av de tio respondenterna som har 
medverkat till studien. Sedan beskrivs även hur vetenskapsrådets etiska överväganden har 
tagits i hänsyn under studiens gång. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av kapitlet. 
 
 
 
4.1 Val av kvalitativ metod 
 
I samband med att en ny studie ska påbörjas måste dess utförare bestämma val av forsk-
ningsmetod. Det är ett val som enligt Richards och Morse (2013, ss.23-24) dock aldrig går att 
bestämma på förhand. Vad författarna menar är att olika forskningsmetoder är lämpande för 
olika typer av forskningsfrågor. Det innebär att det i slutändan är studiens syfte som bör av-
göra vilken metod som ska väljas för studien. I min studie har jag utgått jag från detta argu-
ment och jag har således valt forskningsmetod först efter att jag hade bestämt vad det är jag är 
jag skulle studera.  
 
Genom att betrakta det syfte som min studie har; syftet med denna studie är att fördjupa för-
ståelsen för unga människors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen, blir det 
tydligt att jag söker efter fördjupad och explorativ förståelse. Det är något som objektiva tolk-
ningar eller mätbara metoder inte är kapabla till att generera (Bryman, 2001, ss.40-41). För att 
uppfylla ett syfte där människors subjektiva föreställningar ska studeras, måste istället en kva-
litativ metod med induktiva förhållningssätt intas (Hartman, 2001, ss.20-21). På grund av 
dessa metodologiska antaganden har jag därmed valt att genomföra studien i form av en kvali-
tativ metod. Närmare bestämt har jag valt att erhålla inspiration från metoden Grundad teori.  
 
Metoden Grundad teori har två modeller och eftersom Glasers modell liknar den ursprungliga 
modellen (Hartman, 2001, s.43), är det hans modell som jag har valt att utgå från. Jag har er-
hållit inspiration från metoden genom att jag har arbetat utifrån sex grundläggande antagan-
den som den förespråkar. För det första har jag arbetat kvalitativt (Hartman, 2001, s.33). Det 
har jag gjort genom att ha insamlat kvalitativ data i syfte att öka förståelsen för respondenter-
nas subjektiva föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. Praktiskt har detta ge-
nomförts genom att jag har bedrivit djupintervjuer med tio respondenter.  
 
Som tidigare nämnts, finns det ingen tidigare forskning om denna entreprenöriella chefsroll 
som unga människor intar genom entreprenörskapet. Det innebär att jag uppfyller det andra 
antagandet som metoden för Grundad teori förespråkar. Med det menas att Grundad teori är 
en lämplig metod att använda när syftet är att studera något outforskat (Hartman, 2001, s.9). 
Mitt bidrag till forskningen har således genererat med en ökad kvalitativ insyn i entreprenör-
skapsfältet.  
 
För det tredje är meningen inom Grundad teori att generera nya teorier ur insamlad data. 
Detta istället för att prova redan befintliga teorier (Hartman, 2001, s.9). Då jag endast har er-
hållit inspiration från denna metod, har jag inte genererat en fulländad Grundad teori. Däre-
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mot har jag lyckats att definiera fem kategorier och en kärnkategori ur data. Genom dessa har 
jag sedan lyckats att resonera fram en mer anspråkslös mini-teori som presenterar unga män-
niskors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. På grund av detta har jag på sätt 
och vis uppfyllt detta tredje antagande. Hur jag sedan har erhållit inspiration från denna metod 
och hur jag har gjort avvikelser från dess regler förklaras mer utförligt under metodens övriga 
rubriker. För vidare detaljerad information om metoden Grundad teori hänvisas läsaren till 
Hartman (2001). 
 
För det fjärde har jag arbetat förutsättningslöst genom att ha låtit kategorierna och de teore-
tiska begreppen självständigt växa fram ur data (Hartman, 2001, s.40). Jag har således valt att 
inte läsa tidigare forskning alltför detaljerat, förrän efter att all data insamlats och analyserats 
färdigt. Dock har jag valt att kontrollera att tidigare forskning inte har uppmärksammat 
samma syfte som min studie har uppfyllt innan jag påbörjade min studie. Detta innebär samti-
digt att mina intervjufrågor inte har strukturerats ur de teman som definierats ur den tidigare 
forskningen. 
 
För det femte har den teoretiska referensramen varken bestämts eller belästs förrän efter att all 
data insamlats och analyserats (Hartman, 2001, ss.41-42). Även detta val har grundats i syfte 
att kunna arbeta förutsättningslöst. På grund av att jag både har läst och valt den teoretiska 
referensramen i studiens slutskede, har inte tidigare teorier kunnat påverka varken responden-
ternas utsagor eller mitt omdöme i det analytiska arbetet.  
 
För det sjätte har jag arbetat både induktivt och deduktivt (Hartman, 2001, ss.35-37), eftersom 
att jag har genomfört teoretiska urval under min forskningsprocess. Praktiskt innebär detta att 
analys av data har bidragit till att nya teoretiska idéer har skapats inom mig under det första 
urvalet. Dessa idéer har sedan fört mitt vidare datainsamlande till nya respondenter genom 
nya teoretiska urval.  
 
 
4.2 Forskningsprocessen 
 
Glasers forskningsprocess är uppdelad i tre faser: Den öppna fasen; Den selektiva fasen; Den 
teoretiska fasen. I den öppna fasen insamlas alla möjliga kategorier som data genererar. Un-
der denna fas definierar forskaren studiens kärnkategori, det vill säga det centrala ämnet som 
respondenterna ger uttryck för. Denna första fas avslutas när inga nya kategorier framgår ur 
data och när forskaren känner mättnad. Den selektiva fasen är till för att sedan rensa bort de 
kategorier som inte är i relation till studiens kärnkategori. Detta för att sedan definiera de åter-
stående kategoriernas egenskaper. När forskaren åter känner mättnad, ska denne sedan inta 
den teoretiska fasen. Under denna fas ska kategorierna istället sättas i relation med varandra, 
hypoteser ska formas och all data ska jämföras sinsemellan. Det är under denna fas som teorin 
slutligen kan genereras (Hartman, 2001, ss.40-42).  
 
I denna studie har de två första faserna genomförts under en och samma fas. Orsaken till detta 
beror på den tid och de resurser som genomförandet av denna studie haft till godo. Vad sam-
manslagningen av faserna innebär i praktiken, är att jag har ställt samma intervjufrågor till 
samtliga respondenter. Det innebär vidare att samtliga respondenter har medverkat till att de-
finiera studiens kärnkategori, dess fem kategorier och de egenskaper som definierar kategori-
erna. Jag har således inte börjat med att definiera studiens kategorier och kärnkategori med en 
grupp respondenter, för att sedan låta en ny grupp respondenter definiera kategoriernas egen-
skaper. Under denna gemensamma fas har jag under samtliga intervjuer fått tillfälle att se 
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mönster av vad som stod i centrum bland de tio respondenterna. Att jag har valt att genomföra 
djupintervjuer bidrog dessutom till att jag kunde ställa eventuella följdfrågor och på så vis 
definiera de egenskaper som definierar kategorierna. Detta kunde jag dock inte enbart göra 
under intervjuerna. Det innebär att jag många gånger definierade nya egenskaper i efterhand, 
efter att jag hade fått tillfälle att gå igenom all data och analysera det ytterligare.  
 
När jag väl hade intervjuat samtliga respondenter, fanns det ingen tvekan om vad som skulle 
komma att bli studiens kärnkategori. Detta eftersom styrkan i studiens kärnkategori och de 
fem kategorierna bekräftades ytterligare, allteftersom jag hade intervjuat nya respondenter. På 
grund av detta blev det heller inte svårt att selektera bort de kategorier som inte hade med 
kärnkategorin att göra. När jag väl hade definierat studiens fem kategorier och deras egen-
skaper, kunde jag dessutom definiera dimensioner av kategorierna. När jag sedan inte fann 
några nya kategorier ur data och när respondenterna varken uppgav några nya definitioner på 
kategoriernas egenskaper eller deras dimensioner, avslutade jag denna gemensamma fas. 
Detta innebär även att jag då var färdig med mina teoretiska urval. 
 
Under den teoretiska fasen har jag dock gjort enligt Glasers vis. Det innebär att jag har jäm-
fört all insamlad data. Utifrån den jämförande analysen har jag sedan bundit samman de relat-
ioner som förklarar unga människors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. 
Det har jag gjort genom att jag ett flertal gånger har gått igenom samtliga data och därigenom 
sett mönster av hur respondenternas utsagor på olika sätt hänger samman. Under denna fas 
kunde jag vidare ange benämningar på studiens fem kategorier som presenteras i resultatet. 
Under denna fas har jag följaktligen resonerat fram min mini-teori, som tidigare nämnts. 
 
 
4.3 Datainsamling 
 
För att kunna samla in rik och detaljerad data är djupintervjuer enligt Bryman (2011, ss.441-
443) att föredra. Därför har jag samlat in all data i form av sådana. Sammanlagt blev intervju-
erna tio till antalet och tidsmässigt varade dem mellan 30-60 minuter. Intervjuerna var semi-
strukturerade, eftersom att jag hade förberett en färdigformulerad intervjuguide. Dessa har jag 
grundat i syfte att kunna besvara det syfte som studien har. Samtliga frågor var dock öppna 
till sin karaktär och möjliggjorde därmed att respondenterna fullständigt fick utgå från deras 
egna föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. Respondenterna fick däremot inte 
ta del av intervjuguiden förrän vid intervjutillfället. Detta val grundade jag på att jag ville för-
säkra mig om att respondenternas föreställningar inte skulle påverkas. Detta exempelvis ge-
nom att de skulle försöka finna svaren till frågorna utifrån andra källor. Det bör åter upprepas 
att intervjufrågorna inte har strukturerats ur de teman som definierats ur tidigare forskning. 
 
Egentligen går en intervjuguide emot Glasers idé om forskarens förutsättningslöshet, då han 
menar att det är upp till respondenterna att avgöra vad som är viktigt att tala om (Hartman, 
2001, s.37). Enligt Bryman (2011, ss.415-416) är dock en förberedd intervjuguide att föredra, 
eftersom den bibehåller respondenterna inom de ramar som studien syftar till att undersöka. 
Jag har valt att följa Brymans råd för att försäkra mig om detta faktum. Detta eftersom att jag 
redan vid studiens början hade bestämt syftet med studien och ville därmed inte riskera att 
respondenterna skulle associera ämnesområdet med andra ämnen.  
 
Vad gäller tid och plats för intervju bör dessa enligt Bryman (2011, s.421) genomföras vid 
lugna miljöer där båda parter kan tala både avslappnat och ostört. Han menar att tidsbrist och 
avbrott under intervjun kan påverka data och dess kvalitet negativt. Dessa problem har jag 
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lyckats att undvika genom att i samråd med respondenterna ha kommit överens om en lämplig 
tid och plats för intervjuerna. Samtliga platser har varit lugna då intervjuerna har genomförts i 
avskilda rum med endast min och respondentens närvaro. Vi blev varken störda av vår om-
givning eller hade bråttom iväg till andra möten. I hopp om att kunna utnyttja tiden för inter-
vjuerna väl och under dessa insamla all möjlig värdefull data, valde jag dessutom att inleda 
samtliga intervjuer i form av mer informella samtal. Det gjorde jag för att reducera eventuell 
nervositet eller spänning hos respondenterna.  
 
 
4.4 Analys  
 
I samband med att jag presenterade Glasers tre faser, framkom således att analysarbetet i min 
studie har varit en ständigt pågående process. Med detta menas att tolkning av data har varit 
något bestående. Detta eftersom nya respondenter i nya urval bidragit med nya kategorier, 
egenskaper, dimensioner och relationer. Men för att lyckas med att genomföra ett effektivt 
analysarbete måste forskaren enligt Glaser undvika överflödig och irrelevant data. Han menar 
att forskaren därför måste utveckla en teoretisk känslighet. Det betyder enligt Glaser att fors-
karen aktivt under hela forskningsprocessen ska föra anteckningar och istället undvika att 
banda och transkribera data (Hartman, 2001, s.64). Även Bryman (2011, s.420) lyfter fram 
betydelsen av anteckningar. Han menar vidare att om forskaren inte antecknar, kan något som 
senare kan visa sig ha betydelse för analysen gå förlorat.  
 
I denna studie har jag gått emot Glasers argument. Med det menas att jag har valt att banda 
och transkribera samtliga intervjuer. Det har jag gjort eftersom jag ansåg att det tillät mig att 
återgå till rik och detaljerad data. Enligt mig var detta ett viktigt kriterium för att kunna göra 
de fördjupade analyserna som behövdes för att kunna uppfylla mitt syfte med studien. Dessu-
tom ville jag försäkra mig om att värdefull data inte går förlorat om jag inte skulle hinna med 
att anteckna allt som respondenterna uppger. Trots att jag har valt att transkribera intervjuerna 
har jag således aktivt vid sidan av valt att föra anteckningar. Det har jag valt att göra ur säker-
hetsskäl, ifall något skulle hända med det inspelade materialet.  
 
Vad gäller dessa anteckningar menar Glaser dessutom att de ska sorteras och jämföras samt 
bestå av både minnesanteckningar samt teoretiska idéer. Detta för att forskaren ska kunna 
finna kategorierna, dess egenskaper och de relationer som finns dem emellan. Detta är vidare 
viktigt för att forskaren ska kunna gå vidare i sin forskningsprocess (Hartman, 2001, ss.80-
89). Detta argument är den andra orsaken till varför jag valt att föra anteckningar under hela 
min forskningsprocess. Trots att jag under intervjuer ställt följdfrågor för att kunna definiera 
kategoriers egenskaper, har det hänt att jag vid vidare kontroll av transkriberad data och an-
teckningar har hittat nya egenskaper på kategorierna, precis som Bryman (2011, ss.420) me-
nar kan hända.  
 
Genom att jag har sorterat och jämfört mina anteckningar, har jag kunnat hitta benämningar 
på de kategorier som studiens resultat består av. Genom detta har jag dessutom kunnat finna 
de relationer som existerar mellan kategorierna. Kategorierna och relationerna fann jag sedan 
genom att jag skrev ner de begrepp som respondenterna gett uttryck för på små lappar. Dessa 
sorterade jag sedan under respektive kategori. För att kunna urskilja vilka respondenter som 
sagt vad, tilldelade jag respondenterna egna färger. Med det menas att alla begrepp som stått 
på mina lappar har antecknats med olika färger. Detta analysarbete avslutades sedan med att 
jag kunde resonera fram min mini-teori som presenterar unga människors föreställningar 
kring den entreprenöriella chefsrollen.  
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Då det enligt Bryman (2011, s.353) och Hartman (2001, s.89) är brukligt att pröva genererade 
teorier på de respondenter som medverkat till studien, bestämde jag mig för att åter kontakta 
mina respondenter för respons. Respondenterna bekräftade sedan att det framtagna resultatet 
hade grundats ur de data som de genererat. Det innebar således att mitt analysarbete med stu-
diens resultat då var färdigt. 
 
