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Problembakgrund

Precis som många andra EU-länder är Sverige mitt i en utveckling av
tjänstesektorn och en minskning av industrisektorn. Detta ställer nya krav
på människor för framtida arbetsmarknaden. Ett sätt att bemöta detta är
genom utbildning och stöd till entreprenörskap. Personer som kommer
från en bakgrund med företagande föräldrar startar oftare företag och i
synnerhet män. I Sverige tenderar unga människor att flytta från mindre
orter till större städer. Detta kan innebära att mindre studieorter går miste
om humant kapital om de inte lyckas attrahera de utexaminerade
studenterna till att stanna.

Problemformulering - Vilken attityd har utexaminerade EBD-studenter till att starta företag och
var väljer de att bosätta sig?

Syfte

- Att få en fördjupad bild över hur många utexaminerade EBD-studenter
som blir företagare och var de väljer att bosätta sig.

Metod

I denna rapport angreps forskningsproblemet med utgångspunkt i teorin.
De delar av teorin som ansågs intressantast byggdes vidare med olika
hypoteser som ställdes mot verkligheten. Angreppssättet för att närma sig
den empiriska verkligheten kan därför beskrivas som deduktiv. I denna
undersökning representeras verkligheten genom en undersökning av
utexaminerade EBD-studenter på Linnéuniversitetet. De utexaminerade
studenterna valdes ut för att undersöka om entreprenörskapsstudenterna
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avviker i sitt företagarmönster mot övriga Sverige. Efter datainsamlingen i
form av telefonintervjuer analyserades svaren som ställdes emot statistik
främst från GEM-forskningen och Entreprenörskapsbarometern.

Teori

I den teoretiska referensramen presenteras statistik om i vilken
utsträckning svenskar är företagare. Dessutom beskrivs generella
beteenden hos företagande vad gäller kön och urbanisering.

Analys

Analysen har genomförts genom statistik och vetenskapliga artiklar som
berör företagande i Sverige. Detta har analyserats mot statistik från
telefonintervjuerna med de utexaminerade studenterna. Populationens svar
på frågor i intervjun har bildat variabler som sammanställts till statistik i
tabeller i empirikapitlet.

Slutsats

- Av de antal kvinnor som gick EBD-utbildningen har 41 procent av
kvinnorna ett entreprenöriellt engagemang, medan männen på EBD ligger
på 36 procent, vid jämförelse av respektive kön för sig.
- Bland utexaminerade EBD-studenter är den totala andelen företagare, de
som bedriver större verksamhet samt haft utdelning i mer än 3 månader,
13 procent. Genomsnittet i Sverige för personer mellan 18 och 35 år är 4,9
procent. Det betyder att det är vanligare att EBD-studenter startar företag
än genomsnittet i Sverige
- De studenter som bedriver större verksamheter har oftare företagande
föräldrar än de som inte gör det.
- Färre personer bor kvar i Växjö med omnejd efter studierna på EBDprogrammet, än antalet personer som bodde i Växjö innan studierna. Detta
trots att det är vanligt att mindre studieorter får behålla de personer som
kommer från närområdet.
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Problem background - Like many other European countries, Sweden is in the midst of a
development of the service sector and a decline in the industrial sector.
This places new demands on people for the future labour market. One way
to treat this is the training and support of entrepreneurship. People who
come from a background with entrepreneurial parents often start
businesses, this applies especially to men. In Sweden, young people tend
to move from small towns to large cities. This may mean that small study
locations are missing out on human capital if they do not succeed in
attracting graduates to stay.

Problem

- What attitude do graduated EBD students have to start a business and
where do they choose to settle?

Purpose

- To get a detailed picture of how many graduated EBD students become
entrepreneurs and where they choose to settle.

Methodology

- In this report the research problem was approached by starting with the
theory. The parts of the theory that was considered interesting was
developed further with different hypotheses posed against reality. The
reach to approach empirical reality can therefore be described as deductive.
This study represented reality through a survey of graduated EBD students
at Linnaeus University. The graduates were selected to investigate whether
entrepreneurship students differ in their entrepreneurial pattern against the
4

rest of Sweden. After the data collection in the form of telephone
interviews, the responses were analyzed and compared with statistics
mainly from the GEM research and a Swedish research from
Entreprenörskapsbarometern.

Theory

- In the theoretical framework statistics are presented to show to what
extent Swedes are entrepreneurs. It also describes the general behavior of
entrepreneurs in terms of gender and urbanization.

Analysis

- The analysis has been carried out by statistics and scientific articles
related to entrepreneurship in Sweden. This has been analyzed against data
from telephone interviews with graduates. Population responses to
questions in the interview has formed variables compiled into statistics in
tables of the empirical chapter.

Conclusion

- Of the number of women who took the EBD program 41 percent of
women have entrepreneurial commitment, while the men on the EBD
program is at 36 percent, when comparing each gender separately.
- Among the graduated EBD students the total number of entrepreneurs,
that are engaged in major businesses and have had dividends in more than
3 months is 13 percent. The average in Sweden for people aged 18 35years is 4.9 percent. This means that it is more common for EBD
students to start businesses than the average in Sweden.
- The students who engaged in major businesses have more often
entrepreneurial parents than those who do not.
- Fewer people still live in vicinity of Växjö after studying the EBD
program than the number of people who lived in Växjö prior to their
studies. This despite the fact that it is common for smaller study locations
to keep the people from the area.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sverige står inför en stor utmaning i framtiden med att öka sysselsättningen i landet.
Konkurrensen ökar dels på den inhemska marknaden när fler utländska aktörer etablerar sig i
Sverige. Samtidigt står Sverige som många andra EU-länder mitt i en stor utveckling i
tjänstesektorn och en avveckling av industrisektorn (Acs et al. 2012). För att bemöta denna
utveckling krävs det fler nya småföretagare, som är jobbskapare och bidrar med fler
nyanställningar än vad etablerade företag hade gjort (Reynolds, 1997). Enligt regeringens senaste
nationella strategi om att öka den regionala konkurrenskraften nämns starka satsningar på
småföretagande för att öka sysselsättningen i landet. För att lyckas med detta är en av de viktiga
faktorerna att försöka bibehålla kompetens även på de mindre orterna i landet (Regeringen,
2013). Sverige har en regering som uttalat satsar på entreprenörskap och att skapa fler
småföretagare i framtiden. Utbildningsministern Jan Björklund har implementerat begrepp som
entreprenörskap i den nya skollagen. Prins Daniel Fellowship startade 2013 som en i raden av
statliga projekt för att vara ett stöd för unga företagare (IVA, 2014). Utöver dessa nya initiativ
som tagits för att skapa fler företagare finns det även mer etablerade instanser för företagande i
landet. Exempel på detta är universitet som har ekonomiska utbildningar med entreprenörskap
som inriktning.
EBD (Enterprising & Business Development) är en utbildning på Linnéuniversitetet som funnits
sedan 2001. Utbildningen är baserad på att kombinera praktiska erfarenheter i företag med
akademiska kunskaper. Detta sker genom att studenter söker upp företag de är intresserade av
och inleder ett samarbete. Studenterna på EBD-programmet utför olika typer av affärsprojekt
som delvis styrs av utbildningsplanen och lärarhandledare men också av studenten samt
partnerföretaget. Näringslivsförankringen gör att studenterna får en insyn i olika
företagsverksamheter. Detta särskiljer också utbildningen från mer traditionella ekonomiprogram
runt om i Sverige. Det värdefulla i utbildningen är närheten till praktikföretagen, i kombination
med teoretisk inlärning, som får prövas ute på dessa företag. Vi har valt att undersöka i vilken
utsträckning de utexaminerade studenterna blir företagare och vart de bosätter sig.
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1.2 Problemdiskussion
Entreprenörskapsprogram har under de senaste åren ökat markant världen över samtidigt som en
stagnation skett i världsekonomin. Många författare kallar denna tid för den nya entreprenöriella
eran (Rae & Woodier, 2013). Entreprenörskapsutbildningar erbjuder en bredd för studenter.
Främst då utbildningen i sig kan leda till att studenten väljer en karriär som entreprenör.
Samtidigt finns alternativ istället för en karriär som entreprenör, t.ex. att studenter söker en
anställning med en mer entreprenöriell inriktning. Bae et al. (2014) påpekar i sin tur att
utbildningar med entreprenörsskapsinriktning är en viktig del i samhället för att utveckla drivna
personers intentioner till att starta företag. Vidare påverkar antalet engagerade entreprenörer
sysselsättningen och tillväxten i ett lands ekonomi, vilket gör entreprenörskapsutbildningar till en
viktig framtida tillväxtfaktor (Rae, 2010).
EBD-programmet på Linnéuniversitetet i Växjö är utbildning med inriktning entreprenörskap
och affärsutveckling. I programbeskrivningen som går att finna på Linnéuniversitetets hemsida
står det att utbildningen inte har som syfte att utbilda studenterna för någon specifik yrkestitel.
Däremot poängteras att tidigare EBD studenter bland annat är egenföretagare. Om nu en
utbildning som EBD-programmet kan tänkas attrahera personer med intentioner att bli
entreprenör, kan det mycket väl vara så att utbildningen har ett högre genomsnitt av företagare
vid jämförelse av övriga Sverige. Tidigare studier visar att universitetselever med intentioner att
starta företag är cirka 33 procent, däremot är det verkliga utfallet av startade företag bland
universitetsstudenter mellan tre till fyra procent (Nabi, Holden & Walmsley, 2010).
Hur ser då genusfördelningen ut bland personer med entreprenöriella intentioner? En
undersökning gjord 2005 av Global Entrepreneurship Monitor visade att sannolikheten för att
män engagerar sig entreprenöriellt är två gånger större än kvinnor (GEM, 2013). Bohner och
Wänke (2001) finner en orsak till mäns överrepresentation i entreprenöriella aktiviteter då män
till skillnad från kvinnor exponerar sig mer för entreprenörskap och därigenom har en mer
utvecklad attityd gentemot entreprenöriellt arbete än vad kvinnor har. Heilman och Chen (2003)
förklarar vidare att kvinnor tenderer att statistiskt hamna under män i olika mätningar gällande
entreprenöriella aktiviteter då de har mindre resurser och brist på erfarenhet inom affärer. Detta
bygger vidare på att kvinnor också är mindre optimistiska med sina olika entreprenöriella
åtaganden (Carter, 2000). För det kvinnliga entreprenörskapet är det viktigt hur utvecklingen sett
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ut de senaste åren. Det som framkommer är att kvinnors attityd för entreprenörskap förändras.
Kvinnor som startar företag ökar stadigt. Detta är också tydligt då man har kunnat se en ökning
av kvinnligt entreprenöriellt engagemang på 17 procent mellan åren 1994 och 2005 (Center for
Women’s Business Research, 2005). En faktor som kommer påverka detta utfall är att
uppmuntra kvinnligt entreprenörskap och speciellt genom att nå ut till kvinnor via utbildningar
(Reynolds et al. 2001).
Har familjebakgrund en påverkan på personer med entreprenöriella intentioner? Studenter som
går en entreprenöriell utbildning som har familjemedlemmar som är eller har varit entreprenörer
har i undersökningar visat sig ha en positiv relation till entreprenöriella engagemang (Michael &
Shanan, 2008). Vidare visade Michael och Shanans (2008) undersökning att studenter med
egenföretagande familjemedlemmar har bättre känsla kring genomförbarheten i affärsidéer,
innovationskraft, och självkontroll. Däremot påpekar Frazier och Niehm (2006) att studenter
med koppling till familjeföretag kan avskräcka studenter från att vilja engagera sig i att starta
företag då företagandets negativa sidor gör sig påminda, t.ex. krävande schema, finansiella
åtaganden och hög stress. Michael och Shanan (2008) påpekar vidare i sin undersökning att
studenter med en familjeföretagande bakgrund har en entreprenöriell attityd samt en
verklighetsförankrad uppfattning kring företagande, t.ex. uppstartsfasen och förvaltningen av en
verksamhet.
Väljer utexaminerade studenter att stanna på sin studieort efter examen eller följer de den
rådande urbaniseringstrenden? Linnéuniversitetet som delvis finns beläget i Växjöregionen
måste konkurrera mot större städer. Som Haapanen och Tervo (2012) förklarar tenderar mindre
regioner att ha mindre humankapital än storstäder. En universitetsort som Växjö bär ett visst
ansvar i att behålla nyexaminerade studenter för att behålla humankapitalet i regionen och skapa
en konkurrenskraftig tillväxt (Haapanen & Tervo, 2012). I ett lands ekonomi är de mest
konkurrenskraftiga regionerna de med höga siffror humankapital, i form av utexaminerade
studenter. Mindre regioner och orter tenderar att ha lägre tillväxt i humant kapital till skillnad
från storstäder. Att en region har ett universitet/högskola bidrar oftast till ett inflöde av humant
kapital. Däremot faller det på hur väl regionen där universitetet är verksamt i förvaltar och främst
behåller nyexaminerade universitetsstudenter. Detta är något som Växjö generellt har haft
problem med. Linnéuniversitet förser storstadsregionerna med akademiker menar Anders Vallin
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från RegSam i Växjö (Smålandsposten, 2012). Det är tydligt att storstadsregioner är bättre på att
behålla humankapital rent generellt, där mindre regioner och studieorter är sämre men lyckas
ändå behålla humant kapital med lokal anknytning (Haapanen & Tervo, 2012).

