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Sammanfattning 
 
Haparanda som är en stad i östra norrbotten har under en längre tid präglats av stagnerad 
tillväxt. I juni 2005 meddelade IKEA Sverige AB att de hade för avsikt att lokalisera ett 
varuhus på orten och därigenom föddes förhoppningar om ekonomisk tillväxt i hela regionen. 
En attitydundersökning som presenterades av Svenskt Näringsliv 2006 visade att 
företagsklimatet på orten hade förbättrats avsevärt på mycket kort tid. Enligt tidigare 
attitydforskning är en sådan förändring osannolik då forskare inom kunskapsområdet anser att 
attityder är en varaktig inställning och därigenom inte kan förändras nämnvärt på kort sikt. 
Detta har lett fram till följande problemformulering: 
 

Hur påverkar nyetableringar i perifera regioner företagares attityder till företagande? 
 
Syftet med studien är: 
 
Att skapa en förståelse för hur IKEA: s etablering i Haparanda påverkar lokala företagares 
attityder till företagande genom: 
 

− att kartlägga de faktorer vilka formar en företagares attityder till företagande  
− att diskutera skillnader och likheter mellan företagares attityder till företagande och 

vad dessa beror på 
 
Med utgångspunkt i problem och syfte har en hermeneutisk kunskapssyn, ett deduktivt 
angreppssätt med abduktiva inslag och en kvalitativ metod legat till grund för studien. 
Undersökningen omfattar sex egenföretagare i olika branscher med olika förutsättningar.  
 
Den teoretiska referensramen har utvecklats i två steg. I det första steget identifierades teorier 
kring de omständigheter vilka en företagares attityder är beroende av. I det andra steget 
förfinades den teoretiska referensramen utifrån en ökad kunskap om specifika faktorers 
påverkan på attityderna hos respondenterna i denna undersökning. Den teoretiska 
referensramen utgörs av teorier om attityder, sociala identitetsprocesser, entreprenöriella 
karaktärsdrag, kontexter, strategiutveckling, nätverk och regional tillväxt.  
 
Genom den teoretiska referensramen är det möjligt att bedöma de olika respondenternas 
attitydkomponenter i förhållande till varandra och genom att diskutera skillnader och likheter 
mellan företagarna har de numera kartlagda faktorerna kunnat identifieras genom att skapa en 
händelsekedja bakåt i tiden. Detta kan illustreras i en modell över attityders 
utvecklingsprocess. Genom denna modell är det möjligt att bedöma hur företagarnas attityder 
sannolikt påverkas av IKEA: s etablering. Eftersom företagarna över tid utsätts för både 
individuella och kollektiva påverkansfaktorer ser deras händelsekedja och utvecklingsprocess 
olika ut. Svaret på problemformuleringen är alltså att företagares attityder till företagande 
påverkas olika beroende på var de befinner sig i attitydernas utvecklingsprocess. 
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Inledning 

 
 
Det inledande kapitlet redogör för bakgrunden till studiens problem 
samt syfte. Detta för att läsaren ska få en uppfattning om varför 
studien är intressant och bör genomföras. Problembakgrunden inleds 
med en redogörelse för vilken typ av kontext undersökningen avser 
för att sedan presentera det teoretiska problemet och därefter knyta 
tillbaka till den specifika kontexten och identifiera ett problem samt 
redogöra för syftet med studien. 
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1.1 En stad i förändring 
Haparanda är en handelsstad med ca 10000 innevånare belägen på gränsen till Finland. Precis 
som många andra småstäder har Haparanda stad under lång tid präglats av stagnerad tillväxt. 
Sedan några år tillbaka har kommunen, tillsammans med grannstaden Torneå i Finland, 
arbetat aktivt med att skapa gynnsamma förutsättningar för ökad handel. En viktig del i 
arbetet har varit att skapa en gemensam stadskärna för de båda städerna och på så sätt skapa 
ett nytt handelscentrum. (Svenskt Näringsliv, 2006) I juni 2005 gav de båda städernas 
gemensamma ansträngningar resultat då IKEA Sverige AB meddelade att de avsåg att 
nyetablera ett varuhus i Haparanda (SR, 2005). Som en direkt följd av detta valde flera andra 
stora etablerade företag att göra det samma både på den svenska och den finska sidan av 
gränsen (Svenskt Näringsliv, 2006). Satsningen har inneburit 131 000 kvm ny handelsyta 
varav IKEA och IKANO står för 35 000 kvm. Resterande 96 000 kvm nyttjas av andra 
nyetablerade företag (Akelius, 2006). Med tanke på den situation Haparanda under en längre 
tid befunnit sig i finns stora förhoppningar om att IKEA: s etablering genererar positiva 
effekter för orten och regionens ekonomiska tillväxt (SR, 2007). Det är därför intressant att 
reflektera kring på vilket sätt kommunens näringslivspolitik och IKEA: s etablering kommer 
att gynna orten och dess företagare.  
 

1.2 Näringslivspolitik, företagsklimat och ekonomisk tillväxt 
Enligt Audretschs (2004) resonemang om entreprenörskapspolicys kan näringslivspolitik 
sägas vara de olika åtgärder en kommun genomför i syfte att skapa tillväxt. Sådana åtgärder 
innefattar bland annat utbildning, infrastruktur eller marknadsföring i syfte att locka till sig 
nya företag. Blume (2006) menar att många kommuner satsar för stora resurser på att locka 
till sig nya företag när det i själva verket kan vara nog så viktigt att stötta de redan etablerade 
företagen. Tödtling & Trippl (2005) anser dock att det ena inte utesluter det andra utan det 
kan i själva verket vara lämpligt att kombinera flera typer av åtgärder. Även McQuaid (2002) 
menar att näringslivspolitiska åtgärder främst bör inriktas mot att förbättra företagares 
kunskaper och kompetenser. Vidare bör åtgärderna inriktas mot att förbättra företags 
möjligheter och förutsättningar genom att tillhandahålla en bra infrastruktur och service i 
allmänhet (McQuaid, 2002). Tödtling & Trippl (2005) påpekar dock att det inte finns en 
generell policy utan att det är viktigt att åtgärderna anpassas efter region eller företagares 
individuella behov. Geografiska och demografiska variationer mellan olika regioner är ofta så 
pass stora att en allmängiltig policy inte är möjlig utan att åtgärderna måste anpassas efter 
kontexten. (Minitti, 2008) 
 
Lokal näringslivspolitik utgör en viktig del av ett så kallat företagsklimat. Ett företagsklimat 
kan definieras som ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter 
företagare och den företagsamme i samhället.” (Svenskt Näringsliv, 2006). Enligt 
definitionen utgörs ett företagsklimat alltså inte enbart av lokal näringslivspolitik utan också 
av nationella faktorer. De nationella faktorerna kännetecknas av vilken politik som präglar 
samhället i stort medan de lokala faktorerna snarare handlar om hur den enskilde företagaren 
blir bemött av privatpersoner, kommunen eller andra företagare. Den allmänna uppfattningen 
är att ett bra företagsklimat gynnar orten genom att öka möjligheterna till ekonomisk tillväxt. 
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Av den anledningen är det alltså viktigt att en företagare upplever lokala näringslivspolitiska 
ansträngningar som positiva då detta i sin tur gynnar företagsklimatet.  
 
Det råder bland forskare delade meningar om vilken typ av åtgärder en kommun bör 
genomföra för att skapa bra förutsättningar för tillväxt. Enligt Schumpeters teorier är dock 
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt på en marknad begränsade så länge det råder jämvikt 
på marknaden. För att uppnå tillväxt krävs med andra ord att någon rubbar balansen genom att 
introducera en ny produkt, en ny tjänst eller identifierar en ny marknad och på så sätt tvingar 
de andra aktörerna på marknaden att utveckla sitt företag, sina produkter eller tjänster. 
(Schumpeter, 1942, i McQuaid, 2002) Tödtling & Trippl (2005) för ett liknande resonemang 
och argumenterar för att regioner eller kommuner i samma situation som Haparanda kan vara 
förtjänta av olika åtgärder i syfte att locka till sig stora företag för att förändra den situationen 
de befinner sig i. Att flera välkända företag valt att öppna butiker i Haparanda ökar således 
sannolikheten att det skapas en obalans på marknaden då konkurrenssituationen för redan 
tidigare etablerade företag blivit hårdare vilket enligt Schumpeter också borde gynna 
tillväxten i kommunen på långsikt. (Schumpeter, 1942, i McQuaid, 2002)  
 

1.3 Problemdiskussion 
I den tidigare nämnda definitionen av företagsklimatet framgår att den kontext företagaren 
verkar inom präglas av attityder och att dessa attityder på något sätt påverkar en företagares 
uppfattning om det lokala företagsklimatet. Det är naturligtvis också så att företagarnas egna 
attityder påverkar företagsklimatet. Haparanda stad liknar på många sätt vad Tödtling & 
Trippl (2005) kallar en perifer region vilken kännetecknas av en stor andel småföretag, låg 
grad av entreprenöriella aktiviteter och avsaknaden av system och strukturer för att förbättra 
sina förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Det är därför relevant att fundera över hur en 
omfattande förändring i sådana regioners näringsliv påverkar företagares attityder till 
företagande. Det är troligt att en del företagare ställs inför en hårdare konkurrens medan 
förändringen för andra företagare kan innebära nya möjligheter vilket också borde avspegla 
sig i företagarnas attityder. I Svenskt Näringslivs kommunranking 2006 ligger Haparanda på 
plats 86 att jämföra med plats 284 2003 (Svenskt Näringsliv, 2006). Detta tyder på att 
Haparandaföretagarnas attityder till företagande påverkats mycket positivt på kort tid.  
 
Enligt Eagly & Chaikens (1998) teorier kan dock en attityd sägas utgöra en varaktig 
inställning som har byggts upp genom erfarenheter och som kommer till uttryck i att en 
person tar ställning till huruvida denne är för alternativt emot ett visst fenomen eller objekt. 
Innebörden av deras resonemang är att IKEA: s etablering på kort sikt inte kan påverka lokala 
företagares attityder till företagande då de lokala företagarnas attityder anses vara bestående.  
 
Mot bakgrund av den ovanstående diskussionen har vi kommit fram till följande 
problemformulering:  
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1.4 Problemformulering 
Hur påverkar nyetableringar i perifera regioner företagares attityder till företagande? 
 

1.5 Syfte  
Att skapa en förståelse för hur IKEA: s etablering i Haparanda påverkar lokala företagares 
attityder till företagande genom: 
 

− att kartlägga de faktorer vilka formar en företagares attityder till företagande  
− att diskutera skillnader och likheter mellan företagares attityder till företagande och 

vad dessa beror på 
 

1.6 Avgränsningar 
Undersökningen bygger på sex intervjuer med egenföretagare lokaliserade i Haparanda redan 
innan IKEA: s nyetablering. Företagarna representerar byggbranschen, åkeribranschen, 
detaljhandel och besöksnäringen. Då avsikten med studien är att studera hur IKEA:s 
etablering i Haparanda påverkar företagares attityder till företagande ansågs det ej relevant att 
studera företagare som valt att etablera sig på orten efter IKEA. 
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Forskningsstrategier 

 
 
I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga utgångspunkter att 
presenteras. För att en undersökning ska kunna genomföras på ett 
sådant sätt att den uppfyller syftet och besvarar problemet är det 
viktigt att forskarens vetenskapliga utgångspunkter ligger i linje med 
det teoretiska problemet. Kapitlet inleds med att presentera 
ämnesvalet och författarnas förförståelse. Dessa ger läsaren en 
uppfattning om varför studien överhuvudtaget genomförs. Därefter 
presenteras kunskapssyn och angreppssätt. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för hur insamlingen av olika källor har gått till. Genom 
detta kapitel ges läsaren således möjlighet att göra en bedömning av 
de strategier forskaren valt för att angripa problemet 
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2.1 Ämnesval 
För att läsaren skall få en uppfattning om vad författarna har för relation till ämnet och på 
vilket sätt detta eventuellt påverkar studiens genomförande är det viktigt att presentera de 
bakomliggande skälen till ämnesvalet. Det finns flera anledningar till att vi har valt att studera 
hur nyetableringar i perifera regioner påverkar företagares attityder till företagande. Den 
första anledningen är att ämnet i sig relaterar till våra studier på civilekonomprogrammet med 
inriktning mot entreprenörskap. Vi har genom våra studier utvecklat ett grundläggande 
intresse för entreprenörskap som medel mot arbetslöshet och som katalysator för tillväxt. Den 
andra anledningen är att IKEA: s etablering i Haparanda i massmedia har framställts som en 
mycket viktig och stor händelse för den aktuella regionen. Den tredje och sista anledningen är 
att en av författarna är född och uppvuxen i Haparanda och därigenom har ett starkt personligt 
intresse av att följa utvecklingen.  
 

2.2 Förförståelse  
Vid vetenskapliga studier spelar förförståelsen en viktig roll. Ju mer kunskap en person 
besitter inom ett kunskapsområde desto mer trovärdighet uppnår den personen i sina 
tolkningar av olika fenomen och företeelser (Holme & Solvang, 1997). Till exempel, om en 
privatperson har för avsikt att placera sina sparpengar i aktier eller fonder är det troligt att råd 
från en bankman är mer relevanta än råd från en person med ett mer allmänt intresse för 
aktiemarknaden. Av samma anledning är det viktigt att författaren av en uppsats klargör 
förförståelsen inom kunskapsområdet för att ge läsaren en uppfattning om eventuella styrkor 
eller svagheter med studien.  
 
I vårt fall består förförståelsen av den samlade kunskap vi inhämtat under vår tid på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet, men även till viss del livserfarenhet. Författarna har 
före studiens genomförande genomgått studier med inriktning mot entreprenörskap, 
Entrepreneurial management and change 10p. Därigenom har vi en grundläggande förståelse 
för entreprenörskap och relativt goda kunskaper när det gäller vilka faktorer som är viktiga för 
att skapa goda entreprenöriella förutsättningar. Däremot hade vi i studiens inledande skede 
något begränsade kunskaper vad gäller ett företagsklimat och dess beståndsdelar eftersom 
detta fenomen inte avhandlats i vår utbildning. Detta har resulterat i att uppsatsen legat 
vilande sedan januari 2007. Under tiden har vi läst flera managementkurser och dessutom 
skrivit magisteruppsats vilket har påverkat vår förförståelse positivt i den bemärkelsen att 
studien nu kunnat slutföras. Den tydligaste konsekvensen av vår förförståelse är ändå det 
problem vi formulerat och de metodologiska val som kommer att presenteras. Utan vår 
teoretiska förförståelse hade studien förmodligen inte genomförts på detta vis.  
 
Som tidigare nämnts har en av de två författarna anknytning till Haparanda och därigenom 
goda kunskaper om orten, regionen och till viss del de värderingar och attityder som präglar 
människorna på orten.  Detta ger författarna ökade möjligheter att förstå den kontext som 
undersökningen avser vilket är en positiv effekt av författarnas förförståelse. 
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2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen handlar om på vilket sätt en individ ser på verkligheten och på människan 
(Johansson Lindfors, 1993). Kunskapssyn innebär att se på verkligheten objektivt eller 
subjektivt, men också hur verkligheten blir vetbar. En positivistisk kunskapssyn grundar sig 
på en objektiv verklighet som inte tar hänsyn till mänskliga faktorer eller individuella 
förutsättningar och således beskrivs och förklaras fenomenen oberoende av omgivningen och 
miljön. Detta innebär att människosynen är passiv och att vetande uppkommer genom 
avbildning av vad fenomenet är. En hermeneutisk kunskapssyn innebär däremot en subjektiv 
verklighetsuppfattning där individen, omgivningen och miljön spelar en viktig roll. Vilken 
kunskapssyn som ligger till grund för en vetenskaplig studie är enligt ovanstående 
resonemang direkt relaterat till ämnesområdet samt studiens problem och syfte (Johansson 
Lindfors, 1993). 
 
Vi anser att studier av människors attityder bör utgå från en subjektiv verklighetsuppfattning. 
Detta resonemang grundar sig i att vi alla är olika som personer och innehar olika bakgrund 
och värderingar. Hur en person tolkar och svarar på en fråga kan skilja sig mycket beroende 
på vem man frågar. I vår studie innebär detta att två respondenter kan se på samma fenomen 
olika då det kan påverka dem i olika utsträckning. Detta är inte endast relaterat till vem 
personen är utan också inom vilken kontext individen befinner sig. Utifrån detta anser vi att 
en hermeneutisk kunskapssyn är att föredra för att förstå hur IKEA: s etablering i Haparanda 
påverkar företagares attityder till företagande.  
 

2.4 Angreppssätt 
Att diskutera valet av angreppssätt är av vikt för att påvisa hur författarna valt att studera 
ämnet. Inom forskningen diskuteras i huvudsak två olika angreppssätt; deduktivt och 
induktivt. Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från befintliga och vedertagna 
teorier när denne närmar sig den empiriska verkligheten. Ett deduktivt angreppssätt 
förknippas vanligen med en positivistisk kunskapssyn. (Johansson Lindfors, 1993) I motsats 
till det deduktiva angreppssättet innebär ett induktivt angreppssätt att forskaren utgår från 
empiriska undersökningar alternativt observationer för att generera ny teori. (Bryman & Bell, 
2005) Detta angreppssätt betyder att forskaren har för avsikt att skapa en teori för att förstå ett 
fenomen.  
 
Utgångspunkten för denna studie är ett deduktivt angreppssätt då vi valde att samla in olika 
teorier för att underlätta och fokusera genomförandet av datainsamlingen. När det gäller 
företagares attityder till företagande finns det ingen generell teori att utgå ifrån. Av den 
anledningen har en rad teorier ifrån olika kunskapsområden kombinerats för att tillsammans 
utgöra en teoretisk referensram över de omständigheter en företagares attityd är beroende av. 
Utifrån detta konstruerade sedan författarna den intervjuguide som ligger till grund för 
insamlingen av det empiriska materialet. I samband med att det insamlade datamaterialet 
analyserades och diskuterades uppstod ett behov av att justera och förfina den ursprungliga 
teoretiska referensramen för att kunna skapa en förståelse för de faktorer som format 
respondenternas respektive attityder till företagande. Denna process resulterade i den 
nuvarande teoretiska referensramen. Detta förfarande liknar vad Björklund & Paulsson (2003) 
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kallar ett abduktivt angreppssätt vilket helt enkelt är en kombination av deduktion och 
induktion. Mot bakgrund av detta kan denna studie sägas ha ett deduktivt angreppssätt med 
abduktiva inslag eftersom den teoretiska referensramen har byggts ut med teorier kring 
sociala identitetsprocesser efter insamlingen av datamaterialet.  
 

2.5 Metodval 
Kvalitativ- och kvantitativ metod är begrepp som kan användas för att redogöra för på vilket 
sätt datainsamlingen och analysen genomförs. Enligt Johansson Lindfors (1993) innebär en 
kvalitativ metod ofta att datainsamlingstekniken sker i form av intervjuer och att analysen 
baseras på tolkningar och förståelse men att en kvantifiering av kvalitativt data är fullt möjlig. 
(Johansson Lindfors, 1993) Backman (1998) menar dock att en kvalitativ metod mer 
fokuserar på individen och dennes verklighetssyn vilket är förenligt med en hermeneutisk- 
snarare än en positivistisk kunskapssyn. Enligt Bryman & Bell (2005) innebär en kvantitativ 
metod vanligtvis numerisk datainsamling, ett deduktivt angreppssätt och därigenom en 
positivistisk kunskapssyn.  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod mot bakgrund av vårt problem 
och vår forskningsstrategi vilka betonar kontextens betydelse för fenomenet. Med en 
kvalitativ metod menar vi att datainsamlingen sker genom intervjuer. Vi anser att en kvalitativ 
metod är nödvändig för att kunna uppfylla syftet med studien och därigenom besvara 
problemformuleringen.  
 