 
4.5 Urval 
 
Inom Grundad teori sker även urvalsprocessen under en ständigt pågående process. Dessa 
urval kallas därför för teoretiska urval. Det innebär att nya urval bestäms utifrån forskarens 
teoretiska idéer som genererats under studiens gång (Hartman, 2001, s.67). Kriteriet för det 
teoretiska urvalet är ändamål och relevans. Det innebär att urvalet ska kunna bidra till inform-
ation som kan besvara syftet samt att de egenskaper och begrepp som uppkommer ur data är 
relevanta för det ämne som studien ska behandla (Hartman, 2001, ss.70-71).  
 
För att kunna besvara studiens syfte har jag därför tagit kontakt med respondenter som kan 
uppfylla dessa urvalskriterier. Samtliga respondenter har därav bestått av unga människor som 
i mindre skala har kommit i kontakt med den entreprenöriella chefsrollen. Detta har respon-
denterna gjort genom att de för nuvarande går, respektive har nyligen gått en entreprenöriell 
utbildning. Samtliga respondenter har genom utbildningen fått prova på att grunda, driva samt 
avveckla ett eget företag. Eftersom att respondenterna är väl bekanta med ämnet i fråga, ansåg 
jag dem vara lämpliga respondenter enligt de kriterier som metoden ställer.  
 
Enligt Grundad teori kan forskaren dessutom välja att kontrollera urvalet genom att minimera 
och maximera de skillnader som råder respondenterna emellan. Konsekvensen av detta är att 
forskaren kan finna både bredd och djup i sina data (Hartman, 2001, s.71). Detta har jag stän-
digt haft i åtanke vid sökandet efter nya respondenter. I min studie har det teoretiska urvalet 
därmed handlat om att finna representativitet, hitta nya aspekter och kontraster. För att upp-
fylla detta har jag valt att skapa en spridning i de unga respondenternas egenskaper gällande 
ålder, kön, typ av gymnasieprogram och nationalitet.  
 
Det första urvalet bestod av tre unga kvinnor. Samtliga tre respondenter var samhällsvetare 
och gick för stunden den entreprenöriella utbildningen. För att vidga vyerna gjorde jag ett nytt 
teoretiskt urval och kontaktade därmed en ung kvinna som istället hade en teknisk bakgrund. 
Även hon gick för stunden den entreprenöriella utbildningen. För att ytterligare försöka för-
djupa min förståelse, valde jag att kontakta två kvinnliga respondenter vilka för ett par år se-
dan gått den entreprenöriella utbildningen.  
 
Efter detta urval insåg jag att samtliga respondenter hittills varit kvinnor, något som fick mig 
att istället ta kontakt med två manliga respondenter. De två manliga respondenterna, varav en 
var samhällsvetare och den andra var naturvetare, har tidigare gått den entreprenöriella ut-
bildningen.  
 
Vid detta skede insåg jag dock att urvalet fortfarande var en aning skevt ur könsaspekten. 
Därför valde jag att ta kontakt med ytterligare två manliga respondenter, en som för stunden 
gick den entreprenöriella utbildningen och en som nyligen hade gått den. Vid detta urval tog 
jag tillfället i akt att kontrastera dessa respondenter med de övriga. Det gjorde jag genom att 
välja ut två manliga respondenter med utländsk bakgrund. En av dessa har dessutom en prak-
tisk gymnasieutbildning, något som skiljer honom från studiens övriga nio respondenter.  



 
19 

Jag har kommit i kontakt med respondenterna genom facebook, men även genom att diskret 
ha tillfrågat mitt breda nätverk om eventuell kännedom om respondenter som passar in på 
studiens kriterier. Orsaken till varför jag har valt att vara diskret när jag tillfrågat mitt nätverk, 
beror på konfidentialitetskravet som utlovats i studiens missivbrev.  
 
 
4.5.1 Presentation av respondenter 
 
Samtliga tio respondenter är mellan 17-22 år, varav sex av dessa består av unga kvinnor och 
de resterande fyra av unga män. Fem respondenter går fortfarande på gymnasiet, en studerar 
på universitet och de resterande fyra har gått ut i arbetslivet. Samtliga respondenter går för 
nuvarande, respektive har nyligen gått en entreprenöriell utbildning. I följande presenteras 
respondenterna kort med tillgivna kodnamn. 
 
Anna bor i en svensk storstad och har tidigare gått en entreprenöriell utbildning. Det företag 
hon grundade genom utbildningen tillhörde eventbranschen.  
 
Bella bor i en svensk storstad och har tidigare gått en entreprenöriell utbildning. Företaget hon 
grundade under utbildningen tillhörde upplevelsebranschen.  
 
Cecilia bor i en mellanstor svensk stad och går för nuvarande en entreprenöriell utbildning. 
Hennes företag tillhör välgörenhetsbranschen.  
 
Hanna bor i en mellanstor svensk stad och går för nuvarande en entreprenöriell utbildning. 
Även hennes företag tillhör välgörenhetsbranschen.  
 
Emma bor i en mellanstor svensk stad. För stunden går hon en entreprenöriell utbildning. Det 
företag som hon har grundat tillhör idrottsbranschen.  
 
Adam bor i en mellanstor svensk stad och har tidigare gått en entreprenöriell utbildning. Hans 
företag tillhörde servicebranschen.  
 
Billy bor i en mellanstor svensk stad och går för nuvarande en entreprenöriell utbildning. 
Hans företag tillhör teknikbranschen.  
 
Felicia bor i en svensk storstad och går för nuvarande en entreprenöriell utbildning. Företaget 
som hon driver tillhör välgörenhetsbranschen.  
 
Calle bor i en svensk storstad och har tidigare gått en entreprenöriell utbildning. Han grun-
dade då ett företag inom restaurangbranschen.  
 
Daniel bor i en svensk storstad och har tidigare gått en entreprenöriell utbildning. Företaget 
han grundade tillhörde reklambranschen.  
 
 
4.6 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) har framställt forskningsetiska principer som forskare bör ta hänsyn 
till vid all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Samtliga principer har jag tagit hän-
syn till under studiens genomförande. Dessa principer har dessutom respondenterna fått in-
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formation om genom studiens missivbrev (Se bilaga 10.1). Samtliga intervjuer har påbörjats 
först när muntlig bekräftelse på ett samtycke för brevets innehåll givits.  
 
Det första kravet är informationskravet och innebär att respondenterna har rätt att veta syftet 
med studien (Vetenskapsrådet, 2002). Därför anges syftet med denna studie tydligt i början av 
missivbrevet. Vidare har respondenterna även fått information om vad deras bidrag innebär 
för studien, den ungefärliga tiden för intervjun samt att intervjuerna kommer att bandas. De 
har även informerats om att de vid eventuella frågor kan ta vidare kontakt med mig eller min 
handledare. Dessutom har de fått information om möjligheten att få ta del av studien när den 
väl är slutförd.  
 
Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att respondenterna har rätt att själva avgöra 
om de vill medverka till studien (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har därmed infor-
merats om att medverkan till studien är frivilligt, att de när som helst har rätt att avbryta inter-
vjun och att de har rätt att avböja att besvara specifika frågor. Vidare har de informerats om 
rätten att ångra sin medverkan enda fram till studiens slutförande.  
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och garanterar att respondenternas personuppgifter 
behålls anonyma i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Därför har respondenterna utlovats kod-
namn. Respondenterna har i missivbrevet vidare informerats om att viss information om dem 
kommer att presenteras i studien. Dock har informationen inte presenterats detaljerat i sam-
band med kodnamnet. Detta för att kunna presentera likheter och skillnader i urval utan att 
respondenternas identiteter kan avslöjas.  
 
Det sista kravet är nyttjandekravet och utlovar att de data som respondenterna delar med sig 
av endast ska användas i syfte att genomföra studien (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenter-
na har i missivbrevet vidare utlovats att materialet inte kommer att användas för kommersiella 
syften, utan endast som ändamål för studien. De har dessutom utlovats att all data som ban-
dats ska raderas när väl studien är färdig.  
 
 
4.7 Sammanfattning av metod 
 
I denna studie har syftet varit att fördjupa förståelsen för unga människors föreställningar 
kring den entreprenöriella chefsrollen. I studiens tillvägagångssätt har inspiration därför erhål-
lits från metoden Grundad teori. Vid datainsamling har teoretiska urval genomförts. Data har 
insamlats genom djupintervjuer med tio respondenter, varav samtliga i mindre skala har 
kommit i kontakt med den entreprenöriella chefsrollen genom en entreprenöriell utbildning. 
Vidare har respondenterna har skillnader i egenskaper som ålder, kön, gymnasieprogram och 
nationalitet. För att kunna resonera fram ett resultat av studien har data bandats in, transkribe-
rats, antecknats, sorterats och analyserats. Ur data framkom sedan en kärnkategori och fem 
kategorier som påvisar olika aspekter av kärnkategorin. Kategorierna uppvisar dessutom olika 
dimensioner av kategorierna. Vidare uppvisar kategorierna även relationer som förklarar hur 
kategorierna i studien hör samman. Avslutningsvis har vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer följts upp vid genomförandet av studien.   
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5. Resultat del 1 – De fem kategorierna  
 
 
I detta kapitel presenteras den första delen av studiens resultat. Resultat del 1 har grundats i 
de data som studiens tio unga respondenter genererat om deras föreställningar kring den 
entreprenöriella chefsrollen. Kapitlet börjar med att presentera de fem kategorier som påvi-
sar fem olika aspekter av studiens kärnkategori. Vad som är studiens kärnkategori presente-
ras dock först i nästa kapitel, det vill säga under Resultat del 2. Studiens fem kategorier är: 
Självbestämmande i arbetslivet; Oförutsägbarhet kring tid & pengar; Begränsad kunskap; 
Viljan att lära mer; Den avgörande affärsidén. Under samtliga kategorier nämns vilka inter-
vjufrågor som har bidragit till att kategorierna har kunnat definieras. Nästan samtliga av 
dessa frågor har på ett eller annat sätt bidragit till definitionen av fler än enbart en kategori. 
Detta eftersom följdfrågorna som grundats ur dessa huvudfrågor har bidragit till att respon-
denterna har utvecklat sina berättelser. Kapitlet ger vidare en djupgående presentation av 
samtliga fem kategorier och deras dimensioner under respektive rubrik. Här redogörs även 
ett flertal citat som respondenterna gett uttryck för. Dessa citat används som underlag för att 
styrka resultatets innehåll. Avslutningsvis ges en sammanfattning av detta kapitel. 
 
 
 
5.1 Självbestämmande i arbetslivet 
 
Självbestämmande i arbetslivet är studiens första kategori och påvisar den första aspekten av 
studiens kärnkategori. Detta avsnitt ska därmed presentera vad respondenterna menar med 
upplevelser av dessa slag. Vidare avslöjar denna aspekt de föreställningar som samtliga re-
spondenter angav allra först. Det är även orsaken till varför just denna kategori presenteras 
allra först i studien. Denna kategori har definierats ur följande frågor som inkluderats i studi-
ens intervjuguide (Se bilaga 10.2): 1. Vad innebär det enligt dig att bli sin egen chef?; 2. Hur 
blev du intresserad av entreprenörskap?; 5. Vilka för- och nackdelar tänker du att det finns i 
att vara sin egen chef?; 6. Skulle du föredra att vara chef på någon annans företag eller att 
vara chef för ditt eget företag? Motivera. 
 
Samtliga tio respondenter menar att självbestämmande i arbetslivet är den största fördelen 
som den entreprenöriella chefsrollen medför. Med detta menas att samtliga respondenter upp-
lever att rollen på många sätt är tilltalande. Det beror på att entreprenören inte endast blir fö-
retagets högsta chef, utan även sin egen chef genom att denne grundar sitt eget företag. Detta 
faktum är dessutom det motiv som samtliga respondenter menar främst skulle tilltala dem till 
att inta den entreprenöriella chefsrollen i större skala. Hur respondenterna gav uttryck för 
detta under intervjuerna exemplifieras på följande sätt genom Annas föreställningar:  
 

När man är sin egen chef så får man bestämma allt själv, det är ju jätte kul! Man får 
driva allt på sitt eget sätt och bestämma över sitt eget arbete. Det är ju därför man 
främst vill hålla på med det… Samtidigt är det mycket arbete också, för att man måste 
hålla på med så många uppgifter på en och samma gång! Men det är ju ändå jätte 
kul!… Man har ju inte heller någon som bestämmer över en uppifrån, men det är bara 
skönt! Jag har alltid varit den som tar eget ansvar och tycker inte om när någon annan 
ska bossa över en…  
 

Det går inte att undgå den entusiasm som präglar Annas meningar när hon berättar om alla de 
positiva associationer som hon förknippar den entreprenöriella chefsrollen med. Faktum är att 
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hennes beskrivning endast framhäver fördelar med denna chefsroll. Detta trots att hon har 
uppmärksammat att rollen även medför hektiska arbetsförhållanden. Annas berättelse ger vi-
dare ett intryck av att hon värdesätter detta självbestämmande, då hon menar att den entrepre-
nöriella chefsrollen medför att entreprenören inte behöver ta order från andra som skulle be-
finna sig högre upp i chefshierarkin.  
 
Att inneha den entreprenöriella chefsrollen medför således enligt samtliga respondenter att 
entreprenören har fullmakt kring sin egen arbetssituation och det ansvar som tillkommer där-
till. Trots att samtliga respondenter är eniga om de fördelar som den entreprenöriella chefsrol-
len medför, nämnde ändå majoriteten av respondenterna att självbestämmande i arbetslivet 
inte enbart medför fördelar. Bellas berättelse exemplifierar detta då hon menar att: 
 

Det innebär full frihet, men samtidigt också ett mycket större ansvar. Då får man ju 
själv vara den som pushar på och ser till att saker och ting verkligen blir av… Man 
måste liksom acceptera att det inte baaaara är en dans på rosor... Personligen tycker ju 
jag att frihet är mycket viktigare än att slippa ansvara för allt själv hela tiden, men jag 
måste ändå säga att det ensamma ansvaret är en riktigt stor nackdel… 
 

I Bellas sätt att uttrycka sig påvisar hon en tydlig markering kring det faktum att den entre-
prenöriella chefsrollen inte enbart medför fördelar. Dessutom skapar hennes tankar en illusion 
om att unga människor tvingas balansera på en slags våg vid innehavandet av den entreprenö-
riella chefsrollen. Med det menas att på vågens ena sida finns alla de fördelar som självbe-
stämmande i arbetslivet medför, medan vågens andra sida representerar nackdelarna kring det 
ensamma ansvaret. Ur hennes diskussion uppstår dock känslan av att denna nackdel inte har 
lika stor betydelse, eftersom fördelarna med självbestämmande väger mer. Denna samma 
känsla uppgav även sju av de övriga respondenterna. Samtliga av dessa ansåg dessutom att 
den som innehar den entreprenöriella chefsrollen, måste värdesätta frihet mer än denne värde-
sätter nackdelen som det ensamma ansvaret medför.  
 
Hur respondenterna vidare resonerar kring betydelsen av självbestämmande i arbetslivet pre-
senteras mer djupgående under studiens följande tre dimensioner: Självbestämmande över 
arbetsuppgifterna; Självbestämmande över arbetstiden; Självbestämmande över utvecklings-
möjligheter. 
 