Entreprenörskapsutbildningar är som problemdiskussionen belyser en viktig del i att främja
nyföretagande. Samtidigt skapar nyföretagare sysselsättning och tillväxt. Vi har valt att fokusera
på utbildningen Enterprising and Business Development, en utbildning som berör ämnesområdet
entreprenörskap. Författarna anser därför att EBD-programmet är ett intressant studieobjekt, då
programbeskrivningen på Linnéuniversitetets hemsida belyser att tidigare EBD-studenter valt en
karriär som egenföretagare (Linnéuniversitetet, 2014), stärker det också antagandet att studenter
med intentioner att starta företag attraheras till utbildningen. Detta leder också till att undersöka
hur många EBD studenter som startar företag i förhållande till genomsnittet i Sverige. Men för
att förstå författarnas utvalda undersökningspopulation fokuserar rapporten på att studera andra
bakomliggande faktor och beteendemönster. Hur familjeförhållanden påverkar utexaminerade
studenter? Detta mönster valde författarna att studera för att se om det fanns en större
sannolikhet i att vissa studenter med företagande i sin närhet startade företag. Författarna valde
även att se hur studenter som har läst entreprenörskap har valt att förflytta sig efter studierna rent
geografiskt, detta för att se om målgruppen är intresserade av att bo på mindre ort eller i storstad.
Rapporten fokuserar även på att undersöka den specifika gruppen av de utexaminerade
studenterna som har blivit företagare. Vi valde att mäta deras antal anställda och hur många de
förväntar sig att anställa under de kommande fem åren. Detta undersöktes för att mäta de
företagande utexaminerade studenternas bidrag till sysselsättningen jämfört med genomsnittet i
Sverige.

1.3 Problemformulering
Vilken attityd har utexaminerade EBD-studenter till att starta företag och var väljer de att bosätta
sig?
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1.4 Syfte
Undersökningens syfte är:

Att få en fördjupad bild över hur många utexaminerade EBD-studenter som blir företagare och
var de väljer att bosätta sig.

1.5 Avgränsningar
För att avgränsa detta arbete har vi valt att undersöka de studenter som har examinerats från
EBD-programmet på Linnéuniversitet. För att få en trovärdighet i undersökningen har vi haft
som krav på minst 30 procent i svarsfrekvens hos de 256 utexaminerade studenterna. Denna
undersökning hade en svarsfrekvens på 32 procent och enligt undersökningsföretaget
Surveymonkey är 20-30 procent i en enkätundersökning en godtagbar svarsfrekvens
(Surveymonkey, 2014).

För att få en genomförbar och fokuserad undersökning har följande övriga avgränsningar gjorts:

För att mäta den entreprenöriella aktiviteten på EBD-programmet avgränsas detta till att fokusera
på intentioner till att starta företag och antalet startade företag.
Vid mätningen av företagares omfattning av sysselsättning mäts detta enbart i form av
anställningar och inkluderar exempelvis inte hur många underleverantörer företaget sysselsätter.
Hur EBD-studenter flyttar efter examen begränsas till storstadsområden, övriga orter och Växjö
med omnejd. Främst för att fokusera på huruvida Växjö klarar av att behålla kompetensen i
närområdet.
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2. Vetenskapliga synsätt och metod
2.1 Vetenskapligt synsätt
2.1.1 Positivism
Bryman (1997) beskriver positivismen som ett naturvetenskapligt synsätt som passar till många
olika typer av undersökningar. Positivismen är vad den kvantitativa undersökningen grundar sig
på. Positivismen bygger på ett antal grundläggande utgångspunkter, vilket då också kan sägas
ligga till grund för den kvantitativa forskningen. Positivismen utgår ifrån att naturvetenskapliga
metoder går att använda på samhällsvetenskapliga studieobjekt. En annan viktig punkt inom
positivismen som bör nämnas är att det endast är den kunskap som kan bekräftas av mänskliga
sinnen som kan anses vara giltig kunskap. Patel och Tebelius (1987) nämner vidare att en viktig
aspekt i forskningen är att den ska vara objektiv i den bemärkelsen att den ska vara opåverkbar
av den som gör påståendet. Detta är viktigare inom samhällsvetenskapen då moraliska och
politiska värderingar påverkar undersökningen mer än inom naturvetenskapen.

Av de positivistiska förespråkarna ses oftast vetenskapliga teorier som en kuliss för den
empiriska forskningen. Hypoteserna härleds från teorin för att kunna testa teorin. Om den efter
en strikt empirisk granskning förkastas måste denna teori revideras (Bryman, 1997).

2.1.2 Hermeneutik
Enligt Ödman (1994) kan hermeneutiken ses som en form av tolkning för att få förståelse för vad
en text har att säga. Därför är hermeneutik ett subjektivt synsätt där den mänskliga tolkningen
ligger till grund för “sanningen”. Begreppet står i motsats till positivismens objektivism. Den
hermeneutiska tolkningen kan användas för att sätta in ett fenomen ur dess sociala, mänskliga,
historiska, ekonomiska eller konstnärliga sammanhang.

2.1.3 Undersökningens vetenskapliga synsätt
Denna undersökning är en bred studie där ämnena inte betraktas på djupet utan flera hypoteser
bearbetas för att få en bredare bild om studenterna där flera olika hypoteser besvaras.
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Den största utmaningen med undersökningen har varit att förhålla sig objektiv i den analys som
genomförts av data i enkäten till de utexaminerade EBD-studenterna. Vid skapandet av det
empiriska underlaget med olika variabler från enkäten har vi försökt uppnå så hög objektivitet
som möjligt. För att åstadkomma objektivitet har vi försökt att översätta statistiken främst i
GEM-forskningen. Problemet med att uppnå en absolut rättvis statistik mellan GEM-forskningen
och enkäten till studien är omöjligt. Därför har verkligheten accepterats som den är och
författarnas syfte har istället varit att försöka framställa analysen och slutsatserna på ett så rättvist
sett som möjligt. Det vetenskapliga synsättet stämmer väl överens med positivismen. Detta då en
kvantitativ naturvetenskaplig metod har använts i enkäten till de utexaminerade EBD-studenterna
som kan ses som ett samhällsvetenskapligt studieobjekt.

2.2 Metod
2.2.1 Vetenskapligt angreppssätt
Ett forskningsproblem kan beskrivas på olika sätt. Den empiriska verkligheten kan beskrivas
genom deduktion och induktion.

2.2.1.1 Deduktion och Induktion
Rienecker och Jörgensen (2000) menar att det vetenskapliga angreppssätten är många i en
uppsats. Vissa väljer ett induktivt sätt där man börjar med en iakttagelse i verkligheten för att
sedan ställa en eller flera frågor till detta. Nästa steg är att finna teori som kan förklara frågorna.
Det induktiva sättet innebär att man har en mängd data från empirin som man vill behandla med
teori, begrepp och modeller (Rienecker & Jörgensen, 2000).
Rienecker och Jörgensen (2000) skriver även om ett ”bakvänt” angreppsätt jämfört med det
induktiva. Detta kallas deduktivt och börjar med att man läser teori för att genomsöka intressant
fakta för att senare hitta något i verkligheten där den intressanta teorin kan förklaras eller
revideras. Det deduktiva tillvägagångsättet innebär att man prövar en teori som går från det
generella till det speciella (Rienecker & Jörgensen, 2000).
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2.2.1.2 Undersökningens vetenskapliga angreppssätt
Denna undersökning angreps med utgångspunkten från teorin. Den teoretiska fördjupningen gav
oss insikter åt den empiriska inriktningen. Genom att ställa upp hypoteser utefter teorin från
främst GEM-forskningen och Entreprenörskapsbarometern gällande hur det ser ut i Sverige, för
att sedan testa dessa på EBD studenterna. I denna mening kan tillvägagångssättet beskrivas som
deduktivt.
2.2.2 Undersökningsmetod
För att kunna besvara hypoteserna om EBD-studenternas företagande och intentioner valde vi att
börja läsa böcker och vetenskapliga artiklar om entreprenöriellt lärande och statistiska
undersökningar om företagande. Den första författaren som vi kom i kontakt med var Dewey
(1916) som redan tidigt utbildade elever med ett entreprenöriellt lärande. Det visade sig senare i
vår uppsats att Deweys böcker om ett entreprenöriellt lärande hamnade för långt ifrån vad vi
egentligen var intresserade av att undersöka. För att istället rikta arbetet mer åt att förklara vad
som har påverkat de studenter som gått på EBD valde vi att se det hela ur ett bredare perspektiv.
Om vi förutsätter att utexaminerade EBD-studenters företagande inte beror på vilken pedagogik
EBD-programmet har i sin utbildning, istället kan antagande göras att EBD-studenter påverkas
mer av förväntningar som man eller kvinna, familjeförhållanden och vårt samhällsklimat. Ett
annat antagande är att EBD-programmets marknadsföring avgör vilka personligheter som
hamnar på programmet, detta i större utsträckning än vad EBD-utbildningen påverkar personerna
till att bli företagare. För att fokusera denna något diffusa bild av vad som skulle kunna påverka
företagande bland studenterna så avgränsades uppsatsen. Främst så såg vi det intressant att titta
på vilka utexaminerade studenter som har företagande föräldrar. Detta för att se om det kan
finnas en påverkan från familjeförhållanden. Vi ansåg även att det var intressant att undersöka
hur många av studenterna som kom från större städer och mindre städer. Detta för att se vilka
orter studenter kom ifrån innan de började studera på EBD-programmet. Som en följd av detta
såg vi det även intressant att se om Växjöregionen lyckas behålla färre eller fler personer än de
som bodde i regionen innan utbildningen. Vi valde även att fokusera på om det var vanligare att
kvinnor blev företagare än män.

15

För att genomföra undersökningen så samlade vi in data från de utexaminerade EBD-studenterna
genom telefonintervjuer. Detta genom en enkätundersökning, där författarna intervjuade
utexaminerade EBD-studenter över telefon. Dessa svar skapade information genom
sammansättning av olika kvantitativa variabler från intervjuerna. Denna statistik var sedan
jämförbar med frågor från GEM-forskningen men även statistik från
entreprenörsskapsbarometern, två aktuella statistiska källor med information om Sveriges
entreprenöriella tillstånd.

GEM-forskningen är en världsomfattande undersökning, där man med årligen återkommande
och liknande undersökningsfrågor försöker ge en ögonblicksbild om hur
företagande/entreprenörskap ser ut i världen. Undersökningen för 2012 omfattade 69 länder.
GEM-forskningens presenterade diagram har ett tidsspann från 2001 till 2012. Detta för att visa
det senaste decenniets trender. De undersökta geografiska områdena delas in i USA, Kina, Stora
EU-länder, små EU-länder, Norden samt Sverige. Stora EU-länder innefattar: Italien, Spanien,
Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Små EU-länder innefattar: Nederländerna, Belgien och
Irland. Norden innefattar: Norge, Finland och Danmark. Sverige ställs emot dessa geografiskt
avgränsade områdena för att skapa en uppfattning om trender och förändringar i entreprenöriellt
engagemang ur ett globalt perspektiv. En annan undersökning som vi har valt att belysa i denna
rapport är Entreprenörskapsbarometern som ges ut varje år av tillväxtverket. Undersökningen är
enligt tillväxtverket den mest omfattande gällande attityd och inställning för svenskar att starta
och driva företag. Deltagarantalet för undersökningen är 13 000 personer, där åldersspannet är
18-70 år. Undersökningen är uppdelad och resultat presenteras för ålder, kön samt härkomst,
svensk som utländsk (Entreprenörskapsbarometern, 2013).
Enkätens statistik var även baserad på att analyseras med teori från vetenskapliga artiklar främst
om familjeförhållanden och urbanisering. Denna analys mynnar ut som en sammanvävd tolkning
av empirin och teorin i analyskapitlet. Syftet med detta är att på ett tydligt sätt kunna presentera
vad vi har kommit fram till i slutsatsen genom analysen.
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2.2.3 Datainsamlingsmetod
Det finns flera olika metoder för datainsamling. Inom den kvantitativa metoden används en
statistisk undersökning. Två vanliga datainsamlingsmetoder är enkäter och intervjuer
(Dahmström, 2011).

2.2.3.1 Undersökningens datainsamlingsmetod
Syftet med de stängda frågorna i intervjun var att få svar på grundläggande variabler som ålder,
kön, boendeort, examensår, sysselsättning, bransch, yrkestitel och om man startat eget företag.
Intervjuerna innehöll även variabler som krävde svar om respondenterna hade: företagande
föräldrar, nuvarande sysselsättning och sitt förflutna företagande. De personer som svarade att de
var företagare eller hade ett förflutet som företagare fick ett antal följdfrågor. Detta för att kunna
få mer information om statusen på de utexaminerade studenternas företagande. Frågor ställdes
också gällande omsättning om respondenterna svarade att de hade företag samt antal anställda
och en uppskattning om hur många de planerade att anställa i framtiden, med avgränsningen
inom fem år.
När datainsamlingen startade valde vi dock att utöka intervjuerna med kvalitativa frågor där
respondenterna fick svara fritt på ett antal frågor. Dessa kvalitativa frågor syftade till att få en
bredare förståelse för de utexaminerade studenterna. De kvalitativa frågorna berörde ämnen som
utomstående påverkan till att bli företagare, karriärsval och utbildningens generella påverkan på
studenterna. Även denna information var intressant men för att begränsa uppsatsen valde vi att
enbart fokusera på de kvantitativa frågorna. De kvalitativa frågorna och svaren presenteras
istället i bilaga två för eventuell vidare användning och forskning i framtiden.
I Enkäten fanns det totalt 14 st kvantitativa frågor. Av dessa frågor valde författarna att använda
elva stycken frågor som variabler till statistiken i empirin. Det låga användandet av variabler
beror på att teorin och fokus på arbetet delvis har förflyttats sedan författarna skrev
intervjufrågorna i undersökningens begynnelse. Statistiken är antingen beskriven med utdrag i
tabeller från Excel eller i textformat i empiravsnittet.
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För att mäta studenternas företagande valde vi att sätta statistiken från intervjuerna i relation till
den officiella statistik som finns om nyföretagande i Sverige. Den lämpligaste statistiken fann vi
delvis i GEM-forskningen och entreprenörsskapsbarometern. I flera frågor av telefonintervjuerna
har vi valt att använda oss utav samma frågor som GEM-forskningen använder sig av för att få
en så tydlig jämförelse som möjligt.