Backman (1998) menar att datainsamling genom intervjuer ger forskare ökade möjligheter att 
förstå och utvärdera det fenomen forskaren avser att studera. Eftersom vi har för avsikt att 
skapa en förståelse för vad som formar en företagares attityder till företagande vid en 
nyetablering, ansåg vi att intervjuer gav oss större möjligheter att förstå vilka faktorer som 
ligger bakom företagarnas attityder. Detta för att intervjuer ger författaren en möjlighet att 
ställa individuellt anpassade följdfrågor men också att förklara och diskutera frågorna med 
respondenten. Ytterligare en anledning till varför vi valde att använda oss av intervjuer istället 
för enkäter var att det hade varit svårt att utforma en enkät som hade lyckats fånga det unika 
hos varje respondent. Det går naturligtvis att låta intervjuobjektet skriva fritt och i valfri 
mängd men detta ökar dock risken att respondenten då uppfattar det hela som ”jobbigt” och 
tidskrävande vilket kan leda till bortfall. Genom att istället intervjua personerna minimeras 
risken för bortfall (Johansson Lindfors 1993). Dessutom kan det vid enkätundersökningar 
uppstå stora variationer i kvalitén på det insamlade datamaterialet beroende på respondentens 
ambitionsnivå, respondentens förmåga att tolka frågorna samt respondentens förmåga att 
uttrycka sig i skriftspråk. Vårt problem och vår forskningsstrategi bygger också på 
individuella förutsättningar och egenskaper och dess betydelse för fenomenet vilka är svåra 
att uppfatta och få förståelse för genom en enkät utformad för många informationsenheter. 
Vår verklighetssyn är subjektiv vilket innebär att alla individer är olika och att intervjuerna 
därför har olika förutsättningar. Därför kommer intervjuerna att variera beroende av 
intervjuobjektet men också av intervjuaren. 
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2.6 Insamling av källor 
Under uppsatsens gång genomfördes en omfattande sökning av material gällande både 
problemområdet och kunskapsområdet. Det första steget vid insamlingen innebar att vi 
samlade in information genom sökningar via Internet, tv och radio för att få kunskap om 
problemområdet och etableringen som ägt rum i Haparanda och på så sätt skapa en grund för 
studien. I samband med detta inleddes även en sökning av tidigare relevant forskning inom 
kunskapsområdet vilken pågick till och med att den nuvarande teoretiska referensramen 
utformats. Även denna sökning genomfördes på Internet men också i olika databaser vilka 
tillhandahålls av Umeå Universitetsbibliotek. När det gäller källorna i den teoretiska 
referensramen har Internet, databaser och kurslitteratur fungerat som ett sätt att hitta relevant 
forskning för att sedan, i största möjliga mån, leda oss vidare till ursprungskällan i form av 
böcker eller vetenskapliga artiklar. Detta gjordes för att uppnå en trovärdighet med studien. 
Universitetsbibliotekets databas ALBUM samt tidigare kurslitteratur användes också för att 
ge studien vetskapliga utgångspunkter, struktur och vägledning i forskningsarbetet. Exempel 
på sökord som har använts i syfte att finna teorier är; Entrepreneurship, entrepreneurial 
policys, strategic planning, network, network building, attitude och social pshycology med 
flera. Ämnesområdet har visat sig vara förhållandevis komplext och källor och litteratur har 
samlats in från flera olika forskningsområden så som entreprenörskap, socialpsykologi och 
organisationsteorier. Detta har gjort att sökningarna har varit omfattande och olika databaser 
har använts för att hitta relevanta källor. Det har dock tidigare bedrivits mycket forskning 
kring dessa områden vilket har gjort att det funnits mycket litteratur att tillgå. Svårigheten har 
dock varit att utifrån studiens syfte finna relevanta källor. För att hantera detta har författarna i 
stor utsträckning strävat efter att identifiera en relevant källa för att genom denna källa hitta 
ytterligare relevanta källor.  
 

2.6.1 Kritik mot sekundärkällor 
En viktig aspekt av vetenskapligt arbete är att granska källornas innehåll. Vi har i största 
möjliga mån försökt att identifiera ursprungskällan i de fall detta har varit möjligt. Den 
teoretiska referensramen är främst baserad på vetenskapliga artiklar vilka har genomgått 
kritisk granskning av ansedda forskare för att styrka dess innehåll. Utöver de vetenskapliga 
artiklarna har även ett fåtal böcker använts i den teoretiska referensramen. Vi ser dock inte 
detta som något problem eftersom de böcker vi använt oss av är skrivna av ansedda forskare 
och därmed får anses vara relevanta i sammanhanget. 
 
Genom att studera referenslistan framstår vissa av källorna i den teoretiska referensramen som 
gamla. Exempelvis ingår Gibb & Scotts (1985), Timmons (1979) och Robinson (1979). Vi 
anser ändå att dessa är av sådan karaktär att de fortfarande är aktuella och relevanta inom 
forskningsområdet genom att deras resonemang återkommer samt att de är citerade av andra 
forskare.  
  
Till skillnad från den teoretiska referensramen utgörs kapitlet om forskningsstrategier 
uteslutande av böcker. Vi anser inte att detta är något problem då de böcker vi använt oss av 
också har använts av andra författare och därför är att betrakta som relevanta. Det finns heller 
inget uttalat krav på att metodlitteraturen skall utgöras av vetenskapliga artiklar. 
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Teoretisk referensram 

 
 
Syftet med den teoretiska referensramen är bland annat att 
presentera de teorier undersökningen utgår ifrån för att på så sätt 
underlätta för läsaren att skapa en förståelse för det 
kunskapsområde studien avser. Genom referensramen är det också 
möjligt för läsaren att bilda sig en uppfattning om studiens 
trovärdighet. Kapitlet inleds med att först diskutera och redogöra för 
forskningens syn på vad en attityd är. Därefter presenteras de 
omständigheter vi anser en företagares attityder till företagande är 
beroende av. Dessa omständigheter utgjorde den ursprungliga 
teoretiska referensramen. Resten av kapitlet utgörs av tre olika delar 
vilka representerar de tre omständigheternas och olika faktorer 
förknippade med dessa komponenter. Faktorerna i dessa tre delar är 
ett resultat av att referensramen har förfinats under arbetets gång. 
Anledningen till att den ursprungliga modellen presenteras innan de 
ingående teorierna är för att ge läsare en uppfattning om vad 
studien utgick ifrån när studien inleddes. Därigenom blir det lättare 
för läsaren att bilda sig en uppfattning om hur denne bör förhålla sig 
det resonemang som presenteras i de efterföljande avsnitten. 
Kapitlet avslutas med en återkoppling till den ursprungliga modellen 
och den teoretiska referensramens faktorer.  
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3.1 Attityder 

Forskning om attityder har länge associerats med den socialpsykologiska forskningen men 
har på senare tid även kommit att intressera forskare inom organisationspsykologi 
framförallt vid förändringar i företagsmiljön (Schmitt et al., 1987). Således bör 
attitydforskningen beaktas i studier av detta slag.  
 
Många definitioner av ordet attityd har sitt ursprung i socialpsykologin där termen ofta 
används för att beteckna en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och 
som kommer till uttryck i att en person tar ställning till huruvida personen är för alternativt 
emot ett visst fenomen. Vedertagen forskning kring attityder argumenterar för att en attityd 
till ett specifikt objekt i själva verket består av tre olika typer av attityder; känslomässiga, 
kunskapsmässiga och slutligen handlingsmässiga attityder. (Eagly & Chaiken, 1998) 
Känslomässiga attityder relaterar till de känslor en individ hyser till ett objekt. 
Kunskapsmässiga attityder avser de föreställningar en individ har om objektet. Båda dessa 
typer av attityder är relativt abstrakta då de inte är direkt observerbara. De handlingsmässiga 
attityderna är däremot mer konkreta då dessa visar sig genom hur en individ agerar i 
förhållande till objektet. (Angelöw, 1990) 
 
Andra forskare påtalar att känslomässiga och kunskapsmässiga attityder i stor utsträckning 
skiljer sig från handlingsmässiga attityder. De menar helt enkelt att tycka, tro, känna, vilja och 
mena många gånger inte överensstämmer med de handlingar en individ utför (Kaufmann & 
Kaufmann 2005). Enligt Kaufmann & Kaufmanns (2005) teorier kan åsikts- och 
attitydundersökningar många gånger vara missvisande då en individs handlingar inte alltid 
överensstämmer med vad personen menar och uttrycker. Hur en individ upplever ett fenomen 
eller ett objekt beror delvis på hur fenomenet eller objektet påverkar individen eller dennes 
relation till andra individer. Det är till exempel vanligt att två studenter diskuterar hur det är 
att vara student och uttrycker helt olika uppfattningar om fenomenet trots att de är 
studiekamrater eller rent av bästa vänner. Det finns även situationer där en person uttrycker 
samma uppfattning som en kompis för att visa sitt stöd och engagemang trots personen 
egentligen inte känner på samma sätt som sin kompis i den specifika situationen. Det finns 
anledning att tro att detta resonemang även gäller företagare vid förändringar i ett 
företagsklimat. Det är alltså inte otänkbart att en företagare säger sig uppleva förändringen på 
ett visst sätt medan denne känner och agerar på ett helt annat sätt.  
 
Det har nu framkommit vad forskningen anser att en attityd är och består av. Men för att 
förstå vilka faktorer som formar de olika komponenterna är det viktigt att se till vem 
företagaren är och den miljö denne verkar inom. Innan dessa faktorer diskuteras närmare är 
det dock viktigt att fundera kring vilka omständigheter en företagares attityder till företagande 
är beroende av. 
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3.2 Attitydens bakomliggande omständigheter 

Den teoretiska referensramen bygger på tre omständigheter vilka har identifierats genom att 
med utgångspunkt i problemfrågeställningen studera och diskutera relevanta teorier inom 
olika ämnesområden. Under arbetes gång har faktorer som påverkar en företagares 
attityder till företagande identifierats och sorterats i tre kategorier vilka utgörs av de tre 
omständigheterna. Syftet med figur 1 är ge läsaren en uppfattning om vilken typ av 
omständigheter som formar en företagares attityder till företagande. De tre olika 
omständigheterna och deras respektive bakomliggande faktorer kommer sedan att 
diskuteras i separata avsnitt i den senare delen av kapitlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. De tre faktorer som formar en företagares attityder till företagande 
 
I avsnittet om attityder framgår det att en attityd i själva verket består av de tre 
attitydkomponenterna känslomässiga, kunskapsmässiga och handlingsmässiga attityder. Vi 
har genom vår förförståelse och genom att granska forskning inom olika kunskapsområden 
kommit fram till att de olika attitydkomponenterna på något sätt är beroende av följande 
omständigheter:  
 

• individens syn på företagande 
• hur individen agerar som företagare  
• vilka spelregler kommunen erbjuder  

 
I fortsättningen kommer de tre omständigheterna att rubriceras Individens syn på företagande, 
Företagande i praktiken och Kommun och Näringslivspolitik. Det är viktigt att poängtera att 
en specifik omständighet inte kan förknippas med en specifik attitydkomponent utan att 
samtliga omständigheter påverkar samtliga attitydkomponenter på ett eller annat sätt. För att 
skapa en förståelse för hur dessa attityder har formats kommer analysen och diskussionen att 
utgå ifrån teorier kring de faktorer som påverkar de tre omständigheterna. Det empiriska 
materialet kommer alltså att analyseras och diskuteras utifrån dessa faktorer för att i 
slutsatserna kopplas till de tre attitydkomponenterna. 
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3.3 Individens syn på företagande 
3.3.1 Sociala identiteter och entreprenörskap 
För att skapa en förståelse för hur en attityd till ett specifikt objekt formas är det nödvändigt 
att först reflektera kring samspelet mellan en individ och olika sociala kontexter. Detta kan 
motiveras med det faktum att forskning kring sociala identitetsprocesser visat sig kunna bidra 
till en ökad förståelse för hur bland annat attityder och beteende påverkas (Hogg & Terry, 
2001). Sociala identitetsprocesser antyder att en företagares attityder till företagande börjar 
formas redan innan denne väljer att bli företagare. Av den anledningen verkar det rimligt att 
den teoretiska referensramen utgår ifrån olika teorier kring sociala identiteter.  
 
Med sociala identiteter menar Hogg & Terry (2001) att en individ antar olika identiteter 
beroende på i vilket sammanhang denne befinner sig för att på så sätt förstå och kunna agera i 
situationen. En individ kan till exempel vara familjemedlem, medlem i en förening, företagare 
och kollega samtidigt men antar vanligen endast en identitet åt gången om det är frågan om 
olika kontexter. Alla dessa olika identiteter utgör tillsammans en individs personliga identitet. 
(Hogg & Terry, 2001) Alla människor har alltså flera olika sociala identiteter antigen frivilligt 
eller ofrivilligt. Ett familjemedlemskap är av uppenbara skäl inte frivilligt i motsats till 
medlemskapet exempelvis en förening. De olika identiteterna är också förknippade med olika 
roller (Hogg & Terry, 2001). Även dessa kan sägas vara frivilliga, ofrivilliga och därmed 
upplevas både positivt eller negativt av individen. Att vara storebror är en ofrivillig roll och 
kan upplevas både positivt och negativt. Att agera sekreterare på veckomötet kan vara både 
frivilligt och ofrivilligt och upplevas positivt eller negativt. I en grupp påverkas 
rolltilldelningen av hur väl de olika medlemmarna stämmer överens med gruppens prototyp 
(Hogg & Terry, 2001).  
 
Genom att utgå ifrån sig själv är det naturligt att tänka sig att människor söker sig till olika 
grupper av olika skäl. Hogg & Terry (2001) menar att det i grund och botten handlar om att 
individen strävar efter att uppnå självförverkligande och därigenom en bättre självkänsla 
vilket förutsätter att gruppen delvis motsvarar en individs personliga identitet. Detta leder till 
att en grupp personer är beredda att anpassa sig till varandra och därför utvecklar ett 
samarbete för att trygga gruppens överlevnad. (Hogg & Terry, 2001)  
 
Enligt Tyler (2001) är dock ett medlemskap i en grupp inte på något sätt gratis. Priset 
medlemmarna får betala är att följa de regler gruppen slagit fast. Reglerna syftar till att 
särskilja gruppen från andra grupper och på så sätt stärka dess identitet och detta, menar Tyler 
(2001) så väl som Hogg & Terry (2001), leder till att medlemmarna inte alltid funderar över 
de val de faktiskt gör i livet. I gengäld erbjuder medlemskapet belöning i form av lön eller 
status och tack vare detta uppstår samarbete mellan människor i olika sociala kontexter 
(Tyler, 2001). 
 
Enligt dessa teorier verkar det som att olika identiteter också bör ha olika stor betydelse för en 
individ. Detta får konsekvenser för hur en människa tycker, känner och agerar mot ett 
specifikt objekt i olika situationer. Hur de olika identiteterna rangordnas kan enligt Hogg & 
Terrys (2001) tankegångar beror på i vilken utsträckning de överensstämmer med de normer 
och värderingar en individ delar med sin familj. Familjen utgör således en viktig identitet och 
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det är därför inte speciellt konstigt att en individ väljer att bli företagare senare i livet om 
egenföretagande förekommer och är viktigt i dennes familj. Valet att bli egenföretagare kan 
bero på att det är viktigt för individen att stärka sin egen familjs identitet gentemot andra 
familjer. En annan anledning till att en människa väljer att bli företagare är att denne ser en 
chans att uppnå sina egna personliga mål oberoende av om föräldrarna är företagare eller ej. 
Sammantaget kan alltså valet att bli egenföretagare antingen vara ”frivilligt” eller 
”ofrivilligt”.  
 

3.3.2 Den entreprenöriella kontexten 
En studie genomförd av Delmar & Davidsson (2000) visar att en person med ickesvenskt 
ursprung, föräldrar vilka är eller har varit egenföretagare och med en positiv uppfattning om 
egenföretagande i större utsträckning uppvisar begynnande entreprenöriella tendenser än 
personer utan dessa förutsättningar. Den sociala kontexten verkar således kunna påverka en 
individ vilket stämmer väl överens med Hogg & Terrys (2001) teorier om sociala identiteter. 
Även Morris & Kuratko (2002) är övertygade om att olika sociala kontexter såsom familjen, 
skolan och arbetsplatsen spelar en viktig roll för en individs möjligheter att utveckla sina 
entreprenöriella förutsättningar. De diskuterar framförallt företagskulturens olika 
komponenter och hur dessa kan förbättra förutsättningarna inom en organisation. Värderingar 
i form av kreativitet, tillit, viljan att prestera, och en positiv inställning till förändring utgör en 
komponent. Regler för beteende, språk och jargong, verktyg och metoder, ritualer och 
ceremonier, myter och historier utgör resterande komponenter. Även om forskarna diskuterar 
dessa komponenter ur ett företagsperspektiv är det också troligt att de är överförbara till andra 
kontexter så som en familj. En person som kommer från motsvarande familjeförhållanden 
borde därför ha större chans att utveckla entreprenöriella tendenser än en person som inte har 
haft tillgång till samma stimulerande miljö.  
 
Vad kännetecknar då en människa som kommer ifrån en sådan miljö? En viktig del inom 
entreprenörskapsforskningen berör entreprenören och dennes drivkraft. Forskare menar helt 
enkelt att förklaringen till att en person är entreprenöriell ligger i dennes karaktärsdrag. Av 
den anledningen kommer entreprenören och dennes karaktärsdrag att diskuteras nedan. 
 

3.3.3 Entreprenörens karaktärsdrag 
Timmons (1978) menar att drivkraften att vilja lyckas, strävan efter självförverkligande, 
självförtroende, problemlösningsförmåga och riskbenägenhet är exempel på karaktärsdrag 
typiska för en entreprenör. Morris & Kuratko (2002) nämner samma karaktärsdrag samt att 
entreprenören ofta är optimist, kreativ, oberoende, har tolerans för misslyckanden, 
möjlighetsorienterad, strävar efter att uppnå ett resultat och ett erkännande samt energisk. 
Baum & Locke (2004) menar att personlig drivkraft och passion leder till en ökad förmåga att 
formulera olika mål. För att dessa mål sedan ska kunna uppnås krävs att företagaren har 
färdigheter i att använda sina resurser på ett effektivt sätt. (Baum & Locke, 2004) Detta stöds 
även av andra forskare vilka anser att omdömesförmåga, ihärdighet och affärskunskap kan 
vara avgörande för entreprenörskap. Ett problem är dock att olika studier genererat ett stort 
antal olika egenskaper och karaktärsdrag vilket i sin tur medför svårigheter i att enas om de 
mest relevanta dragen. (Gartner, 1988)  
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Gartner (1988) menar att två personer kan uppvisa lika bra resultat vid test av fysiska 
karaktärsdrag och egenskaper och ändå skilja sig vad gäller förmågan att utföra en viss sport. 
Det är därför viktigare att titta på vad en entreprenör gör istället för dennes egenskaper 
(Gartner, 1988). Gartner et al (1994) argumenterar också för att en entreprenör är beroende av 
andra entreprenörer och att dennes beteende därför är ett resultat av kollektiva aktiviteter. 
Davidsson et al (2001) menar ändå att även om viss kritik mot för mycket fokus på 
karaktärsdrag är berättigad är individen fortfarande intressant men i kombination med andra 
faktorer. Mot bakgrund av Gartners (1988) kritik mot forskningen kring entreprenörens 
karaktärsdrag kan det därför vara intressant att titta närmare på individens beteende.  
 