 
5.1.1 Självbestämmande över arbetsuppgifterna 
 
Den första dimensionen som avspeglar självbestämmande i arbetslivet är Självbestämmande 
över arbetsuppgifterna. Sju av tio respondenter nämnde på ett eller annat sätt något som berör 
denna dimension. Dessa sju respondenter jämförde möjligheten till självbestämmande över 
arbetsuppgifterna med vanliga anställningar och traditionella chefsroller. Dessa jämförelser 
avslutades med att samtliga sju respondenter kom fram till att den möjligheten inte alla gånger 
ges till samma omfattning vid innehavandet av de två senare nämnda rollerna. Vidare menar 
de sju respondenterna att möjligheten till självbestämmande över arbetsuppgifter är den di-
mension, som främst motiverar dem till att inta den entreprenöriella chefsrollen i större skala. 
Calle var en av de sju respondenterna som gav uttryck för detta. Han menar att:  

 
… man kan ju också påverka sina uppgifter på ett helt annat sätt jämfört med om man 
bara hade haft en vanlig anställning med vissa specifika arbetsuppgifter, eller om man 
hade varit chef på ett företag som någon annan äger… Det har jag tänkt mest på, alltså 
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att det är viktigt för mig att kunna påverka det jag arbetar med… Man gör ju förhopp-
ningsvis något man brinner för och då är det roligare att arbeta också... Det är ju kul 
att göra sin egen grej. 
 

Calles resonemang kring självbestämmande över arbetsuppgifterna leder till uppfattningen att 
den entreprenöriella chefsrollen tillåter unga människor att påverka vad de vill arbeta med. I 
Calles diskussion framkommer vidare att han anser det vara viktigt att kunna arbeta med det 
som han trivs med. Hans jämförelser med traditionella anställningar och traditionella chefsrol-
ler bidrar dessutom till förståelsen att entreprenören inte är dömd till att utföra vissa bestämda 
uppgifter. Vidare ger Calle intrycket att unga människor genom den entreprenöriella chefsrol-
len på så sätt även kan uppnå arbetstillfredsställelse. Detta eftersom unga människor genom 
rollen kan medvetet välja typ av arbete som de uppfattar mest tilltalande.  
 
Att arbetstillfredsställelse anses vara viktigt bland unga människor går inte heller att undgå i 
någon av de resterande respondenternas utsagor. Samtliga sju som nämnde denna dimension 
menar att ett tilltalande och trivsamt arbete leder till att entreprenören ytterligare blir engage-
rad i sitt arbete. Respondenterna menar att detta leder till att unga människor därmed även 
presterar ännu bättre vid genomförandet av framtida arbetsuppgifter. Nedan presenteras hur 
Daniels tankar gav uttryck för arbetstillfredsställelsens betydelse: Det är så viktigt att ha kul 
på jobbet och trivas med arbetsuppgifterna… Man är på kontoret så många timmar varje 
dag!... det är ju exempelvis lättare att påverka allt det här om man är entreprenör… Hade det 
inte varit kul, hade man inte orkat hålla på med det… Daniels berättelse ger ett starkt intryck 
av att han anser att det är viktigt att trivas med sitt arbete. Vidare avslöjar hans tankar att den 
entreprenöriella chefsrollen bidrar till att människor kan påverka sin egen arbetstillfredsstäl-
lelse efter egna villkor. I Daniels sätt att uttrycka sig uppstår även känslan av att han inte an-
ser att den traditionella chefsrollen medför liknande möjligheter. 
 
 
5.1.2 Självbestämmande över arbetstiden 
 
Den andra dimensionen av självbestämmande i arbetslivet är Självbestämmande över arbets-
tiden. Fyra av tio respondenter upptog denna dimension och menar att unga människor som 
innehar den entreprenöriella chefsrollen, även kan bestämma och anpassa sina egna arbetsti-
der efter egna villkor. Exempelvis menar Bella att: … är man kanske piggast på eftermid-
dagen, så kan man ju boka in alla viktiga möten då istället. Bella menar således att den entre-
prenöriella chefsrollen medför att entreprenören nödvändigtvis inte måste arbeta enligt de 
tider och schema som i andra fall kan anses vara mer traditionellt. Samtliga av de fyra re-
spondenter som nämnde denna dimension, menar vidare att möjligheten att bestämma sina 
egna arbetstider är en andra orsak som motiverar dem till att inta den entreprenöriella chefs-
rollen i större skala. Felicia uttrycker sina tankar kring detta i följande: Man kan vara mer 
flexibel och lägga upp sin egen tid och planering. Jag är väldigt flexibel som person och ett 
rutinjobb är inget för mig. Jag är inte den, nej, usch!… Jag behöver kunna få använda min 
flexibilitet. Felicias föreställningar kring detta genererar en stark känsla av att hon inte alls 
skulle föredra ett bestämt arbetsschema och bestämda arbetstider. Vidare ger hon intrycket av 
att den entreprenöriella chefsrollen är en lämplig roll för unga människor som delar hennes 
åsikt kring flexibilitetens betydelse.  
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5.1.3 Självbestämmande över utvecklingsmöjligheter  
 
En tredje dimension av självbestämmande i arbetslivet är Självbestämmande över utveckl-
ingsmöjligheter. Denna dimension nämndes på ett eller annat sätt av hela nio av tio respon-
denter. Vad sex av dessa tio respondenter menar med dimensionen, är att den entreprenöriella 
chefsrollen ger unga människor fullständiga möjligheter att påverka den egna lönen. Samtliga 
sex respondenter menar vidare att denna möjlighet ibland kan utgöra en tredje motivationsfak-
tor som motiverar unga människor till att vilja inta den entreprenöriella chefsrollen. Adam 
menar dock att det inte nödvändigtvis måste handla om att utveckla en redan existerande lön. 
Vad Adam menar med detta förklaras ytterligare i följande: … men jag skulle också kunna 
tänka mig att starta eget med tanke på hur det ser ut med jobb idag. Finns det inga lediga 
jobb, så måste man ju nästan skapa sig ett eget jobb. Vad Adam framför med detta citat är att 
alla människor som intagit den entreprenöriella chefsrollen, inte nödvändigtvis måste ha inta-
git den med frivilliga grunder. Det innebär således att den entreprenöriella chefsrollen även 
kan vara ett resultat av förhållandena som råder på arbetsmarknaden.  
 
En andra utvecklingsmöjlighet som hälften av respondenterna nämner, är att den entreprenö-
riella chefsrollen bidrar till att unga människor ges möjlighet att påverka den personliga ut-
vecklingen. Vad denna möjlighet innebär för unga människor exemplifieras med Daniels tan-
kegångar i följande: Man vill ju utvecklas både som person och i sin yrkesroll, lära sig nya 
saker och undersöka allt som man är nyfiken på. På det här sättet är det ju inte direkt omöj-
ligt… Jag vill i alla fall inte stanna på samma nivå för alltid! Att personlig utveckling är vik-
tigt för Daniel markeras tydligt i hans berättelse. Detta märks av då han uttrycker en viss fru-
stration i samband med att han föreställer sig ett liv utan denna möjlighet. Daniels diskussion 
påvisar dessutom att den entreprenöriella chefsrollen är en roll som ger unga människor goda 
påverkansmöjligheter för personlig utveckling, i jämförelse med de möjligheter som ges vid 
innehavandet av traditionella chefsroller.  
 
En tredje utvecklingsmöjlighet som framfördes av Emma har istället att göra med entreprenö-
rens arbetsmotivation. Hon menar vidare att: … man blir mer motiverad också för att man har 
större möjlighet att motivera sig på rätt sätt… Om man istället skulle vara en vanlig chef på 
något annat företag, så skulle man inte kunna göra det på samma sätt. Man kan liksom inte 
göra samma stora skillnad… I denna berättelse medger Emma att de båda chefsrollerna med-
för vissa påverkansmöjligheter, men att en traditionell chef kanske inte alltid kan påverka 
samtliga förhållanden efter sin egen vilja. Inte heller kan en traditionell chef på grund av 
dessa begränsningar heller alltid motivera sig själv på rätt sätt. Sammanfattningsvis anger 
dessa föreställningar att den traditionella chefsrollen medför vissa hinder i samband med ar-
betsmotivation, i jämförelse med den entreprenöriella chefsrollen.  
 
 
5.2 Oförutsägbarhet kring tid & pengar  
 
Oförutsägbarhet kring tid & pengar är studiens andra kategori och påvisar därmed studiens 
andra aspekt av kärnkategorin. Orsaken till varför denna kategori presenteras som studiens 
andra aspekt, beror på att de föreställningar som unga människor genererat kring denna aspekt 
står i kontrast med studiens första aspekt. Denna kategori har definierats ur följande frågor 
som inkluderats i studiens intervjuguide (Se bilaga 10.2): 1. Vad innebär det enligt dig att bli 
sin egen chef?; 5. Vilka för- och nackdelar tänker du att det finns i att vara sin egen chef?; 6. 
Skulle du föredra att vara chef på någon annans företag eller att vara chef för ditt eget före-
tag? Motivera.; 7. Vilken del har den entreprenöriella chefsrollen för din framtid?  
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Samtliga tio respondenter hade något att berätta om denna aspekt. Deras föreställningar kring 
detta kom åter i uttryck genom att de jämförde den entreprenöriella chefsrollen med den trad-
itionella chefsrollen. Vad respondenterna sedan kom fram till var att den entreprenöriella 
chefsrollen medför ett större ansvar. Mer detaljerat menar respondenterna att en traditionell 
chefsroll ofta medför ett noggrant beskrivet arbetsschema. Det betyder att en traditionell chef 
inte kan tvingas till att arbeta övertid om vissa uppgifter inte hinner bli genomförda inom ut-
satt tid. Respondenterna menar att det beror på att en traditionell chef inte känner liknande 
ansvar för det företag som denne arbetar för, i jämförelse med det ansvar som entreprenören 
känner för det företag som denne själv äger. Vidare påpekade majoriteten av respondenterna 
att den entreprenöriella chefsrollen även medför större risker i samband med fel och miss-
lyckanden. Felicia var en av de respondenter som berättade om dessa ovan nämnda föreställ-
ningar. Hon resonerar på följande sätt:  
 

Många tänker väl att det framförallt är många oförutsägbara delar som man måste leva 
med… på så sätt är det ju inte lika bekvämt… det tror jag skrämmer många ungdo-
mar… Är man istället chef på ett företag som man själv inte äger, så går man ju hem 
klockan fem på eftermiddagen... Det värsta som kan hända om man gör fel då, är att 
man kanske får sparken och det är ju inte lika jobbigt som att bli av med alla pengar 
som man investerat i sitt eget företag… Man sätter ju sitt eget liv på spel lite grann när 
man startar eget. Man vet inte vad som händer nästa dag. Det är ju lite som gambling…  

 
Ur Felicias tankegångar skildras en uppfattning om att det finns skillnader i risktänkande mel-
lan dessa två olika chefsroller. Hon menar att den entreprenöriella chefsrollen medför ett 
större ansvar och utgör även en större risk, eftersom konsekvenserna av fel och misstag i 
slutändan påverkar den unga entreprenörens privata ekonomi. Den traditionella chefens mar-
drömsscenario är istället att bli arbetslös. Visserligen påverkar arbetslösheten även den tradit-
ionella chefens ekonomiska tillstånd, men skillnaden mellan dessa konsekvenser är ändå att 
den entreprenöriella chefen riskerar att bli ekonomiskt lidande på längre sikt. Respondenterna 
påpekar dock att den traditionella chefen enbart blir lidande under den tid som denne förblir 
arbetslös. Den oförutsägbarhet som den entreprenöriella chefsrollen tvingas hantera, medför 
även att entreprenören alla gånger inte kan bestämma över sina egna arbetstider. Denna aspekt 
strider mot den aspekten som nämndes under föregående kategori. Med detta menas att den 
tidigare kategorin angav att unga människor upplever att den entreprenöriella chefsrollen 
medför självbestämmande över arbetstiden. När respondenterna berättade om deras föreställ-
ningar kring tid i samband med oförutsägbarheten, var de noga med att tydliggöra skillnader-
na i studiens två aspekter av kontroll. Med det menas att den föregående kategorin framtar hur 
entreprenören genom den entreprenöriella chefsrollen fritt kan planera sin arbetstid. Vad som 
istället menas under denna kategori är att oförutsägbara förhållanden kan medföra att entre-
prenören tvingas till att anpassa sin tid efter andra villkor än entreprenörens egna.   
 
Denna oförutsägbarhet kom även i uttryck på ett andra sätt, då tre av studiens tio respondenter 
menar att ett arbete utöver entreprenörens eget företag är ofta en följd av oförutsägbarheten. 
Emmas tankar sammanfattar respondenternas idéer kring detta i följande: Är man osäker så 
kan man ju faktiskt ha ett extra jobb samtidigt. Visst kan det bli tufft i och för sig, men det är 
ju värt det om man är osäker i början! Sen måste man ju inte ha kvar det andra jobbet om 
man tycker att det är värt att satsa helhjärtat på sitt eget företag… Ur Emmas tankegångar 
skapas dock uppfattningen om att oförutsägbarheten inte nödvändigtvis måste utgöra ett hin-
der för att den entreprenöriella chefsrollen ska kunna intas. Sättet som Emma uttrycker sig på 
skapar även en slags självklarhetskänsla. Med det menas att det enligt Emma verkar vara en 
självklarhet att unga människor bör bibehålla ett arbete vid sidan av entreprenörskapet vid 
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eventuell osäkerhet. Detta istället för att helt strunta i att investera i affärsidén på grund av de 
ekonomiska riskerna. Detta innebär dessutom att unga människor inte tvingas att lämna de 
trygga tillsvidareanställningarna samt att de själva kan avgöra när de känner sig redo för att 
göra det. 
 
Vad studiens respondenter ytterligare angivit gällande oförutsägbarhet kring tid och pengar 
presenteras under studiens följande tre dimensioner: Finansiella risker; Begränsad fritid; 
Tidsbrist & upptäckten av nya möjligheter. 
 
 
5.2.1 Finansiella risker 
 
Den första dimensionen som framkom ur oförutsägbarhet kring tid och pengar var Finansiella 
risker. Majoriteten av respondenterna gav uttryck för denna dimension på ett eller annat sätt 
när de uppgav deras föreställningar kring kategorin. Med finansiella risker menar responden-
terna att entreprenören måste riskera sitt privata finansiella kapital för att kunna investera i sin 
affärsidé. Respondenterna menar även att det många gånger är svårt att avgöra hur lång tid det 
kommer att ta tills en affärsidé ska ha utvecklats färdigt. Det innebär att det är svårt att säga 
hur mycket av det finansiella kapitalet som i slutändan kommer att behövas för att kunna upp-
fylla affärsidén. Daniels resonemang exemplifierar respondenternas tankegångar kring detta i 
följande: Det tar ju tid att starta sitt eget och att säga upp sig kan utgöra en risk. Har man 
köpt lägenhet och har fast jobb så påverkar riskfaktorn hur mycket man är beredd att chansa 
och förlora... Det är tryggt och bekvämt att hellre vara fastanställd eftersom lönen kommer 
varje månad… Daniels tankar avslöjar att unga människor kan uppleva att det är mer bekvämt 
att inneha en tillsvidareanställning än att inneha den entreprenöriella chefsrollen. Denna be-
kvämlighet påverkar sedan att unga människor inte alla gånger är redo att lämna tryggheten 
för den entreprenöriella chefsrollens skull. Det beror enligt Daniel på att oförutsägbarheten 
kring tid och pengar även påverkar unga människors möjlighet att kunna behålla kvar den 
bostad som de redan hunnit investera i. Ur resonemanget framkommer således att den entre-
prenöriella chefsrollen uppfattas utgöra en mindre risk, om unga människor saknar tillsvidare-
anställning eller om de ännu inte hunnit investera i en bostad. 
 