2.2.4 Urvalsmetod
För att få en hög trovärdighet i undersökningen behövs ett tydligt urval av vilken population och
ram för studien som ska användas (Dahmström, 2011).

2.2.4.1 Undersökningens urvalsmetod
Populationen som undersöktes är utexaminerade EBD studenter. Programmet EBD som är en
universitetsutbildning på Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet. Programmet är utformat med
en inriktning mot entreprenörskap och affärsutveckling. Programmet har funnits sedan år 2000
och har varje år haft en klass med runt 15-25 elever som har fullföljt utbildningen genom att
anmäla sig till sista terminen och blivit utexaminerad. Detta gav undersökningen en tydlig
population där ambitionen var att undersöka samtliga studenter från 2000-2009. Samtliga
intervjuer gjordes över telefon. I elevlistorna fanns de aktuella telefonnummer under
studenternas studietid. För att hitta aktuella telefonnummer använde författarna sig av
internetbaserade telefonkataloger som eniro.se, hitta.se och upplysning.se. En annan stor
bidragande orsak till att hitta aktuella telefonnummer var att samtliga respondenter fick svara på
vilka studiekamrater de hade aktuella telefonnummer till och om de kunde bidra med dessa till
undersökningen. Studenterna som började 2009 tog examen 2012 och fick därför bli den sista att
undersöka. 2010 och senare valdes bort då författarna anser att dessa inte tidsmässigt har hunnit
med de strukturella förändringar som sker för att ta sig in på arbetsmarknaden. Det intressanta i
urvalet av studenter från 2000-2009 är att de har alla olika erfarenheter från arbete efter studier
på EBD.
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2.2.4.2 Reliabilitet
Reliabilitet är hur tillförlitligt en mätning är för att kunna upprepas flertal gånger med samma
resultat. Denna studie hade dels en omfattande telefonintervju där 81 personer av 256 personer i
populationen intervjuades. Vid en andra undersökning skulle man kunna få ett helt annat resultat
om andra personer i populationen skulle bli intervjuade än de 81 st som svarade denna gång.
Vissa grupper vid nedbrytning av variabler i undersökningen kunde baseras på runt tio personer,
vilket kan anses som en liten grupp för att få ett tillförlitligt procenttal. Den teoretiska delen av
undersökningen är baserad på statistik och ska undersökningen göras likadant i framtiden kräver
det att dessa statistiska rapporter fortsätter att komma ut för varje år.

2.2.4.3 Validitet
Validiteten i arbetet kan anses som tydlig då populationen var begränsad till de 256 st studenter
som examinerats från EBD. Det som undersöktes i enkäten om studenternas företagande var
baserad på statistik som hade hela Sverige som population och indelat i mindre segment.
Frågorna om företagande har en jämförande faktor men det ska beaktas att ekonomihögskolans
studenter inte inkluderas i samtliga samhällsklasser med samma bredd som statistiken som
presenteras över hela Sverige.

2.2.4.4 Bortfallsanalys
I undersökningens enkätintervjuer var det 81 st svarande av 256 utexaminerade studenter på
EBD programmet. Till viss del hade flera studenter kunnat nås om det inte fanns en
tidsbegränsning på fyra veckor i arbetet med intervjuerna. Men samtidigt var det svårt att få
kontakt med vissa utexaminerade studenter, då vissa kontaktades ett tiotal gånger utan resultat.
De telefonnummer som skrevs ut från gamla klasslistor på Linnéuniversitetet (f.d. Växjö
universitet) var inte uppdaterade sen studenterna själva gick på universitetet. Det var även svårt
att söka vidare på tjänster som eniro.se efter personers telefonnummer då de flesta hade bytt sin
adress från den angivna adressen i Växjö. Alla telefonnummer från klasslistan ringdes upp och
uppskattningsvis svarade omkring 15 personer på dessa nummer. Därför blev alla studenter som
svarade tillfrågade om vilka nya nummer de hade till gamla klasskamrater. Detta gav ett större
resultat där olika kluster i olika klasser fortfarande hade bra kontakt. Utöver detta kompletterades
namn från eniro.se med främst de studenter som hade ovanliga efternamn som var enkla att
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urskilja i telefonkatalogerna. I och med att stora delar av intervjuerna baserades på personer som
ingick i kluster av bekantskapskretsar kan bortfallsanalysen vara av stor vikt att beakta. De
svarande kan ha gett en orättvis bild över den totala målgruppen med EBD studenter. Skulle
situationen rent hypotetiskt vara så att karriärsinriktade studenter fortfarande har kontakt med
varandra och det är dessa som blivit intervjuade kan utfallet på exempelvis antal företagare
procentuellt sett bli missvisande.

2.3 Studiens genomförande
Diskussion: Projektets ämne uppkom efter diskussioner mellan författarna om deras egna
framtid efter studierna. Författarna insåg att det fanns en bristande kunskap från både
universitetet och de nuvarande studenterna om vad som händer med de utexaminerade
studenterna efter ett par år i arbetslivet.

Litteratursökning: Efter att ha utformat grunderna i projektet började författarna söka på
vetenskapliga artiklar genom Linnéuniversitets sökmotor Onesearch och forskning genom
sökningar på Google. Sökorden var främst entreprenöriella studier, entreprenörskap,
entreprenöriell aktivitet, ekonomistudier med entreprenörskap.
Vissa av artiklarna gick att ladda ner direkt från Linnéuniversitetets sökdatabas. GEMforskningen finns fritt tillgänglig på internet via entreprenorskapsforum.se.
Problem och syfte: Vad studien har för inriktning diskuterades främst i samband med att
författarna formulerade enkätfrågorna. Detta för att den informationen som samlades in skulle
vara användbar senare i studien. För att minimera risken för att inget intressant skulle missas av
intervjuenkäten valde vi att ställa frågor inom flera områden som också bidrog till att det blev
flera olika problem som undersöktes.

Litteraturstudie: Litteratursökning har skett sporadiskt under hela projektet. Den första och
viktiga forskningen som hittades för att forma enkätfrågorna till de utexaminerade studenterna
från EBD var GEM-forskningen. Författarna inhandlade även Christine Tidåsen Att ta över
pappas bolag (Tidåsen, 2008), för att få kunskap om entreprenöriell påverkan från föräldrar.
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Projektet använder även en rad olika vetenskapliga artiklar för att nyansera och reflektera över de
olika hypoteserna i projektet.
Metod: Efter litteraturstudien kunde författarna arbeta igenom metoden i grova drag.
Problemformuleringarna valdes för att kunna fokusera och avgränsa intervjufrågorna i enkäten,
medan det fanns en idé om datainsamling från de första diskussionerna om projektet till att den
var färdigställd efter litteraturstudien.

Teorikapitel: Av litteraturstudien blev det senare ett utarbetat teorikapitel som delvis har
reviderats fortlöpande genom hela projektet för att behålla relevanta insikter till
problemformuleringarna. Den text som anses vara viktigt att ha kvar i teorin har alltid ställts i
förhållande till hypoteserna som formats innan teorikapitlet för att hålla någon ram för vad som
ingår i projektet.

Datainsamling: Empiriavsnittet behandlar presentationen av datainsamlingen i intervjuenkäten
som genomfördes i projektet. Datainsamlingen i telefonintervjuerna med de utexaminerade
studenterna organiserades i Excel. Efter detta genomfördes enklare analys av variabler och
samband som presenteras i diagram och tabeller med förklarande texter i empirin. Efter
datainsamling utformades hypoteser för att ha en riktlinje inom vad det var vi ville ha svar på
med uppsatsen.
Analys: Analysen innehåller sammanställningen av enkäten med bidragande teorier om tidigare
forskning inom de olika formulerade problemen.

Slutsats: Efter att ha analyserat enkäten och tidigare forskningen presenteras de slutsatser som
drogs i detta avsnitt.
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3. Teoretisk referensram
3.1 Begrepp
För att förtydliga rapporten har författarna valt att förklara vanligt förekommande begrepp i detta
avsnitt.

I rapporten har författarna valt att benämna alla företagande tendenser till entreprenöriell
aktivitet. För att förstå uppsatsens benämning av entreprenöriell aktivitet är det viktigt att vara
medveten om att detta är ett samlingsbegrepp för hela processen från företagsidé/intentioner handling/företagande. Det första begreppet företagsidé nämns inte i rapporten utan visar bara
mer på att intentioner är något som uppkommer strax efter eller samtidigt som de första idéerna
uppstår hos en eller flera personer i den entreprenöriella aktiviteten. Intentionerna leder sedan till
att individer går vidare i processen till handlingar och företagande. I denna rapport nämns främst
begreppet företagande före begreppet handlingar. Detta för att undersökningen främst fokuserar
på om personer är företagare eller om de har intentioner till att starta företag.

Ett annat begrepp som används är sysselsättning. Sysselsättningen mäts i rapporten genom att
studera hur många de företagande personerna har anställt i sitt företag eller uppskattar att de
kommer att anställa i framtiden.

3.2 Undersökningar om svenskt entreprenörskap
Den teoretiska referensramen börjar med en presentation om svenskt entreprenörskap genom den
statistik som presenteras av GEM-forskningen och tillväxtverkets rapport
Entreprenörsskapsbarometer. Sedan redogörs projektets teori angående familjeförhållande som
genomsyras av boken Att ta över pappas bolag av Tidåsen (2008). För att avsluta teoridelen har
vi samlat de vetenskapliga referenserna kring urbanisering av studenter.

3.2.1 Introduktion
En uppgång kunde noteras gällande den svenska befolkningens planer på att starta företag de tre
närmaste åren. Detta har varit positivt då den tidigare trenden visat på lågt intresse. För år 2012
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planerade elva procent att starta företag de tre närmaste åren, något som 2010 låg på 8,5 procent.
GEM forskningen antyder att detta kan bero på att svenskar anser att förutsättningarna för att
vara entreprenör förbättrats i landet sedan 2000-talets mitt (GEM, 2013).

Något som avgör om en person verkligen startar ett företag utifrån en affärsidé beror på hur
personen hanterar rädslan för att misslyckas med sin idé. GEM-forskningen menar att detta
grundar sig olika faktorer, t.ex. personliga konsekvenser, sociala skyddsnät och kulturella
faktorer som kan kopplas till personer som upplevs avvika från det normativa.

Sedan 2000-talets mitt har Sverige vid jämförelse av andra länder ökat som ett entreprenöriellt
land. Däremot anses inte Sverige ha stora ambitioner att öka landets entreprenöriella aktiviteter.
Innovationskraften och internationaliseringen anses också vara låg. Detta medför att Sverige
placerar sig lågt i entreprenöriell aktivitet. Attityden i landet gällande entreprenörskap skiljer sig
däremot inte från andra länder. Sverige placerar sig högt när det kommer till att upptäcka
affärsmöjligheter.

3.2.2 Sveriges totala entreprenöriella aktivitet under den tidiga fasen - 2012
Det är tydligt att entreprenörskapet har ökat i Sverige sedan 2006, där antalet engagemang också
ökat märkbart mellan 2010 och 2012. För 2012 hade Sverige ett resultat på cirka sju procent i
entreprenöriellt engagemang.
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Figur 3.1 visar på entreprenöriellt engagemang som omfattar entreprenöriellt engagerade grupper i uppstartsfasen
samt ägare som driver nya företag. Åldersspannet för individerna i gruppen är 18-64 år (GEM, 2013, s. 22).

Entreprenörskapsbarometern kom fram till att det finns ett samband mellan viljan att vara
entreprenör och att ha kunskap om att bedriva företag. Av de personer i undersökningen som
hade lägre kunskap om att bedriva företag svarade 18 procent att de ville vara företagare. Medan
av de personer i undersökning som hade kunskap om att bedriva företag svarade 35 procent att
de ville vara företagare (Entreprenörskapsbarometern, 2013).