3.3.4 Entreprenörens beteende 
McQuaid (2002) nämner att forskningen genom åren bland annat åstadkommit tre olika 
perspektiv på entreprenörskap. Genom att fundera kring innebörden av de tre olika 
perspektiven verkar det rimligt att det ena inte utesluter det andra utan i själva verket 
kompletterar varandra och tillsammans ger en bättre bild av entreprenören i enlighet med 
Davidsson et al (2001). 
 
Det första perspektivet fokuserar på entreprenörskap som skapandet av en ny organisation. 
Enligt McQuaid (2002) innebär perspektivet att en individ endast är att betrakta som 
entreprenör vid själv skapandet av företaget för att sedan lämna företaget. Innebörden av detta 
är att entreprenören ska betraktas som en kreativ individ med ett proaktivt beteende. Det 
verkar som att den här typen av entreprenör antar ett visst beteende genom att först identifiera 
möjligheter. Efter att ha tagit vara på dessa möjligheter söker han sedan upp nya. För att knyta 
detta till den tidigare diskussionen gällande frivilliga och ofrivilliga entreprenörer är det 
intressant att fundera kring om inte en företagare med ett sådant beteende sannolikt också kan 
delvis förknippas med en frivillig företagare.  
 
Det andra perspektivet innebär att entreprenörskap också kan vara att äga och driva ett litet 
eller mellanstort företag även om företagaren mest fokuserar på den dagliga driften och 
förvaltandet av företaget. Skälet till detta är att en företagare kan välja att utveckla sitt företag 
i framtiden vilket gör att denne också måste betraktas som en kreativ individ och därigenom 
en entreprenör. (McQuaid, 2002) Det är dock viktigt att komma ihåg att skälet till att en 
företagare väljer att utveckla sitt företag ofta är att denne är tvungen till det på grund av en 
hårdare konkurrenssituation vilket är ett exempel på ett reaktivt beteende. I motsats till det 
första perspektivet är den här typen av beteende reaktivt och kännetecknar sannolikt därför 
också i större utsträckning en ofrivillig företagare.  

 
Det tredje och sista av perspektiven lägger stor vikt vid individens karaktärsdrag för att förstå 
vad som skiljer olika typer av företagare åt (McQuaid, 2002). 
 
Morris & Kuratko (2002) för ett liknande resonemang men skiljer istället på entreprenörskap 
och intraprenörskap. Den främsta skillnaden mellan dessa två perspektiv är enligt Morris & 
Kuratko (2002) olika risker förenade med entreprenöriella aktiviteter. Entreprenören tar ofta 
en stor finansiell risk själv medan intraprenören kan vara vem som helst i ett redan fungerande 
företag vilket innebär karriärrelaterade risker snarare än finansiella risker. Det verkar således 
finnas likheter mellan entreprenören och det första perspektivet. 
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Sammanfattningsvis verkar det finnas flera olika typer av entreprenörer. Skillnaden mellan 
dessa är deras beteende.  Beteendet beror till stor del på individuella karaktärsdrag vilka 
utvecklas i samspel med den miljö individen befunnit och befinner sig i. Det verkar som att 
det är viktigt att en företagare är villig att ta risker för att utveckla sitt företag på ett 
framgångsrikt sätt. Ett proaktivt beteende antyder att företagaren troligtvis inte är främmande 
för förändringar eftersom denne ständigt vill utveckla sitt företag. Det är därför viktigt att 
skapa en förståelse för vad som påverkar en företagares syn på förändring. 
 

3.4 Företagande i praktiken 
3.4.1 Entreprenörens syn på förändring 
Dent & Goldberg (1999) påtalar att förändring är ett vanligt förekommande fenomen som ger 
upphov till attityder hos människor. Historiskt sett har människan av forskare ansetts vara 
negativt inställd till förändring. (Dent & Goldberg, 1999) Med utgångspunkt i sin egen 
forskning anser de dock att personer inte är negativa till förändring per se, däremot finns en 
grundläggande negativ inställning till förlust av inkomst, status och trygghet. Andra forskare 
argumenterar för att anledningen till att folk är emot förändringar är på grund av hot mot 
jobbstatus, trygghet, rädsla för negativ utgång av förändring och framförallt osäkerhet (Dubrin 
& Ireland, 1993 i Dent & Goldberg, 1999). 
 
Granberg (1992) menar att det går att få personer mer positivt inställda till förändringar 
genom att motivera, informera samt att få personer att känna sig delaktiga i den pågående 
förändringen. Även Angelöw (1991) betonar vikten av information för att undvika negativa 
aspekter med förändringar. Genom information och kommunikation ges personer intrycket av 
att de har kontroll över situationen samt möjligheten att påverka situationen (Rubenowitz, 
2004).  
 
En annan viktig aspekt är att individens syn på förändring beror på dennes förmåga att se på 
förändringen ur olika perspektiv. Ashforth & Johnson (2001) menar att sociala identiteter 
existerar på olika nivåer och att dessa nivåer motsvarar olika perspektiv. En umeåbo antar 
vanligen identiteten umeåbo då han träffar en annan umeåbo i en annan stad i länet. På samma 
sätt antar en västerbottning identiteten västerbottning då denna träffar på en annan 
västerbottning i ett annat län. Ju högre nivå desto svårare att identifiera betydelsefulla likheter 
individer emellan eftersom avståndet mellan individernas personliga identitet ökar och blir 
mer abstrakt. Innebörden av detta resonemang är att en företagare som personligen drabbas av 
en negativ förändring ändå kan komma att se positivt på förändringen om han istället antar 
identiteten kommunmedborgare. Eftersom företagare är en lägre nivå än kommunmedborgare 
kommer en individ i första hand anta identiteten företagare eftersom den är mer konkret och 
således relevant för företagaren. Det kan alltså vara nödvändigt att hjälpa företagaren att anta 
ett vidare perspektiv genom att få honom att se effekter som kommer att gynna hela 
kommunen och indirekt också honom själv. Detta kan kopplas till Angelöws (1991) 
resonemang om vikten av information.  
 
Smith (1982) tar i sin forskning upp att företagsledare ofta arbetar för att erhålla en trygghet 
och således inte möter förändringar med ett öppet sinne. Hur skall då företagare kunna möta 
dessa förändringar med ett öppet sinne? Ett sätt för en företagare är att ta hjälp av strategiska 



 

 
18 

 

verktyg för att planera och förbereda sig inför eventuella förändringar. Sådana verktyg kan 
också göra det möjligt för företagare att agera redan innan en förändring äger rum.  
 
Det räcker inte med att bara möta en förändring med ett öppet sinne utan det är också viktigt 
att förstå företagets styrkor, svagheter samt hur dessa skall kunna användas för att erhålla ett 
tillfredsställande resultat (Gibb & Scott, 1985). Företagets styrkor och svagheter beror på vad 
företaget har för resurser samt kompetenser. Det är dock viktigt att komma ihåg att styrkor 
och svagheter varierar beroende på vilken typ av förändring företaget utsätts för. Eftersom 
den miljö företaget verkar inom ständigt förändras är det viktigt att företagaren hela tiden 
strävar efter att utveckla sina kompetenser och resurser. På detta sätt minimerar företagaren 
eventuell negativa effekter av en förändring. 
 

3.4.2 Entreprenörens syn på kompetensutveckling 
Som tidigare nämnt är företagets resurser och kompetenser av stor vikt för företagets 
möjligheter att genomföra strategisk planering (Gibb & Scott, 1985). I forskningen kring 
strategisk planering är resurser alltså ett ständigt återkommande begrepp. En viktig del 
gällande resurser är hur företaget omsätter dess resurser till kompetenser för att växa som 
företag. Med andra ord är kompetenser ett resultat av allokering, strukturering och 
användandet av resurser. 
 
Pietersen (2002) nämner bland annat två viktiga aspekter när det gäller kompetenser. Den 
första är vikten av att förstå den miljö inom vilken företaget verkar. Den andra punkten som 
diskuteras är vikten av att hela tiden förnya och förbättra sina kompetenser vilket leder till 
ökade möjligheter att lyckas i ett längre perspektiv (Pietersen, 2002). Hur ett företag agerar i 
praktiken är dock beroende på vilken strategi företaget har vilket i sin tur är beroende på hur 
välutvecklad marknaden är. (Johnson et al., 2006) Ibland innebär kompetensutveckling 
forskning, medan det ibland innebär att anställa ny personal. Genom att till exempel köpa upp 
ett annat företag är det möjligt att uppnå flera kompetensutvecklande åtgärder på en och 
samma gång. Hur ett företag än väljer att agera är det uppenbart att det krävs någon typ av 
resurs för att uppnå kompetensutveckling (Johnson et al., 2006). 
 
Robinson (1979) menar att det finns viktiga skillnader mellan stora och små företag. Chen & 
Hambrick (1995) menar att en av de viktigaste skillnaderna är att småföretag inte har samma 
möjligheter att använda sina resurser till kompetensutveckling som stora företag. Detta visar 
sig ofta genom att mindre företag avsätter mer resurser för kortsiktiga lösningar istället för att 
strategiskt planera inför framtiden och vad som kan gynna företaget på längre sikt (Robinson, 
1979). Sanchez (1997) och Campbell (1996) antyder att detta problem begränsas något av att 
småföretag ändå får anses vara mer flexibla än stora företag och därigenom lättare kan 
anpassa sig till förändringar.  
 
Mot bakgrund av att många småföretag ändå har bristande resurser och kompetenser har det 
blivit allt vanligare att småföretag samarbetar genom företagarnätverk då ett sådant till viss 
del kan kompensera för bristande resurser och kompetenser.  
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3.4.3 Entreprenörens syn på samarbete 
Forskare har genom åren diskuterat samarbete mellan organisationer ur en rad olika 
perspektiv. De menar att det är viktigt att ta hänsyn till:  
 

1. huruvida samarbetet uppstår spontant  
2. vad syftet med samarbetet är 
3. hur många organisationer samarbetet omfattar 
4. vilken typ av organisationer samarbetet omfattar 
5. huruvida samarbetet regleras genom kontrakt eller genom förtroende 
6. huruvida samarbete innebär gemensamma investeringar. (Adobor, 2006)  

 
I det här specifika fallet faller ett samarbete inom ramen för vad forskare kallar nätverksteori. 
Detta främst för att det omfattar kommun och näringsliv och för att det kan sägas vara 
planerat snarare än spontant. (Adobor, 2006) Ett nätverk kan definieras som:  
 

− ”en bestående relation mellan två eller flera organisationer” (McCarthy, 2006:47, 
egenöversättning). 

 
Enligt Dredge (2006:564) kan nätverksteori sägas vara:  
 

− ”relationen mellan kommunledning, näringsliv och samhället i övrigt och hur 
relationen leder till identifiering av problem, kommunikation och gemensamma 
handlingar” (egen översättning). 

 
Detta stöds även av Agranoff & McGuire (1998) vilka menar att lokal näringslivspolitik allt 
mer handlar om att leda och koordinera olika samarbeten för att uppnå ekonomisk tillväxt.  
 
Vissa forskare menar att styrkan med nätverk är att summan av att dela ett gemensamt syfte 
och förtroende inom nätverk är större än de enskilda aktörernas intressen vilket gör att 
medlemmarna är beredda att kompromissa för att uppnå samarbete (Agranoff & McGuire, 
1998). Andra påpekar dock att samarbete genom nätverk inte på något sätt är enkelt eftersom 
medlemmarna trots allt är medlemmar för att i första hand säkerställa sina egna intressen. 
Olika intressen, förväntningar och ambitionsnivåer kan helt enkelt göra det svårt att komma 
överens om vilka problem ett samarbete bör avse och hur de problemen ska lösas. (Dredge, 
2006) I praktiken är det dessutom vanligt att nätverk innefattar företag vilka konkurrerar om 
samma kunder med liknande produkter. Vid sådana tillfällen omfattar samarbetet till exempel 
utveckling av vissa specifika produkter medan det råder konkurrens om andra. (Lengnick-Hall 
& Lengnick-Hall, 2003) 
 
Agranoff & McGuires (1998) framhåller att många organisationer ändå är medlem i flera 
nätverk samtidigt. De menar vidare att nätverk uppkommer i samband med att en organisation 
ställs inför ett problem och att nätverk är ett bra verktyg för att hantera problemet och att det 
därför finns en tydlig koppling mellan nätverk och strategi. (Agranoff & McGuire, 1998) 
Tolkningen av Agranoff & McGuires (1998) resonemang är att det är mer framgångsrikt att 
dela upp det övergripande strategiska målet i delmål fördelade på samarbeten inom flera olika 
nätverk där medlemmarna har liknande intressen för att undvika alltför stora kompromisser. 
Detta borde dock innebära fler kompromisser även om de kanske är mindre i omfattning 
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vilket kan vara att föredra. Det går heller inte att bortse ifrån det faktum att ju fler nätverk en 
organisation är med i desto mer tid och resurser krävs för att uppnå framgång.  
 
För att samarbete inom ett nätverk ska kunna fungera räcker det inte med att de olika 
aktörerna konstaterar att ett samarbete är nödvändigt. McCarthy (2006) påpekar att 
förtroendet mellan medlemmarna är direkt avgörande för ett nätverks prestationsförmåga. 
Förtroende kan beskrivas på följande sätt:  
 

− ”en part har förtroende för den andra partens pålitlighet och integritet” (Morgan & 
Hunt, 1994 i McCarthy, 2006:47, egenöversättning).  

 
− ”Förtroende är en parts villighet att vara sårbar inför den andra parten baserat på 

tron om att den andra parten är kompetent, ärlig, engagerad och pålitlig” (Mishra, 
1996 i McCarthy, 2006:47)  

 
Det måste alltså först och främst ske någon form av utbyte för att två medlemmar ska kunna 
utvärdera huruvida den andra parten är pålitlig eller inte. Allt eftersom olika utbyten äger rum 
sker kontinuerliga bedömningar av de föregående utbytena men även av pågående och 
potentiella framtida utbyten. (McCarthy, 2006)  
 
Chell & Baines (2002) menar att valet att engagera sig i ett nätverk inte bara har med 
förtroende att göra. De menar att ett skäl till att det kan vara svårt för en kommun och ett 
företagarnätverk att lyckas engagera småföretagare i nätverk är att dessa kan ha svårt att se 
nyttan med ett sådant. Det är därför viktigt att kunna erbjuda småföretagare individuellt 
anpassade erbjudanden för att göra ett nätverk mer attraktivt och intressant. Pages & Garmise 
(2003) har arbetat fram en modell över hur man bygger ett nätverk. Först och främst är det 
viktigt att förstå att ett nätverk har svårt att lyckas om inte nätverk som samarbetsform anses 
vara legitim av de berörda företagarna. Även om den anses legitim så kommer det fortfarande 
att behövas omfattande marknadsföring för att lyckas attrahera företagare vilket också 
stämmer väl överens med Chell & Baines (2002) teorier.  
 
Företagarens behov av att samarbete är till stor del beroende av det företagsklimat denne 
verkar inom. Det är därför viktigt att förstå vad näringslivspolitik är och vad sådan politik kan 
erbjuda en företagare. Lokal näringslivspolitik kommer således behandlas i nästkommande 
avsnitt.  
 

3.5 Kommun och näringslivspolitik 
3.5.1 Lokal näringslivspolitik 
Näringslivspolitik och policys skapar förutsättningar och ett ramverk för företag att verka 
inom. I entreprenörskapsforskningen går den typen av politik och policys ofta under 
samlingsnamnet entreprenörskapspolicys vilka av Audretsch (2004:182) definieras som:  
 

− ”de åtgärder med direkt syfte att påverka graden av entreprenöriell livskraft i ett land 
eller region” (egen översättning).  
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Dessa åtgärder skapar och utgör med andra ord ett så kallat företagsklimat.   
 
McQuaid (2002) menar att den här typen av politik och policys bland annat kan omfatta 
utbildning, rådgivning, infrastruktur och finansiering. Andra exempel på åtgärder är att säkra 
tillgången till lokaler, fastigheter, att garantera rimliga nivåer på hyresavgifterna samt att 
etablera nätverk för att främja samarbete mellan olika aktörer (Potter, 2005). Det finns 
naturligtvis en mängd andra tänkbara åtgärder att vidta och dessa varierar beroende på vilken 
kontext det är fråga om vilket också stöds av Minnitis (2008) resonemang om att det är svårt 
att slå fast en generell policy då skillnaden mellan olika regioner är stora. Enligt Viesti (2002) 
innebär olika geografiska lägen ofta varierande tillgång till arbetskraft, naturtillgångar och 
även kulturella skillnader. Detta betyder till exempel att en ort vars lokala näringsliv i första 
hand utgörs av handel med konsumtionsvaror/tjänster och varaktiga 
konsumtionsvaror/tjäntser är i behov av en viss typ av näringslivspolitik och policys medan 
ett industrikluster är i behov av en annan typ av politik och policys.  
 
Blume (2006) menar att viss forskning tyder på att företag inte längre är lika bundna till en 
viss geografisk plats då infrastrukturen generellt sett blivit bättre och att andra faktorer såsom 
till exempel nätverk spelar en allt viktigare roll. Detta har enligt en del forskare lett till att 
konkurrensen mellan orter när det gäller att locka till sig attraktiva företag har blivit hårdare 
och alltmer resurser satsas på att marknadsföra den egna kommunen. (Blume, 2006) Med 
utgångspunkt i Schumpeters teorier skulle en sådan satsning kunna leda till ekonomisk tillväxt 
i en specifik region då ett nytillkommet företag förhoppningsvis rubbar jämvikten på 
marknaden och tvingar andra företag att förändras och utvecklas (Schumpeter, 1942, i 
McQuaid, 2002). Det råder dock delade meningar om det faktiskt råder en sådan konkurrens 
och att det därför kan vara lämpligt att satsa mer resurser på att skapa bra förutsättningar för 
de redan etablerade företagen. Detta stöds även av Blumes (2006) egen forskning.  
 
McQuaid (2002) har genom tidigare studier identifierat en rad olika policys på lokal nivå 
vilka han sorterar i sex olika grupper utan inbördes rangordning.  
 

1. Utveckla företagares kunskap om skatteregler och affärsmannaskap. Utveckla 
företagares färdigheter inom bokföring, marknadsföring samt att utveckla förmågan att 
analysera marknaden för att identifiera möjligheter.  

2. Finansiering, bidrag och lån. 
3. Etablera samarbeten med högskolor och universitet för att skapa en innovativ miljö.  
4. Underlätta tillträde till marknader genom utbildning, rådgivning, samordnade 

marknadsföringsaktiviteter, insamling och spridning av kunskap om marknader och 
deltagande på mässor.  