 
5.2.2 Begränsad fritid 
 
Den andra dimensionen av oförutsägbarhet kring tid och pengar är Begränsad fritid. Denna 
dimension framkom på olika sätt ur samtliga respondenters utsagor. Dimensionen innebär att 
oförutsägbara förhållanden kan leda till att den som innehar den entreprenöriella chefsrollen 
får begränsat med fritid. Cecilias tankar kring detta sammanfattar respondenternas föreställ-
ningar på följande sätt: Man kan ju aldrig riktigt slappna av för att man tänker på jobbet dyg-
net runt. Man måste alltid lösa alla problem fast man inte är på jobbet rent fysiskt… Det tar 
väldigt mycket tid och fritid, mer än vad man tror i början och det är heller inget man räknar 
med! Detta citat framhäver en känsla av både frustration och förvåning. Med det menas att 
respondenterna uppenbarligen inte varit beredda på all den tid som de tvingats att lägga ner på 
sina företag. I detta citat bekräftas således åter att unga människor genom den entreprenöriella 
chefsrollen inte garanteras full kontroll vad gäller arbetstiden. Detta eftersom samtliga tio 
respondenter tydliggör att det inte alla gånger går att definiera när entreprenören faktiskt har 
slutat att arbeta för dagen.   
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Vidare nämnde tre av studiens tio respondenter att brist på fritid även påverkar entreprenörens 
privata relationer. Det innebär att entreprenörens kärleksrelation eller familj kan bli lidande. 
Detta eftersom entreprenören inte hinner umgås tillräckligt med sina nära och kära. Adam 
beskriver detta på följande vis: På grund av att det tar så mycket fritid så blir ju alla privata 
relationer lidande. Man lider väl lite själv också för att man inte alltid hinner träffa familjen. 
Det känns ju inte sådär jätte bra. Men så är det, tyvärr… Adams sätt att ge uttryck för hur 
relationerna påverkas, bildar en uppfattning om att han inte alls är nöjd med den situation som 
den entreprenöriella chefsrollen försatt honom i. Dock uppvisar Adam ändå en viss acceptans 
i sitt uttalande. Med det menas att han uppenbarligen inser att den entreprenöriella chefsrollen 
medför att tiden kan bli svår att balansera. Vidare påvisar han även medvetenhet kring att ent-
reprenören inte kan göra något för att förändra situationen, förutsatt att denne vill bibehålla 
den entreprenöriella chefsrollen. 
 
 
5.2.3 Tidsbrist & upptäckten av nya möjligheter  
 
En tredje dimension som uppkom ur oförutsägbarhet kring tid och pengar är Tidsbrist & upp-
täckten av nya möjligheter. Tre av tio respondenter berättade på sitt eget vis om föreställning-
ar kring denna dimension. Samtliga tre menar att den entreprenöriella chefsrollen egentligen 
innebär ett aktivt nätverkande, men att det däremot är svårt att alla gånger få tid till att träffa 
och diskutera nya idéer med andra aktörer. Respondenterna menar vidare att det är viktigt att 
inte förglömma de relationer som redan ingår i nätverket, men att det samtidigt är viktigt att 
ständigt vara öppen i sökandet efter nya relationer. Annas föreställningar förklarar betydelsen 
av relationerna i följande: Man har inte alltid tid att mingla med andra människor, men när 
man väl gör det så måste man tänka på hur man beter sig… Det är viktigt att vårda de kon-
takter man redan har… Man måste bemöta alla människor väl, för att de kan bli ens framtida 
kontakter och kunder... Detta citat bekräftar värdet av ett aktivt nätverkande med både kunder 
och andra företagare. Vidare påvisar uttalandet att konsekvensen av entreprenörens tidsbrist 
kan bli att entreprenören kan gå miste om viktiga samarbetsparters eller framtida kunder.  
 
Hälften av respondenterna menar att den tidsbrist som den entreprenöriella chefsrollen med-
för, kan även innebära att entreprenören alla gånger inte hinner uppmärksamma sina egna 
medarbetare. Konsekvensen av den sortens tidsbrist exemplifieras vidare genom Cecilias tan-
kar: Man måste kunna ta kritik och lyssna på andra också för att kunna utvecklas som chef, 
men även som företag… för ibland har ju faktiskt medarbetarna bättre koll på vad som är 
viktigt och så… Felicia menar dessutom att medarbetare inte enbart kan generera idéer som 
gäller företagets dagliga verksamhet. Hon menar att medarbetarna även kan generera nya af-
färsidéer. Hur Felicia tänker kring detta beskrivs i följande: Idén utvecklas ju när den hoppar 
och studsar fram och tillbaka… Jag vill kunna bolla mina idéer med andra. Det är ju jätte 
trist att göra det ensam! Då sitter man och nöter på samma information och det är ju som att 
sitta med symaskinen och fastna liksom... Ur dessa uttalanden skapas en tydlig förståelse för 
medarbetarnas betydelse för entreprenören. Med det menas att den som innehar den entrepre-
nöriella chefsrollen inte alla gånger vet vad som är det bästa för företaget. När entreprenören 
inte har tid att uppmärksamma medarbetarna, kan entreprenören således gå miste om upptäck-
ten av nya idéer och möjligheter för företagets framgång. 
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5.3 Begränsad kunskap  
 
Begränsad kunskap är studiens tredje kategori och avslöjar därmed studiens tredje aspekt av 
kärnkategorin. Orsaken till varför denna kategori presenteras som studiens tredje aspekt, beror 
på att denna begränsade kunskap bekräftades under de två föregående aspekterna. Denna ka-
tegori har definierats ur följande frågor som inkluderats i studiens intervjuguide (Se bilaga 
10.2): 1. Vad innebär det enligt dig att bli sin egen chef?; 3. Har du varit intresserad av ent-
reprenörskap tidigare i livet?; 4. Känner du någon i din omgivning som är entreprenör?; 5. 
Vilka för- och nackdelar tänker du att det finns i att vara sin egen chef?; Motivera. 
 
Vad denna begränsade kunskap innebär mer detaljerat är att majoriteten av respondenterna 
uppvisade begränsade förställningar, då de inte riktigt visste vad de skulle tillägga i sina svar 
när vidare följdfrågor ställdes om innebörden av denna chefsroll. När detta faktum sedan ifrå-
gasattes, svarade samtliga respondenter att deras begränsade kunskaper om den entreprenöri-
ella chefsrollens verkliga innebörd främst antas bero på brister i skola och utbildning. Vad 
respondenterna menar med detta är att skola och utbildning inte alls uppmärksammar denna 
chefsroll. De menar vidare att den entreprenöriella chefsrollen endast har kommit i uttryck 
genom att de praktiskt tvingats till att uppleva den genom den entreprenöriella utbildningen. 
 
Konsekvensen av den begränsade kunskapen har enligt respondenterna medfört att de tvingats 
till att inta en alldeles främmande roll. Hur respondenterna känt inför en sådan utmaning be-
skriver de både som något de sett fram emot, samtidigt som de uttrycker att de haft en viss 
ångest inför att inta den. Respondenterna menar vidare att skola och utbildning istället har 
fokuserat på att informera och utbilda om andra faktorer som generellt berör entreprenörskap-
et. Vad som menas med detta framhävs tydligt genom att betrakta citatet som Calle genererat: 
 

Det har varit mest fokus på att driva och att sälja affärsidén, men jag tycker ändå att 
det är viktigt att få veta mer detaljer om den här rollen redan från början. Annars är det 
ju ganska svårt att veta vad man ger sig in på… Det är ganska läskigt att bara bli sin 
egen chef på det sättet, för det är ju lite som att köpa grisen i säcken… Jag skulle inte 
vilja påstå att jag egentligen vet vad den här chefsrollen handlar om. Jag har egentlig-
en bara mina egna erfarenheter att utgå ifrån… Jag vet inte vad jag ska säga mer om 
det faktiskt...  
 

Det som ovan citerats påvisar tydligt att unga människor saknar kunskap om den entreprenö-
riella chefsrollens verkliga innebörd. Calles sätt att avslöja dessa föreställningar påvisar vi-
dare att denna okunskap kan liknas vid en sorts risktagande. Detta beror på att det är svårt att 
på förhand ange tydliga anvisningar om vad den entreprenöriella chefsrollen i slutändan 
kommer att innebära för unga människor. Citatet ger dessutom en känsla av att unga männi-
skor måste förlita sig på sin affärsidé i tillräckligt stor omfattning, för att den begränsade kun-
skapen och det risktagande som det medför inte ska hindra dem från att inta den entreprenöri-
ella chefsrollen.  
 
När respondenterna berättade om de föreställningar som de har kring begränsad kunskap, gav 
de uttryck för dessa tre dimensioner: Oinspirerande & ointressant; Eget ansvar; Kännedom 
om andra entreprenörer. 
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5.3.1 Oinspirerande & ointressant  
 
Den första dimensionen som kunde urskiljas ur Begränsad kunskap är Oinspirerande & oin-
tressant. Fyra av tio respondenter menade att dessa faktorer är orsaker till varför unga männi-
skor har utvecklat dessa begränsade föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. 
Vad respondenterna menar med detta är att skola och utbildning bör överse hur ämnet över-
huvudtaget introduceras för unga människor. De menar vidare att lärarna måste visa ett större 
engagemang i samband med undervisningen. Adam delger hans erfarenheter kring detta: … 
Ingen tog det seriöst för att det var så tråkigt upplagt… Man blir ju mer intresserad när man 
får uppleva lite engagemang, glädje och motivation... Till slut gick vi ju dit bara för att få 
betyg… Adams berättelse framkallar en känsla av besvikelse, eftersom utbildningen inte rik-
tigt visade sig att vara som han hade tänkt sig från början. Citatet påvisar vidare att lärarna har 
en stor inverkan på hur unga människor kommer att uppfatta den entreprenöriella chefsrollen. 
Denna berättelse påvisar dessutom att unga människor har en vilja att lära sig mer om ämnet, 
men att de upplever att det samtidigt krävs en rätt sorts vilja från lärarnas sida när det kommer 
till undervisningen av ämnet.  
 
 
5.3.2 Eget ansvar  
 
En andra dimension av begränsad kunskap är Eget ansvar. Trots att respondenterna önskar att 
skola och utbildning skulle bidra med mer information om den entreprenöriella chefsrollens 
verkliga innebörd, är samtliga respondenter ändå eniga om att det i slutändan är upptill var 
och en att se till att få tillräckliga kunskaper. Billys argument avslöjar vad samtliga respon-
denter menar med detta ansvar: Man måste liksom vara inställd på att få göra allt själv. Så är 
det ju också när man handlar praktiskt och blir entreprenör på riktigt. Då är det ju inte heller 
någon annan som ansvarar för att man ska ha koll på all information… Detta uttalande påvi-
sar tydligt att unga människor ändå har viss medvetenhet om att det är upp till dem själva att 
ta eget ansvar. Hur Billy vidare uttrycker sig ger dessutom en känsla av att skola och utbild-
ning redan från början är inställda på att inte göra arbetet åt eleverna. Med det menas att lä-
rarna redan på utbildningsnivå kan ha i avsikt att påpeka det faktum, det vill säga att den ent-
reprenöriella chefsrollen medför mycket eget ansvar. Det innebär vidare att elever som inte 
klarar av att hantera ansvaret på utbildningsnivå, kommer säkerligen inte heller klara av att 
hantera den entreprenöriella chefsrollen i större skala. 
 
 
5.3.3 Kännedom om andra entreprenörer 
  
En ytterligare orsak som sju av tio respondenter menar har betydelse för unga människors 
begränsade kunskaper, beror på att unga människor inte har tillgång till andra unga männi-
skors föreställningar. Vad respondenterna menar med detta är att de inte känner till andra 
unga människor i deras omgivning som i större skala är aktiva med entreprenörskap. Hanna 
exemplifierar detta vidare då hon berättar att: … Det är ingen i min bekantskapskrets som 
utövar entreprenörskap utanför skolan. Jag tror att om jag hade känt någon annan, så hade 
jag nog haft bättre koll på vad det egentligen handlar om… Hanna och de sex övriga respon-
denterna menar således att de tror sig kunna utöka kunskaperna kring den entreprenöriella 
chefsrollens innebörd, om de gavs möjlighet att komma i kontakt med andra unga entreprenö-
rer som utövar aktiviteten i större skala.  
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5.4 Viljan att lära mer 
 
Viljan att lära mer är studiens fjärde kategori och presenterar således den fjärde aspekten av 
studiens kärnkategori. Denna kategori presenteras som studiens fjärde aspekt, eftersom att den 
är en följd av vad som framhävdes under studiens tredje kategori. Denna kategori har definie-
rats ur följande frågor som inkluderats i studiens intervjuguide (Se bilaga 10.2): 3. Har du 
varit intresserad av entreprenörskap tidigare i livet?; 4. Känner du någon i din omgivning 
som är entreprenör?; 7. Vilken del har den entreprenöriella chefsrollen för din framtid?; 8. 
Finns det något som ytterligare skulle öka dina möjligheter och/eller din vilja att bli din egen 
chef? Motivera. 
 
Som nämndes under föregående kategori, angav samtliga tio respondenter att de egentligen 
inte har någon klar uppfattning av vad det egentligen innebär att inneha den entrerpenöriella 
chefsrollen. Följden av detta är att respondenterna utvecklat behov av att på olika sätt utöka 
kunskaperna kring rollens verkliga innebörd. I samband med att respondenterna gav uttryck 
för detta, poängterade samtliga att entreprenörskap inte utgör en naturlig del i deras vardag. 
Detta bortsett från den entreprenöriella utbildningen som de för nuvarande går, respektive har 
nyligen gått. Vidare påpekade samtliga respondenter även att den entreprenöriella utbildning-
en inriktat fokus på andra betydelsefulla faktorer för entreprenörskapet. Dessa orsaker har 
enligt respondenterna påverkat viljan att lära sig mer om den entreprenöriella chefsrollens 
verkliga innebörd. Faktum är att hela nio av studiens tio respondenter angav att de inte alls 
skulle kunna tänka sig att inta den entreprenöriella chefsrollen i större omfattning, om de inte 
först skulle få möjlighet att införskaffa mer information om rollens verkliga innebörd. Calle 
exemplifierar respondenternas resonemang kring detta i följande citat: … Jag känner inte att 
jag är såpass insatt… Jag skulle vilja veta mer om det först… Jag vill veta mer om hur man 
anställer folk, hur pappersarbetet ska genomföras och hur juridiska frågor ska hanteras... 
Som det känns nu, så tror jag inte att min erfarenhet räcker till… Detta citat bekräftar att den 
entreprenöriella chefsrollen upplevs vara såpass komplex att respondenterna känner sig ma-
nade till att ytterligare utöka kunskaperna kring dess innebörd innan de i större skala vill inta 
denna chefsroll. Samtliga nio respondenter nämnde dock att entreprenören kan välja att an-
ställa folk som kan hantera de mer komplexa uppgifterna för entreprenörens räkning. Trots 
detta ansåg respondenterna ändå att de skulle vilja införskaffa vissa grundläggande kunskaper 
som hör till företagandet. 
 