Enligt undersökningen är det också många unga mellan åldern 18-30 år som tycker att skolan på
något sätt förmedlat kunskap om företagande. Nämnda åldersspann gav ett dubbelt så stort utslag
vid jämförelse av åldersgruppen 56-70 år. Detta anser Entreprenörskapsbarometern vara ett
resultat som grundar sig i samhällsreformer och skolans utveckling. Det undersöktes också hur
stor utsträckning skolan uppmuntrade elever till att starta företag. Resultatet var att utifrån de
tillfrågade, samtliga mellan 18 och 70 år, så uppgav 17 procent att de under sin skolgång blev
uppmuntrade till att bli entreprenörer (Entreprenörskapsbarometern, 2013).
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3.2.3 Svenska företag vid uppstartsfasen – 2012
Gällande den vuxna andelen i befolkningen som är i uppstartsfasen med att starta företag har
Sverige från 2001 till 2010 i GEM forskningen presenterat bottenresultat, något som ändrades
2010 till 2012 där Sverige gått om Norden samt små och stora EU-länder, detta genom ett
resultat på nästan fem procent av befolkningen som är involverade i en uppstart av ett företag.
Kina och USA leder toppen, dock med fluktuerande resultat.

Figur 3.2 illustrerar procentuella andelen personer I åldern 18-64 år som är fas med att starta ett företag, där det
antingen är en eller flera ägare. Vidare har ingen lön eller annan typ av ersättning utdelats till ägarna i mer än tre
månader (GEM, 2013 s. 22).

3.2.4 Nytt företagsägande
Andelen nya företag har sjunkit mellan 2010 och 2012. Norden som helhet tycks stabilisera sin
kurva. Vid jämförelse av resultaten för företagare i uppstartsfasen indikerar detta resultat att
nystartade företag har svårt att hålla ut, därav likvideras många företag (GEM, 2013).

25

Figur 3.3 illustrerar procentuella andelen av Sveriges befolkning som aktivt driver och äger ett företag, utifrån
premisserna att lön eller annan typ av ersättning utdelats minst tre månader men inte mer än 3,5 år (GEM, 2013 s.
23).

Entreprenörskapsbarometern har kommit fram till att hela 32 procent av den svenska
befolkningen i åldersspannet 18-70 år kan tänka sig och vill driva företag
(Entreprenörskapsbarometern, 2013).

3.2.5 Könsfördelning i entreprenöriellt engagemang

GEM-forskningen har visat att entreprenörskap är mer vanligt bland män än kvinnor, då det visat
sig att det i Sverige är 0,6 företagande kvinnor per man. Dock bör det påpekas att genomsnittet i
EU är 0,5 (GEM, 2013).
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Figur 3.4 illustrerar procentuella andelen män i åldersspannet 18-64 år som är entreprenörer vid uppstartsfasen
eller driver och äger ett nystartat företag (GEM, 2013, s. 26).

Det manliga entreprenöriella engagemanget har legat någorlunda stabilt sedan 2001, viss
fluktuation skedde mellan 2002 och 2008. Från 2010 har resultatet däremot ökat stabilt. Vid
jämförelse av kvinnligt och manligt entreprenöriellt engagemang har trenden varit att kvinnor
engagerar sig stabilt sedan en mindre nedgång 2006. Engagemanget har sedan 2010 ökat mer än
Norden som helhet och stora EU länder och till 2012 tangerar resultatet små EU-länder (GEM,
2013).

Sedan 2006 har Sveriges andel företagande kvinnor kontinuerligt vuxit, en tillväxttakt som varit
snabbare än för män. Kvinnors företagande har ökat stadigt sedan 2006, där den största ökningen
skett mellan 2010 och 2012.
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Figur 3.5 illustrerar procentuella andelen kvinnor i åldersspannet 18-64 år som är entreprenörer vid
uppstartsfasen eller driver och äger ett nystartat företag (GEM, 2013, s. 27).

Bland de utfrågade i Entreprenörskapsbarometerns undersökning konstaterades att kvinnor såg
fler positiva aspekter med att vara egenföretagare än vad män gjorde. De positiva faktorer som
kvinnor t.ex. tog upp var, att kunna utvecklas som person, att arbeta självständigt, att kombinera
privatliv och arbete samt att kunna förverkliga sina idéer. Exempel på en negativ faktor var att
det var få attraktiva anställningsmöjligheter. Samtidigt poängterar författarna att det är oväntat
att kvinnor i högre utsträckning ser positiva aspekter med egenföretagande, då undersökningen är
överrepresenterad av män (Entreprenörskapsbarometern, 2013).

3.2.6 Totala entreprenöriella engagemanget fördelat på ålder
Vid jämförelse av åldersfördelning med andra länder placerar sig Sverige tredje sist. Vilket
indikerar att Sverige har ett lågt antal unga entreprenörer. Vidare placerar sig Sverige högre
bland äldre entreprenörer, där skiljelinjen mellan unga och äldre går vid 55 års ålder. År 2012
ökade det entreprenöriella engagemanget bland åldrarna 25-34, med drygt 25 procent, då tidigare
år för nämnda åldersgrupp låg på drygt tio procent. Svenskar i åldern 35-54 är den stora
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procentuella gruppen, med drygt 40 procent. De två mindre åldersgrupperna är 18-24 år samt 5564 år, förstnämnda gruppen ligger på drygt tio procent och den sistnämnda på drygt 15 procent
(GEM, 2013).

Figur 3.6 Illustrerar åldersgruppers procentuella fördelning i totalt entreprenöriellt engagemang (GEM, 2013, s.
29).

3.2.7 Planerad tillväxt i form av anställningar i företagets tidiga fas – 2012
Det som generellt kan fastslås är att majoriteten av svenska entreprenörer, mer än 80 procent
planerar att till 2017 kunna anställa 0-5 personer. De som planerar att anställa 6-19 personer de
närmaste fem åren ligger på drygt 20 procent. Länder med flexibel arbetsmarknad t.ex. Danmark
presenterar en siffra på nästan 40 procent där entreprenörerna tror att de kommer kunna anställa
fler än fem personer till 2017 (GEM, 2013).
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Figur 3.7 Illustrerar det totala entreprenöriella engagemanget i tidig fas för flera länder, med avsikten att anställa
inom fem år. Antalen planerade anställningar delas in i segmenten 0-5 jobb, 6-19 jobb samt 20 eller fler jobb (GEM,
2013, s. 30).

I Entreprenörsskapsbarometerns undersökning tillfrågades respondenterna om de skulle vilja
driva företag utan eller med anställda. 57 procent svarade att de skulle vilja bedriva en
verksamhet med anställda. Samtidigt svarade 43 procent att de skulle vilja driva en verksamhet
självständigt (Entreprenörskapsbarometern, 2013).

Figur 3.8 Hur många som vill ha anställda i sitt företag (Entreprenörskapsbarometern, 2013, s. 50).
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3.3 Familjeförhållanden
Tidåsen (2008) belyser hur grupper påverkar personers identitetsutveckling, hur också gruppens
normer påverkar rollerna för respektive gruppmedlem. Hur personerna sedan för sig i olika
sammanhang har en direkt påverkan av den rollen individen bär på via en tillskrivelse av
gruppen. Detta påverkar t.ex. en arvtagare till ett familjeföretag, då grupper, t.ex. familj och
nätverk lämnar avtryck och mer eller mindre formar individen, som vidare har en betydande roll
för arvtagarens personlighetsutveckling och framtida åtaganden (Tidåsen, 2008). Det är också
känt att barn som växer upp inom en företagande familj får någon form av hjälp, t.ex. finansiell,
kunskap men också en form av verklighetsförankrad uppfattning gällande hur ett företag sköts,
där också utmaningen i att bedriva ett företag aktualiseras (Brännback, Carsrud & William,
2008). Brännback, Carsrud och William (2008) menar att personens utvecklande av självkontroll
är också något som utvecklas och förstärks via föräldrarnas åtaganden. Samtidigt förstärks
barnens känsla för självkontroll. Då insikten att kunna kapitalisera på idéer med hjälp av egen
drivkraft påverkar också individen avsevärt. En bild av föräldrarna skapas gällande deras
förmåga och kraft, som antingen återspeglar synen på föräldrarna internt inom familjen eller
externt av utomstående (Bandura, 1997). Kirkwood (2012) utförde studier om huruvida personer
blir påverkade av sina föräldrar till att bli entreprenörer, där en entreprenör definierades som en
person som startar en verksamhet i vinstsyfte och har anställt minst en person. Studien visade att
personer som har företagande föräldrar hade stor chans till att starta företag. Kopplingen till detta
kan också finnas i att personer som växer upp inom en familj där föräldrarna t.ex. har en VDpost, chefsroll eller också äger ett eller flera företag påverkar individen och dennes intentioner.
Vidare innebär detta att personens karriärsval också påverkas. Är barn t.ex. uppvuxna i en
familjeföretagskontext påverkas också barnen till att känna av denna koppling till verksamheten
och möjligen känna en form av anknytning till familjeverksamheten. Detta yttras antingen tidigt
eller också senare i livet (Chua, Chrisman & Sharma, 1999). Tidåsen (2008) bygger vidare på
detta argument genom att förklara att familjeföretag har en medveten eller också omedveten
tradition som yttrar sig i form av att familjeföretag bör hållas inom familjen, något som präglar
familjemedlemmar.
Familjeföretagande påverkar också involverade familjers privata liv, något som gör att det finns
en stark koppling till företagandet i många privata hänseenden. Samtidigt finns det en form av
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frihet då ägandet och beslutstagande sker inom familjen, något som för framtida arvtagare kan
ses som attraktivt.
Tidåsen (2008) förklarar att kommande generationer i att ärva företag oftast inte föreställer sig
eller har som målsättning att börja arbeta i familjens företag. En slags inslussning i företaget sker
genom att familjemedlemmar vid introduktionsfasen får lättare arbetsuppgifter, t.ex. att plocka
produkter. Det skapas också en form av inskolning där familjemedlemmar samtalar om ämnen
som rör företaget när de väl involveras i verksamheten. Författaren förklarar vidare att arvtagare
tenderar att få arbetsuppgifter som är grunden till företagets existens, t.ex. produktionen, med
målet att ge arvtagaren en uppfattning om företagets produktionsmöjligheter, teknisk kunskap
men också för att kunna vidareutveckla verksamheten samt lära sig att göra affärer i framtiden,
utifrån företagets kompetenser.
En fråga som ställdes i Entreprenörskapsbarometern (2013) var om de tillfrågade hade några
familjemedlemmar, släktingar eller vänner som var entreprenörer. Av de tillfrågade i
åldersspannet 18-70 år svarade 69 procent att de hade en entreprenör inom familjen, släkten eller
vänskapskretsen. Bland de samtliga tillfrågade i undersökningen uppgav 72 procent att de fått en
positiv bild av företagande av den närstående företagaren. Tio procent svarade däremot att den
närstående givit dem en negativ bild av företagande. 18 procent svarade att de inte uppfattat om
kontakten ansåg företagande som något positivt eller negativt (Entreprenörskapsbarometern,
2013). Det bör belysas att kvinnor låg högre gällande att få en positiv uppfattning om
företagande från en närstående företagare än vad män fick. I undersökningen var det 74 procent
av kvinnorna som fick en positiv uppfattning mot männen som låg på 70 procent
(Entreprenörskapsbarometern, 2013).

3.4 Urbanisering av studenter
Det framkommer i Haapanens och Tervos (2012) undersökning att akademiker som studerar i sin
hemregion vanligtvis inte tenderar att flytta därifrån efter examen, tillskillnad från personer som
studerar i annan region än sin hemregion. För att minska urbaniseringen till viss mån menar
Haapanen och Tervo (2012) att en lösning kan ligga i att det finns flera universitet/högskolor i
olika regioner, vilket skulle leda till att regioner utvecklades mer jämlikt.
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I ett lands ekonomi är de mest konkurrenskraftiga regionerna de med höga siffror humankapital,
i form av utexaminerade studenter. Mindre regioner och orter tenderar att ha lägre tillväxt i
humant kapital till skillnad från storstäder. Att en region har ett universitet/högskola bidrar oftast
till ett inflöde av humant kapital, däremot faller det på hur väl regionen där universitetet är
verksamt förvaltar och främst behåller nyexaminerade universitetsstudenter. Det är tydligt att
storstadsregioner är bättre på att behålla humankapital rent generellt, där mindre regioner och
studieorter är sämre men lyckas ändå behålla humant kapital som har en lokal anknytning
(Haapanen & Tervo, 2012). Personer som genomgår en högre utbildning har visat sig vara mer
mobila än personer med en lägre utbildning. Detta medför att en region med ett universitet eller
flera högskolor riskerar att förlora sina utexaminerade studenter till mer attraktiva regioner, t.ex.
till storstäder (Haapanen & Tervo, 2012).
Faggian och McCann (2009) undersökte hur studenter i Storbritannien fördelar sig, där resultatet
blev att periferiella elever tenderar att flytta till London och städer i sydöst, de fann också i sina
studier att manliga nyexaminerade studenter är uppseendeväckande mindre benägna att flytta än
kvinnliga studenter. Faggian et al. (2007) som också menar att kvinnors benägenhet att flytta
sker till viss del för att det finns ett större utbud av jobb och en bättre sysselsättning än vad
nuvarande region kan erbjuda.

När Entreprenörskapsbarometerns (2013) undersökningar utfördes gällande
hur stor andel av befolkningen inom åldersspannet 18-70 år som ville vara
entreprenörer, visade det sig att det fanns stora regionala skillnader. De länen
som placerade sig högt var Stockholm samt Gotlands län, på 38 respektive 39
procent. Västra Götaland kommer också högt likaså Uppsala län. Det bör
däremot poängteras att Uppsala län tillhör Stockholms
arbetsmarknadsregion. Länen med låga procentuella resultat var
Västernorrland samt Västerbottens län, på 26 respektive 25 procent.
Kronobergs län placering är relativt låg med 27 procent.