5. Infrastruktursatsningar inom IT och även statsplanering.  
6. Tydlig lokal ledning och styrning för att uppmuntra och stärka samarbete mellan olika 

aktörer genom nätverk. (McQuaid, 2002) 
 
Hur dessa åtgärder genomförs i praktiken är dock beroende på kontexten. McQuaid (2002)  
 
Det har tidigare framkommit att det av olika anledningar kan vara svårt att nå ut till 
företagare. Det är därför intressant att reflektera kring hur en företagare utvecklar kunskap om 
de eventuella möjligheter en kommun erbjuder. I det avseendet förefaller punkt nr.6 vara 
intressant då det rimligtvis är svårt att uppnå framgång med någon av de andra punkterna utan 
att ett samarbete existerar. Det verkar logiskt att för att en företagare ska utveckla kunskap om 
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vilken politik kommunen för och vad kommunen har att erbjuda måste denne bli informerad. 
Och för att en kommun ska veta vilka åtgärder företagare efterfrågar måste kommunen först 
göra en inventering av företagarnas behov. Det kan av förklarliga skäl vara svårt för en 
kommunledning att föra enskilda dialoger med samtliga företagare i en kommun varför 
företagarnätverk kan utgöra en viktig länk mellan kommun och näringsliv. För att ett 
samarbete skall kunna etableras måste de olika aktörerna eller parterna tjäna på att engagera 
sig och nyttan måste kommuniceras av initiativtagaren. Av den anledningen bör punkt nr. 6 
anses vara en grundläggande förutsättning och kanske också den viktigaste i sammanhanget.  
 

3.6 Sammanfattning  
Genom den teoretiska referensramen skapas en förståelse för vad som ligger bakom och 
kännetecknar en företagare med en positiv attityd till företagande. De faktorer som kan 
kopplas till individens syn på företagande verkar vara beroende av den sociala kontexten och 
de karaktärsdrag individen har. En optimal kontext i samspel med entreprenöriella 
karaktärsdrag resulterar i ett entreprenöriellt beteende. Den första delen av den teoretiska 
referensramen utgör således vad som kan kallas grundläggande förutsättningar för positiva 
attityder till företagande. Den teoretiska referensramen bygger vidare på att de grundläggande 
entreprenöriella förutsättningarna påverkar hur företagaren agerar i praktiken. Den andra 
delen i referensramen bygger alltså på att de grundläggande entreprenöriella förutsättningarna 
gör att företagaren ser positivt på förändring, kompetensutveckling och därigenom samarbete. 
Det är dock viktigt att den region och kommun företagaren verkar inom erbjuder företagaren 
gynnsamma förutsättningar och spelregler. Den teoretiska referensramens tredje och sista del 
visar således återigen på kontextens betydelse för hur en företagares attityd till företagare 
formas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Sammanfattande modell över den teoretiska referensramen 
 
Genom den teoretiska referensramen är det möjligt att mäta företagarnas attityder i 
förhållande till varandra. En företagare som ligger nära de teorier som utgör den teoretiska 
referensramen bör anses uppvisa en positiv attityd till företagande och tvärtom. Analysen och 
diskussion av det insamlade datamaterialet kommer således utgå ifrån de olika aspekter som 
har förknippas med de tre omständigheterna.  
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Tillvägagångssätt 

 
 
I detta kapitel kommer studiens praktiska förfarande och 
sanningskriterierna att redogöras för. Syftet med detta kapitel är att 
presentera hur forskaren gått tillväga för att samla in det 
datamaterial forskaren använder sig av för att besvara 
problemfrågeställningen. Även om forskarens strategier och 
teoretiska bas kan anses vara relevanta kommer forskaren, i och 
med att denne planerar för och genomför datainsamlingen, att på 
ett eller annat sätt påverka studiens resultat. Genom att presentera 
och diskutera urvalet, respondenterna, intervjuernas genomförande, 
intervjuguiden, accessen samt hur bearbetningen av det empiriska 
materialet genomförts är det möjligt att delvis bedöma i vilken 
utsträckning forskaren kan ha påverkat studien. 
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4.1 Urval 
I de allra flesta fall är det omöjligt att undersöka samtliga individer i en population även om 
det är önskvärt för att kunna besvara ett problem. Detta är den främsta anledningen till att en 
forskare genomför ett urval. För att undersökningen skall ge en representativ bild av den 
verklighet som undersöks ställer urvalet stora krav på forskaren. Ett urval kan antingen vara 
slumpmässigt eller icke slumpmässigt. Ett slumpmässigt urval kräver ofta mer tid och resurser 
än ett icke slumpmässigt urval men i gengäld erbjuder slumpmässiga urval ett mått på 
osäkerheten vid statistiska undersökningar. I andra typer av undersökningar går det inte att få 
ett mått på osäkerheten varför icke slumpmässiga urval är mer vanligt förekommande vid 
sådana undersökningar då forskaren på så sätt kan spara tid och pengar. (Vejde, 2005) 
 
Vår studies utgångspunkt är att studera hur nyetableringar i perifera regioner påverkar 
företagares attityder till företagande genom att skapa en förståelse för vilka faktorer som 
formar en företagares attityder till företagande. Genom de tidigare presenterade 
metodologiska valen framgår det att vi inte genomför en statistisk undersökning och att vi inte 
är ute efter att generalisera resultatet. Vi är därför inte heller i behov av ett mått på 
osäkerheten i undersökningen. Då vi dessutom har begränsat med tid och resurser valde vi att 
använda oss av bekvämlighetsurval som är ett exempel på ett icke slumpmässigt urval. 
 
Ett bekvämlighets urval innebär att forskaren väljer ut vilka företag och respondenter som 
skall ingå i studien utifrån specifika behov (Bryman, 2004). Detta innebär att valet av 
respondenter bör ske med hänsyn till var den information forskaren eftersöker finns att hitta. 
(Johansson-Lindfors, 1993) Med utgångspunkt i detta resonemang anser författarna att det är 
av vikt att undersöka respondenter i olika branscher då attityderna och förutsättningarna kan 
se olika ut beroende på branschtillhörighet. De företag som har ingått i studien är etablerade 
inom byggbranschen, åkeribranschen, detaljhandeln, och besöksnäringen. Gemensamt för 
samtliga företag är att de faller inom ramen för vad som betecknar ett litet företag (Europeiska 
kommissionen, 2008). 
 
Företagen kontaktades initialt per telefon och vid det tillfället informerades dessa om att vi i 
egenskap av studenter vid Handelshögskolan var intresserade av att intervjua dem för deras 
syn på företagande. Samtliga företagare vilka kontaktades var positivt inställda och tackade ja 
till att ställa upp på en intervju.  
 

4.2 Anonymisering 
Då ämnet är av sådan karaktär att vissa aspekter kan anses känsliga, har författarna valt att 
låta samtliga respondenter förbli anonyma i studien trots att samtliga respondenter i 
undersökning har givit tillåtelse till att deras namn publiceras. Vid tidpunkten för deras 
medgivande visste varken författarna eller respondenterna vad undersökningen skulle 
resultera i. Därav har respondenterna anonymiserats för att minimera risken att de känner sig 
uthängda och att analysen och slutsatserna av deras svar ej överensstämmer med deras 
självbild.   
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Att studier av detta slag dessutom publiceras på Internet gör att anonymisering blir än mer 
relevant. Detta för att eliminera risken att till exempel en potentiell långivare tar del av 
uppsatsen och bedömer respondenten utifrån våra slutsatser vilket eventuellt skulle kunna 
vara negativt för respondenten. För att möjliggöra för läsaren att kunna ta till sig studien är det 
dock nödvändigt att respondenterna kan särskiljas från varandra. Genom att döpa om dem är 
det problemet löst och det innebär dessutom att det fortfarande är möjligt att tydliggöra deras 
respektive personligheter. För att ytterligare underlätta för läsaren motsvarar de fiktiva 
namnens första bokstav företagarnas respektive branschtillhörigheter. Nedan kommer en 
tabell över respondenternas branschtillhörighet samt det fiktiva namn som kommer att 
återkomma genomgående i uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Tabell över respondenterna efter anonymisering 
 

4.3 Intervjuguide 
Vid utformandet av intervjuguiden valde författarna att utgå från studiens problem samt syfte, 
detta för att försäkra sig om att svaren på frågorna driver studien framåt samt att studiens syfte 
uppfylls och problemet besvaras. Frågeguiden strukturerades därför enligt den ursprungliga 
teoretiska referensramen som beskriver de tre olika omständigheterna vilka har presenterats i 
avsnittet om vår teoretiska modell. 
 
Det är viktigt att frågorna utformas på ett sådant sätt att de inte leder in respondenten på ett 
visst resonemang för att uppnå syftet till varje pris (Dahmström, 2005). Frågorna har därför 
utformats så att respondenten har givits möjlighet att utförligt besvara frågorna med egna ord. 
Utöver de teoretiskt grundande frågorna har också ett antal övergripande frågor ställts till 
respondenterna så som namn, företag, antal år i branschen etc. Detta för att få respondenten 
att slappna av och känna sig bekväm i situationen. Enligt Kvale (1997) är de första minuterna 
av intervjun viktiga för hur resten av intervjun kommer att fortlöpa. Frågeguiden innefattar 
även ett antal följdfrågor. Detta för att påminna intervjuaren om lämpliga följdfrågor i 
händelse av att respondenten inte utvecklar svaret på frågan på ett tillfredställande sätt. Efter 
att frågorna formulerats och intervjuguiden strukturerats valde vi att genomföra testintervjuer 
på personer som inte innefattas av studien. Detta för att få feedback samt förslag på 
förbättringar. Detta ledde fram till att vissa frågor reviderades för att intervjuerna i slutändan 
skulle resultera i ett så bra datamaterial som möjligt.  
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4.4 Intervjuernas genomförande 
De intervjuer vilka ligger till grund för det insamlade empiriska materialet har utförts genom 
semistrukturerade intervjuer. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativ forskning. 
(May, 2001) Tillvägagångssättet startar med att författarna identifierar ett antal områden som 
skall beröras vilket ger möjligheten att ställa frågor i varierande ordning beroende på hur 
intervjun artar sig. (Bryman & Bell, 2005) Anledningen till att semistrukturerade intervjuer 
har valts grundar sig i att författarna vill minimera risken att styra respondenterna i den 
bemärkelsen att författarna lägger ord i munnen på respondenterna. Det är dock viktigt att en 
viss struktur upprätthålls för att undvika att respondenten svävar iväg från 
undersökningsområdet.  
 
Som tidigare nämnts föregicks samtliga intervjuer också av telefonsamtal. Författarna valde 
dock att inte redogöra för de frågor intervjuerna skulle komma att avhandla för att undvika att 
respondenterna planerade sina svar i förväg.  På detta sätt minimeras risken att respondenter 
strävar efter att ge svar som låter bra men som i själva verket överensstämmer dåligt med 
verkligheten. Visserligen finns det negativa aspekter med att ej låta respondenterna tillgå 
intervjuguiden i förväg. Framförallt kan respondenterna känna en viss press att svara fort 
vilket kan resultera i att de inte tänker igenom sina svar tillräckligt noggrant. Detta kan 
innebära att viktig information inte framkommer. Vi har dessbättre inte märkt av några sådana 
tendenser vid de olika intervjutillfällena. Tvärtom anser vi att respondenterna varit mycket 
avslappnade och funderat länge och väl kring de resonemang som förts. De flesta intervjuerna 
hade mycket väl kunnat pågå längre än de gjorde. Men med tanke på studiens omfattning och 
tidsbrist ansåg vi det nödvändigt att försöka se till att intervjuerna inte varade längre än 90 
minuter förutsatt att tillräckligt med information kunnat samlas in. Detta för att uppnå ett 
hanterbart material.  
 
Författarna har genom att låta respondenten bestämma tid och plats för intervjun minskat 
risken för att respondenten ska uppleva tidspress. Författarna tillät också respondenterna att 
fundera kring frågorna, utveckla sitt resonemang och tala till punkt. Då samtliga företagare 
vid intervjutillfället var lokaliserade i Haparanda valde författarna att besöka orten för att 
undvika telefonintervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive företag och 
författarna blev mycket väl bemötta.  
 
Nackdelen med att genomföra intervjuer på en annan ort är att intervjuerna ofta måste ske 
inom ett givet tidsintervall vilket försvårar möjligheterna att ställa kompletterande frågor i 
händelse av att det uppstår ett sådant behov längre fram i studien. Samtliga respondenter har 
dock givit författarna möjligheten att kontakta dem i efterhand ifall sådana frågor skulle dyka 
upp. Författarna bestämde redan innan den första intervjun att den ena skulle ha 
huvudansvaret för intervjuerna medan den andre fick till uppgift att vara uppmärksam på 
möjliga följdfrågor. För att båda författarna skulle kunna fokusera på intervjun och vara 
beredda på att ställa eventuella följdfrågor spelades samtliga intervjuer in på band efter 
godkännande av respondenterna.  
 
Intervjuerna pågick mellan 45 och 90 minuter. Intervjun med Stefan på sportbutiken blev den 
kortaste intervjun då personen i fråga hade mycket att göra just den dagen. Vi anser dock att 
vi erhöll en tillfredsställande mängd data men detta betyder inte att vi inte hade kunnat få 
tillgång till ännu bättre data om intervjun varit längre. Det är dock svårt och inte speciellt 
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givande att spekulera kring. Det är dock viktigt att påpeka att vi båda har bristande kunskaper 
och färdigheter inom intervjuteknik. Detta kan ha medfört att författarna missat möjligheter 
att ställa intressanta följdfrågor vilka hade kunnat ge djupare förståelse och ökad kunskap 
kring ämnet. 
 

4.5 Access 
Vid genomförandet av en kvalitativ forskningsmetod är det av vikt att författarna ges god 
access till material samt information av respondenterna (Johansson Lindfors, 1993). När det 
gäller denna studie anser vi att accessen har varit god då samtliga respondenter har varit 
mycket villiga att delge information och var mycket intresserade av de ämnen vi diskuterade. 
Vårt intryck är att respondenterna var mycket tillmötesgående genom att de ställde och 
svarade på frågor av både privat och yrkesmässig karaktär. Utöver detta var också samtliga 
respondenter villiga att avsätta tid för intervjuerna trots att tidpunkten för intervjuerna var i 
nära anslutning till jul.  
 
Som tidigare nämnt har en av författarna anknytning till regionen vilket har varit till hjälp i 
arbetet med att komma i kontakt med intressanta och relevanta respondenter. Detta är 
förmodligen en bidragande orsak till den goda access vi erhållit. Ett bevis på att accessen 
verkligen varit god är det faktum att tre av de sex respondenterna redogjort för privata 
angelägenheter så som allvarliga sjukdomstillstånd och ekonomiska svårigheter. Det går 
naturligtvis alltid att diskutera huruvida accessen har varit bra eller mindre bra. Vi anser dock 
att om studiens syfte är uppfyllt och problemfrågeställningen kan besvaras så måste accessen 
sägas vara tillräcklig.  
 

4.6 Analysmetod 
När det gäller analysmetoden är det viktigt att den ligger i linje med datainsamlingsmetoden. I 
vårt fall är datainsamlingsmetoden kvalitativ vilket innebär att vår analysmetod också bör 
vara kvalitativ. Detta innebär att vi har för avsikt att tolka respondenternas svar genom de 
teorier vilka utgör den teoretiska referensramen. Själva syftet med analysen är att besvara 
problemformuleringen genom att uppfylla syftet med studien. I det här specifika fallet innebär 
detta att analysen skall skapa en förståelse för hur IKEA: s etablering i Haparanda påverkar 
lokala företagares attityder till företagande. För att uppnå en sådan förståelse är det 
nödvändigt att kartlägga de faktorer vilka formar de lokala företagarnas attityder till 
företagande genom att diskutera skillnader och likheter och vad dessa beror på. Vi upplever 
att det är svårt att identifiera relevanta teoretiska begrepp för att beskriva den analysmetod vi 
använder oss av därför väljer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga i praktiken. 
Analysmetoden kännetecknas således av följande process: 
 
Steg 1. Genom att utgå ifrån den teoretiska referensramen och dess olika komponenter är det 
möjligt att göra en bedömning av huruvida företagarna kan sägas ha bra attityder. Det är dock 
viktigt att påpeka att det inte är möjligt att gradera attityderna eftersom dessa måste sägas vara 
godtyckliga. Det finns helt enkelt ingen skala med ekvidistans att utgå ifrån vid bedömningen 
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av en attityd. Det är däremot möjligt att diskutera hur respondenterna förhåller sig till 
varandra.  
 
Steg 2. En naturlig fortsättning på processens första steg blir då att diskutera skillnader och 
likheter mellan företagarna med avseende på komponenterna i referensramen. Genom detta 
förfarande blir det möjligt att uttala sig om någon respondent eventuellt kan sägas uppvisa en 
bättre attityd än någon annan respondent i ett specifikt avseende.  
 
Steg 3. För att uppnå en förståelse för hur företagarna påverkas räcker det inte bara med att 
diskutera skillnader och likheter mellan respondenterna. Det är också nödvändigt med 
utgångspunkt i de identifierade skillnaderna och likheterna skapa en händelsekedja bakåt i 
tiden för att skapa en förståelse för vilka faktorer som formar företagarnas attityder. 
 
Steg 4. Händelsekedjan som identifieras i steg tre kommer i detta steg att kopplas till de olika 
attitydkomponenterna. 
 
Steg 5.  Utifrån den förståelse som uppnås i det föregående är det slutligen möjligt att göra en 
bedömning av hur företagarna faktiskt påverkas av den pågående förändringen. Detta kommer 
dock att presenteras i slutsatserna.  
 
Det är viktigt att läsaren förstår att analysmetodens olika steg inte enkelt kan urskiljas i 
analysen och diskussionen eftersom stegen diskuteras löpande och delvis parallellt. Trots 
detta är vi övertygande om att läsarens kunskap om den analysmetod vi använder oss av 
kommer att öka läsarens möjligheter att tillgodogöra sig analysen och diskussionen inför 
slutsatserna. 
 

4.7 Sanningskriterier 
Inom den kvalitativa forskningen är det av vikt att se till olika sanningskriterier. De 
sanningskriterier vilka kommer att diskuteras nedan är tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt konfirmering och äkthet. (Bryman & Bell, 2005) 
 

4.7.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten är ett resultat av att författarna har utfört en korrekt analys av verkligheten. 
Som tidigare nämnt i den praktiska metoden har intervjufrågorna varit av en mer öppen 
karaktär vilket betyder att det har lämnats utrymmer för respondenten att verkligen fundera 
och reflektera över frågan för att sedan kunna svara fritt med egna ord. Under intervjuernas 
gång har författarna också bekräftat respondenternas svar genom att ställa sammanfattande 
frågor i syfte att säkerställa att vår tolkning av svaret stämmer överens med respondentens. 
Även den teoretiska referensramen bidrar till att tillförlitligheten i studien stärks. Genom att 
använda sig av vetenskaplig forskning vilken genomgått granskning ökar tillförlitligheten 
genom de källor som har använts. 
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4.7.2 Överförbarhet 
Överförbarheten syftar till att se i vilken utsträckning resultatet av forskningen skall kunna 
överföras till andra sammanhang (Bryman & Bell, 2005., Johansson Lindfors, 1993). 
Författarna har under studiens gång inte haft några ambitioner att kunna generalisera studiens 
resultat då studiens inriktning är mycket kontextbunden. Inom den kvalitativa forskningen 
syftar överförbarheten till att se i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra 
kontexter. I denna studie är kontexten en mycket viktig faktor vilket gör att det är mycket 
svårt att överföra resultatet till en annan kontext. Studien undersöker dessutom företagares 
individuella attityder till företagande vilka är högst personliga och därmed omöjliga att 
överföra till en annan individ i en annan kontext. Då studien påbörjades i november 2006 och 
slutfördes i januari 2009 är det rimligt att anta att Haparanda har utvecklats under denna 
period. Det är med andra ord viktigt att förstå att respondenternas attityder till företagande är 
baserade på den situation de befann sig i vid intervjutillfället, december 2006. Intervjuerna 
ägde rum cirka 3 veckor efter att IKEA öppnade dörrarna till det nya varuhuset. Detta innebär 
att en liknande studie idag sannolikt hade givit ett annat resultat även om undersökningen 
innefattat samma respondenter. Dock anser författarna att en liknande studie skulle gå att 
genomföra på andra orter i samma situation som Haparanda. I och med att det är individer 
som studeras skulle resultatet självklart variera men författarna anser att de övergripande 
dragen skulle ligga i linje med denna studie. 
 