Det var endast Billy som inte upplevde att komplexiteten kring den entreprenöriella chefsrol-
len skulle utgöra ett hinder för hans vilja att i större omfattning inta denna chefsroll. Han me-
nar att: … jag vet inte så mycket om det, men jag känner ändå inte att jag måste gå en utbild-
ning för att lära mig mer… Får man en idé så har man inte tid att vänta för utbildningens 
skull... När man intar rollen så tar man liksom hela paketet. Då lär man sig istället under 
resans gång. Billy menar att han inte skulle förkasta en möjlighet, trots att han upplever osä-
kerhet kring den entreperenöriella chefsrollens verkliga innebörd. Han ger istället intrycket att 
den praktiska erfarenheten vid rollens innehavande bidrar till att unga människor kan växa in i 
denna chefsroll. Billys sätt att uttrycka sina tankar kring detta väcker vidare associationer som 
åter kan förknippas med rollens oförutsägbara förhållanden. Med detta menas att entreprenö-
ren ändå inte kan införskaffa en färdig manual som redovisar alla de moment som unga män-
niskor tvingas bemöta genom den entreprenöriella chefsrollen. Mer detaljerat innebär detta att 
risktagande och det ständiga lärandet anses enligt Billy vara två naturliga delar som den ent-
reprenöriella chefsrollen kräver av entreprenören. En andra intressant upptäckt som kan rela-
teras till detta nyss nämnda, är att samtliga tio respondenter gav på olika sätt uttryck för per-
sonlighetens betydelse. De påvisade således en viss medvetenhet kring det faktum att de män-
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niskor som redan besitter, respektive klarar av att utveckla en speciell typ av personlighet, 
troligtvis inte känner lika stort behov av att lära mer av den entreprenöriella chefsrollens verk-
liga innebörd. Som även nämndes, var Billy den enda respondenten som inte känner ett behov 
av ökad kunskap för att vilja inta den entreprenöriella chefsrollen i större skala. Hans före-
ställningar kring personlighetens betydelse exemplifierar därmed detta utmärkt på följande 
vis: Man måste våga chansa och ta risker. Sen behövs självdisciplin så att man inte ger upp 
för minsta lilla… Man måste vara flexibel och känna sig bekväm med förändringar… Det 
handlar också om trygghet inne i sig själv och i det man gör för att kunna få bra resultat… 
Citatet upplyser att unga människor kan klara av att hantera den entreprenöriella chefsrollen 
genom att inneha eller genom att utveckla en slags riskattityd. Vidare innebär detta att unga 
människors drivkraft kan ha effekt på hur väl de kommer att hantera denna roll och bemöta de 
risker som de ställs inför vid innehavande rollen. Billys tankar väcker således uppfattningen 
om att de människor som ska inta denna chefsroll inte bör vara rädda för att ta risker, utan 
istället visa medvetenhet om riskernas existens. Dessa föreställningar bidrar även med en 
känsla av att den som innehar den entreprenöriella chefsrollen, måste ständigt vara beredd på 
att bemöta nya utmaningar, men även tro på sin egen förmåga vid hanteringen av dessa. 
 
De föreställningar som respondenterna berättat kring viljan att lära mer resulterade i följande 
fyra dimensioner: Vidare utbildning; Mer erfarenhet, Information om stöd; Fler förebilder. 
 
 
5.4.1 Vidare utbildning 
 
Den första dimensionen av viljan att lära mer är Vidare utbildning. Som nämndes i studiens 
tredje kategori, menar respondenterna att de inte är fullständigt nöjda med den kunskap som 
de hittills erhållit om den entreprenöriella chefsrollens verkliga innebörd. Fyra av tio respon-
denter nämnde därmed vidare utbildning, som de menar skulle bidra med djupare insyn i 
denna chefsroll. Hur viljan om vidare utbildning kom i uttryck exemplifieras genom att pre-
sentera Hannas föreställningar i följande: … Det är ju nästan i skolan som man måste lära sig 
det. Det är ju inte direkt på stan man kan fånga folks uppmärksamhet och börja ställa frågor. 
Därför skulle jag vilja plugga vidare, gå någon kurs på högskolan eller så… Hannas tankar 
avslöjar att den entreprenöriella chefsrollens innebörd inte utgör en naturlig del i unga männi-
skors liv och att det är därför svårt att få grepp om rollens innebörd utanför skola och utbild-
ning. Ur citatet skapas även en uppfattning om att den utbildning som ges i ämnet på gymna-
sienivå, inte är tillräcklig för att unga människor storskaligt ska våga inta denna chefsroll. 
 
 
5.4.2 Mer erfarenhet 
 
En andra dimension av viljan att lära mer nämndes av fyra respondenter. Denna dimension är 
Mer erfarenhet och innebär att unga människor vill införskaffa sig mer praktisk arbetslivser-
farenhet, innan de känner sig fullständigt redo att inta den entreprenöriella chefsrollen. Annas 
citat exemplifierar vad respondenterna ytterligare anser om dimensionens betydelse: Först 
skulle jag vilja skaffa mer erfarenhet och jobba hos någon annan. Sen efter det när jag ser 
hur det går till på riktigt och när jag känner mig säkrare, så skulle jag vilja starta eget… Er-
farenhet är viktigt, för att man inte vill att det ska gå fel… Annas tankar framtar åter riskerna 
med att bege sig in i något som unga människor upplever vara främmande. Citatet skapar 
samtidigt uppfattningen att arbetslivserfarenhet kan framställa den entreprenöriella chefsrol-
len mindre främmande. Effekten av detta påverkar sedan unga människors självsäkerhet inför 
ett framtida innehavande av rollen. En andra effekt som arbetslivserfarenhet genererar är att 
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unga människor genom ökad självsäkerhet även kan utveckla tron på den egna förmågan. Ur 
dessa föreställningar skapas således en uppfattning om att bristfällig arbetslivserfarenhet inte 
antas bidra till dessa två effekter med liknande villkor. 
 
 
5.4.3 Information om stöd 
 
Den tredje dimensionen av viljan att lära mer handlar om Information om stöd. Den innebär 
att respondenterna inte upplever att de har tillräcklig kunskap om olika former av stöd som 
erbjuds till unga entreprenörer. Tre av tio respondenter menar vidare att olika former av stöd 
är betydelsefullt. Vad respondenterna menar med detta är att stödet skulle kunna bidra till att 
unga människor kan erhålla mer kunskap om de uppgifter som den entreprenöriella chefsrol-
len medför. Cecilia är en av respondenterna som gav uttryck för den efterfrågan som finns 
kring stödet: Vi unga människor saknar information om vilka slags stipendier, bidrag eller 
möten som finns tillgängliga för att hjälpa oss... Jag vet verkligen inget om det här. Finns det 
sånt över huvud taget?... Om det skulle finnas så skulle man säkert bli mer sugen på att satsa 
också… Cecilias föreställningar bekräftar att det råder förvirring kring stödmöjligheterna som 
finns tillgängliga för unga entreprenörer. Dessutom framgår det tydligt att ökad information 
om olika stödmöjligheter skulle kunna möjliggöra att fler unga människor skulle uppfatta den 
entreprenöriella chefsrollen mer tilltalande. 
 
 
5.4.4 Fler förebilder 
 
En fjärde dimension som framhävs ur viljan att lära sig mer är Fler förebilder. Hälften av 
respondenterna nämnde att de skulle vilja stifta bekantskap med fler förebilder som skulle 
utgöras av andra entreprenörer. Hannas tankegångar om förebilder sammanfattar dessa fem 
respondenters föreställningar i följande: Man skulle behöva träffa fler spännande personer 
från näringslivet. Genom dem skulle man få ta del av andras erfarenheter och höra hur de 
trivs… Vidare nämner två av respondenterna att de inte enbart skulle vilja stifta bekantskap 
med entreprenörer som består av kända individer. Vad detta innebär beskriver Daniel i föl-
jande: … man vill ju också se att the girl next door kan bli framgångsrik… Man skulle säkert 
bli mer inspirerad till att följa deras fotspår då… Dessa uttalanden anger att förebilder kan 
användas både för att inspirera till och informera om den entreprenöriella chefsrollen. Vidare 
skapas intrycket av att unga människor inte enbart nöjer sig med vilka slags förebilder som 
helst, utan föredrar förebilder som de kan relatera till.  
 
 
5.5 Den avgörande affärsidén 
 
Den avgörande affärsidén är studiens femte och sista kategori och påvisar således studiens 
sista aspekt av studiens kärnkategori. Denna kategori har definierats ur följande frågor som 
inkluderats i studiens intervjuguide (Se bilaga 10.2): 7. Vilken del har den entreprenöriella 
chefsrollen för din framtid?; 8. Finns det något som ytterligare skulle öka dina möjligheter 
och/eller din vilja att bli din egen chef? Motivera. 
 
Samtliga av studiens tio respondenter är eniga om affärsidéns betydelse, då de menar att det 
måste finnas en orsak till varför de skulle inta denna chefsroll. Emmas berättelse sammanfat-
tar samtliga respondenters tankegångar kring affärsidéns betydelse i följande: Jag skulle mer 
än gärna göra valet och bli entreprenör! Men man kan ju liksom inte bara starta ett företag 
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och säga ”jag är min egen chef, nu är det klart”. Man måste ju först ha en bra affärsidé som 
man tror på för att kunna göra det… I uttalandet ges åter ett starkt intryck av att den entrepre-
nöriella chefsrollen upplevs som en tilltalande roll. Dock visar citatet att respondenterna har 
medvetenhet om att den entreprenöriella chefsrollen är en roll som går hand i hand med ent-
reprenörens affärsidé. Detta faktum bekräftas genom att samtliga tio respondenter varit ytterst 
noggranna med att klargöra att den entreprenöriella chefsrollen inte enbart kan intas för den 
själva chefsrollens skull.  
 
Respondenterna gav uttryck för två dimensioner som berör den avgörande affärsidén. Dessa 
dimensioner är: En tilltalande affärsidé; Planering av etablering. 
 
 
5.5.1 En tilltalande affärsidé 
 
Den första dimensionen som avspeglar den avgörande affärsidén är En tilltalande affärsidé. 
Samtliga tio respondenter nämnde dimensionen och menar att inte ens en bra affärsidé är till-
räcklig för att de ska vilja inta den entreprenöriella chefsrollen. Med det menas att affärsidén 
dessutom måste uppfattas vara tilltalande av den unga entreprenören. Bellas åsikt bekräftar 
detta i följande: Jag skulle inte tveka en sekund om jag hade en idé som var rolig! Vidare be-
lyser Billy betydelsen av att vara intresserad av den typen av verksamhet som affärsidén ska 
beröra. Han berättar om sina egna erfarenheter kring detta: Jag har varit intresserad av entre-
prenörskap sedan jag var 14-15 år. Redan då började jag och några kompisar driva en slags 
hobbyverksamhet… Det var ju jätte roligt för att vi var intresserade av det som vi höll på 
med. Dessa uttalanden som Bella och Billy gett uttryck för bekräftar att unga människor verk-
ligen värdesätter ett arbete som de kan trivas med. 
 
 
5.5.2 Planering av etablering 
 
En andra dimension som framtas vid föreställningar kring den avgörande affärsidén är Plane-
ring av etablering. Hälften av respondenterna berättade hur viktigt det är att planera etable-
ringen av sin affärsidé. Hur dimensionen kom i uttryck exemplifieras genom Bellas tankar 
kring detta: Jag skulle först vilja göra upp en affärsplan, en projektplanering, en branschana-
lys och flera marknadsundersökningar… Sen skulle jag vilja se till att jag har finansiering 
inför uppstarten... För säkerhetens skull gör man också upp en plan B ifall det inte skulle gå 
så bra för en... Citatet bekräftar att affärsidén inte bara kan etableras enbart på grund av att 
den vid första inblicken kan upplevas som en bra idé. Respondenterna anser således att ett 
flertal steg bör genomföras inför en etablering. Detta för att entreprenören ska bli säker på att 
affärsidén är tillräckligt bra. Ännu en gång bekräftas dessutom betydelsen av oförutsägbarhet. 
Med detta menas att den unga entreprenören alltid bör förbereda andra alternativa lösningar, 
ifall allt inte skulle gå enligt entreprenörens planer. 
 
 
5.6 Sammanfattning av resultat del 1  
 
Resultat del 1 anger detaljerade beskrivningar de fem kategorierna som avslöjar unga männi-
skors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. Dessa fem kategorier är: Självbe-
stämmande i arbetslivet; Oförutsägbarhet kring tid & pengar; Begränsad kunskap; Viljan att 
lära mer; Den avgörande affärsidén. Dessa påvisar fem olika aspekter av studiens kärnkate-
gori som presenteras utförligt i nästa kapitel (Se Resultat del 2). Resultatet uppger att unga 
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människor genom den entreprenöriella chefsrollen upplever självbestämmande i arbetslivet. 
Det innebär att unga människor får bestämma vad de ska arbeta med, vilka tider de vill arbeta 
på och hur de kan påverka sin personliga utveckling. Denna kategori framhäver de faktorer 
som främst motiverar unga människor till att inta denna chefsroll i större skala. Den entrepre-
nöriella chefsrollen har däremot även en mörkare sida. Det innebär att denna roll även bidrar 
till ett ensamt ansvar och oförutsägbarhet kring tid & pengar. Mer detaljerat innebär katego-
rin att den entreprenöriella chefsrollen medför många finansiella risker och begränsad fritid. 
Dessutom medför rollen att entreprenören på grund av oförutsägbara förhållanden inte alltid 
finner tid åt att upptäcka nya möjligheter. Dessa föreställningar påvisar således att unga män-
niskor även upplever att denna chefsroll medför vissa nackdelar. Ytterligare förståelse som 
kategorin genererar är att unga människor ofta på grund av dessa oförutsägbara förhållanden 
känner sig tvungna till att inneha ett arbete utöver den entreprenöriella chefsrollen.  
 
Resultatet påvisar även att unga människor har begränsad kunskap om rollens verkliga inne-
börd. Orsaken till detta beror främst på skola och utbildning. Det innebär att information om 
chefsrollen inte utgör någon märkbar del i undervisningen. Vidare upplever unga människor 
att ämnet introduceras på ett ointressant sätt, något som påverkar deras inspiration för vidare 
intresse för rollen negativt. Trots att respondenterna uppger förståelse för att det finns brister i 
skola och utbildning, visar de ändå viss medvetenhet kring det egna ansvaret för lärande. En 
andra orsak till den begränsade kunskapen beror på att entreprenörskap inte utgör en naturlig 
del i unga människors vardag. Detta bortsett från den entreprenöriella utbildningen. Unga 
människor känner således inte till andra unga entreprenörer, som kan bidra till ökad förståelse 
om den entreprenöriella chefsrollens verkliga innebörd. Konsekvensen av detta medför att 
unga människor inte känner sig redo att inta den entreprenörilla chefsrollen i större skala.  
 