Figur 3.9 Procentuell andel individer som vill vara företagare med länsuppdelning
(Entreprenörskapsbarometern, 2013, s. 39).
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Undersökningen visade också att det fanns skillnader i de olika regionerna gällande hur de
tillfrågade upplevde kommunens attityd till företagande. På toppen kom Jönköpings kommun
med 69 procent, följt av Kronoberg på 67 procent. Uppsala, Gotland och Stockholm placerade
sig lågt, med siffror på 57, 57 samt 56 procent (Entreprenörskapsbarometern, 2013).

3.5 Teoretiskt samband till enkätfrågorna
De teoretiska avsnitten är underbyggda med en rad olika källor för att bidra med en intressant
analys av den statistik som kom fram i enkätundersökningen av utexaminerade EBD-studenter.
För att tydliggöra sambandet mellan empiri och teori kommer det här presenteras vilka variabler
från intervjufrågorna som skapades utefter de olika teoriavsnitten. De utexaminerade EBDstudenterna som svarade på enkäten benämns som respondenter i kommande avsnitt. För att
förtydliga de tre kommande ämnena är de uppdelade i tre olika teman. Dessa teman besvaras
med samma nummer i analysen för att förtydliga sambanden.

Undersökning av entreprenöriell aktivitet- Tema 1
De kvantitativa frågor som ställdes i enkäten för att samla in information om entreprenöriell
aktivitet hos respondenterna var: kön, i vilken omfattning respondenten bedriver företagande,
planer på att starta företag inom tre år, om respondenten bedrivit företag tidigare, vilken
företagsform, om företaget betalat ut ersättning till ägarna i mer än tre månader, hur många
anställda har du, hur många förväntar du dig anställa inom fem år, vilken omsättning har ditt
företag.
Familjeförhållanden – Tema 2
De kvantitativa frågor som ställdes i enkäten för att samla in information om familjeförhållande
hos respondenten var: Har du någon närstående eller familjemedlem som driver företag?
Urbanisering – Tema 3
De kvantitativa frågor som ställdes i enkäten för att samla in information om urbanisering hos
respondenten var: Var bodde du innan studierna? Var bor du idag?
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Temauppdelning av intervjufrågorna
Tema 1

Entreprenöriell aktivitet/företagande

Kön?
Vilken omfattning respondenten bedriver företagande?
Planer på att starta företag inom tre år?
Om respondenten bedrivit företag tidigare?
Vilket år började du på EBD?
Vilket år tog du examen?
Hur gammal är du?
Hur lång tid har ditt företag betalat ut någon form av ersättning till ägarna?

Tema 2

Förväntningar från de som startat företag

Hur många anställda har du?
Hur många förväntar du dig att anställa inom fem år?

Tema 3

Urbanisering

Var bodde du innan studierna?
Vart bor du idag?
Tabell 3.10 Temauppdelning av intervjufrågorna

Hypoteser
Efter en genomgång av teorin utformades hypoteser som testades av intervjufrågor i empirin.
Angående de utexaminerades företagande utformades först tre hypoteser.

Enligt Entreprenörskapsbarometern (2013) kan 32 procent av svenskarna mellan 18 och 70 år
tänka sig att starta och driva företag. GEM-forskningen (2013) presenterade för år 2012 att elva
procent i Sverige planerade att starta företag de kommande tre åren. Enligt EBD-programmet
hemsida har flera tidigare EBD-studenter blivit egenföretagare. Om nu en utbildning som EBDprogrammet kan tänkas attrahera personer med intentioner att bli entreprenörer, kan detta mycket
väl vara så att utbildningen har ett högre genomsnitt av företagare vid jämförelse av övriga
Sverige. Detta leder till vår första hypotes:


Det är vanligare att en utexaminerad EBD-student startar företag än genomsnittet i
Sverige med jämförbar ålder 18-35 år.

Enligt GEM-forskningen (2013) går det 0,6 kvinnor på en företagande man. Därför har vi antagit
följande hypotes:

35



Fler antal män än kvinnor av de utexaminerade EBD-studenterna är företagare.

Enligt Entreprenörskapsbarometern (2013) svarade 69 procent mellan åldersspannet 18-70 år att
de hade en närstående som var entreprenör. Bland dessa svarade 72 procent att de fått en positiv
bild av företagande av den närstående företagaren. Tidåsen (2008) menar vidare att barn som
vuxit upp i en företagande miljö har en bättre verklighetsförankrad uppfattning gällande hur ett
företag sköts. Vår tredje hypotes blir således enligt följande:


Närstående företagare har en positiv påverkan på utexaminerade EBD-studenter till att
starta företag.

Vi valde även att ställa fördjupande frågor till de utexaminerade studenter som blivit företagare.
Frågorna skulle ge oss ett svar på i vilken utsträckning företagarna var arbetsgivare.

Enligt GEM-forskningen är det 80 procent som planerar att anställa mellan 0-5 personer de
kommande fem åren. De som planerar att anställa fler än fem personer är 20 procent. Vi har
antagit att företagare med utbildning sysselsätter fler personer än en population med lägre antal
utbildade företagare:


Utexaminerade företagande EBD-studenter sysselsätter fler personer än genomsnittet av
Sveriges företagare i åldern 18-35.

Eftersom vi samlade in data i intervjuerna varifrån varje student kommer och vart de bor idag
kan vi undersöka urbaniseringstrender. Syftet med detta var att se hur många utexaminerade
studenter som Växjöregionen klarar av att behålla eller var de annars väljer att bosätta sig.

Enligt Haapanen och Tervo (2012) tenderar inte personer som studerar i sin hemregion att flytta
därifrån efter examen. Däremot menar de att mindre studieorter har lägre tillväxt av humant
kapital då inflyttade studenter vanligtvis flyttar därifrån efter sin studietid (Haapanen & Tervo,
2012). Detta leder till den sista hypotesen:
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EBD-studenter väljer att flytta till storstadsregioner istället för att stanna kvar i Växjö
med omnejd efter utbildningen.
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4. Empiri
I detta kapitel presenteras en sammanställning och utarbetad statistik från de svar som kom fram
i telefonintervjuerna med de utexaminerade EBD-studenterna. Frågor samt svar finns i bilaga ett.

4.1 Företagande på EBD-utbildningen
Enkäten från de telefonintervjuer som genomfördes hade 81 st svarande av totalt 256 tillfrågade
intervjuobjekt. Av dessa 81 st hade 19 st (23 %) bedrivit företag som hobbyverksamhet, elva
stycken (13 %) hade bedrivit företag benämnt som större verksamhet, 51 st (63 %) hade inte
bedrivit någon form av företagsmässig verksamhet. Respondenterna uppfyllde kriterierna för
större verksamhet om de hade haft utbetalning till ägaren i mer än tre månader i företaget. Hade
respondenten haft en utbetalning i mindre än tre månader uppfyller respondenten kriterier för
hobbyverksamhet.

Företagande bland studenterna
Antal
Totalt studenter
Studenter med större verksamhet
Studenter med hobbyverksamhet/utbetalning mindre än 3mån
Antal företagande studenter totalt
Studenter med inget företagande

Procent
81
11
19
30
51

14 %
23 %
37 %
63 %

Tabell 4.1 Företagande hos studenterna

Det totala antalet företagare av respondenterna (hobbyverksamhet + större verksamhet) är 37
procent.

I tabell 4.2 är företagare och intentioner sammanslaget de respondenter som är företagare samt
de som har svarat att de har intentioner till att starta företag inom tre år. De studenter som har
intentioner har svarat ja på frågan i enkäten om de kan tänka sig att vara företagare inom tre år,
se även bilaga ett. Genom att slå ihop intentioner och antalet företagare får vi fram hur stor andel
som befinner sig någonstans i processen för entreprenöriell aktivitet. Detta visar att 48 st (59 %)
av respondenterna har någon form av entreprenöriell aktivitet. De som inte har någon indikation
på entreprenöriell aktivitet enligt enkäten uppgår till 33 st. (40 %).
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Intentioner till företagande bland studenterna
Antal
Företagare ink. de studenter som har intentioner
Intentioner till företagande
Inga intentioner till företagande

Procent
48
59 %
18
22 %
33
41 %

Tabell 4.2 Intentioner till företagande inom tre år

4.2 Familjeförhållandes påverkan på studenterna
Av de respondenter som är företagare har 22 st (73 %) företagande föräldrar och åtta stycken (27
%) har inte företagande föräldrar.

Företagande studenter med företagande föräldrar
Antal
Studenter med företagande föräldrar
Studenter med ej företagande studenter

22
8

Procent
73 %
27 %

Tabell 4.3 Antal företagande studenter med företagande föräldrar

Om vi istället kategoriserar studenterna i de som har och de som inte har företagande föräldrar,
har 57 procent av de som har avsikt att starta företag också företagande föräldrar, medan av de
studenter som inte har någon avsikt att starta företag har 42 procent företagande föräldrar.
I tabellen 4.4 kan vi se skillnaden på antal studenter med företagande föräldrar av de som
bedrivit större verksamhet och de som har haft intentioner/hobby som företagande.

Familjebakgrund hos de utexaminerade studenterna
Antal
Studenter som bedrivit större verksamhet
Företagande föräldrar
Ej företagande föräldrar
Studenter som har företagande intentioner/hobby
Företagande föräldrar
Ej företagande föräldrar
Studenter som inte har företagande intentioner
Företagande föräldrar
Ej företagande föräldrar
Tabell 4.4 Familjebakgrund hos utexaminerade studenter
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11
9
2
37
21
16
33
14
19

Procent
13 %
82 %
18 %
46 %
57 %
43 %
41 %
42 %
58 %

Av de studenter som bedrivit en större verksamhet har 82 procent företagande föräldrar, medan
av de som bedrivit hobbyverksamhet sammanslaget med de som har intentioner till företagande
har 57 procent företagande föräldrar.

4.3 Fördelning mellan män och kvinnor
Tabell 4.5 visar tydligt att antalet företagande män är fler än antalet kvinnor. Av företagarna är
21 st (70 %) män och nio stycken kvinnor (30 %). Tabell 4.6 ger oss mer information och visar
fördelningen mellan män och kvinnor på utbildningen. 59 st (73 %) är män respektive 22 st (27
%) är kvinnor. För att mäta den entreprenöriella aktiviteten mellan könen måste vi beakta att det
går fler män än kvinnor på utbildningen. Jämför vi istället procentsatsen män för sig och kvinnor
för sig upptäcker vi att det procentuellt sett är fler kvinnliga företagare än manliga. I tabell 4.7
ser vi att kvinnorna som är utexaminerade från EBD är nio stycken av 22 st företagare vilket
innebär att 41 procent av kvinnorna är företagare. Av männen som är utexaminerade från EBD är
21 st av 59 st företagare vilket innebär att 35 procent av männen är företagare.

I tabell 4.5 kan vi se att det går 0,6 kvinnor per manlig företagare. Som vi nämnde tidigare så är
detta inte en jämförbar variabel med de utexaminerade EBD-studenterna då det går färre kvinnor
än män på EBD-programmet. Tabellen förutsätter dock att det bor lika många män som kvinnor i
Sverige. Statistiken om genomsnittet i Sverige visar att kvinnligt företagande är betydligt lägre
än det manliga. Medan på EBD-programmet är det kvinnliga företagandet något högre än det
manliga.

Antalet företagare som är kvinnor respektive män av utexaminerade studenter
Kvot
Utexaminerade EBDstudenter
Män
Kvinnor
Genomsnittet i Sverige
Män
Kvinnor

Antal

1
0,4

Procent

21
9

70 %
30 %

1
0,6

Tabell 4.5 Antalet företagare som är kvinnor respektive män av utexaminerade studenter samt genomsnittet i
Sverige
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Fördelning mellan könen av de utexaminerade studenterna
Antal

Procent
59
73 %
22
27 %

Män
Kvinnor
Tabell 4.6 Fördelning mellan könen av de utexaminerade studenterna

Procentsats jämfört med enbart det egna könet som är företagare
Män
Kvinnor

35 %
41 %

Tabell 4.7 Procentsats jämfört med enbart det egna könet som är företagare

4.4 Framtida sysselsättning hos företagarna
Av de företagande studenterna tror 75 procent att de kommer att anställa 0-5 personer inom de
kommande fem åren. 25 procent tror att de kommer anställa fler än fem personer inom de fem
kommande åren.

Uppskattad framtida anställning inom 5 år av företagande studenter
Antal

Procent

Företagare som uppskattar 05 personer
Företagare som uppskattar
fler än 5 personer

9

75 %

3

25 %

Tabell 4.8 Förväntningar bland företagarna på att anställa inom fem år.