4.7.3 Pålitlighet 
För att uppnå en hög pålitlighet krävs det att författarna antar ett kritiskt granskande synsätt 
genom hela studien. Utöver att författarna antagit ett granskande synsätt har också författarnas 
handledare givit respons och feedback på det arbete som utförts. Även frågeguiden har 
genomgått en omfattande granskning av utomstående personer aktiva inom olika 
forskningsområden. De val som har gjorts i den teoretiska och praktiska metoden har 
granskats kritiskt. Författarna menar att studien har en god pålitlighet då den under arbetets 
gång har genomgått granskning från flertalet håll.  
 

4.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  
Möjligheterna att styrka och konfirmera vid den här typen av studier är begränsade. Detta för 
att en studie av det här slaget alltid påverkas av författaren på ett eller annat sätt. Mot 
bakgrund av detta är det mycket viktigt att författarna av en uppsats på ett ärligt och öppet sätt 
redogör för sina vetenskapliga utgångspunkter och tillvägagångssätt för att läsaren ska få en 
möjlighet att avgöra på vilket sätt författarna eventuellt kan ha påverkat studien. (Bryman & 
Bell, 2005) I vårt fall har vi påverkat studien genom vår förförståelse och vårt sätt att tolka 
teorier och analysera datamaterialet vilket vi anser är ofrånkomligt. Vi har däremot inte på ett 
medvetet sätt vinklat eller ändrat det insamlade datamaterialet för att passa syftet med studien. 
Därmed anser vi att vi heller inte låtit personliga värderingar och åsikter färga studiens 
resultat eller slutsatser. Det är dock inte på något sätt enkelt att avgöra detta på egen hand. 
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4.7.5 Äkthet 
Äktheten syftar till i vilken utsträckning respondenterna bättre kan förstå verkligheten samt 
huruvida studien givit respondenterna något i gengälld (Bryman & Bell, 2005). Intresset för 
studien var stort bland respondenterna. Huruvida denna studie påverkat respondenterna är 
svårt att säga. Vår uppfattning är att respondenterna var mycket engagerade vid 
intervjutillfället och flera av respondenterna nämnde dessutom att de tyckte frågorna var 
intressanta och viktiga att fundera kring. En av respondenterna berättade att det inte är ofta 
han i egenskap av egenföretagare tar sig tid att stanna upp och reflektera över den här typen 
av frågor, även om han inser att de är mycket relevanta speciellt i och med den förändring 
näringslivet i Haparanda nu genomgår. Huruvida vår studie påverkat dessa respondenter får 
förbli osagt. Förhoppningar finns dock hos författarna att respondenterna finner denna studie 
intressant samt att den bidrar med något de kan ta till sig.  
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Företagarna i Haparanda 

 
 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Det vill säga 
de lokala företagarnas resonemang kring de ämnen och frågor 
intervjuerna har berört. Empirin har delats in i tre separata delar i 
enlighet med strukturen i den teoretiska referensramen. 
Inledningsvis presenteras det datamaterial vilket kan relateras till 
individernas syn på företagande därefter hur företagarna agerar i 
praktiken och slutligen kommunen och näringslivspolitiken. Syftet är 
att presentera en bild av hur respondenterna uttrycker sina 
känslomässiga, handlingsmässiga och kunskapsmässiga attityder. 
 



 

 
32 

 

5.1 Individens syn på företagande 

I detta avsnitt presenteras det datamaterial som kan relateras till individen och dennes syn 
på företagande. Syftet är att ge läsaren en bild av vilken typ av social kontext företagarna 
kommer ifrån, hur de är som individer och vad som fick dem att bli företagare. 
 
Hotellägare Hans 

Hotellverksamheten drivs av Hans. Hans kommer ursprungligen ifrån Göteborg där han 
tillsammans med sin far drev ett företag vars affärsidé gick ut på att sälja in kursgårdar och 
konferenslokaler till företag. När företaget blev uppköpt sökte sig Hans till hotellbranschen 
vilket resulterade i att han blev ”exporterad” till Haparanda med uppdrag att ansvara för 
driften av stadshotellet. Efter att Hans först fått möjlighet att bli delägare i hotellet valde han 
att senare köpa ut övriga delägare för att bli ensam ägare. Genom åren har Hans verksamhet 
även kommit att innefatta andra hotell i olika dotterbolag. Hans funderar kring hur det 
kommer sig att han valde att bli egenföretagare utan att riktigt kunna sätta fingret på det;  
 

”Chansen dök upp och jag såg möjligheten att tjäna pengar. Det är jättesvårt att svara på. 
Kanske vill jag bestämma? Eller så vill jag driva saker jag tycker är roliga?” 
      Hans, 2006-12-12 

 
Hans berättar dessutom att även om målet är att tjäna pengar så är själva resan det roligaste. 
Vidare berättar Hans att tillgången till en mentor hela tiden varit mycket viktig och menar att 
det på något sätt motsvarar en slags utbildning även om en formell utbildning för att klara 
planering och administrativa sysslor också är att föredra. Att vara egen företagare innebär för 
Hans en stor kick av att kunna styra sin egen utveckling samtidigt som han påpekar att han är 
beroende av andra aktörer och intressenter. Hans berättar att han har en positiv syn på att vara 
företagare och att han upplever att han har blivit än mer positiv genom åren även om han lider 
av en allvarlig sjukdom. Han tycker att han mognat som företagare och att han lärt sig att 
engagera andra människor/anställda i att dela ansvar med honom. På frågan om huruvida 
Hans idag skulle välja att bli egenföretagare om tillfället dök upp menar han att han definitivt 
skulle göra det om han hittade ett bra företag att jobba upp sig inom för att sedan ta över och 
utveckla verksamheten.  
 
Byggentreprenören Bertil 

Bertil driver ett byggföretag i Haparanda. Bertil kommer ifrån en familj där egenföretagande 
är ett naturligt inslag. Bertil har ett förflutet som arbetsledare och arbetschef inom stora 
byggföretag men valde 1986 att starta eget efter att hans dåvarande arbetsgivare i Norge 
avvecklat sin verksamhet. Bertil berättar att chansen dök upp och att han dessutom fick bra 
hjälp vid uppstarten. Han säger skämtsamt att anledningen till att han valde att bli 
egenföretagare är att han är allergisk mot chefer;  
 

”Jag har alltid varit en man med starka åsikter och egna idéer och jag har alltid velat vara 
egenföretagare.” 

     Bertil, 2006-12-12 
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Bertil har genom åren drabbats av flera hjärtinfarkter och en konkurs men ser trots detta inga 
nackdelar med att vara egenföretagare. Tvärtom säger Bertil att det är väldigt positivt att 
kunna bestämma själv och på så sätt styra sin egen utveckling.  Respondenten säger att han 
inte tycker han är någon riktig entreprenör då han inte ser pengar framför varje beslut. Han 
menar att han får den största tillfredställelsen genom att se sina egna idéer genomföras i 
praktiken och att se något skapas. Pengar och en bra pension är bonus men själva målet är att 
styra själv, säger Bertil. Synen på att vara egenföretagare har förändrats så till vida att han 
lugnat ner sig. Bertil menar att han numer delegerar arbetsuppgifter även om det innebär att 
saker och ting inte blir gjorda på hans vis alla gånger. Han tycker att han lärt sig acceptera 
misslyckanden och att acceptera att vissa beslut ibland kostar mer pengar än om han själv 
varit involverad i beslutet. Han poängterar dock att det fortfarande är viktigt att verksamheten 
sköts enligt hans huvudprinciper. Som egenföretagare önskar sig Bertil mer tid över till 
familjen men menar ändå att han av flera orsaker inte skulle tveka att bli egenföretagare om 
han stod inför valet idag.  
 
Vitvaruhandlaren Viktor 

Viktor säljer vitvaror i Haparanda. Företaget grundades av Viktors farfar för att sedan övertas 
av Viktors far innan Viktor och hans bror slutligen övertog företaget år 2000. Bröderna har 
hela tiden haft stöd av både sin mor och far vilka också är verksamma inom företaget. Vid 
tidpunkten för intervjun är Viktors far fortfarande VD men Viktor har sedan en tid tillbaka 
skolats in i rollen som ledare och kommer från och med januari 2007 att överta VD-
befattningen. Viktor avslutade sin gymnasieutbildning inom handel och kontor 1989 och har 
jobbat inom företaget sedan dess. Han berättar att han började på golvet med ansvar för lager 
och leveranser för att på senare tid jobba mer med köksförsäljning och inköp. Viktor har 
tillsammans med sin familj hela tiden strävat efter att utveckla företaget och har genom åren 
också fått utmärkelsen årets företagare. Viktor säger att det förmodligen beror på att de under 
de senaste åren har byggt ut sina lokaler och även köpt upp en annan verksamhet. Valet att bli 
en del av familjeföretaget föll sig naturligt menar Viktor. Han säger att han egentligen inte 
själv valt att bli egenföretagare utan snarare vuxit in i rollen. Trots detta tror han att han skulle 
bli egenföretagare igen om han stod inför samma val idag även om det inte känns så alla 
dagar. Viktor berättar att han tycker det ger en bra självkänsla att få vara delaktig i att bygga 
upp en verksamhet även om det många gånger också tar emot att gå till jobbet;  
 

”Det är skitkul! Absolut! Många gångar vill man inte gå hit men på något sätt lyckas man 
alltid glömma bort dom där dåliga tiderna.” 

     Viktor, 2006-12-13 

 
Viktor reflekterar kring det faktum att han jobbar med sin familj och konstaterar att det inte 
alltid är en dans på rosor men att han har det jättebra och ändå trivs med att jobba tillsammans 
med familjen.  Som egenföretagare tycker han att han med åren fått mer insikt och poängterar 
att det i och för sig är helt naturligt i och med att en människa blir mer erfaren. Han upplever 
också att han fortfarande har samma engagemang även om han önskar sig semester vilket han 
inte haft på länge. 
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Leksakshandlaren Leo 

Leo driver familjeföretaget med inriktning mot leksaker och parfym. Leo har tidigare studerat 
teologi vid Uppsala Universitet och under en period arbetat som bilskollärare innan han 
slutligen blev egenföretagare. Leo kommer ifrån en familj med en tradition inom 
egenföretagande sedan 1914. Butiken grundades 1932 och ägarna har genom åren bedrivit 
olika typer av verksamheter men valde i början på 80-talet att fokusera på leksaker och 
parfym. Det var också då Leo gick in i familjens företag. Leo berättar att skälet till att han 
blev egenföretagare var att han halkade in på det spåret genom fadern och brodern. Leo säger 
att han i egenskap av företagare känner viss frihet och flexibilitet men menar samtidigt att det 
förmodligen varierar mellan företag och branscher. Han påpekar att han tycker att det är 
alldeles för krångligt att vara företagare i och med all byråkrati. Leo anser att ju mer 
erfarenhet och rutin han fått desto tyngre har byråkratin blivit. Rutin och erfarenhet är bra 
men samtidigt kan det vara dåligt om det leder till inaktivitet resonerar Leo. Han säger vidare 
att om han visste det han vet idag skulle han aldrig blivit egenföretagare;  
 

”Men nu sitter jag här och vet inte vad jag ska bli när jag blir stor.” 
     Leo, 2006-12-12 

 
Åkeriägaren Åke 

Åkes åkeri är ett tredje generationens familjeföretag. Företaget ägs och drivs av Åke 
tillsammans med den yngre brodern och fadern. Innan Åke gick in i verksamheten körde han 
under en period för en annan åkare men tyckte med tiden att det var lika bra att bli delaktig i 
familjeföretaget. Under åren har företaget investerat i fler lastbilar och anställt ett par 
chaufförer. Åke tycker att det är positivt att vara egenföretagare så till vida att han själv får 
bestämma. Han säger att det är en utmaning att se hur långt han kan komma. Om man lyckas 
bra ser man det direkt menar Åke. Det negativa med att vara egenföretagare inom 
åkeribranschen är dock att det är svårt att bilda familj och framhåller att han själv inte lyckats 
med det. Han berättar att han idag inte skulle göra samma val då hans hälsa drabbats hårt av 
jobbet. Även om han själv anser sig mer positiv än negativt inställd till att vara egenföretagare 
anser han att hans syn på att vara egenföretagare försämrats med tiden mycket på grund av 
alla regler. Åke säger att reglerna inneburit att kamratskapet bland åkarna inte existerar på 
samma sätt som tidigare och att det påverkat honom negativt. Han är av åsikten att reglerna 
gjort att han inte längre mår lika bra på jobbet och att han inte kan slappna av.  

 
Sporthandlaren Stefan 

Sportbutiken som drivs av Stefan har under de senaste åren valt att ingå i en stor svensk 
fackhandelskedja med ett starkt varumärke. Stefan är son till grundaren och numer ägare av 
företaget. Stefan berättar att han själv egentligen aldrig valde att ta över verksamheten utan att 
det helt plötsligt blev aktuellt i samband med ett arvskifte då det vid den tidpunkten ansågs 
vara den mest fördelaktiga lösningen. Att vara egenföretagare innebär inte den frihet alla talar 
om anser Stefan:  
 

”Fem veckors semester kan man glömma men man är ju i alla fall sin egen chef vilket är 
positivt”.  

Stefan, 2006-12-13 
 
 Han berättar att han är väldigt hårt styrd av fackhandelskedjan men att det inte alltid behöver 
innebära något negativt. Tvärtom konstaterar han att fackhandelskedjans koncept måste sägas 
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vara framgångsrikt och att det är en positiv aspekt. Stefan reflekterar över hur det varit genom 
åren och anser inte att hans syn på att vara företagare har ändrats även om han upplever att 
han nu för tiden har kortare stubin på grund av all stress.  
 

5.2 Företagande i praktiken 

I detta avsnitt presenteras det datamaterial som kan relateras till hur respondenterna i 
egenskap av företagare agerar i praktiken. Syftet är att ge läsaren en bild av företagarnas 
syn på förändring, kompetensutveckling samt samarbete i nätverk. Det insamlade 
datamaterialet kring dessa tre områden kommer att behandlas var för sig för att därigenom 
göra det möjligt att identifiera de olika faktorerna bakom företagarens agerande. 
 

5.2.1 Entreprenörens syn på förändring 
Hotellägare Hans 

Hans berättar att tack vare IKEA: s etablering har framtidstron på orten ökat och att 
kommuninvånarna därmed har fått en mer positiv inställning. Respondenten berättar att 
genom den förändring som sker uppkommer möjligheter som inte funnits tidigare. Hans 
exalteras över tanken på alla möjligheter som uppkommer på orten men också utanför. 
Respondenten berättar att han funderar på att starta en vägkrog mellan Luleå och Haparanda, 
något som tidigare inte gått att genomföra, men nu tack vare förändringen vore en guldgruva. 
Respondenten menar att IKEA: s etablering bara är första steget och att det nu gäller att 
utveckla regionen och ta tillvara på alla möjligheter. 
 
Byggentreprenören Bertil 

Även Bertil är positivt inställd till den förändring som nu sker. Bertil betonar likt de övriga 
respondenterna att han ser en framtidstro bland ortens invånare något han inte sett tidigare;  
 

”En enorm framtidstro nu” 
    Bertil, 2006-12-12 

 
Bertil menar att den pågående förändringen av företagsklimatet är positiv och att den faktiskt 
på sikt kan innebär att några av hans yngsta barnbarn kommer att stanna kvar i Haparanda. 
Han menar att förändringen kan leda till att staden växer vilket i så fall innebär att mer 
arbetskraft kommer att efterfrågas. Bertil hoppas att förändringen leder till att Haparanda 
utvecklar en positiv anda likt den i Gnosjö. Han menar att IKEA: s etablering i Haparanda har 
skapat möjligheter men att det är upp till alla företagare och samtliga kommuninvånare att ta 
tillvara på dessa möjligheter om resultatet av förändringen skall bli bra. 
  
Vitvaruhandlaren Viktor 

Viktor berättar att det inte kommer att komma något bättre tillfälle att testa nya idéer och 
vidga sina vyer än nu. Han berättar att hans företag redan innan nyetableringen av IKEA 
expanderat sin verksamhet och tack vare IKEA: s etablering finns nu också planer på 
ytterligare expansion. Förändringen innebär visserligen att de kommer att få ökad konkurrens 
men den innebär också en ökad tillgång till potentiella kunder, säger Viktor. Han berättar att 
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den förändring som sker i Haparanda är oerhört viktig för orten. Han säger att orten tidigare 
har haft en negativ inflyttningstrend men att den negativa trenden nu har avstannat och han 
tror att inflyttningstrenden snart kommer att vara positiv. Viktor poängterar avslutningsvis att 
IKEA: s etablering dock inte kommer att få någon effekt för företagare om de inte väljer att ta 
tillvara på de möjligheter som nu ges.  
 
Leksakshandlaren Leo 

Leo på Leksaksbutiken ser positivt på förändringen dock betonar han att som redan etablerad 
företagare har han blivit aningen negligerad av omgivningen som ett resultat av den expansion 
som nu inträffat i Haparanda och detta ser han som negativt. Leo fortsätter dock sitt 
resonemang med att betona det energitillskott som IKEA har givit en ort som tidigare inte 
visat så stor framgång. När det gäller framtiden är Leo optimistisk och menar att färre 
människor kommer att behöva flytta och tänker att fler positiva människor faktiskt kommer 
att flytta till Haparanda.  
 
Åkeriägaren Åke 

Åke betonar att förändringen som sker inte har någon direkt inverkan på hans företag i den 
bemärkelsen att han har starkt inarbetade kunder vilka inte är lokaliserade i Haparanda och 
således inte relaterade till den förändring som sker. Åke påpekar att det finns en risk att IKEA 
effekten endast är ett resultat av nyhetens behag och varnar därför för att folk kan vara lite för 
optimistiska.  
 
Sporthandlaren Stefan 

Stefan säger att förändringen för hans egen del inger ett visst hopp om en bra framtid. Bland 
annat har förändringen inneburit att han och hans företag har fått nya lokaler och därmed en 
bättre lokalisering på orten. Stefan berättar att förändringen därför är mycket viktig för hans 
egen del och påtalar att hans förbättrade situation inte hade varit möjlig utan 
fackhandelskedjans stöd.  
 