Detta innebär dock inte att unga människor fullständigt förkastar den entreprenöriella chefs-
rollen som ett framtida alternativ i yrkeslivet. Anledningen till det beror på att unga männi-
skor fortfarande upplever att denna roll ändå är såpass attraktiv, att de på olika sätt vill lära sig 
mer om dess verkliga innebörd innan de i större skala kan tänka sig att inta den. Detta innebär 
således att unga människor på olika sätt har viljan att lära mer om den entreprenöriella chefs-
rollens verkliga innebörd. Det innebär att unga människor vill införskaffa vidare utbildning i 
ämnet, erhålla arbetslivserfarenhet och införskaffa mer information om olika former av stöd 
som finns tillgängligt för dem. En andra intressant upptäckt kring detta är respondenternas 
uppfattning av personlighetens betydelse, då de menar att entreprenörens drivkraft och riskat-
tityd påverkar synen på behovet av att lära sig mer om rollens verkliga innebörd. Studien på-
visar även att unga människor efterfrågar att få stifta bekantskap med förebilder som utgörs av 
andra unga entreprenörer. Detta eftersom att förebilder är viktigt för unga människor, då de 
vill ta del av förebildernas erfarenheter och erhålla ytterligare kunskap och inspiration. Unga 
människor anser vidare att det är viktigt att dessa förebilder liknar dem själva. Likheterna har 
betydelse eftersom att dessa ger unga människor bekräftelse på att även ”vanliga människor” 
kan klara av att hantera den entreprenöriella chefsrollen. 
  
Avslutningsvis menar unga människor att det är Den avgörande affärsidén som i slutändan 
bestämmer om de ska inta den entreprenöriella chefsrollen. Unga människor skulle således 
inte inta denna chefsroll enbart för själva rollens skull. Dock är inte affärsidén ensam heller 
tillräcklig. Med det menas att unga människor även anser att idén måste vara tilltalande. Unga 
människor värdesätter således att arbeta med något som de verkligen trivs med. Vidare visar 
resultatet att unga människor anser det vara viktigt att ha underlag för affärsidéns hållbarhet 
innan vidare etablering av den. 
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6. Resultat del 2 – Kärnkategorin & Den genererade mini-teorin 
 
 
I detta kapitel presenteras den andra delen av studiens resultat. Resultat del 2 börjar med att 
presentera en utförlig redogörelse av studiens kärnkategori som är kontroll. Det innebär mer 
detaljerat att kontroll är det centrala ämnet som respondenternas utsagor handlar om. Detta 
bekräftas genom att överse innehållet i de kategorier som presenterats i Resultat del 1, då 
kategorierna uppvisar fem olika aspekter av denna kontroll. I detta kapitel redogörs hur kon-
trollen kommer i uttryck under studiens fem kategorier. Efter redogörelsen presenteras sedan 
min mini-teori om unga människors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. 
Denna mini-teori presenterar de fyra relationer som binder samman de fem kategorierna. Det 
innebär att min mini-teori påvisar hur vägen till den entreprenöriella chefsrollen tenderar att 
se ut för unga människor, men även hur unga människor upplever att det är att inneha den 
entreprenöriella chefsrollen. Avslutningsvis ges en sammanfattning av detta kapitel. 
 
 

 
6.1 Kärnkategorin kontroll  
 
Den signifikanta gemensamma nämnaren som samtliga tio respondenter på ett eller annat sätt 
gett uttryck för under studiens resultat del 1, är relaterat till begreppet kontroll. Att kontroll 
sedan skulle komma att bli studiens kärnkategori bekräftades, när det allt tydligare började 
framgå att samtliga respondenter upplevde den entreprenöriella chefsrollen vara en roll i kon-
trollens tecken. Mer detaljerat innebär denna kärnkategori att analys av data resulterade i att 
fem olika aspekter av denna kontroll, som påvisats under resultat del 1, kunde definieras i 
respondenternas föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. Det alltså dessa fem 
aspekter: Självbestämmande i arbetslivet; Oförutsägbarhet kring tid & pengar; Begränsad 
kunskap; Viljan att lära mer; Den avgörande affärsidén som har utgjort grunden för att be-
greppet kontroll slutligen kunde definieras som studiens kärnkategori. 
 
Självbestämmande i arbetslivet är, som nämnts, studiens första kategori och påvisar den första 
aspekten av kontroll. Vad som menas med den första aspekten av kontroll, är att unga männi-
skor upplever att den entreprenöriella chefsrollen på olika sätt medför upplevelser av full kon-
troll.  
 
Oförutsägbarhet kring tid & pengar är, som nämnts, studiens andra kategori och påvisar där-
med studiens andra aspekt av kontroll. Denna andra aspekt av kontroll innebär att unga män-
niskor på olika sätt genom den entreprenöriella chefsrollen istället upplever att de inte har 
någon kontroll alls.  
 
Begränsad kunskap är, som nämnts, studiens tredje kategori och avslöjar därmed studiens 
tredje aspekt av kontroll. Den tredje aspekten innebär mer detaljerat att unga människor på 
grund av olika orsaker upplever att de har begränsad kontroll om den entreprenöriella chefs-
rollens verkliga innebörd.  
 
Viljan att lära mer är, som nämnts, studiens fjärde kategori och presenterar således den fjärde 
aspekten av kontroll. Den fjärde aspekten är dessutom en följd av studiens tredje aspekt. Mer 
detaljerat innebär detta att unga människor på olika sätt vill utöka kontrollen om rollens verk-
liga innebörd.  
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Den avgörande affärsidén är, som nämnts, studiens femte och sista kategori och påvisar såle-
des studiens femte aspekt av kontroll. Den sista aspekten av kontroll innebär att det i slutän-
dan är affärsidén som kontrollerar om unga människor ska inta den entreprenöriella chefsrol-
len. 
 
För att förenkla förståelsen för studiens kärnkategori, presenteras härmed en sammanfattande 
figur. Denna figur illustrerar studiens kärnkategori och dess fem kategorier.  
 
 

 
Figur 1: Kärnkategorin & dess fem kategorier. 

 
	  
6.2 Den genererade mini-teorin 
 
I detta avsnitt presenteras min mini-teori som förklarar de föreställningar som unga människor 
har kring den entreprenöriella chefsrollen. Syftet med mini-teorin att uppvisa de relationer 
som binder samman de fem kategorier som tidigare presenterats i denna studie. Relationerna i 
mini-teorin påvisar således hur kategorierna Självbestämmande i arbetslivet; Oförutsägbarhet 
kring tid & pengar; Begränsad kunskap; Viljan att lära mer; Den avgörande affärsidén 
hänger samman. 
  
Samtliga av dessa relationer som ska presenteras vidare i följande, har mer eller mindre 
kommit i uttryck i samband med att dessa fem kategorier har introducerats i studiens resultat 
del 1. Men för att både klargöra och styrka relationernas existens ska dessa ändå sammanfat-
tas kort under detta separata avsnitt.  
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Som givits möjlighet att uppmärksamma under presentationen av studiens fem kategorier i 
resultat del 1, har denna studie genererat förståelse för hur unga människor upplever att det är 
att inneha den entreprenöriella chefsrollen, samtidigt som studien har genererat förståelse för 
hur unga människor upplever att vägen till den entreprenöriella chefsrollen tenderar att se ut. 
De relationer som förklarar hur dessa föreställningar hänger samman, illustreras i Figur 2 
nedan med: A); B); C); D).  
 
 

 
 

Figur 2: Unga människors föreställningar  
kring den entreprenöriella chefsrollen. 

 
 
Presentationen av mini-teorin börjar med att beskriva hur vägen till den entreprenöriella 
chefsrollen tenderar att se ut enligt unga människor. Därför påbörjas presentationen av mini-
teorin längst upp i vänstra hörnet av Figur 2 med kategorin Begränsad kunskap. Som redan 
nämnts i studien, innebär kategorin att unga människor har begränsade föreställningar kring 
den entreprenöriella chefsrollens verkliga innebörd. Konsekvensen av detta är att många unga 
människor upplever att de inte är redo för att inta denna chefsroll i större skala.  
 
Däremot visade resultatet att unga människor upplever att den entreprenöriella chefsrollen är 
tilltalande, något som leder till att unga människor på olika sätt ändå vill utöka sina kunskaper 
om vad denna chefsroll egentligen innebär. Effekten av denna vilja leder unga människor till 
studiens andra kategori som är Viljan att lära mer. Detta innebär att studiens första relation 
existerar mellan kategorierna Begränsad kunskap och Viljan att lära mer. I Figur 2 illustreras 
denna relation med A). Denna relation påvisar således hur det första steget till ett innehavande 
av den entreprenöriella chefsrollen tenderar att se ut. 
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Som nämnts, är det i slutändan entreprenörens affärsidé som ändå avgör om unga människor 
väljer att inta den entreprenöriella chefsrollen. Dessa föreställningar leder till studiens andra 
relation som i Figur 2 illustreras med B). Det betyder att studiens andra relation existerar mel-
lan kategorierna Viljan att lära mer och Den avgörande affärsidén. Vad relationen innebär är 
att unga människor inte kommer att inta den entreprenöriella chefsrollen enbart för att de på 
olika sätt har utökat sina kunskaper om dess verkliga innebörd. Med det menas vidare att unga 
människor endast upplever att denna chefsroll är ett möjligt alternativ, om den unga entrepre-
nören samtidigt besitter en affärsidé. Det innebär vidare att denna relation påvisar hur det 
andra steget till ett innehavande av den entreprenöriella chefsrollen tenderar att se ut. 
 
Den tredje relationen som Figur 2 uppvisar är relationen mellan studiens tre resterande kate-
gorier, det vill säga mellan kategorierna Den avgörande affärsidén, Självbestämmande i ar-
betslivet och Oförutsägbarhet kring tid & pengar. I Figur 2 illustreras denna relation med C). 
Vad relationen innebär är att den avgörande affärsidén är den kategori, som slutligen leder till 
att unga människor får själva uppleva hur det är att inneha den entreprenöriella chefsrollen. 
Mer detaljerat innebär detta att unga människor på olika sätt får uppleva självbestämmande i 
arbetslivet, samtidigt som unga människor tvingas leva med olika oförutsägbara förhållandena 
kring tid och pengar.  Med andra ord är det denna relation som påbörjar presentationen av hur 
unga människor föreställer att det är att inneha den entreprenöriella chefsrollen. 
 
Studiens fjärde relation existerar därav mellan kategorierna Självbestämmande i arbetslivet 
och Oförutsägbarhet kring tid & pengar. I Figur 2 illustreras denna relation med D). Som 
nämnts under presentationen av föregående relation, förklarar denna relation endast hur det är 
att inneha den entreprenöriella chefsrollen. Eftersom att båda kategorierna upptar två åtskilda 
aspekter, innebär relationen vidare att den entreprenöriella chefsrollen har två sidor; Självbe-
stämmande i arbetslivet och Oförutsägbarhet kring tid & pengar. Att rollen innebär två sidor 
illustreras i Figur 2 med ”+”. 
 
 
6.3 Sammanfattning av resultat del 2 
 
När studiens tio unga respondenter fick ge uttryck för deras föreställningar kring den entre-
prenöriella chefsrollen, resulterade det i att kärnkategorin kontroll kunde definieras i data. Det 
innebär att unga människor upplever den entreprenöriella chefsrollen vara en roll i kontrollens 
tecken. Respondenterna gav uttryck för denna kontroll i form av fem olika aspekter som i 
studien fördelats under fem kategorier. Dessa kategorier är: Självbestämmande i arbetslivet; 
Oförutsägbarhet kring tid & pengar; Begränsad kunskap; Viljan att lära mer; Den avgörande 
affärsidén. Dessa presenteras mer utförligt i föregående kapitel, det vill säga under Resultat 
del 1. Hur kontrollen sedan kommer i uttryck ur dessa kategorier är genom upplevelser av full 
kontroll, upplevelser av att inte ha någon kontroll alls, upplevelser av begränsad kontroll, 
upplevelser av viljan att utöka kontrollen samt att det är affärsidén som kontrollerar om unga 
människor i slutändan ska välja att inta den entreprenöriella chefsrollen. Vidare presenteras 
min mini-teori som resonerats fram med hjälp av studiens fem kategorier. Denna mini-teori 
framhäver fyra relationer som binder samman kategorierna. De två förstnämnda kategorierna 
beskriver hur unga människor upplever att det är att inneha den entreprenöriella chefsrollen, 
medan de tre senare nämnda kategorierna istället påvisar hur unga människor upplever att 
vägen till den entreprenöriella chefsrollen tenderar att se ut.  
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7. Teoretisk referensram 
 
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Eftersom syftet med studien är att 
få fördjupad förståelse för unga människors föreställningar kring den entreprenöriella chefs-
rollen, berör samtliga erhållna teorier symbolisk interaktionism. Detta eftersom rollbegreppet 
utgör en betydelsefull del av denna teoretiska tradition. Teorierna är erhållna ur ”Symbolic 
Interactionism” av Joel M. Charon och ur ”Jaget och maskerna” av Erving Goffman. Orsa-
ken till varför just dessa teorier har valts till denna studie, beror på att dessa beskriver hur 
människor genom symbolisk interaktion förstår sig på en roll, bedömer ut en roll, intar en 
roll, spelar en roll, skapar ett intryck genom en roll, varför det finns roller i samhälle och 
arbetsliv samt vad som är skillnaden mellan en roll och det verkliga jaget. För att läsaren ska 
förstå bakgrunden till unga människors resonemang vad gäller denna entreprenöriella chefs-
roll, finns det således anledning att läsaren först tar del av de teorier som redan finns om 
roller. Redan i detta kapitel avslöjas därför de relationer som studiens resultat har med dessa 
redan existerande rollteorier. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av de redan existe-
rande rollteorierna. 
 
 

 
 
7.1 Roller, symboler & ökad förståelse 
 
Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som ökar förståelsen för all mänskligt handlande. 
Inom dess teoretiska tradition antas att den ökade förståelsen skapas genom insyn i andra 
människors tankar, upplevelser och handlingar, men även genom social interaktion. Vad som 
avgör hur mänsklig handling tolkas beror på den specifika situationen och den aktuella tid-
punkten för handlandet. Genom ökad förståelse skapar sig omgivningen sedan en egen före-
ställning om den handlande människan i fråga. Det innebär att omgivningen bedömer ut en 
roll åt den handlande människan utifrån de iakttagelser som omgivningen gör (Charon, 2009, 
ss.27-29).  
 
Förståelsen skapas genom användning av olika symboler som den handlande människan ger 
uttryck för genom den sociala interaktionen. All förståelse tolkar omgivningen med objektiva 
ögon. Det innebär att tolkningen inte är mer än omgivningens egna antaganden om hur den 
handlande människans verklighet egentligen ser ut (Charon, 2009, ss.43-46). Symboler är 
dessutom föränderliga över tid, då de har grund i människans förflutna, nutid och i männi-
skans framtida avsikter. Symbolerna har således formats under människans levnadstid och 
genom människans upplevda erfarenheter, men de har även formats utifrån den vilja och det 
förnuft som driver människan inför de framtida handlingarna. Det innebär att människan kan 
tilldelas nya roller på grund av att nya erfarenheter, ny förståelse, vilja och förnuft förändrar 
hur den människan kommer att agera i framtiden. Omgivningen kan på detta sätt lära och dra 
nytta av den handlande människans erfarenheter (Charon, 2009, ss.73, 107-111).  
 