4.5 Urbanisering bland samtliga studenter
Tabell 4.7 visar oss hur studenterna har flyttat efter sina studier och vilka olika typer av områden
som studenterna kommer ifrån innan studietiden. Storstäder innebär Malmö, Stockholm och
Göteborg. Från storstäder kommer det 13 st (16 %) av respondenterna. Från mindre orter/städer
kommer det 68 st (84 %).
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Urbaniserade utexaminerade studenter
Bosatta innan utbildning
Från storstäder
Från mindre orter/städer

Bosatta efter utbildning

Antal Procent
13
16 %
68
84 %

Från storstad
Från mindre stad/ort
Från storstad

Flyttat tillbaka till storstad
Flyttat till storstad
Flyttat till mindre ort/stad

10
32
3

77 %
47 %
23 %

Totalt bor på mindre stad/ort
Totalt bir i storstad efter
studierna

39

48 %

42

52 %

18

22 %

13

16 %

Från Växjö (Kronobergs län)
Totalt bor i Växjö (Kronobergs
län)
Tabell 4.9 Urbanisering efter studietiden på EBD

Av de studenter som kommer från storstäder flyttade tio stycken (77 %) tillbaka eller till ny
storstad. Av de studenter som kommer från mindre orter/städer flyttade 32 st (47 %) till en
storstad.
Av de studenter som kommer från storstäder flyttade tre stycken (23 %) till mindre ort/stad.
Av samtliga respondenter bor nu 39 st (48 %) på mindre ort.
Av samtliga respondenter har 42 st (52 %) flyttat till storstäder efter studierna.
Av samtliga respondenter bor 13 st (16 %) kvar i Växjö med omnejd.
Av dessa är 20 st (25 %) från Växjö med omnejd (Kronobergs län).
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5. Analys
5.1 Analysen uppdelad i teman
Rapportens problemformulering är generell då den är övergripande för att innefatta samtliga
ställda hypoteser. Problemformuleringen är: Vilken attityd har utexaminerade EBD-studenter till
att starta företag och var väljer de att bosätta sig?

För att kunna analysera varje hypotes med en tydlig struktur har vi valt att dela upp dessa i tre
olika teman: företagande, förväntningar från de som startat företag och urbanisering.

5.1.1 Tema 1, företagande
I det första temat har vi valt att fokusera på följande hypoteser:


Fler antal män än kvinnor av de utexaminerade EBD-studenterna är företagare.



Det är vanligare att en utexaminerad EBD-student startar företag än genomsnittet i
Sverige med jämförbar ålder 18-35 år.



Närstående företagare har en positiv påverkan på utexaminerade EBD-studenter till att
starta företag.

Den första hypotesen presenteras i en jämförelse mellan projektets empiriska undersökning på
EBD-studenterna och vetenskapliga undersökningar samt GEM-forskningens undersökning på
genomsnittet i Sverige. Den andra och tredje hypotesen jämförs med teori om varför människor
väljer att starta företag och information från de utexaminerade studenternas svar på
enkätfrågorna.

5.1.1.1 Könsfördelning i företagande på EBD
På EBD var könsfördelningen i entreprenöriellt engagemang 21 st män och nio stycken kvinnor.
Detta ger oss en procentsats på 70 procent för männen och 30 procent för kvinnorna. Detta är en
siffra som ter sig orättvis då det visade sig att för varje man som går på EBD programmet går det
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0,4 kvinnor. Alltså är inte siffrorna jämförbara. Jämför vi däremot med samtliga kvinnor i
undersökningen som har entreprenöriellt engagemang uppgår detta till 41 procent av kvinnorna.
Av männen i undersökningen har 36 procent av dessa ett entreprenöriellt engagemang.

I GEM forskningen kan vi se att för varje man med entreprenöriell aktivitet går det 0,6 kvinnor.
Av kvinnorna i Sveriges befolkning visar undersökningen att det är fem procent som har ett
entreprenöriellt engagemang. Medan av männen är det åtta procent som har ett entreprenöriellt
engagemang, i åldersspannet 18-64 år. Vid en närmare titt på åldersspannet ser vi att 40 procent
av de med entreprenöriellt engagemang är mellan 18 och 35 år medan 60 procent är mellan 35
och 65 år. I vår undersökning på EBD-programmet visade det sig att över 95 procent är i åldern
18-35 år, alltså i en ålder där det entreprenöriella engagemanget är lägre i yrkeslivet än det övre
åldersspannet i yrkeslivet. Carter (2000) menar att det är vanligare att män har entreprenöriella
åtaganden men att det sker en attitydförändring i samhället med optimistiska kvinnor till att bli
företagare. Entreprenörskapsbarometern (2013) visade att männen har en stor vilja till att vara
företagare, då 39 procent svarade att så var fallet och bland kvinnor svarade 25 procent att de
ville vara företagare. Intressant nog visade undersökningen att kvinnor uttryckte flera positiva
faktorer gällande egenföretagande än vad män gjorde, speciellt då undersökningen dominerades
av manligt intresse. Samtidigt visar statistik från Center for Women’s Business Research (2013)
att mellan 1994 och 2005 har det kvinnliga företagandet ökat med 17 procent, något som går i
linje med att många kvinnor på EBD engagerar sig entreprenöriellt.

Vi kan konstatera att EBD programmet lockar fler manliga studenter än kvinnliga studenter.
Traditionellt sett har även män varit företagare i större utsträckning än kvinnor (GEM, 2013).
Samtidigt poängtera tillväxtverket i sin senaste undersökning att det är oväntat att kvinnor i
högre utsträckning ser positiva aspekter med egenföretagande, då undersökningen är
överrepresenterad av män (Entreprenörskapsbarometern, 2013). Detta kan tolkas som att det går i
linje med EBD-programmet som är representerat av fler män men det är kvinnorna som är mest
positiva till företagande.
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5.1.1.2 Entreprenöriell aktivitet
Entreprenöriell aktivitet innebär alla de som har startat företag samt de som har intentioner till att
starta företag inom tre år. Enligt Nabi, Holden och Walmsley (2010) ligger det verkliga utfallet
på startade verksamheter av ekonomistudenter i Storbritannien på fyra procent men de som har
intentioner till att starta företag ligger på 33 procent. Entreprenörskapsbarometerns (2013)
undersökningsresultat gällande viljan att vara företagare visade att 32 procent i åldersspannet 1870 år har viljan och kan tänka sig att driva företag.

De studenter som har intentioner till att starta företag är de som svarat att de har intentioner till
att starta företag inom tre år. Detta visar att 48 st (59 %) av EBD-studenterna har intentioner för
att driva företag. De som inte har några intentioner till att driva företag är 33 st (41 %).
Genomsnittet per personer med företagande intentioner på ekonomiprogram i Storbritannien är
något lägre på 33 procent enligt Robertson och Wilkinson (2008).

Enligt GEM forskningen är Sveriges befolknings företagande i underkant i jämförelse med
övriga europaländer. I Sverige är det fem procent av befolkningen som är i uppstarten av ett nytt
företag och två procent av befolkningen driver ett etablerat företag i den bemärkelsen att det har
haft utbetalningar i mer än tre månader till ägarna. Enligt vår undersökning ligger EBDstudenterna betydligt högre på 19 procent sammanlagt av de som driver företag idag och de som
är i uppstartsfasen och satsar på sitt företagande.

5.1.1.3 Familjeförhållanden
I tidsspannet 2000 till 2009 är det dryga hälften av entreprenöriella studenter som har eller har
haft entreprenöriellt engagerade föräldrar. Vidare är det tydligt att många årskullar på EBDprogrammet, sex av nio, har haft en majoritet av elever med entreprenöriella föräldrar.
Kirkwoods (2012) studie om entreprenöriella föräldrars påverkan på dess barn visade att det
fanns stora chanser att barnens beteende och framtida åtaganden i form av entreprenöriella
aktiviteter påverkades av föräldrarnas nuvarande/tidigare entreprenöriella åtaganden, något som
går i samklang med resultatet från tidigare EBD studenter.

45

Rapportens empiriska underlag visar att det finns en positiv relation till att företagande föräldrar
påverkar barnen till entreprenöriella åtaganden. Av EBD studenterna som bedriver en större
verksamhet, var det 83 procent som hade en bakgrund med företaganden föräldrar. Detta går i
samklang med vad Brännback, Carsrud och William (2008) påpekar, en insikt, förståelse och
främst verklighetsförankrad bild gällande hur företag bedrivs och hur det påverkar ens privata
tillvaro. Vidare kan det finnas ett orsakssamband i att tidigare EBD studenter som bedriver en
större verksamhet, som Brännback, Carsrud och William (2008) förklarar, fått finansiell hjälp för
att kunna skapa en stor verksamhet. Bandura (2007) påpekar i sin tur att barn till föräldrar som är
entreprenörer utvecklar en självkontroll och inte minst en förmåga att kunna finna möjligheter att
kapitalisera på idéer. Detta bygger vidare på Tidåsens (2008) förklaring till att
familjemedlemmar skolas in i familjeföretaget genom att till en början utföra lättare
arbetsuppgifter som sedan byggs på, något som i sin tur påverkar barnens karriärsval (Chua,
Chrisman & Sharma, 1999).
Gällande studenter som har företagande intentioner finns det en viss skillnad mellan EBD
studenter med icke företagande föräldrar samt företagande föräldrar. Om vi delar in studenterna i
två grupper, de som har och de som inte har som avsikt att starta företag. Av de studenter som
har som avsikt att starta företag har 57 procent föräldrar som varit företagare. Av de studenter
som inte har någon avsikt har 42 procent företagande föräldrar. Chua, Chrisman och Sharma
(1999) menar att barn kan känna av kopplingen till familjeföretaget i ett tidigt eller senare skede.
Franzier och Niehm (2006) påpekar dock att studenter till familj med företagarbakgrund kan
avskräcka dem från entreprenöriella aktiviteter, då studenterna privat har fått uppleva
företagandets negativa sidor, t.ex. finansiella åtaganden och hög stressfaktor. Procentsatsen med
företagande föräldrar kan ses som en tydlig kurva uppåt desto större utsträckning studenterna
bedriver företag, se figur 5.1 nedan.
Enligt Entreprenörskapsbarometern (2013) fanns det en tydlig relation till att vilja bli företagare
och att ha en närstående företagare i familjen. Detta då 69 procent svarade att de hade en
närstående företagare. Relationen mellan dessa faktorer förstärktes också genom att 72 procent
svarade att de fick en positiv bild av företagande via den närstående entreprenören. Kvinnor i
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undersökningen hade något högre siffra än vad männen hade gällande positiv bild av företagande
via närstående, med siffror på 74 procent för kvinnor samt 70 procent för män.

Figur 5.1 EBD-studenternas företagande jämfört med företagande föräldrar. Procenten i figur 5.1 är baserade på
resultaten presenterade i tabell 4.4.

5.1.2 Tema 2, förväntningar från de som startat företag
I det andra temat har vi valt att undersöka vilka förväntningar de företagande EBD-studenterna
har på sig själva att anställa inom fem år. För att undersöka frågan har vi i vår enkät valt samma
frågor som ställts till svenska företagare i Sverige genom GEM-forskningen.

För Tema 2 är hypotesen:


Utexaminerade företagande EBD-studenter sysselsätter fler personer än genomsnittet av
Sveriges företagare i åldern 18-35.
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5.1.2.1 Förväntad anställning de kommande fem åren
Tillväxtförväntningarna hos de företagande EBD-studenterna stämmer väl med GEM
forskningens planerade tillväxttrend i form av anställningar. Detta är tydligt då 75 procent av
utexaminerade EBD-studenter som idag är företagare tror sig kunna anställa 0-5 personer de
kommande fem åren, GEM-forskningen presenterar en siffra på mer än 80 procent som tror sig
kunna anställa 0-5 personer till 2017. Gällande planerade anställningar av fler än fem personer är
siffrorna relativt lika för EBD-studenternas resultat och GEM-forskningens resultat, där de
företagande studenterna svarade för en siffra på 25 procent och där GEM-forskningens
procentuella resultat låg på drygt 20 procent. Värt att notera är att Entreprenörskapsbarometerns
(2013) undersökning utifrån frågan att vilja bedriva företag med eller utan anställda visade på ett
resultat där 57 procent ville bedriva företag med anställda och 43 procent utan anställda. Vilket
också innebär att inte alla startar en verksamhet med viljan att anställa. Det kan också förtydligas
att Entreprenörskapsbarometerns resultat likväl författarnas enkätundersökning enbart mäter den
självuppfattade förväntningen på att anställa inom företaget. Exempelvis skulle en företagare
utan anställda kunna generera tusentals jobb inrikes hos en underleverantör. Detta är något som
kan ses som en begränsning i undersökningen då vi inte vet ingående vad företagarna bedriver
för form av företag.

5.1.3 Tema 3, urbanisering
I det tredje temat undersöks om studenterna har flyttat till mindre städer/orter eller till någon av
de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Denna statistik har jämförts med
vetenskapliga artiklar som behandlar frågan hur studenter flyttar efter examen.

För Tema 3 är hypotesen:


EBD-studenter väljer att flytta till storstadsregioner istället för att stanna kvar i Växjö
med omnejd efter utbildningen.
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5.1.3.1 Urbanisering av studenter
Detta tema har vi tagit med för att se hur många studenter som stannar kvar i studieorten Växjö
med omnejd. Men även för att se om EBD studenterna flyttar till stora städer i samma
utsträckning som resultatet av tidigare studier i ämnet.

Det empiriska underlaget gällande studenter som kommer från storstäder visar att 77 procent
flyttar tillbaka till sin hemstad eller annan storstad, ett mönsterbeteende som styrks av Haapanens
och Tervos (2012) undersökning som visade att majoriteten studenter som lämnar en storstad för
att studera på mindre ort väljer som oftast att flytta tillbaka till sin hemstad. Det är också tydligt
att studiens respondenter som är hemmahörande i mindre ort urbaniserar till en storstad, med en
siffra på 47 procent. Tittar man på respondenternas mobilitet som helhet är det tydligt att
storstäder har en attraktionskraft då det enbart är 16 procent som väljer att stanna kvar i Växjö
efter examen. Haapanen och Tervo (2012) poängterar dock att småstadsregioner med
universitet/högskola behåller en viss del av utexaminerade studenter som har någon form av
anknytning till lärosätets region. Utflödet av studenter från Linnéuniversitetet till andra storstäder
är också kopplat till det Haapanen och Tervo (2012) belyser, att personer med högre utbildning
har visat sig vara mer mobila än personer med lägre utbildning. Författarna menar även att det är
vanligt att mindre studieorter tappar studenterna som kommer från större städer men de som är
från orten ofta stannar kvar i området (Haapanen & Tervo, 2012).