5.2.2 Entreprenörens syn på kompetensutveckling 
Hotellägare Hans 

Hans berättar att det är viktigt att hela tiden sträva efter att utveckla sig själv, sin personal och 
sitt företag. Ett exempel på detta är att om en person slutar på företaget skall inte 
rekryteringen utformas för att få tillbaka en person med samma kunskaper och kompetenser 
utan försök bör göras för att hitta en person som är bättre. Genom att kontinuerligt genomföra 
denna process kommer företagets kompetenser hela tiden att utvecklas vilket är väldigt viktigt 
menar han. Hans berättar vidare att konkurrenssituation i nuläget har blivit betydligt hårdare 
då ytterligare ett hotell har etablerats på orten. Han betonar att även om han ser positivt på 
förändringen så kan han inte bara luta sig tillbaka och rulla tummarna. IKEA: s etablering har 
enligt Hans inneburit mycket positivt men att det nu är viktigt att hänga med i utvecklingen 
och jobba hårdare med de delar som tidigare varit deras svaga sidor för att hela tiden ligga på 
topp. För hans egen del har detta inneburit i att han tagit över restaurangverksamheten på 
hotellet för att kunna erbjuda gästerna ett mer komplett servicepaket. Respondenten menar att 
förändringen har skett så pass fort att många inte har hunnit hämta andan än. Men på sikt 
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menar respondenten att fler företag kommer att utvecklas och startas och med ett ökat stöd 
kommer många också att lyckas mycket bra.  
 
Byggentreprenören Bertil 

Bertil berättar att framtiden innebär att företagets situation ständigt ändras och att det därför är 
viktigt att studera omgivningen och försöka att förutse kommande förändringar och agera mot 
dessa så att de ej drabbar företaget negativt utan att de vänds till något positivt. Bertil berättar 
att ett sätt för honom och hans företag att konstant utvecklas är att utmana sina gränser och 
inte tacka nej till svåra projekt. Respondenten berättar samtidigt att det kan vara svårt för en 
småföretagare att utveckla sina kompetenser då man som småföretagare ofta har begränsade 
resurser. Respondenten berättar att det är upp till företagare som han själv att bistå med hjälp i 
form av kompetenser och resurser för en sådan företagare. Bertil säger att han därför har 
funderat på att starta ett dotterbolag och bedriva mentorskapsverksamhet då förändringen i 
Haparanda har inneburit ett större behov av sådan verksamhet för att nya företagare skall ges 
möjligheten att starta upp nya företag. När det gäller konkurrenssituationen för Bertil och 
hans företag menar han att den visserligen har blivit hårdare men att detta inte oroar honom i 
någon större utsträckning. Anledningen till detta säger respondenten beror på att de nischat 
verksamheten.  
 
Vitvaruhandlaren Viktor 

Viktor berättar att konkurrenssituationen för honom och hans företag på senaste tiden har 
blivit stentuff då flera företag inom samma bransch har etablerats på orten. Viktor berättar att 
de nu har planer på att ytterligare utveckla sitt företag. Respondenten säger att detta inte är 
något ovanligt scenario för företaget då de ständigt strävar efter att utvecklas. Genom åren har 
företaget vid ett flertal tillfällen breddat verksamheten berättar Viktor. Företaget har också 
breddat sina kompetenser genom att anställa mer personal och att ta över andra verksamheter. 
Viktor berättar också att detta är något som sporrar honom för fortsatt utveckling.  
 
Leksakshandlaren Leo 

Leo menar att det är viktigt att en företagare har visioner och hela tiden utvecklar nya idéer 
för annars så överlever inte företaget. Respondenten berättar att de i och med IKEA: s 
etablering har fått en stor konkurrent i Barnens Hus. Leo ser dock inte detta som något 
negativt och menar att det inte går att ge upp bara för att konkurrensen har ökat. Istället ser 
Leo det som en sporre att vilja prestera bättre. Han menar att det nu krävs mer av honom. 
Anledningen till att vissa företag växer och blir stora är direkt relaterat till företagets 
kompetens. Man måste utveckla sin egen kompetens för att veta hur man skall utveckla sitt 
företag berättar Leo.  
 
Åkeriägaren Åke 

Åke säger att transporterna har ökat otroligt mycket under de senaste åren och det har varit 
svårt att hänga med i utvecklingen. Av den anledningen har Åke investera i fler lastbilar och 
anställt fler chaufförer för att möta sina kunders behov. Åke säger att konkurrenssituationen 
för deras del inte påverkas av IKEA:s etablering då majoriteten av deras kunder är 
stationerade utanför orten och utanför länet. Han berättar att de kör lite småsaker till Stadium 
som har öppnat på orten men Haparanda som marknad är inte så intressant för dem. Åke 
menar att de inte gör några större satsningar i Haparanda utan att de istället strävar efter att 
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bygga upp långsiktiga relationer till deras befintliga kunder. Han menar att detta är ett sätt för 
dem att hantera deras begränsade möjligheter att konkurrera med pris. 
 
Sporthandlaren Stefan 

Stefan reflekterar över konkurrenssituationen och trots att han får en ökad konkurrens i och 
med att ytterligare en sportbutik etablerar sig på orten så anser han det ändå råder en sund 
konkurrens. Han berättar att han tycker att sportbutiker inte är överrepresenterade på orten 
och att han därför inte känner sig speciellt oroad över förändringen. Beslutet att flytta 
verksamheten och skaffa större butik var inte hans eget utan fattades av fackhandelskedjan 
berättar Stefan. Hade det inte varit för fackhandelskedjan hade jag ej tagit beslutet att flytta 
verksamheten avslutar Stefan.  
 

5.2.3 Entreprenörens syn på samarbete 
Hotellägare Hans 

Hans som också är delaktig i Gränsföretagarna berättar att nätverket syftar till att utveckla 
handeln i regionen genom att utveckla bemötandet och värdskapet i kommunen. Han ser 
Gränsföretagarna som en mycket viktig del i att bygga upp Haparanda som attraktiv 
handelsregion och menar att mycket jobb bör läggas på att skapa en samhörighet och stolthet 
över orten. När Hans flyttade från Göteborg till Haparanda frågade folk honom hur det kom 
sig att han flyttade till en ort som inte har något att erbjuda. Hans menar att detta är ett resultat 
av att folk inte känner stolthet för orten något han hoppas skall kunna förändras genom 
Gränsföretagarna. Respondenten betonar att de orter som känner stolthet och inte nedvärderar 
sig själva är de orter som kommer att lyckas på lång sikt. Respondenten nämner Gnosjö i 
Småland som ett exempel på en sådan ort.  
 
Byggentreprenören Bertil 

Under intervjun berättar Bertil att han inte är med i något formellt företagarnätverk men att 
han istället är med i ett informellt nätverk bestående av andra entreprenörer inom branschen. 
Bertil menar att det inte alltid är positivt att vara med i ett nätverk då det finns en risk att vissa 
medlemmar blir favoriter och styr mer än andra vilket kan resultera i att andra känner sig 
mobbade då deras åsikter inte spelar någon roll. Han tycker ändå att det är mycket viktigt för 
honom och företaget att samarbeta med andra företag för att kunna genomföra bra och 
lyckade projekt. 
 
Vitvaruhandlaren Viktor 

Viktor berättar att han under senare tid varit mycket aktiv inom gränsföretagarna där han 
dessutom är styrelsemedlem. Tidigare var Viktor och hans familj inte aktiva medlemmar utan 
var med endast med för att det ansågs vara bra. Respondenten menar att det betyder mycket 
för honom att vara med i ett nätverk då att ett sådant fungerar som ett bollplank. Viktor 
berättar också att det är en sporre att kunna vara med och påverka näringslivet på orten och 
han berättar att han tidigare satt med i ett projekt som hette marknadsplats Haparanda med 
syfte att utveckla handeln i regionen. Vidare berättar han att Gränsföretagarna också har varit 
med och påverkat det som idag sker i regionen men att det självfallet inte enbart är deras 
förtjänst att det ser ut som det gör i Haparanda idag. På frågan vilka som är delaktiga i 
nätverket berättar respondenten att medlemmarna till stor del utgörs av handelsföretag 
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eftersom Haparanda är en handelsregion men att kommunen också är delaktig. Viktor berättar 
också att nätverket givit honom mycket vad gäller idéer och information kring vad som 
kommer att hända och vad som har hänt. Samtidigt påpekar respondenten att mycket jobb just 
nu ligger på utvecklingsarbete och samarbete mellan de företag som ingår i nätverket.  
 
Leksakshandlaren Leo 

Leo berättar att han valt att inte vara med i något nätverk då han anser att det inte finns tid att 
engagera sig i allt. Han menar att någonstans måste gränsen dras för hur mycket engagemang 
man vill lägga på aktiviteter utanför ens egen verksamhet. Leo menar att hans medlemskap i 
branschorganisationen är fullt tillräckligt. Ytterligare en aspekt till att respondenten valt att 
inte vara med i Gränsföretagarna är att hans far berättat om folk som kommit från mötena 
med inställningen att det ändå inte kommer att bli som det sagts på mötet. Leo menar att det 
krävs betydligt fler eldsjälar för att få ett sådant nätverk att fungera ordentligt.  
 
Åkeriägaren Åke 

Åke berättar att han inte är med i Gränsföretagarna eller något annat nätverk och att 
anledningen till detta är att respondenten har dåliga erfarenheter av branschorganisationer han 
tidigare varit med i. Åke berättar att även om han inte haft dessa dåliga erfarenheter hade han 
ändå valt att inte engagera sig i Gränsföretagarna då han inte anser sig få ut något av ett 
sådant nätverk. Han poängterar att Gränsföretagarna består av lokala handelsföretag och att 
han själv inte har speciellt många kunder i Haparanda. 
 
Sporthandlaren Stefan 

Stefan är sedan fem år medlem i Gränsföretagarna. Stefan menar att Gränsföretagarna har 
givit honom mycket, framförallt information om vad som händer och sker i regionen samt vad 
som är på gång. Han berättar vidare att Gränsföretagarna också förser honom med 
information om lokala evenemang och valutakurser.  
 

5.3 Kommun och Näringslivspolitik 
I detta avsnitt presenteras det datamaterial som kan relateras till hur respondenterna 
uttrycker sin uppfattning om den lokala näringslivspolitiken. Syftet är att ge läsaren en bild 
av hur de uppfattar de olika näringslivspolitiska åtgärder kommunen erbjuder och hur 
företagarna förhåller sig till dessa. 
 
Hotellägare Hans 

Hans säger att kommunens uppgift är att skapa bra spelregler för företagarna. Respondenten 
nämner att han för tillfället söker utskänkningstillstånd och livsmedelstillstånd och att det i 
sådana situationer är väldigt viktigt att kommunen kan administrera hans ansökan på ett 
smidigt och effektivt sätt för att inte verksamheten ska drabbas i onödan. Han tillägger att han 
upplever hotellets relation med kommunen som bra. Han berättar att kommunen ibland 
faktiskt konkurrerar med lokala företag genom kommunala bolag och menar att det inte är 
bra. Han säger återigen att han tycker att kommunens främsta uppgift skall vara att 
tillhandahålla en god service vad gäller administration, vägar, belysning och infrastruktur i 
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största allmänhet så att företagare kan koncentrera sig på att göra affärer. Företagsklimatet i 
Haparanda skulle behöva tydligare spelregler för att klargöra vad kommunen respektive 
näringslivet bör ha för roller tycker Hans. Hans berättar att det han håller på med är otroligt 
roligt och inspirerande även om byråkratin skulle kunna förenklas men avslutar ändå med att 
konstatera att sådana saker är petitesser i sammanhanget. Han säger vidare att han upplever att 
många företagare gnäller på kommunen i onödan;  
 

”Vi styr vår egen framtid” 
     Hans, 2006-12-12 

 
Intervjupersonen menar ändå att kommunen genom åren kanske fokuserat för mycket på att 
locka till sig nya företag och till viss del glömt bort de befintliga. Hans berättar att detta kan 
vara en anledning till att en del företagare gnäller på kommunen även om han själv inte tycker 
att det är så farligt. Han upplever vidare att det lokala företagsklimatet för tillfället genomgår 
en stor förändring vilken Hans menar inte bara är viktig för Haparanda utan för hela 
Barentsregionen.  
 
Byggentreprenören Bertil 

Bertil säger att han inte förväntar sig något speciellt av kommunen men berättar samtidigt att 
hans företag alltid får bra och snabb service vid ansökningar om bygglov. Enligt Bertil är 
kommunen deras viktigaste kund och tror att relationen dem emellan därför blivit väldigt 
informell. Han berättar också att han aldrig haft besök av någon representant ifrån kommunen 
i syfte att diskutera hur han har det som företagare men påtalar att han inte saknat ett sådant 
besök;  
 
”Jag förstår att de har mycket att göra och i så fall går jag till dem. Inte behöver de komma 

hit.” 
     Bertil, 2006-12-12 

 
Bertil tycker ändå att det är ett problem att det är svårt för företagare att utveckla sig och att 
kommunen inte kan hjälpa till med sådant. Det finns visserligen kurser enligt Bertil men han 
säger att de inte har tid för sådant och tror inte de har så stor nytta av kurserna. På frågan hur 
företagsklimatet i Haparanda är svarar Bertil att det är bra. Visst spelar politik en viktig roll 
för egenföretagare men det är upp till var och en att skapa bra förutsättningar resonerar han. 
Bertil säger att företagsklimat innebär att bearbeta kontakter och att det inte går att skylla på 
kommunen och hävda att de inte ställer upp. Om man är missnöjd får man själv försöka göra 
någonting åt det genom att gå till kommunen avslutar han. 
 
Vitvaruhandlaren Viktor 

Viktor säger att en viktig uppgift för kommunen är att underlätta för företagare att driva sina 
verksamheter och nämner ansökningar om bygglov som ett exempel på detta. Han upplever 
själv att de genom åren fått bra feedback och stöd av kommunen inför olika beslut att utveckla 
företaget. Viktor tycker också att kommunen måste ansvara för att förvalta företagsklimatet på 
lång sikt genom att inte bara fokusera på handel utan även på industri i sin marknadsföring. 
Viktor anser också att kommunen måste planera sina infrastruktursatsningar för att underlätta 
för besökare att ta sig mellan olika butiker på ett smidigt sätt och att detta tidigare inte 
fungerat på ett bra sätt. Företagsklimatet i Haparanda är till stor del beroende av hur 
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företagare själv agerar resonerar Viktor. Han säger att det är viktigt att företagare är positiva 
och strävar efter att utvecklas men han upplever inte alltid att det är så;  
 

”Har du en positiv stämning på orten blir kunderna positivt inställda till orten och allt sånt 
påverkar ju företagsklimatet.” 

     Viktor, 2006-12-13 
 
Viktor anser att de har en bra relation med kommunen och nämner återigen den feedback och 
det stöd de fått vid olika satsningar. Även relationen till andra företag upplever han är bra. 
Alla relationer kan dock alltid bli bättre tror Viktor. Den förändring Haparanda för närvarande 
genomgår ställer stora krav på kommun och näringsliv berättar han. Själv är han positiv och 
menar att framtiden kan leda till fler småföretag och bättre möjligheter för fler Haparandabor 
att få jobb på hemorten.  
 
Leksakshandlaren Leo 

Leo berättar att relationen med kommunen fungerar bra i samband med ansökningar om 
bygglov men påpekar samtidigt att det finns mycket som kan förbättras. Kommunen har vid 
flera tillfällen stoppat Leo från att genomföra olika idéer vilket gör att han är mycket kritisk 
till hur de agerar. Han säger att kommunen fokuserar alldeles för mycket på nya företag och 
berättar om en marknadsföringssatsning där Leksaksbutiken och andra företag exkluderades 
trots att satsningen skulle innefatta alla butiker som byggt ut sina lokaler;  
 

”Nu är man lite i B-laget känns det som.” 
     Leo, 2006-12-12 

 
Han berättar att kommunens statsplanering heller inte är bra och att det missgynnat hans 
butik. Idag ligger butikerna utspridda och det är svårt att ta sig mellan dem menar Leo. Han 
har också blandade känslor vad gäller företagsklimatet i Haparanda. Å ena sidan tycker han 
att det i stor utsträckning handlar om vad han själv vill att det ska vara. Å andra sidan tycker 
han det präglas av missunnsamhet. Han säger att när det gäller utbyggnad av företagets 
lokaler upplever han att kommunen på sätt och vis stöttat honom men påtalar samtidigt att han 
har många dåliga erfarenheter. Han har genom åren fått känslan av att kommunen betraktar 
företagarna som ett gäng kriminella som måste sättas dit. Det håller dock på att ske en 
förändring, tror Leo men kritiserar återigen kommunen för att inte ha hörsammat de idéer han 
presenterat genom åren.  
 
Åkeriägaren Åke 

Åke säger att kommunen inte betyder någonting alls för honom och hans företag. Han har inte 
vid något tillfälle blivit kontaktad av någon person från kommunen och tycker inte heller att 
det behövs;  
 

”Vi är inte beroende av dem så det är upp till dem att kontakta oss om de vill något.” 
Åke, 2006-12-19  

 
Då de inte kontaktat oss tidigare behöver de inte göra det nu heller säger Åke kort. Han tror 
ändå att kommunen är väldigt viktig för många företag även om han personligen inte upplever 
ett sådant behov. Han markerar att han tycker att kommunen för länge sedan slutat bry sig om 
befintliga företag och upplever att kommunen inte tycker dessa är viktiga. På frågan om 
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företagsklimatet i Haparanda säger Åke att ett bra sådant bygger på samarbete där företagare 
stöttar varandra men han anser sig inte vara en del av det på grund av att de inte har så många 
kunder i Haparanda. Som företagare anser han att företagsklimatet i framtiden bara kan bli 
bättre än det varit men markerar samtidigt att alla är alldeles för optimistiska och att det är 
viktigt att komma ihåg hur dåligt det har varit.   
 
Sporthandlaren Stefan 

Stefan har ingen relation med kommunen. Han reflekterar över huruvida det är bra eller dåligt 
och tänker att det kanske inte är bra men att det samtidigt inte behövs just nu;  
 

”Det man inte saknar vet man inte om man behöver.” 
Stefan, 2006-12-13  

 
Stefan anser inte att kommunen kan göra speciellt mycket för ortens företagare men tycker 
ändå att kommunens information om kommande satsningar skulle kunna förbättras. Han 
tycker ändå att han får ha viss förståelse för det då många beslut fattas väldigt snabbt. Stefan 
diskuterar företagsklimat och tycker att ett sådant handlar om hur företag ska kunna växa och 
utvecklas men betonar samtidigt att kommunen och företagarna inte kan påverka 
företagsklimatet i någon större utsträckning. Företagsklimatet bygger mest på politik och hur 
det är i Sverige som helhet. Han säger vidare att han tycker det är rätt bra i Haparanda men att 
det skulle kunna vara bättre utan att ge några konkreta exempel.  
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Företagarna i Haparanda ur ett 
teoretiskt perspektiv 

 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det insamlade 
datamaterialet. Detta innebär att de olika respondenternas 
resonemang betraktas ur det teoretiska perspektiv den teoretiska 
referensramen utgör. Syftet med kapitlet är att identifiera 
företagarnas olika attityder och diskutera skillnader och likheter för 
att kunna uppnå en förståelse för hur dessa har utvecklats och vad 
som har format dem. För att uppnå en tydlig struktur är även detta 
kapitel indelat i tre delar på samma sätt som föregående kapitel. Det 
bör också nämnas att respondenterna inte kommer att analyseras 
och diskuteras var för sig utan att det istället presenteras en 
övergripande analys och diskussion av samtliga företagare löpande i 
texten. Skälet till detta är att det annars blir svårt att diskutera 
eventuella skillnader och likheter respondenterna emellan. 
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6.1 Individens syn på företagande 

Vi har för avsikt att lyfta fram relevanta skillnader och likheter mellan företagarna för att 
förstå vad som gjorde att respondenterna blev företagare. Analysen och diskussionen berör 
således individens val att bli företagare, dennes drivkrafter och slutligen den miljö individen 
har befunnit sig i alternativt befinner sig i. 
 