Med symbolernas hjälp kan omgivningen således emotionellt sätta sig in i den handlande 
människans roll, exempelvis i samband med att den handlande människan delar med sig av 
sina tankar och känslor. Det innebär att andra människor kan sätta sina egna liv i relation med 
den handlande människans, något som även påverkar identifieringen av den roll som bedöms 
åt människan. Med symbolerna ges omgivningen även möjlighet att omdefiniera symbolerna 
utifrån de egna erfarenheterna. När symbolerna omdefinieras på detta sätt kan den handlande 
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människans roll bli begriplig för även andra människor. Detta trots att andra människor inte 
själva fått erfara samma upplevelser (Charon, 2009, ss.43-46).  
 
För att det ska var möjligt att öka förståelsen för andra människor genom att sätta sig in i de-
ras roller, måste den som vill öka sin förståelse även inneha förståelse över det egna självet. 
Det innebär således att den som vill öka sin förståelse måste först utgå från sig själv, det vill 
säga från sina egna handlingar, sitt eget förstånd och de symboler som denne själv använder i 
social interaktion (Charon, 2009, s.104). Skulle människor istället helt avstå från att någonsin 
sätta sig in i andra människors roller, skulle deras egna omedvetna handlingar tas förgivna. 
Det innebär att människor varken skulle förstå andra människors handlingar eller öka förståel-
sen om sig själva och om de roller som de själva tilldelats (Charon, 2009, s.64).  
 
Människan använder alltså inte symboler endast för att öka förståelse för andra, utan även för 
att öka sin förståelse om sig själv och sin egen roll (Charon, 2009, s.104). Den ökade förståel-
sen för all mänskligt handlande är viktigt, eftersom det aktiva mänskliga tänkandet som krävs 
för ökad förståelse ytterligare utökar det mänskliga förståndet. Det leder till att den handlande 
människan både kan utveckla sin egen roll och genom medvetna handlingar öka kontrollen 
över den (Charon, 2009, ss.92-95, 110-111). För att kunna utöka kontrollen över sin egen roll 
måste den handlande människan även ingå i social interaktion med sig själv. Genom interakt-
ionen är den handlande människan därmed både ett subjekt och ett objekt. Det innebär att 
människan ges möjlighet att reflektera över och ifrågasätta sitt eget handlande. Dessutom in-
nebär det att människan kan förhandla med sig själv angående sina framtida handlingar (Cha-
ron, 2009, ss.71-72, 78).  
 
Som resultatet i denna studie framför, är det tydligt att unga människor på grund av olika or-
saker upplever att de har Begränsad kunskap om den entreprenöriella chefsrollens verkliga 
innebörd. Detta framgick då majoriteten av respondenterna upplevde att det var svårt att ut-
veckla vidare föreställningarna kring denna roll. Detta relaterar jag till dessa teorier, då per-
spektivet anser att människor erhåller ökad förståelse för roller genom social interaktion (Cha-
ron, 2009, ss. 27-29), något som respondenterna däremot inte haft möjlighet till. Detta ef-
tersom att de saknar kännedom om andra unga entreprenörer i deras bekantskapskrets, bortsett 
från de ungdomar som de har fått stifta bekantskap med genom den entreprenöriella utbild-
ningen. Respondenterna menar vidare att de enbart kunde grunda föreställningar ur egna erfa-
renheter. Teorier om symbolisk interaktionism förklarar härmed varför det är svårt för unga 
människor att begripa den verklighet eller de föreställningar som andra unga entreprenörer 
upplever. På detta vis ges även förståelse för varför unga människor inte har lyckats att ut-
veckla ytterligare föreställningar om den entreprenöriella chefsrollens verkliga innebörd.  
 
Nio av tio respondenter menar vidare att de på olika sätt har Viljan att lära mer om den entre-
prenöriella chefsrollens verkliga innebörd. Det vill de dessutom hinna göra innan de känner 
sig redo för att inta rollen i större skala. Detta resultat kan jag relatera till teorin som menar att 
symbolerna är föränderliga över tid (Charon, 2009, s. 73). Med det menar jag att unga männi-
skor visar medvetenhet om att nya erfarenheter och kunskaper kan bidra med tydligare före-
ställningar om den entreprenöriella chefsrollens verkliga innebörd, något som vidare kan för-
ändra hur de ser på denna chefsroll. Tillsammans bekräftar resultatet och teorin att det ligger 
något i det faktum att människor ökar förståelsen genom social interaktion.  
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7.2 Skådespelarrollen & skapandet av intryck 
 
En andra orsak som leder till att människor intar roller beror på att de medvetet vill kontrol-
lera de intryck som omgivningen ska tolka. Med det menas att den handlande människan age-
rar som en skådespelare inför den publik som denne vill övertyga (Goffman, 2009, s.9). När 
människans syfte är att skapa ett intryck genom den roll som denne medvetet intar, väljer 
människan då även medvetet vilka symboler som ska vara med och manipulera detta intryck. 
Det intryck som sedan formas av skådespelaren tolkas av den åskådande publiken under ett 
rollframträdande. Inför detta rollframträdande har skådespelaren sedan noga förberett hand-
ling och manus till (Goffman, 2009, s.23). Det är sedan publikens uppgift att bedöma den 
trovärdighet som rollen tillför. Samtliga symboler som kommer i uttryck under skådespelet 
bidrar därmed till rollvärderingen (Goffman, 2009, s.17). Om skådespelaren använder de 
medvetet utvalda symbolerna felaktigt, finns en risk att publiken feltolkar skådespelarens av-
sikter. Om symbolerna istället används motsägelsefullt eller osammanhängande kan skådespe-
larens roll avslöjas (Goffman, 2009, s.51). Alla gånger går det dock inte att avgöra om skåde-
spelaren spelar en akt eller om den framförda scenen faktiskt är sann. Med det menas att skå-
despelaren ofta själv kan vara övertygad om den utspelade rollens trovärdighet. Många gånger 
har dock den medvetet handlande människan vetskap om att allt egentligen rör sig om ett skå-
despeleri och att denne egentligen inte uppfyller de förväntningar som rollen medför. Att 
människan väljer att utöva rollen trots denna medvetenhet är däremot inget ovanligt (Goff-
man, 2009, s.25).  
 
Varför det är värt att uppmärksamma teorier om skådespeleri i denna studie beror på att studi-
ens respondenter inte har uppvisat att de skulle associera den entreprenöriella chefsrollen med 
skådespeleri. Detta påtalar att resultatet av denna studie visar belägg för att det finns anled-
ning att ifrågasätta de redan existerande rollteorierna och därmed även komplettera den tidi-
gare teoribildningen med ny insyn. På vilket sätt denna kritik samt komplettering kommer i 
uttryck, presenteras dock först i kapitlet för diskussion (Se kapitel 8.3). 
 
 
7.3 Roller i samhälle & arbetsliv 
 
Bakgrunden till varför människan medvetet väljer att inta en roll och manipulera symboler 
beror på att samhället utformat ideal och värderingar som människor antas leva upp till. Skå-
despelaren vill därför kunna övertyga sin publik om att denne lever upp till de förväntningar 
som samhället utformat (Goffman, 2009, s.39). När det istället gäller ett yrke eller status i 
arbetslivet, är rollen utformad för att uppnå ett specifikt syfte i en organisation (Goffman, 
2009, s.71). Arbetsroller kan både vara tydligt beskrivna eller mindre tydliga och de måste 
nödvändigtvis inte stämma överens med den roll som människan intar efter arbetstid. Varför 
människor väljer att inta roller i yrkeslivet beror på det ansvar som ofta tillkommer för speci-
fika arbetsuppgifter. Vissa yrkesroller medföljer dessutom ett rykte som den handlande män-
niskan förväntas leva upp till (Goffman, 2009, ss.37-38). Att roller medföljer olika yrken in-
nebär således att skådespeleri även förekommer på de arbetsrelaterade miljöerna. Det innebär 
exempelvis att företagets chef inte nödvändigtvis besitter den kompetens som denne förväntas 
inneha. Det innebär att chefen i fråga kan under chefsrekryteringen ha fått sitt arbete genom 
effektiv hantering av symbolerna. Detta exempelvis genom att klä sig som en chef förväntas 
(Goffman, 2009, s.48). 
 
Dessa teorier kan jag relatera till studiens kategori Viljan att lära mer. Hur jag relaterar detta 
till studiens resultat beror på att den entreprenöriella chefsrollen historiskt sett är en ny möj-
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lighet för samhällets unga människor. Vad jag vill framföra med detta är att teorin förklarar 
orsaken till varför unga människor upplever att de vill utbilda sig och utöka erfarenheterna 
innan de kan bli redo för att inta den denna chefsroll i större skala. Detta eftersom det kan 
tänkas att utbildning och erfarenhet traditionellt sett utgör naturliga delar när det kommer till 
olika yrken i arbetslivet. Dessa teorier kan därför även förklara att denna vilja kan ha grund i 
samhällets gamla normer. Detta för att normerna på något vis kan sända signaler om att unga 
människor inte kan hantera en såpass krävande roll, särskilt utan någon vidare utbildning eller 
några vidare erfarenheter.  
 
 
7.4 Rollgestalter & aktörer 
 
Enligt Goffman (2009, ss.218-219) saknar många människor kunskap om roller och deras 
faktiska innebörd. Det innebär att människor inte förstår skillnaden som finns mellan rollge-
stalter och jaget hos människorna. I samhället upplevs rollgestalter vara detsamma som en 
förutbestämd kroppsdel eller något som identifierar den handlande människans sanna jag. 
Många ser således ingen skillnad på jaget hos den handlande människan och den roll som 
denne för stunden agerar. De människor som delar denna uppfattning kallas för aktörer. Då de 
betraktar roller och jaget som en och samma ting, vill de lära sig allt som finns att lära om 
specifika roller innan de själva vågar eller vill inta dem. Detta exempelvis genom utbildning. 
Bakgrunden till detta är aktörernas oro för att misslyckas med de förväntningar som rollen 
medför. På grund av den bristande kunskapen om roller, förstår aktörerna inte betydelsen av 
att medvetet manipulera symboler. Aktörerna har heller inte förstått att det är omgivningen 
som åskådar den handlande människan och är den part som i slutändan bedömer ut rollen. Det 
är således inte rollen som påverkar människan till att tänka och handla på ett specifikt sätt, 
utan istället människans handling som påverkar rollen (Goffman, 2009, ss. 218-219). 
 
Även teorierna kring detta kan relateras till de resultat som denna studie har genererat. Dock 
påvisar resultatet i denna studie att det finns anledning att ifrågasätta teorierna kring detta. 
Därav ska relationen mellan studiens resultat och dessa teorier istället framföras utförligt un-
der kapitlet för diskussion (Se kapitel 8.3). 
 
 
7.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Då syftet med studien är att få fördjupad förståelse för unga människors föreställningar kring 
den entreprenöriella chefsrollen, handlar teorierna i detta kapitel om symbolisk interaktionism 
och roller. Det beror på att roller utgör en central del i att öka förståelsen för all mänsklig 
handling. Genom kommunikation och användning av symboler skapar omgivningen föreställ-
ningar om den handlande människan och bedömer sedan en roll åt denne. Vidare kan förstå-
else ökas genom att omgivningen emotionellt sätter sig in i den handlande människans roll. 
Detta kräver dock att den som vill öka förståelse även har förståelse för sin egen roll. Genom 
att inta andras roller ökar dock inte förståelsen endast för andras roller. På detta sätt ökar dess-
sutom förståelsen ytterligare för den egna rollen. Då symboler är föränderliga över tid, inne-
bär det att nya erfarenheter och ökad förståelse kan ändra uppfattningar om roller. Dessutom 
intar människor ofta roller medvetet genom skådespeleri. Det sker när människor vill kontrol-
lera det intryck som andra ska tolka. I andra fall kan samhällets normer eller arbetslivet kräva 
att människor intar vissa roller. Avslutningsvis finns det skillnad mellan att spela en roll och 
mellan jaget hos människorna. Däremot är det en skillnad som människor i samhället tenderar 
att förbise.  
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8. Diskussion 
 
 
I detta kapitel presenteras en diskussion om denna studie. Kapitlet börjar med att diskutera 
studiens syfte, metod och forskarens roll. Sedan diskuteras studiens resultat i relation till 
både tidigare forskning samt studiens teoretiska referensram. Diskussionen avslutas sedan 
med att presentera två förslag på framtida forskning.  
 
 
 
8.1 Diskussion av syfte, metod och forskarens roll  
 
Jag har uppfyllt syftet med denna studie genom att jag har presenterat att kontroll är den signi-
fikanta gemensamma nämnaren som präglar unga människors föreställningar kring den entre-
prenöriella chefsrollen. Det betyder att unga människor upplever att denna roll är en roll i 
kontrollens tecken. Kontrollen kommer i uttryck genom följande fem aspekter av kontrollen: 
Självbestämmande i arbetslivet; Oförutsägbarhet kring tid & pengar; Begränsad kunskap; 
Viljan att lära mer; Den avgörande affärsidén. Dessa kategorier är dessutom relaterade till 
varandra, vilket har bekräftats i min mini-teori som vidare beskriver både hur vägen till den 
entreprenöriella chefsrollen tenderar att se ut för unga människor och hur unga människor 
upplever att det är att inneha denna chefsroll. Att jag med framgång har uppfyllt syftet med 
denna studie, innebär det att jag har tillämpat rätt metod för dess utförande. 
 
Vad gäller generering av teorier finns det inom Grundad teori tre kriterier att utgå från. Te-
orins relevans syftar till att avgöra om teorin uppfyller syftet med studien. Det innebär att 
respondenterna har fått ge uttryck för de föreställningar vilka de själva anser vara av bety-
delse. Forskarens förutbestämda idéer om dessa föreställningar ska således inte styra respon-
denternas svar. Vidare innebär detta kriterium att teorin även upptar de relevanta begrepp som 
kodats ur data (Hartman, 2001, s.54). Kravet för relevans har uppfyllts, då samtliga intervju-
frågor har varit öppna och därav inte påverkat respondenterna i deras resonemang. Det inne-
bär vidare att relevanta begrepp har definierats ur data och kodats om till kategorier som jag 
sedan framställt min mini-teori med. Jag har dessutom provat denna mini-teori på responden-
terna och samtliga godkände dess innehåll. 
 
Med teorins funktion menas att teorin måste fungera i verkligheten. Detta krav uppfylls när 
teorin verkligen är genererad ur de data som forskaren förutsättningslöst insamlat och när 
relationerna som beskrivs i teorin uppvisar begriplighet (Hartman, 2001, ss.54-55). Min mini-
teori har uppfyllt detta krav, då jag både har beskrivit kategorierna i studien och tolkat de re-
lationer som existerar dem emellan. Vidare uppfyller mini-teorin en vetenskaplig- och två 
praktiska funktioner. Den vetenskapliga funktionen är att mini-teorin fyller en lucka i den 
tidigare forskningen, då ämnet sedan tidigare har varit outforskat. Den första praktiska funkt-
ionen är istället att mini-teorin ger möjligheter till ökad insyn i hur unga människor resonerar 
kring den entreprenöriella chefsrollen. Den kan således användas som en mall för att avläsa 
vad som förväntas krävas för att en ung människa ska inta rollen. Den andra praktiska funkt-
ionen är att mini-teorin kan användas vid utformningen av nya initiativ som på olika sätt ska 
påverka unga människors framtida föreställningar kring rollen. Detta exempelvis genom nya 
politiska beslut som kan användas för att utöka förståelsen om rollens verkliga innebörd.  
 