Urbaniserade utexaminerade studenter
Bosatta innan utbildning
Från storstäder
Från mindre orter/städer

Bosatta efter utbildning

Från storstad
Från mindre stad/ort
Från storstad

Flyttat tillbaka till storstad
Flyttat till storstad
Flyttat till mindre ort/stad

10
32
3

77 %
47 %
23 %

Totalt bor på mindre stad/ort
Totalt bir i storstad efter studierna

39
42

48 %
52 %

18
13

22 %
16 %

Från Växjö (Kronobergs län)
Totalt bor i Växjö (Kronobergs län)
Tabell 4.7 Urbanisering efter studietiden på EBD
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Antal Procent
13
16 %
68
84 %

Enligt Entreprenörskapsbarometern (2013) ligger Kronobergs län relativt lågt gällande individers
vilja att bli företagare. Anmärkningsvärt är däremot att Kronobergs län kommer på en andra
plats, tätt efter Jönköpings län gällande hur individer upplever kommunens attityd och
förespråkande till att vara företagare. Att siffrorna i sig är motsägelsefulla kan vara en indikation
på ett misslyckande men kan också visa hur Kronobergs län intresserar sig och arbetar utefter en
långsiktig plan på ett förändringsarbete, som inte fått fäste än. Främst gällande individers vilja
till att bli entreprenörer. Därav är det svårt att tyda hur Kronobergs län och Växjö kommun
förvaltar kunskap i regionen men också hur bra de är på att behålla kompetens samt sporra
framtida utexaminerade Linneuniversitetstudenter till att bli entreprenörer. Något som inte heller
framkommer i enkätundersökningen är hur många som kommer att flytta tillbaka till Växjö eller
flytta ifrån Växjö i framtiden.
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6. Slutsats
Antal företagande på EBD är 70 procent män och 30 procent kvinnor. I och med att det är 0,4
kvinnor på en man som går på EBD så är detta en missvisande siffra. Av de antal kvinnor som
går på utbildningen har 41 procent av kvinnorna ett entreprenöriellt engagemang, medan männen
på EBD ligger på 36 procent, vid jämförelse av respektive kön var för sig. Detta innebär att det
är närmare en kvinna per en man som är företagare. Detta är en markant skillnad mot vad GEMforskningen visar i Sverige där det går 0,6 kvinnor på varje man, gällande entreprenöriell
aktivitet. Således förkastas vår hypotes att fler antal män än kvinnor av de utexaminerade EBDstudenterna är företagare.
Sammanfattningsvis är trenden att fler män än kvinnor studerar på EBD. Samtidigt så är det
betydligt fler kvinnor än män av de som studerar på EBD som startar företag. Detta kan tolkas
som att den minoriteten kvinnor som aktivt valt att studera på EBD är mer motiverade till att
starta företag än den majoriteten av män som studerar på EBD.
Bland utexaminerade EBD-studenter är den totala andelen företagare, de som bedriver större
verksamhet samt haft utdelning i mer än tre månader, 13 procent. Genomsnittet i Sverige för
personer mellan 18 och 35 år är 4,9 procent. Därav är det vanligare att EBD-studenter startar
företag till skillnad från det svenska genomsnittet. Därmed bekräftas vår hypotes att det är
vanligare att utexaminerade företagare startar företag än genomsnittet i Sverige.

På EBD programmet har ¼ av alla studenter företagande föräldrar. För de som har lyckats
bedriva en större verksamhet är antalet personer med företagande föräldrar högre med ⅘ som har
företagande föräldrar. För de som har bedrivit en mindre hobbyverksamhet och de som har
intentioner till att vara företagare låg det istället under genomsnittet med ca ½ som har
företagande föräldrar. Detta ger oss en tydlig indikation att de studenter som bedriver större
verksamheter har oftare företagande föräldrar än de som inte bedriver större verksamhet. Detta
bekräftar vår hypotes att närstående företagare har en positiv påverkan på utexaminerade EBDstudenter till att starta företag.

Den förväntade tillväxten att anställa hos utexaminerade EBD-företagare och bland Sveriges
nyföretagare är relativt lika. Både för de som planerar att anställa 0-5 personer och de som
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planerar att anställa fler än fem personer de kommande fem åren. Av de företagande
utexaminerade EBD studenter som förväntar sig anställa 0-5 personer är 75 procent medan
generellt i Sverige är det 80 procent. De företagande utexaminerade EBD-studenterna som tror
sig anställa mer än fem personer är 25 procent medan i Sverige är det 20 procent. Därmed
bekräftas hypotesen att utexaminerade företagande EBD-studenter sysselsätter fler personer än
genomsnittet av Sveriges företagare i åldern 18-35.

52 procent av de som har studerat av de utexaminerade EBD-studenterna har flyttat till en
storstadsregion (Malmö, Göteborg eller Stockholm). 48 procent har bosatt sig på en mindre ort
och av dessa bor 16 procent i Växjö med omnejd efter studierna. Av dessa studenter kommer 25
procent från Växjö med omnejd (Kronobergs län) innan studierna. Detta betyder att färre
personer bor kvar i Växjö med omnejd efter studierna på EBD-programmet, än antalet personer
som bodde i Växjö innan studierna. Detta trots att det är vanligt att mindre studieorter får behålla
de personer från närområdet. Vår studie bekräftar således den uppställda hypotesen att EBDstudenter väljer att flytta till storstadsregioner istället för att stanna kvar i Växjö med omnejd
efter utbildningen.
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Bilaga 1 – Intervju med tidigare EBD-studenter
Frågeformulär – kvantitativa frågor med svar

Kvinna eller man?
Svar:

Man: 59 st
Kvinna: 22 st

1) Vilket år började du EBD?
Svar:

År 2000: 7 st
År 2001: 13 st
År 2002: 7 st
År 2003: 9 st
År 2004: 3 st
År 2005: 7 st
År 2006: 5 st
År 2007: 6 st
År 2008: 13 st
År 2009: 11 st

2) Vilket år tog du examen?
Svar:

År 2003: 7 st
År 2004: 12 st
År 2005: 8 st
År 2006: 9 st
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År 2007: 3 st
År 2008: 7 st
År 2009: 5 st
År 2010: 6 st
År 2011: 13 st
År 2012: 11 st

3) Hur gammal är du?
Svar:

25 år: 4 st
26 år: 11 st
27 år: 11 st
28 år: 5 st
29 år: 3 st
30 år: 7 st
31 år: 6 st
32 år: 9 st
33 år: 8 st
34 år: 5 st
35 år: 3 st
36 år: 3 st
37 år: 1 st
39 år: 1 st
41 år: 1 st
42 år: 1 st
50 år: 1 st

4) Vilken stad/ort kommer du från?
Svar:
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Bollnäs: 1 st
Borås: 1 st
Båstad: 1 st
Eksjö: 1 st
Eskilstuna: 1 st
Eslöv: 2 st
Falkenberg: 1 st
Forna Jugoslavien: 1 st
Gävle: 1 st
Göteborg: 5 st
Halmstad: 2 st
Härnösand: 1 st
Högsby: 1 st
Karlshamn: 1 st
Karlskrona: 2 st
Kiruna: 2 st
Kristianstad: 2 st
Kungsbacka: 1 st
Lammhult: 1 st
Lidköping: 1 st
Linköping: 1 st
Ljungby: 2 st
Luleå: 1 st
Malmö: 1 st
Malung: 1 st
Nybro: 1 st
Osby: 2 st
Oskarshamn: 1 st
Ronneby: 1 st
Rävemåla: 1 st
Skellefteå: 1 st
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Smålandsstenar: 1 st
Stockholm: 7 st
Sundsvall: 1 st
Säter: 1 st
Södra Unnared: 1 st
Tingsryd: 1 st
Trollhättan: 2 st
Varberg: 1 st
Vetlanda: 2 st
Växjö: 13 st
Ystad: 1 st
Älmhult: 3 st
Ängelholm: 4 st

5) Var bor du idag?
Svar:

Alvesta: 1 st
Borås: 1 st
Eslöv: 2 st
Geneve: 2 st
Gränna: 1 st
Gävle: 1 st
Göteborg: 12 st
Helsingborg: 4 st
Wisconsin: 1 st
Härnösand: 1 st
Köpenhamn: 1 st
Kalmar: 1 st
Karlshamn: 1 st
Karlskrona: 2 st
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Kungsbacka: 1 st
London: 2 st
Malmö: 3 st
Osby: 1 st
Oskarshamn: 1 st
Oslo: 1 st
Riksgränsen: 1 st
Skanör: 1 st
Stockholm: 20 st
Sundsvall: 1 st
Säter: 1 st
Uppsala: 1 st
Vejbystrand: 1 st
Värnamo: 2 st
Västerås: 1 st
Växjö: 12 st
Ängelholm: 1 st

6) Har du föräldrar som har eller driver företag?
Svar:

11 st
37 st
33 st

7) Har du startat eget företag eller är i uppstarten av ett nytt?
Svar:

11 st: Ja, bedrivit större verksamhet
33 st: Ja, bedrivit mindre verksamhet eller hobby verksamhet
37 st: Nej, ej bedrivit verksamhet
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Om nej på fråga 7)

8) Har du tankar/intentioner på att starta företag inom 3 år?
Svar:

Har intentioner men ej verksamhet idag: 18 st

Om ja på fråga 7)
9) Ungefär under hur lång tid har ditt företag betalat ut någon form av ersättning till
ägarna?
Svar:

Mer än 3 månader: 11 st
Mindre än 3 månader: 19 st

10) Hur många anställda har du?
Svar:

0 anställda: 17 st
1 anställd: 2 st
2 anställda: 3 st
3 anställda: 2 st
4 anställda: 1 st
6 anställda: 1 st
9 anställda: 1 st
15 anställda: 1 st
23 anställda: 1 st
50 anställda: 1 st

63

11) Hur många förväntar du dig att anställa de kommande 5 åren (Större verksamhet)?
0-5 personer: 9 st
Fler än 5 personer: 3 st
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Bilaga 2 – Intervju med tidigare EBD-studenter
Frågeformuläret – kvalitativ fråga med svar.

(12) Vad i EBD-utbildningen har främst påverkat din karriär?


Begränsande akademiska världen. Folk är rädda för verkligheten på universitet,
institutionsbeteende. Entreprenörsandan finns inte i dessa forum. Kanske mer på EBD än
andra program men det är ingen bra miljö där allting blir invecklat.



Sortera ut vad som faktiskt ska göras, sortera ut information, man kan ta sig fram ganska
smidig och selektera vad man behöver och inte behöver lära sig, hitta kärnan i uppgiften
och fokusera på det utan att sväva ut åt alla håll.



Företagskontakterna, erfarenheten av partnerföretagen. Annars tycker inte jag att EBD
förberedde mig väl varken för yrkesliv eller egenföretagande.



Den gjorde så att jag fick mitt första jobb. Blev ekonomiansvarig på Eluminator Labs.
Utbildningen var fantastisk men den har inget att gör med egenföretagande.



Det kritiska tänkandet och den analytiska förmågan är det som han har haft mest
användning av.



Försökte inrikta mig mot marknadsföring. Arbetssättet lärde mig mer än ämnena.



En sak som har vart bra är processkartläggning. Och förstå hur företag fungerar rent
processmässigt. Sen är det praktiska som varit lärorikt, hur det fungerar. Det bli en vana
att sätta sig in i bolag.



Fått mycket kontakter och breddat mitt nätverk.



Dels kontakterna med företagen som gavs under utbildningen, samt att vårt företag
träffades när de pluggade ihop och att vi hade bra lärare.



Partnerföretag, garanterat, det måste hända grejer. Det näringslivsanknutna med EBD var
det som kickade igång idéerna.
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Det var första gången som jag under studietiden insåg att jag var bra på någonting. Insåg
att jag var bäst på någonting, en skön känsla. Började fundera på varför man inte fick
jobba så tidigare i livet. Mina barn ska få göra det dom vill. Jag fick självförtroende. Att
man så tidigt fick prata med företag, tvungen att ta kontakt med riktiga företag och jobba
i verkligheten. Andra studenter fick göra det när de började söka jobb.



Kontakten med partnerföretagen, definitivt.



Att man fick vara hos partnerföretag och prestera.



Rätt metod. Efter EBD är man fokuserad på företag. Man blir kundfokuserad, man blir
duktig på rapporter. Bra till fortsättningen i yrkeslivet.



Interaktion med handledare. Jag var tight med vissa lärare.



Framförallt det självständiga arbetet, att man har fått jobba med många projekt och har
många bollar i luften och jobba mot uppsatta mål. Även att jobba mot näringsliv och att
man har sett studenter som startat eget som gått i årskullar över en och som motiverat.
Det som saknas är mer gästföreläsningar från tidigare studenter och företagsledare. Man
vill veta hur deras företagsresa har gått även få bättre integration med alumni-nätverk.