En intressant iakttagelse är att samtliga respondenter har en tradition av egenföretagande inom 
sina respektive familjer. Även om egenföretagande inom respondenternas familjer 
förekommer i olika stor utsträckning kan en koppling till Delmar & Davidssons (2000) 
resonemang om en koppling mellan kontext och entreprenöriella aktiviteter göras. Det finns 
dock viktiga skillnader mellan företagarna. Viktor, Leo och Stefan upplever att de inte helt 
och hållet själva gjorde ett aktivt val att bli företagare utan snarare halkade in på det spåret 
genom sina respektive familjer. Åke säger att han blev företagare då han tyckte att det var lika 
bra. Hans och Bertil säger däremot att det genom sina tidigare arbeten fick chansen och tog 
den genom ett aktivt val.  
 
Hogg & Terry (2001) anser att sociala identiteter påverkar människan genom att ju viktigare 
en social identitet är desto mer påverkar den individens beteende. I fallet med Viktor, Leo och 
Stefan verkar familjemedlemskapet utgöra en mycket viktig social identitet varför de också 
valde att engagerar sig i familjeföretagen utan att egentligen göra ett aktivt val. Även om Åke 
inte förklarar sitt val närmare är det ändå troligt att familjen har spelat en viktig roll för hans 
val med tanke på familjens långa tradition av egenföretagande. Att han dessutom redan 
tidigare jobbade som lastbilschaufför visar också på familjens betydelse för individens 
beteende och underlättade troligen övergången. Hans och Bertil nämner i stället att 
möjligheten dök upp och att de såg chansen att påverka sin egen framtid vilket skulle betyda 
att någonting mer utöver familjen spelat en viktig roll för deras val.  
 
Respondenterna verkar enligt ovanstående resonemang representera olika typer av 
entreprenörskap vilket kan kopplas till McQuaid (2002) och Morris & Kuratkos (2002) 
resonemang. Bertil startade sin verksamhet helt och hållet ifrån grunden medan de andra 
respondenterna gått in i existerande företag. Bertil skulle därför kunna anses vara mer av en 
entreprenör medan de övriga respondenter istället mer liknar vanliga chefer med skillnaden att 
de även är ägare. Samtliga respondenter har dock utvecklat sina verksamheter på olika sätt 
vilket gör att alla måste anses vara entreprenörer enligt McQuaid (2002). En möjlig förklaring 
till att Bertil utmärker sig kan vara att det är betydligt mycket lättare att starta en 
byggverksamhet i liten skala än för de övriga respondenterna i deras respektive branscher. Det 
är dock viktigt att fundera kring de bakomliggande skälen till att företagarna valt att utveckla 
sina företag. Flera av företagarna driver företaget tillsammans med andra familjemedlemmar. 
Bertil och Hans kan vara mer självständiga än de övriga respondenterna i den bemärkelsen att 
de två inte delar ägarskapet och driften med sina föräldrar och/eller syskon. Det finns alltså en 
möjlighet att alla utom Hans och Bertil valt att utveckla sina verksamheter som ett resultat av 
påverkan från övriga familjemedlemmar och inte för att de själva identifierat potentiella 
möjligheter. Stefan är visserligen ensam ägare men han är dock i stor utsträckning styrd av en 
fackhandelskedja vilket gör att han ändå inte är lika självständig som Bertil och Hans.  
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För att ytterligare tydliggöra att Bertil och Hans skiljer sig ifrån de andra respondenterna är 
det värt att notera att dessa två är de enda av respondenterna vilka menar att de inte skulle 
tveka att bli företagare om de stod inför valet idag. Dessa två respondenter kan därför sägas 
vara mer positivt inställda än de andra. Bland de övriga företagarna utmärker sig Leo då han 
menar att han inte skulle välja att bli företagare idag vilket kan tyda på att hans sociala 
identitet som företagare inte är frivillig enligt Hogg & Terrys (2001) teorier om sociala 
identiteter. Valet att bli egenföretagare var kanske inte Leos utan kan istället vara ett resultat 
av hans fars förväntningar på honom. De övriga respondenterna ställer sig mer tveksamma 
över hur de skulle agera idag även om de upplevs mer positiva än negativa till ett sådant val. 
Av dessa upplevs Viktor vara mest positiv då han menar att han förr eller senare skulle välja 
att bli egenföretagare.  
 
När det gäller hur Leo, Åke, Stefan och Viktor skulle ställa sig till att bli företagare idag är det 
intressant att notera att Leo är den enda med universitetsstudier och mångårig erfarenhet ifrån 
ett annat yrke i en annan bransch. Detta innebär alltså att Leo har något att jämföra med. Åke, 
Stefan och Viktor saknar den typen av erfarenheter och kan av den anledningen ha svårt att se 
sig själva göra något annat vilket gör att de är ambivalenta till skillnad från Leo. Detta är 
alltså en möjlig förklaring till att Leo är säker på att egenföretagande inte passar honom. Hans 
och Bertil har till skillnad mot de andra respondenterna relativt lång arbetslivs- och 
branscherfarenhet innan de valde att bli egenföretagare vilket visar att de hade goda 
kunskaper om yrket och medvetna om en del av de svårigheter de skulle bli tvungna att 
hantera i egenskap av företagare inom sina respektive branscher. Detta är en möjlig förklaring 
till att de inte ångrar sitt val att bli egenföretagare och inte skulle tveka att göra samma val 
idag. Att både Bertil och Hans upplevt motgångar i form av hälsoproblem har inte förändrat 
synen på att vara företagare negativt vilket kan tyda på att de har starkare drivkrafter än de 
övriga vilket stöds av Timmons (1978), Morris & Kuratkos (2002) och Gartners (1988) 
påståenden om vikten av olika karaktärsdrag. Baum & Locke (2004) menar att drivkraft är 
viktigt för att formulera olika mål. Att Bertil och Hans valde att bli företagare på grund av att 
de såg möjligheterna att påverka sin egen framtid skiljer Bertil och Hans från de övriga 
företagarna då de valde att bli företagare av helt andra anledningar. Detta stärker ytterligare 
tesen om att Bertil och Hans har en starkare drivkraft än de övriga.  
 
Samtliga företagare uppvisar exempel på ett eller flera av de olika karaktärsdragen 
presenterade av Timmons (1978) Morris & Kuratko (2002). De flesta respondenterna menar 
att självständigheten är en stor del av att vara egenföretagare och att det därigenom är möjligt 
att påverka sin egen situation. Detta är också helt naturligt. En företagare har ju ingen 
arbetsgivare och är därför självständig men det behöver dock inte betyda att en person gillar 
att vara självständig. Dessutom varierar graden av oberoende mellan företagarna. Det har till 
exempel redan nämnts att Bertil och Hans inte har föräldrar eller syskon att ta hänsyn till i den 
dagliga driften och att Stefan är hårt styrd av en fackhandelskedja. Det är istället mer 
intressant att försöka identifiera de drivkrafter som kan kopplas till företagarna i deras 
yrkesroller. Hans, Bertil, Viktor och Åke förmedlar på olika sätt vikten att skapa något, att 
uppnå ett resultat för att på så sätt uppnå någon typ av självförverkligande i överensstämmelse 
med ovannämnda forskares teorier. Hans uppger att han såg en möjlighet att tjäna pengar men 
att själva resan är det viktigaste. Även Bertil för ett liknande resonemang och menar att 
pengar visserligen är viktigt men att det är mer tillfredsställande att se någonting skapas. Åke 
menar att det är tillfredställande att hela tiden sträva efter att uppnå nya mål då resultaten av 
ens eget agerande är så påtagligt. Även Viktor betonar en känsla av tillfredställelse genom att 
få vara delaktig i att bygga upp en bra verksamhet. Varken Stefan eller Leo nämner eller visar 
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på en sådan inre drivkraft även om de menar att egenföretagande erbjuder viss frihet i positiv 
bemärkelse. Det är dock troligt att viss frihet i yrkesutövandet uppskattas av väldigt många 
människor oberoende av om dessa är företagare eller ej och därför är oberoende en relativt 
ointressant faktor i denna analys. Det går helt enkelt inte att uttyda ifall respondenterna tycker 
att frihet är viktigt för entreprenöriella aktiviteter eller om de faktiskt bara tycker att det är 
skönt att slippa press ifrån en överordnad.  
 
Tyler (2001) menar att individer söker sig till grupper eller organisationer av olika skäl och att 
samarbete uppstår genom belöning i form av lön eller i form av den status ett medlemskap 
innebär.  Bertil och Hans fattar själva viktiga beslut i sina respektive företag och har därför 
större inflytande över företagets resultat till skillnad mot Viktor och Åkes företag där det finns 
andra inflytelserika intressenter att ta hänsyn till. Detta betyder i sig inte att dessa är mindre 
vinstintresserade men eftersom de delar ägarskapet med sin familj kan det vara så att 
medlemskapets status är viktigare än belöning i form av vinstutdelning. Detta förklarar i så 
fall varför Åke och Viktor inte direkt anser pengar vara en viktig drivkraft även om den är det 
indirekt. Gartner (1988) i likhet med Baum & Locke (2004) påstår att vissa forskare menar att 
affärskunskap är ett viktigt karaktärsdrag. Åke, Bertil och Hans har alla skaffat sig 
branscherfarenhet innan de blev företagare men Åke saknar ledarskapserfarenheter till 
skillnad mot Bertil och Hans. Det kan betyda att Åke inte fullt ut förstod vad han skulle 
komma att ställas inför i egenskap av företagare och att det finns ett glapp i den förväntade 
upplevelsen och vad han faktiskt upplever. Detta kan eventuellt delvis förklara varför han inte 
är lika positiv till att bli egenföretagare idag i motsats till Bertil och Hans. Åke uppger 
visserligen att svårigheten med att bilda egen familj samt dålig hälsa är anledningen till hans 
tveksamhet. Men då både Hans och Bertil också drabbats av allvarliga sjukdomar och 
fortfarande är mycket positiva till att driva företag verkar det ändå finnas en skillnad i 
drivkraften mellan dessa två och Åke. Genom att analysera och diskutera skillnader och 
likheter respondenterna emellan framgår det att Bertil och Hans på flera punkter skiljer sig 
ifrån de övriga företagarna. Det är dock nödvändigt att fundera kring hur det kommer sig att 
Viktor tror att han förr eller senare skulle välja att bli egenföretagare om han stod inför ett 
sådant val med de ovannämnda skillnaderna i åtanke. Det är dock svårt att komma längre i 
analysen och diskussionen genom att enbart fokusera på olika karaktärsdrag vilket i så fall 
överensstämmer med Davidsson et al (2001) och deras argumentation för andra faktorers 
betydelse för entreprenörskap.  
 
Morris & Kuratko (2002) talar om vikten av att skapa en gynnsam miljö för att stimulera 
entreprenörskap. Det påstådda sambandet kan verka uppenbart men kan vara desto svårare att 
analysera då en sådan miljö inte alltid är iakttagbar för den utomstående betraktaren. Bland 
respondenterna är det dock möjligt att delvis bilda sig en uppfattning om den miljö de 
befunnit sig i alternativt befinner sig i. Både Bertil och Hans berättar att de blivit stöttade vid 
uppstarten eller övertagandet av verksamheten. Hans har dessutom hela tiden haft tillgång till 
en mentor. När det gäller Bertil är det oklart i vilken utsträckning han blivit stöttad men han 
betonar ändå vikten av stödet han fått och berättar att han själv kan tänka sig agera mentor om 
det finns en efterfrågan. Även Viktor understryker att han fått feedback och stöd medan ingen 
av de övriga respondenterna nämner något sådant. Detta kanske kan förklara varför Viktor, i 
likhet med Hans och Bertil, framstår som mer positiv till att vara företagare än de övriga 
respondenterna. Sannolikt har Åke och Leo också någon typ stöd av sina föräldrar eller 
syskon samtidigt som Stefan måste sägas få stöd av fackhandelskedjan. Ingen av dessa 
respondenter nämner dock något om detta.  
 



 

 
47 

 

Hans, Bertil och till viss del Viktor verkar ha en mer positiv inställning till företagande än de 
övriga. Analysen och diskussionen antyder att en viktig skillnad mellan samtliga företagarna 
är deras skäl till att bli företagare. Hos Hans och Bertil verkar den kunskapsmässiga 
inställningen vara starkare än hos de övriga i och med att de redan ifrån början ansåg 
företagande vara en väg till framgång medan de övriga inte riktigt gjorde ett aktivt val. Den 
känslomässiga inställningen visar sig sedan genom deras handlingsmässiga inställning. Det 
vill säga att Hans och Bertil gjorde ett aktivt val och därigenom tog en relativt stor risk när de 
valde att bli företagare. Att Hans och Bertil dessutom inte skulle tveka att bli företagare idag 
trots allvarligare hälsoproblem stärker ytterligare resonemanget att dessa två företagare kan ha 
en starkare känslomässig inställning än de övriga.  
 

6.2 Företagande i praktiken 
Vi har för avsikt att lyfta relevanta skillnader och likheter mellan företagarna för att förstå 
vad som format företagarens agerande i sin yrkesroll. Analysen & diskussionen berör hur 
företagarna ser på förändring, deras strävan efter att utvecklas och deras syn på samarbete i 
form av nätverk. 
 

6.2.1 Entreprenörens syn på förändring 
Vad gäller förändring framkommer det i det empiriska materialet att samtliga respondenter ser 
på det som i dagsläget sker i Haparanda som något positivt vilket kan kopplas till Dent & 
Goldbergs (2002) resonemang där de menar att individer inte är direkt negativa till förändring 
utan mer negativt inställda till förlust av inkomst, status och trygghet. Det kan också vara så 
att förändringen som sker i Haparanda på ett eller annat sätt faktiskt innebär något positivt för 
samtliga respondenter även om det inte är direkt relaterat till deras företag.  
 
Ett exempel på ovanstående resonemang är att Hans och Viktor ser förändringens påverkan på 
företaget som negativ medan de fortfarande ser positiva aspekter utifrån deras sociala 
identiteter som inte är förknippade med företagandet. Detta kan relateras till Ashforth & 
Johnsons (2001) resonemang om att det är viktigt att en individ har förmågan att kunna 
betrakta ett fenomen ur flera olika perspektiv för att kunna väga för och nackdelar mot 
varandra. Att dessa två företagare utsätts för en ökad konkurrens upplevs negativt om 
företagarna tror att konkurrensen kan leda till att deras trygghet och status rubbas. Trots detta 
ser dessa två företagare positivt på förändringen vilket är ett tecken på att de kan se 
förändringen ur ett större perspektiv. Det positiva för orten väger helt enkelt över det negativa 
som drabbar företaget. Företagarna väljer helt enkelt att vända det negativa till något positivt 
genom att försöka identifiera nya möjligheter. Att Hans ser möjligheter utanför sin 
kärnverksamhet kan antingen bero på att han anser att konkurrenssituationen hårdnat eller så 
är det helt enkelt ett exempel på den drivkraft som kännetecknar Hans inställning till 
företagande. Detta resonemang kan även överföras till Viktor.  
 
Smith (1982) menar att företagare inte gärna agerar proaktivt vid förändring utan istället antar 
ett reaktivt beteende och endast om det visar sig vara nödvändigt. Under intervjun 
framkommer det att både Hans och Viktor under åren har utmanat sin egen trygghet genom att 
satsa på sitt företag och därigenom ta risker utan att de varit tvingad till det. Detta ger 
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ytterligare stöd åt att dessa två företagare inte enbart söker möjligheter för att de är tvingade 
till det utan att de har en stark drivkraft och därigenom en mycket positiv inställning till att 
vara företagare. 
 
Stefan berättar att förändringen har inneburit att han har fått nya och större lokaler ett beslut 
som inte togs av Stefan utan fattades av fackhandelskedjan. Det är intressant att notera att 
Stefan inte pratar om möjligheter i någon vidare mening. Stefan nämner visserligen att det för 
hans egen del uppstått en möjlighet och hans företag har dragit nytta av den möjligheten men 
bekräftar samtidigt att det inte är han som identifierat möjligheten eller tagit tillvara på den 
utan att det är fackhandelskedjans beslut. Att Stefan inte ser dessa möjligheter själv kan helt 
enkelt bero på att han inte har samma förmåga som Hans och Viktor att upptäcka möjligheter. 
Det skulle också kunna bero på att Stefan själv inte behöver söka nya möjligheter eftersom 
han har en fackhandelskedja som sköter sådant åt honom. Att Stefan inte pratar om vad 
förändringen innebär för Haparanda är inte speciellt konstigt då förändringen för Stefan 
enbart är positiv utifrån hans sociala identitet som företagare. Hade hans företag påverkats 
negativt hade Stefan säkert identifierat positiva aspekter med förändringen för regionen som 
helhet men så är inte fallet. Det kan i och för sig vara så att Stefan inte behöver tänka på vad 
förändringen innebär för andra då han kör sitt eget race och förlitar sig mycket på 
fackhandelskedjan och inte är i behov av att samarbeta med andra aktörer. Även om Stefan 
hade ont om tid vid själva intervjutillfället tror vi inte att det är anledningen till att han inte 
diskuterar möjligheter med förändringen. Detta grundar vi på att det i avsnittet om individens 
syn på företagande framkommit att Stefan inte uppvisar några större drivkrafter jämfört med 
flera av de andra företagarna.  
 
Leo är den enda av respondenterna som direkt uttrycker en viktig negativ personlig aspekt 
med etableringen av IKEA trots att han också påpekar positiva saker. Leo berättar att som en 
direkt följd av etableringen har han som företagare känt sig en aning negligerad då för mycket 
fokus har legat på att locka till sig nya företag. Utifrån detta kan författarna se en tydlig 
koppling till Dent & Goldbergs (1999) resonemang om att en negativ aspekt med förändring 
kan vara att folk skapar en negativ syn på förändring då det föreligger en risk om förlorad 
status samt en minskad trygghet. Till skillnad mot Hans och Viktor talar inte Leo om vilka 
möjligheter som uppstått genom förändringen utan snarare om hur förändringen påverkat hans 
möjligheter negativt. En anledning till detta kan vara att Leo har dåliga erfarenheter av 
kommunens näringslivspolitik men det kan också vara så att han inte är lika 
möjlighetsorienterad som Hans och Viktor. Ytterligare en möjlig förklaring till detta har redan 
diskuterats i den tidigare delen av analysen om hur Leo ställer sig till att vara företagare.  
 
Bertil och Åkes företag påverkas inte av förändringen i motsats till de övriga företagarna 
vilket också gör att de ej uttrycker några direkt negativa aspekter med förändringen som sker. 
Tvärtom är Bertil mycket positiv till förändringen. Bertil inser att även om han i egenskap av 
företagare inte påverkas av förändringen så gör hans barn och barnbarn det vilket gör att 
Bertil är mycket positiv till förändringen i ett kollektivt perspektiv. Bertils familj utgör 
således en mycket viktig social kontext och det är faktorer som detta som gör att en person har 
förmåga att kunna tänka i ett vidare perspektiv. Ytterligare en förklaring till Bertils förmåga 
att tänka i ett vidare perspektiv är att han som företagare är beroende av andra entreprenörer 
för att kunna genomföra sina projekt. Likt Hans och Viktor ser också Bertil möjligheter 
genom förändringen. Detta är intressant med tanke på att han inte är tvingad till att identifiera 
nya möjligheter. Det är därför troligt att han i likhet med Hans och Viktor delar en starkare 
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drivkraft än de övriga respondenterna vilket redan har diskuterats i den första delen av 
analysen. 
 