Modifiering innebär att teorin måste kunna utvecklas och förändras. Detta krav uppfylls ef-
tersom att samhället utvecklas och förändras, men även eftersom människors verklighet är 
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ständigt i förändring. Det innebär att det ständigt finns behov av ny data som måste intas, tol-
kas och anpassas efter förändringarna. Det är viktigt eftersom att teorin på detta sätt kan bibe-
hålla både sin relevans och sin funktion (Hartman, 2001, s.55). Min mini-teori är modifierbar 
då den skapats ur ett begränsat antal respondenter. Det finns således utrymme för vidare data-
insamling och ytterligare perspektiv om den entreprenöriella chefsrollen. Dessutom kan mini-
teorin modifieras genom att studera samma respondenter vid ett senare tillfälle, exempelvis 
efter att de fått möjlighet att utöka kunskaperna om rollens verkliga innebörd.  
 
Det finns ingen anledning att varken reproducera eller generalisera en grundad teori då teorin 
enbart gäller för den specifika gruppen som undersökts (Hartman, 2001, ss.53-54). Jag vill 
ändå påstå att min mini-teori har en viss generaliserbarhet, då respondenterna påvisar sprid-
ning i egenskaperna ålder, kön, gymnasieprogram och nationalitet. Att samtliga respondenter 
på ett eller annat sätt sedan har gett uttryck för kategorierna och de relationer som binder dem 
samman, styrker detta påstående ytterligare. Vad gäller forskarens roll vid kvalitativ forsk-
ning, är denna av betydelse. Detta då det är forskarens subjektiva tolkningar som i slutändan 
tyder resultatet. Kritiken mot detta är att forskaren omedvetet kan råka fokusera på det som 
denne själv anser vara viktigt (Bryman, 2011, ss.368-369). Trots denna risk har jag, som 
nämnts, arbetat förutsättningslöst under hela min forskningsprocess. Detta då jag inte har valt 
eller läst teorier eller fördjupat mig i den tidigare forskningen förrän efter att jag avslutat både 
insamling och analys av data. Jag har heller ingen kunskap om eller erfarenhet av den entre-
prenöriella chefsrollen, då jag personligen inte har haft denna roll.  
 
 
8.2 Diskussion av tidigare forskning 
 
Då studien behandlar ämnet chefskap har kapitlet för tidigare forskning presenterat forskning 
om både den icke-traditionella chefsrollen och den traditionella chefsrollen. Detta eftersom 
denna nya icke-traditionella chefsroll som denna studie har haft i syfte att studera är ett out-
forskat område som tidigare inte uppmärksammats i andra studier. Det innebär därför att 
denna studie har bidragit med ny förståelse och därmed även fyllt en lucka i entreprenörskaps-
forskningen. Vad gäller studiens resultat finns det många likheter med den tidigare forskning-
en som berör den icke-traditionella chefsrollen, samtidigt som studiens resultat har påvisat att 
unga människor upplever att det finns skillnader mellan den entreprenöriella chefsrollen och 
den traditionella chefsrollen. Detta är en intressant upptäckt, då en jämförelse av all presente-
rad tidigare forskning ändå påvisar att den traditionella chefsrollen och den icke-traditionella 
chefsrollen på många sätt liknar varandra. Exempelvis påvisar forskning att en traditionell 
chef på olika sätt förväntas att ta ett stort ansvar (Mintzberg, 1972). En intressant upptäckt 
som denna studie genererat kring detta är att respondenterna inte anser att den traditionella 
chefsrollen medför likande ansvar som den entreprenöriella chefsrollen gör, eftersom att den 
traditionella chefen inte äger det företag som denne arbetar för. Dessa föreställningar motsä-
ger dock den tidigare forskningen, då studier visar att en traditionell chef har ett mycket stort 
ansvar för många olika uppgifter (Mintzberg, 1972). Detta får mig att undra om det endast är 
unga människor som upplever skillnader av dessa slag mellan chefsrollerna? Om det är så, 
vad säger då denna studie om unga människor som förväntas bli ansvarsfulla entreprenörer?  
 
Som nämnts, har studiens resultat visat många likheter med den tidigare forskningen gällande 
den icke-traditionella chefsrollen. Vad som dock är av intresse att diskutera är främst de få 
skillnader som resultatet framtar och de nämnvärda relationer som kompletterar den tidigare 
forskningen. En första skillnad är den som Mueller et al. (2012) presenterar inom temat Att 
vara entreprenör. Forskarna menar att entreprenören medvetet väljer att ansvara för de upp-
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gifter som anses mest krävande. Detta trots att entreprenören hamnar i en påfrestande situat-
ion. I denna studie upplever respondenterna dock inte att detta ansvar kan liknas vid en val-
möjlighet. Detta betyder att unga entreprenörer uppfattar ett större behov av kontroll än de 
andra - mer ”äldre” entreprenörerna. Vad istället gäller tidigare forskning som behandlar Mo-
tiv till entreprenörskap uppvisar resultatet även där en markant skillnad som inte stämmer 
överens med tidigare forskning (Hechavarria et al., 2012; Poschke, 2013). Med det menas att 
respondenterna aldrig frivilligt skulle inta den entreprenöriella chefsrollen enbart för affärs-
idén skull, då respondenterna anser att det är viktigt att affärsidén ska vara tilltalande. Unga 
människor upplever således att de har en större valfrihet när det kommer till alternativet att bli 
entreprenörer, i jämförelse med mer ”vuxna människor”.  
 
Tidigare forskning kring temat Entreprenörens framgångsfaktorer uppvisar istället en relation 
som kompletterar den tidigare forskningen. Den innebär att några av respondenterna påpekade 
att de skulle vilja stifta bekantskap med andra unga entreprenörer som kan agera som deras 
förebilder. Vad respondenterna vidare menar är att de vill få bekräftat att människor som inte 
är mer märkvärdiga än respondenterna själva, har klarat av att hantera den entreprenöriella 
chefsrollen. Detta kan relateras till studien av Grossman et al. (2010), då forskarna menar att 
kommunikation kan hanteras mer effektivt om aktörerna i nätverket har liknande interperso-
nella egenskaper. Denna studie har således bekräftat att betydelsen av interpersonella egen-
skaper viktigt, även i andra sammanhang, än enbart vid nätverkande med andra entreprenörer. 
En andra komplettering som denna studie bidrar med till forskningen berör kategorin Viljan 
att lära mer. Detta då hela nio av tio respondenter har varit tydliga med att framföra att de vill 
utöka kunskaperna kring den entreprenöriella chefsrollens verkliga innebörd, innan de i större 
skala vill inta rollen. I samband med detta nämnde samtliga respondenter även betydelsen av 
en viss typ av personlighet, vilket jag påstår utgör den kompletterande delen. Det innebär att 
entreprenören genom personligheten inte behöver känna lika stort behov av att på olika sätt 
utöka kunskaperna om rollens verkliga innebörd. Detta kan relateras till studierna av både 
Ahn (2010) och Childers (2011), då de istället menar att människor som besitter en riskattityd 
har större sannolikhet att bli entreprenörer. Den tidigare forskningen har således tillsammans 
med studiens resultat bekräftat betydelsen av utbildning och attityder för entreprenörskapet. 
Vad denna studie däremot har bidragit med alldeles ny förståelse kring är att de människor 
som inte känner detta behov av utbildning, istället besitter en högre grad av riskattityd.  
 
 
8.3 Diskussion av teoretisk referensram 
 
Då syftet med denna studie har varit att fördjupa förståelsen för unga människors föreställ-
ningar kring den entreprenöriella chefsrollen, har studiens teoretiska referensram behandlat 
teorier om roller. Jag har funnit många likheter mellan studiens resultat och de redan existe-
rande rollteorierna, något som redan presenterats under kapitel 7. Denna studie har dock påvi-
sat att det finns två faktorer värda att diskutera ytterligare, då rollteorierna måste ifrågasättas 
och därmed även kompletteras. Till att börja känner hela nio av tio respondenter, som nämnts, 
ett starkt behov av att utforska den entreprenöriella chefsrollen ytterligare innan rollen ska 
intas i större skala.  Detta kan relateras till Goffman (2009, ss. 218-219), då han upplyser att 
människor tenderar att förbise den skillnad som finns mellan att vara rollgestalt och det verk-
liga jaget. Som Goffman menar, förbises denna skillnad även av dessa nio respondenter. 
Goffman (2009, ss.218-219) menar vidare att konsekvensen av denna förvirring är just viljan 
att kontrollera rollen med olika metoder, något som kan relateras till Viljan att lära mer. Detta 
leder mina tankar åter till skola och utbildning, då det kanske enbart är unga människor som 
tenderar att förbise skillnaden på en rollgestalt och jaget? Kanske är de vuxna lärarna med-
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vetna om att det egentligen inte handlar om att lära sig att hantera själva rollen, då lärarna 
lägger fokus på att utbilda andra viktiga faktorer som berör entreprenörskapet? Om så är fal-
let, kan dock inte besvaras i denna studie. Detta eftersom att Goffmans teori (2009, ss. 23-25) 
om skådespeleri leder till att diskussionen måste ifrågasättas ytterligare. Som nämnts, innebär 
denna teori att människor medvetet intar roller för att skapa intryck (Goffman, 2009, ss. 23-
25), men som även nämnts, påvisar denna studie dock inga associationer mellan den entrepre-
nöriella chefsrollen och skådespeleri. Vad resultatet istället presenterar är att denna chefsroll 
medför att det är svårt att alltid se skillnad på fritid och arbetstid. Detta faktum är den faktor 
som således kompletterar de existerande rollteorierna. Detta eftersom att det inte är möjligt att 
se någon skillnad mellan en rollgestalt och jaget i samband med just den entreprenöriella 
chefsrollen. Då unga människor upplever att de aldrig riktigt kan släppa taget om denna krä-
vande chefsroll, är det därför inte förvånansvärt att de inte heller ser skillnad på sin arbetsroll 
och den roll som definierar dem utanför entreprenörskapet. Detta bekräftar åter det faktum att 
den entreprenöriella chefsrollen är en roll i kontrollens tecken. 
 
 
8.4 Förslag på framtida forskning 
 
Mitt första förslag på framtida forskning är att genomföra en studie som liknar mitt bidrag. 
Dock menar jag att urvalet istället ska riktas mot en äldre urvalsgrupp. Orsaken till varför jag 
anser att det vore av intresse att studera detta vidare, beror på att unga människors föreställ-
ningar kring den entreprenöriella chefsrollen inte visade sig vara av särskild bred karaktär. 
Genom att studera äldre människor som troligtvis varit ute i arbetslivet en längre tid, i jämfö-
relse med en grupp unga människor i 17-22 års ålder, tror jag att vidare förståelse kan genere-
ras vad generellt gäller icke-traditionellt chefskap. Ett andra förslag är att pröva min mini-
teori som presenterar unga människors föreställningar kring den entreprenöriella chefsrollen. 
Det vore intressant att undersöka vidare om denna mini-teori, eller några av dess delar är gäl-
lande för de unga människor som redan innehar denna roll i större skala. En sådan studie 
skulle kunna bidra med ökad förståelse för den betydelse som kontrollen har för denna roll. 
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göra källornas ursprung har kapitlet fördelats under tre rubriker. Dessa rubriker är: Böcker; 
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10. Bilagor 
 
 
I detta kapitel redovisas de bilagor som inkluderats i studien. Den första bilagan är det 
missivbrev som respondenterna skulle ta del av och godkänna innan intervjuerna påbörjades. 
Den andra bilagan är den intervjuguide som använts under studiens samtliga intervjuer. Av-
slutningsvis presenteras två bilagor som består av de två figurer som resonerats fram ur re-
sultatet. Den första figuren är dock endast en sammanfattande figur. Den illustrerar studiens 
kärnkategori och dess fem kategorier. Den andra figuren presenterar min mini-teori, det vill 
säga relationerna som existerar mellan kategorierna. Denna förklarar således unga männi-
skors föreställningar kring hur det är att inneha den entreprenöriella chefsrollen och hur 
vägen till denna chefsroll tenderar att ser ut.  
  
 
 
10.1 Missivbrev 
 
Mitt namn är Jenna Burtsov och jag läser ett magisterprogram på Mälardalens högskola. Jag 
ska skriva min magisteruppsats i arbetslivsvetenskap och letar nu efter respondenter som ska 
medverka i min uppsats. Detta brev riktas därför till dig som tillfrågats om medverkan till en 
intervju. Syftet med intervjun är att få tillgång till information om de föreställningar som ni 
unga människor har kring den entreprenöriella chefsrollen.  
 
Det som sedan framkommer under intervjun kommer att utgöra en del av det data som ska 
presenteras i studiens resultat. Intervjun förväntas att ta cirka 60 minuter och den kommer att 
bandas in. Innan vi påbörjar intervjun vill jag att du muntligt bekräftar att du tillåter mig att 
använda intervjun i min studie. 
 
Självklart är din medverkan frivillig och du har rätt att avbryta intervjun eller avböja från att 
besvara specifika frågor. Du har även rätt att ångra din medverkan till studien enda fram till 
studiens slutförande.  
 
Det bandade materialet ska inte spridas vidare och när väl studien är färdig ska all data rade-
ras. Materialet ska heller inte att användas för kommersiella syften, utan endast som ändamål 
för denna studie. 
 
Vidare kommer data tolkas samt citeras, men ditt deltagande kommer självklart att vara ano-
nymt då ditt riktiga namn kommer att ersättas med ett kodnamn. Däremot kommer uppgifter 
om dig och din bakgrund kort att presenteras. Detta sker dock på ett diskret sätt, så att varken 
din medverkan eller ditt bidrag till studien går att spåra eller avslöjas. 
 
 
Har du några frågor gällande studien, hänvisar jag dig till att ta kontakt med mig 
jbv08001@student.mdh.se eller min handledare Jonas Lindblom jonas.lindblom@mdh.se via 
e-post.  
 
Vid färdigställd och examinerad studie får du självklart ta del av studien vid önskemål.  
Tack för din medverkan. 
 
Med vänlig hälsning Jenna Burtsov 
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10.2 Intervjuguide 
 
 
Kön: 
Ålder:  
Nationalitet: 
Utbildning: 
Går nu/har nyligen gått en entreprenöriell utbildning:  
 
 
 

1. Vad innebär det enligt dig att bli sin egen chef? 
 

2. Hur blev du intresserad av entreprenörskap?  
 

3. Har du varit intresserad av entreprenörskap tidigare i livet?  
 

4. Känner du någon i din omgivning som är entreprenör?  
 

5. Vilka för- och nackdelar tänker du att det finns i att vara sin egen chef? 
 

6. Skulle du föredra att vara chef på någon annans företag eller att vara chef för ditt eget 
företag? Motivera. 

 
7. Vilken del har den entreprenöriella chefsrollen för din framtid? 

 
8. Finns det något som ytterligare skulle öka dina möjligheter och/eller din vilja att bli 

din egen chef? Motivera. 
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10.3 Figur 1: Kärnkategorin & dess fem kategorier  
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10.4 Figur 2: Unga människors föreställningar kring den entreprenöriella 
chefsrollen 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 