Bra fråga, Sambandet mellan teori och praktik.



Praktikplatserna.



Helhetsgreppet över företagsvärlden, insyn i företag med praktik.



Studieformen och eget ansvar. Att man fick driva projekt parallellt under studietiden,
speciellt på det arbetet jag har idag, självständigheten att driva saker i mål. Just
arbetsformen att slutföra saker.



Hamnade i branschen på grund av EBD utbildningen. Kombination av föreläsare och
utbildningen. Bidragit starkt kom in på mina praktikföretag. Helt och hållet.



Inte just nu, men säkerligen att genom utbildningen kunnat starta bolaget och därigenom
mycket erfarenhet.



Den närheten man har när man arbetar med partnerbolag, det var den absolut största
bidragande faktorn till att jag tyckte att det var en bra utbildning. Att kunna kombinera
teori med verkligheten. Kan tyckas att teorin kan vara mer utförlig det saknade jag. Man
lär sig hur dynamiken fungerar, viktigt för EBD-utbildningen, fortsätta trycka på bra
partnerföretag med intressanta uppgifter. Bra uppgifter för att få den utmaningen, kunna
lösa faktiska problem åt företagen.
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Förutsättningar för att jobba på bank är att man har ekonomisk utbildning.
Nationalekonomidelen har hjälpt mycket i jobbet.



Fick mig att byta inriktning på yrkeslivet. Jag kom bort från industrin.



Främst blandning mellan praktik och teori, att bli hyffsat bra att applicera teorin i
praktiken ganska snabbt. Utbildningen var ganska verklighetsförankrad från början och
man blev flexibel.



Det är väl främst att man fick med väldigt många olika delar. Man fick se många och
skilda delar i företagande.



Att vara ute och träffa företagare, VD:ar på olika företag, just mötet att man inte är rädd
för att sätta sig in i företag som man inte har en aning om sen tidigare. Man blir utmanad
och man har med sig det efter studierna, i projekt som vi gjorde.



Att man lär sig allt teoretiskt som man genomför praktiskt, man får en
arbetslivserfarenhet. Att man lär sig ifrågasätta och se ur andra perspektiv.



Att man lär sig och ser saker på olika sätt.



Dels förankringen med näringslivet BSR bil trim var ett partnerföretag jag jobbade med.
Sättet att tänka kring marknadsföring och affärsutveckling. Jobbade på ett företag som
var relativt nystartat och kände att jag fick vara med och driva det framåt. Det positiva är
att jag gärna hänvisar till min tidigare utbildning. Kan med rak rygg och stolthet främja
utbildningen. Hoppas däremot att utbildningen är mer strukturerad idag.



Partnerföretaget, intensivt med projekt och bra förståelse för verkligheten. Blir insatt i
företag fungerar över lag. Brokig bana som EBD:are.



Att man fick möta företag och göra verkliga saker. Det var mer tankesättet än någon
specifik kunskap.



Allmänbildning och källkritik.



Mest att man har en utbildning. Ingen vill ens se examensbevis. Ett tips för
nyutexaminerade är att ta alla strategiska jobbmöjligheter fast det kan vara prestige bland
klasskompisar.
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Extremt nöjd med EBD. Det som EBD har gett mig personligen är en helhetssyn på
företag och verksamheter. Att kunna få verklighetsförankrad kunskap från partnerföretag
är bra. Helhetsperspektivet har varit ovärderligt och nyttigt. EBD är en makalös
utbildning det gav mig helheten, processerna, vilka delar som funkar bra respektive
dåligt. Det enda negativa är att det faktum att utbildningen ligger i Växjö gör att det gör
det snävt att arbeta i vidare i Växjö, man behöver ta sig därifrån.



Analyserande tänkande. Stor skillnad från innan utbildningen. Annars har man ingen
nytta av den utbildningen dock får man komma på intervjun om man har ett
examensbevis.



Näringslivskontakten är det man tar med sig väldigt mycket och se hur saker och ting
fungerar i verkligen.



Att få testa på många olika ekonomiska områden.



Det som är bra är helhetssynen, man försöker se alla delar i ett företag och jobba
tillsammans och inte specialisera sig på någon individuell bit



Det som har gynnat mig är att hur man jobbar i dagsläget, man hade flera olika projekt i
utbildningen, man var också tvungen att ha koll på flera olika saker samtidigt, har mycket
nytta att ha den stresstoleransen, hantera flera bollar i luften. Som bolånerådgivare är
dessa egenskaper viktiga för att kunna lösa kunders problem. Man har både makro och
mikro perspektivet med sig.



En skjuts, hade inte varit där jag är idag annars. Skjuts in i yrkeslivet och karriären.
Förstärkt mig på det personliga planet. Analytisk förmåga, Den sociala aspekt som
utvecklats genom att bo på campus i tre år. Man blir kreativ och finna nya idéer.



Inte en aning. Helheten.



Att det var så mycket praktiskt. Men jag saknar den teoretiska biten, djupet, som man
skulle vilja ha.



Utbildningen var inte helt strukturerad när jag började, den första kullen hade inte gått ut.
Lärarna visste inte vad de höll på med. Gick inte att få en överblick.



Framförallt förmågan att relatera till verkligheten med teorin. Nära kontakt med
näringslivet.



Kontakten med partnerföretag, fick första jobb efter examen hos ett partnerföretag, fick
bra nätverk, och därav jobberbjudande.
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Det var nog ändå partnerföretagen som var en stor påverkan, att man fick vara i
verkligheten.



Bredden på programmet. Bra fortsättning på samhällslinjen, du har alla öppningar att
göra precis vad du vill.



När man ser tillbaka är det de olika löpande samarbetena med företag som påverkade mig
positivt. Då man jobbade ute med företag och drev utvecklingsprojekt och fick lite kött
på benen när man kom ut och det var inte helt nytt. Gällande EBD kan jag känna att det
skulle varit bra om man hade haft mer ekonomi. Lite mycket projekt och mjuka värden
inte så mycket hård kunskap.



Många olika saker, men dels de praktiska grejerna som modeller. Men framförallt att
driva projektet på en osäker miljö där alla förutsättningar inte fanns. Man fick ta mycket
eget ansvar.



Faktiska tillämpningen har gett mig mycket insikt, förståelse hur företag fungerar som
nyexaminerad. Hade en fot redan i ett företag. Har kunnat jobba som intraprenör. Haft
fördel i byggbranschen utan byggkunskaper.



Osäkerheten samt bristen på klara och tydliga direktiv, att söka efter information själv
och fatta beslut efter luddiga premisser. Generellt är kopplingen till verkligheten oerhört
gynnsam, klivet in på arbetsmarknaden med EBD i ryggen är ett lättare steg att ta. Man
har en mer verklighetsförankrad bild på hur det var i företagandet och arbetsmarknaden
rent generellt.



Tankesättet kring affärsutveckling, att man alltid kan ta allt ett steg längre. Tänka utanför
boxen.



Utbildningskonceptet, upplägget, blandningen mellan teoretiska studier och praktiska
projekt. En sak som har gjort att det varit lättare att komma in i arbetet. Har varit oerhört
kul. Ångrar inte utbildningen en dag på många sätt. Det är klart att beror på vad man
söker för typ av jobb och då kan en annan examen väga tyngre. Överlag positiv.



PBL - problembaserat lärande.



Utbildningen har inte satt någon prägel på mig. Men dem jag pluggade med satte en
prägel på mig. Man formas av de man umgås med, jag umgicks med väldigt drivna
personer. Utbildningen i sig gav mig inte lika mycket. Det var en kreativ miljö.
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Kontaktnätet med gamla studiekamrater, praktiska erfarenheten, det friare tänket istället
för att bara plugga tenta. Bättre direktkontakt till verkligheten.



Att man blir mindre rädd för att prata med företag.



Att jag fick plugga ihop med driftiga människor. Att man pratade mycket affärer och
idéer med klasskamrater.



Man lär sig och leta, lär sig söka info. Även om man inte kan allting. Kunskap är en
färskvara.



EBD gav mig jättemycket. Trivdes jättebra. Projekthanteringen var den bästa delen, då
det är projektbaserat.



Ekonomin och företagstänkandet, märks vilka som läst ekonomi och inte i ett företag.



Självständiga arbetet, mycket skrivande. Tog en magister avancerad affärsutveckling.



Det har inte påverkat mig någonting. Läste logistik också och kom in i oljebranschen.
Försäljare på Ragnsells åkeri efter utbildningen.



Utbildningen gav mig mycket. Men för mycket turbulent med läraravhopp och
barnsjukdomar i utbildningen.



Det var nog min termin utomlands. Läste marknadsföring i USA man fick ut mycket av
de föreläsningarna. EBD utbildningen var annars flummig. Barnsjukdomar. Jädrans
massa skrivande som man har med sig mycket.



Halkade in på ett transportföretag. Har med tiden jobbat med det som jag utbildade mig
till. Bra med utbildningen var främst projektledningen och tänket, verktyg för hur man
kan hantera projekt. Det är svårt att säga exakt, man har nytta med allting, speciellt
affärsutveckling.



En grundläggande förståelse för juridik, ekonomi och marknadsföring framförallt, något
handfast eller konkret kan man tycka att det inte är. Bra koppling mellan teoretiska
studier med förankring i företagande, som är plus i kanten.



Täta kontakter med partnerföretag. Bra utförande med skarpa projekt.



Kopplade dels de teoretiska kunskaperna till de praktiska kunskaper man hade innan.
Redovisa på ett akademiskt sätt. Plus att det var otroligt roligt för sin egen utveckling. En
resa att sitta i kunskapens borg.
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Det var inte utbildningen i sig som påverkade det. Men det var det kritiska tankesättet och
att lära sig affärslandskapet som helhet som var bra med utbildningen. I det stora hela var
det en bra utbildning.



Fick examen, Fick ett jobb, annars har de nog inte påverkat något.

13) Vad sysselsätter du dig med idag?
Svar:

Vice VD på Lappland Resources, Platschef general manager på FITAB gruvindustrin i
Wisconsin, USA, Produktansvarig på Honeywell, Ägare/Säljare på reklambyrån Ohmy och ägare
till 7 andra bolag, VD K-O Gymnasier syd Friskolebolag, global director marketing på Memfis,
Rådgivare finansbolag på Försäkria finansrådgivning, Avtalsspecialist på Microsoft, Etanol
Trading på Lois Dreyfus i Luxemburg, Anställd som kommunkoordinator på Västtrafik,
Marknad och försäljningschef på Gustavsberg, Företagsmäklare på Swedbank, Ekonomiansvarig
på folkhälsoinstitutet, Ljudtekniker på Göteborg stadsteater, Jobbar som management konsult på
Connecta, Jobbar som inköpschef för IKEA Europa och Nordamerika, Projektcontroller på
kärnkraftverket i Oskarshamn, Statlig myndighet Admin, Platschef på G4S, Kommunikatör på
länsförsäkringar, Företagsrådgivare på SE banken, Behovsanställd som Tågvärd, Projektledare
på Konsumentförening Stockholm, Börsmäklare på Excid, Project manager på IKEA services,
Teamchef ekonomi på Infocare, Salesmanager på Sideliti, Arbetar som E-handelsansvarig på
Scandinavian luxury AB, Egenföretagare inom media, Restaurangchef på Bockholmengruppen,
Samhällsvägledare på Eslövs kommun, Säljer separatorer på Alfa Laval, finansiell rådgivare på
Swedbank, Marknadsförare/Rekryterare på Fackförbund Sv. Farmesiter, Ägare/VD på Epifan
utveckling och kommunikation AB, Personal/försäljning på Intendit, Finansiering på Sparbanken
Öresund, It chef på Family house, Bolånerådgivare på Swedbank, Inköpskonsult på IKEA,
Finance controller på IKEA of Sweden, New business sales på Interum justitcia, VD/konsult på
Steamship nöjen AB, Projektledare på Expohouse, Säljchef på Growing Relations, VD på Nordic
Days AB(homefeeling.se, candlestore.se, nordicdays.se tre olika verksamheter), Ekonomichef på
ett mindre teknikbolag, Vårdare på Rättspsyk, Inköpsansvarig/chef på Nordicfeel, IT-konsult på
Capgemeni, Säljchef på Groupon, Head of supplier management - Nordiska ledningsgrupp på
Skanska, produktansvarig och produktutvecklare på Handelsbanken, projektledare på DHL,
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Lärare/Forskare på Handelshögskolan i Köpenhamn, Affärsrådgivare på PVC, Arbetssökande,
Marknadsföring och löner på Norrlands trä, Stationschef på Hertz, Projektledare och
affärsutvecklare på Blekinge golfförbund, Project change lead på IKEA, Bankrådgivning på
Länsförsäkringar, Informationssamordnare på MSR, Strateg inom digital marknadsföring på
Eget bolag, Projektledare på Fortnox, Projektledare på Paxport, Editor för tidningen, Ansvarig
för deras underorganisation Young professionals på Handelskammaren, Lånehandläggare på
Lendo.

14) Hur mycket anser du att EBD påverkat dig till att driva företag (1-5)?
Svar:

(1): 3 st
(2): 3 st
(3): 8 st
(4): 9 st
(5): 4 st

15) Hur mycket anser du att din familj påverkat dig till att driva företag (1-5)?
Svar:

(1): 6 st
(2): 3 st
(3): 6 st
(4): 6 st
(5): 6 st
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