Att Åke inte ser några möjligheter genom förändringen kan bero på att Åke idag är nöjd med 
den situation hans företag befinner sig i och därför inte har den drivkraft Hans, Viktor och 
Bertil uppvisar. Det är viktigt att fundera kring varför Åke framstår som mer negativ än 
positiv till förändringen trots att han själv egentligen inte påverkas av den. En förklaring till 
detta kan vara att förändringen i allmänhetens ögon och genom den massmediala bevakningen 
målas upp som mycket positiv för både privatpersoner och företagare, men eftersom Åke själv 
inte tror sig kunna ta del av förändringen känner han utanförskap och antar därför en negativ 
inställning. Detta stärker också Bertils resonemang om behovet av en mer positiv 
företagaranda på orten. Att Åke inte har förmåga att se på förändringen ur ett kollektivt 
perspektiv beror sannolikt på att han har väldigt få kunder på orten samt att han inte har några 
egna barn som kan tillgodogöra sig resultatet av förändringen i framtiden. Ytterligare en 
förklaring kan vara att Åke som person är väldigt självständig vilket yttrar sig genom att han 
jobbar som lastbilschaufför. Detta kan också förklara varför han prioriterar sitt yrke framför 
att bilda familj.   
 

6.2.2 Entreprenörens syn på kompetensutveckling 
För att ett företag skall överleva på lång sikt krävs det enligt Pietersen (2002) att företagarna 
ständigt strävar efter att utveckla sina kompetenser. Det är lätt att tänka sig att ju hårdare 
konkurrenssituation en företagare utsätts för desto större behov av kompetensutveckling har 
företagaren. I det empiriska materialet framgår det att Åke är den enda respondenten som inte 
säger sig utsättas för en förändrad konkurrenssituation i och med IKEA:s etablering varför 
Åke borde vara den av respondenterna som lägger minst vikt vid behovet av 
kompetensutveckling vid själva intervjutillfället. Det empiriska materialet stöder dock inte 
detta resonemang. I det empiriska materialet framgår det nämligen att fyra av respondenterna 
betonar vikten av att ständigt utveckla företaget och dess kompetenser medan två stycken inte 
gör det. Dessa respondenter är Hans, Bertil, Viktor och Leo. Att Åke inte finns med bland 
dessa är inte speciellt konstigt. Däremot kan det tyckas konstigt att Stefan inte talar om 
kompetensutveckling med tanke på att han fått betydligt hårdare konkurrens genom att en 
konkurrerande fackhandelskedja nyetablerat en butik vägg i vägg med respondenten. Med 
andra ord borde Stefan tillhöra de som talar om kompetensutveckling.  
 
Gibb & Scott (1985) menar att strategisk planering är av stor vikt för att kunna hantera 
förändringar i till exempel företagsklimatet. När det gäller Stefan är det möjligt att stödet från 
fackhandelskedjan avspeglar sig i hans syn på att utvecklas. Beslut kring butikens strategi 
avgörs ovan Stefans huvud och således är detta inget Stefan reflekterar kring. Det är därför 
inte speciellt konstigt att Stefan inte diskuterar behovet av kompetensutveckling trots att 
konkurrensen hårdnar. Samma resonemang kan överföras på de övriga respondenterna. Det 
vill säga det egna inflytandet över företagets strategi avgör huruvida de inser vikten av 
kompetensutveckling.  
 
Det intressanta är dock inte huruvida företagarna visar att de förstår vikten av 
kompetensutveckling eller inte. Det är istället mer intressant att reflektera över på vilket sätt 
företagarna talar om kompetensutveckling. Det visar sig återigen att Hans, Bertil och Viktor 
skiljer sig ifrån de övriga genom att de talar om kompetensutveckling i större utsträckning än 
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de övriga. Då Hans och Viktor utsätts för en avsevärt mycket hårdare konkurrens är detta 
kanske inte speciellt konstigt. Detta förklarar dock inte varför Bertil talar om 
kompetensutveckling då hans konkurrenssituation inte förändrats avsevärt. Leo liknar 
visserligen Hans, Bertil och Viktor genom att han också betonar vikten av att ständigt 
utvecklas. En viktig skillnad är dock att Hans, Bertil och Viktor alla ger konkreta exempel på 
hur kompetensutvecklingen i deras respektive företag går till i praktiken. Detta visar att dessa 
tre företagare inte bara känner till vikten av att utvecklas. Genom sina exempel verkar det 
troligt att de faktiskt också genomför kompetensutveckling i verkligheten vilket i så fall 
skiljer dem från de övriga respondenterna. Det kan naturligtvis finnas flera olika orsaker till 
detta. En sådan kan vara att Hans och Bertil har relativt lång erfarenhet av att vara företagare 
varför de också inser behovet kompetensutveckling. Det förklarar dock inte varför Viktor 
resonerar på ett liknande sätt då han saknar en sådan erfarenhet.  
 
Sanchez (1997) och Campbell (1996) menar att småföretag är bättre anpassade för att hantera 
förändringar jämfört med större företag. Chen & Hambrick (1995) påpekar dock att små 
företag ofta lider brist på resurser och antyder att detta kan vara en anledning till avsaknaden 
av långsiktig strategisk planering. En företagare som inte utför strategisk planering borde 
rimligtvis inte heller fokusera speciellt mycket på kompetensutveckling vilket försämrar 
möjligheterna att agera vid snabba förändringar. När det gäller respondenterna är det dock 
inte helt enkelt att genom empirin bilda sig en uppfattning om de ovannämnda skillnaderna 
mellan företagarna beror på att vissa har mer resurser än andra. Det är dock intressant att 
notera att både Hans och Bertil diskuterar småföretagares behov av stöd för att kunna 
utvecklas. Båda berättar dessutom att de själva genom åren fått bra stöd vilket i så fall 
förklarar deras förståelse för småföretagarens olika behov. Även om Viktor inte ordagrant 
säger samma sak som Hans och Bertil framkommer det under intervjun att Viktor anser att det 
stöd han och hans företag fått av kommunen inför olika beslut varit av stor betydelse för 
företagets utveckling. Det finns med andra ord viktiga likheter mellan dessa tre företagare.  
 

6.2.3 Entreprenörens syn på samarbete 
McQuaid (2002) menar att nätverk är en viktig del i att uppnå samarbete mellan ett antal 
aktörer lokaliserade på en ort. Genom ett sådant samarbete kan företagare förbättra sina 
handlingsmöjligheter. Pages & Garmise (2003) menar att det är viktigt att marknadsföra 
nätverket på ett bra sätt för att uppnå framgångsrikt samarbete mellan medlemmarna. Till att 
börja med kan det konstateras att tre av de intervjuade företagarna vid intervjutillfället var 
med i Gränsföretagarna vilket är det lokala företagarnätverket i Haparanda. Dessa 
respondenter är Hans, Viktor och Stefan. Den främsta förespråkaren för att ingå i ett nätverk 
är Viktor. En anledning till detta är att Viktor själv sitter i styrelsen för nätverket och således 
har en förståelse för vad ett nätverk kan bidra till. I egenskap av styrelsemedlem är det också 
hans uppgift att marknadsföra företagarnätverket vilket också kan förklara respondentens 
entusiasm. Hans betonar i likhet med Viktor också vikten av nätverk och då framförallt som 
ett verktyg för att skapa ett samarbete mellan företagare på orten. Likt Viktor och Hans 
betonar också Stefan vikten av företagarnätverket dock av en annan anledning. Stefan ser 
främst på nätverket som ett verktyg för att inhämta kunskap om vad som händer i kommunen 
och vad som kommer att hända. Skillnaden mellan Stefan och de övriga två respondenterna är 
att Stefan betraktar nätverket ur ett mer personligt perspektiv medan de två övriga uppvisar ett 
mer kollektivt perspektiv då de ser nätverket som ett medel att utveckla regionen och 
näringslivet i kommunen som helhet.  
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De tre övriga respondenterna som valt att ej engagera sig i företagarnätverket har gjort detta 
val av olika anledningar. Åke och Leo nämner båda tidigare erfarenheter som ett skäl till att 
de inte valt att engagera sig i Gränsföretagarna. En skillnad är dock att Åke bygger sin 
uppfattning på egna erfarenheter medan Leo istället grundar sin uppfattning på sin fars 
erfarenheter. Leo visar dock tecken på att han ändå tycker samarbete är viktigt då han är 
medlem i en branschorganisation. Men det verkar ändå som att hans fars erfarenheter väger 
tyngre än hans egen förståelse för nätverkets betydelse. Att han är med i en 
branschorganisation är kanske inte av så stor betydelse då medlemskap i sådana 
organisationer är mer en regel än ett undantag för många företagare. Åkes dåliga erfarenheter 
bygger dock inte på medlemskap i Gränsföretagarna utan på branschorganisationer. Dessa 
dåliga erfarenheter har gjort att han ställer sig ytterst tveksam till att engagera sig i andra 
nätverk fast de egentligen inte är på något sätt relaterade till varandra. Det är ändå troligt att 
hans val att inte engagera sig i Gränsföretagarna inte enbart baserar sig på dåliga erfarenheter 
utan sannolikt delvis beror på att han inte upplever sig få ut någonting av att gå med i ett 
nätverk bestående av handelsföretag, då han själv endast har ett fåtal lokala kunder. Om så är 
fallet liknar Åke Bertil som inte heller är med i gränsföretagarna då han tycker att det är 
viktigare att vara med i ett nätverk av branschfolk och inte handelsföretag. Bertil påtalar 
samtidigt att nätverk inte bara medför positiva aspekter då vissa företagare har en tendens att 
köra över andra i olika frågor. Detta gäller inte bara Gränsföretagarna utan gäller nätverk i 
största allmänhet och även det nätverk han själv är medlem i. I och med detta verkar det 
finnas likheter mellan de tre företagarna; Leo, Åke och Bertil eftersom de alla tre påpekar att 
nätverk inte bara är positivt utan att också finns en baksida med nätverk. Trots eventuella 
negativa aspekter med nätverk väljer ändå Bertil att vara med i ett informellt nätverk vilket 
kan vara ett resultat av att en byggentreprenör är beroende av bra kontakter inom branschen 
för att kunna nyttja andra företag för att fullgöra ett projekt. 
 
I de två föregående styckena har företagarna kategoriserats utifrån medlemskap i 
Gränsföretagarna. Detta är dock inte ett relevant kriterium vid en gruppering. Syftet med 
nätverk är att uppnå samarbete mellan olika aktörer och således bör också företagarna 
kategoriseras utifrån deras syn på samarbete. Det finns alltså en skillnad mellan att vara med 
för att inte känna sig utanför och att vara med för att uppnå ett samarbete på orten. Av den 
anledningen liknar Bertil, Hans och Viktor varandra då dessa tre betonar vikten av samarbete 
för att uppnå framgång. När det gäller de övriga respondenterna visar det empiriska materialet 
att dessa tre fokuserar mer på personlig vinning än kollektiv framgång. Även om Åke och Leo 
inte specifikt uttrycker att det valt att inte vara med i ett nätverk för att de själva inte tjänar på 
det anser vi att så ändå kan vara fallet. Leo säger till exempel vid ett tillfälle att det är viktigt 
att köra sitt eget race och Åke anser sig inte vara en del av företagsklimatet i Haparanda.  
 
Att vissa av respondenterna förstår vikten av samarbete medan andra inte gör det kan bero på 
flera olika saker. Bland annat kan det tänkas bero på huruvida företagarna är beroende av 
andra entreprenörer i sin verksamhet. Hans och Bertil är i större utsträckning beroende av 
andra entreprenörer jämfört med de övriga respondenterna eftersom Hans är beroende av att 
det finns något som lockar hans hotellgäster till orten medan Bertil är beroende av el och VVS 
entreprenörer för att genomföra ett projekt. Då Viktor också påvisar vikten av samarbete kan 
synen på samarbete inte enbart sägas vara branschrelaterat eftersom han som vitvaruhandlare 
inte är beroende av andra aktörer på samma sätt som Hans och Bertil. Det är istället troligt att 
synen på samarbete kan relateras till respondenternas förmåga att formulera mål. Baum & 
Locke (2004) menar att en stark drivkraft är avgörande för en företagares förmåga att 
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formulera mål men för att sedan kunna ta sig till målet krävs det att man har en förmåga att 
nyttja sina resurser på bästa sätt. Då resurstillgången bland dessa företagare troligtvis är 
begränsad är det möjligt att de insett att det är nödvändigt med samarbete för att kunna uppnå 
sina mål. Genom att samarbeta får respondenterna tillgång till varandras kompetenser och 
resurser vilket gör att de kan uppnå sina mål trots att de själva har begränsade resurser.  
 
Återigen skiljer sig Hans, Bertil och Viktor ifrån de övriga respondenterna. Det verkar som 
om synen på samarbete är beroende av huruvida företagarna själva varit, eller är i behov av 
hjälp och dessutom om de själva faktiskt har fått hjälp. De inser att samarbete är nödvändigt 
för att lyckas. Detta har till viss del redan diskuterats. Företagarnas förståelse för vikten av 
samarbete verkar således också ha påverkat synen på kompetensutveckling. De företagare 
som varit i behov av andras kompetens förstår att det är viktigt att utveckla sin egen 
kompetens för att kunna uppnå sina mål. Detta är tydliga exempel på företagarnas 
kunskapsmässiga inställning. Att de dessutom troligtvis väljer att genomgöra åtgärderna i 
praktiken tyder också på en positiv handlingsmässig inställning och därigenom också en 
positiv känslomässig inställning. Att dessa företagare genomför kompetensutveckling i 
praktiken kan också förklara varför dessa har förmåga att se på förändring ur olika perspektiv. 
De inser helt enkelt att det är nödvändigt att överväga alla möjligheter som företagare.  
 

6.3 Kommun och Näringslivspolitik 
Vi har för avsikt att lyfta relevanta skillnader och likheter mellan företagarna för att förstå 
hur företagarna ställer sig till de näringslivspolitiska åtgärder Haparanda kommun erbjuder. 
Analysen och diskussionen berör respondenternas uppfattning om näringslivspolitiken samt 
hur de förhåller sig till den. 
 
McQuaid (2002) ger flera olika exempel av åtgärder en kommun kan genomföra för att enligt 
Audretsch (2004) skapa goda förutsättningar för tillväxt i en region. McQuaid (2002) menar 
att näringslivspolitik inte bara omfattar administrativ service utan även infrastruktur, 
utbildning och marknadsföring. Bland respondenterna verkar uppfattningen om kommunens 
näringslivspolitik variera kraftigt. Leo, Hans, Viktor och Bertil är de respondenter som 
uppvisar mest kunskap om vad näringslivspolitik är och vad den syftar till. När det gäller Åke 
och Stefan är kunskaperna begränsade. Stefan hävdar dessutom mer eller mindre att 
kommunens näringslivspolitik i det närmaste är obetydlig. Det kan finnas flera tänkbara 
orsaker till variationen mellan företagarnas kunskaper. Den första tanken är att detta kan vara 
branschrelaterat. Som åkare är Åke inte direkt beroende av det som händer på hemorten 
eftersom han majoriteten av tiden faktiskt inte befinner sig där. Han vänder sig heller inte till 
privatpersoner och är heller inte i behov av en butikslokal i centrum. Det samma gäller för 
Bertil men inte för Stefan. När det gäller Stefan styr fackhandelskedjan honom i väldigt stor 
utsträckning och det är troligt att kedjan hjälper Stefan ifall det uppstår någon typ av behov. 
Det innebär att Stefan inte är i så stort behov av kunskap om näringslivspolitiken. Viktor och 
Leo är också handlare men dessa två har inte ett lika starkt varumärke som Stefan vilket gör 
att de är mer beroende av näringslivspolitiken. Hans är visserligen inte handlare, men han är 
beroende av en bra lokal, handel och service för att hans hotellgäster ska trivas under vistelsen 
i staden. Även om Bertil inte är handlare är han väldigt beroende av både lokal och nationell 
näringslivspolitik. Ju bättre det går för kommunen desto mer jobb får Bertil.  
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Det kan alltså vara så att ju mindre behov av stöd ifrån kommunen en företagare upplever sig 
behöva, desto mindre engagerad i näringslivspolitiken är företagaren. Det kan förstås vara så 
att ju mindre kunskap en företagare har om näringslivspolitiken desto mindre upplever han sig 
vara i behov av kunskap om den. Det behöver med andra ord inte vara så att kommunen 
näringslivspolitik inte på något sätt kan stötta Stefan eller Åke bara för att de som företagare 
inte upplever ett behov. Chell & Baines (2000) argumenterar för att en kommun bör anpassa 
sina åtgärder till företagarnas olika behov. Detta visar sig inte minst genom att bredden på 
McQuaids (2002) olika exempel är omfattande och innefattar bland annat 
sammarknadsföringsåtgärder och olika typer av utbildning vilket borde kunna innefatta vilken 
typ av företag som helst.  
 
Samtliga företagare framför på olika sätt vad som kan tolkas som kritik mot kommunen och 
dess näringslivspolitik. Stefan och Bertil kritiserar egentligen inte kommunen ordagrant men 
innebörden av deras uttalanden är att näringslivspolitiken kunde vara bättre. Stefan säger vid 
ett tillfälle han inte saknar något han inte vet att han behöver. Bertil menar att det är svårt att 
utveckla kompetenser i ett litet företag och att kommunen inte kan hjälpa till med sådant. 
Detta innebär att dessa två företagare upplever att kommunen inte har något att erbjuda vilket 
går emot hela syftet med kommunens näringslivspolitik enligt Blume (2004).  
 
Blume (2004) argumenterar för att en kommun bör fokusera på att stötta befintliga företag 
istället för att satsa alla resurser på att locka till sig nya företag vilket stämmer överens med 
Viktors, Hans, Leos och Åkes åsikter. Det är dock svårt att veta om kritiken är befogad eller 
inte då Åke starkt opponerar sig mot kommunens agerande samtidigt som han konstaterar att 
han själv inte har någon erfarenhet av att ha blivit dåligt behandlad. Även Leo uppvisar ett 
stort missnöje men han har till skillnad mot Åke erfarenheter av att ha blivit dåligt behandlad. 
Varken Hans eller Viktor säger sig ha blivit dåligt behandlade men samtidigt delar de ändå 
delvis Åkes och Leos kritik. Det hela framstår vara ett klassiskt exempel på hur attityder 
enligt Hogg & Terry (2001) kan formas genom olika sociala identiteter utan att personen själv 
vet hur det egentligen ligger till. Då kommunen satsar på att locka nya företag känner sig de 
befintliga företagarna bortglömda och därför försöker de stärka den identitet de tillsammans 
delar i egenskap av Haparanda-företagare genom att kritisera kommunens agerande. Kritiken 
måste därför tas med en nypa salt. Det är inte detsamma som att den är obefogad.  
 
Det verkar som företagarnas inställning till kommunen och näringslivspolitiken varierar 
beroende på deras respektive behov men också beroende på hur stark kunskapsmässig och 
känslomässig attityd företagare utvecklat utan kommunens hjälp. Detta kan innebära att 
företagarens övergripande attityd till företagande påverkas mindre av eventuella brister i 
politiken om denne på redan har en stark kunskapsmässig och känslomässig inställning till 
företagande och tvärtom. Mot bakgrund av detta skiljer sig Hans, Bertil och Viktor ifrån de 
övriga då de menar att det inte är kommunens näringslivspolitik som avgör företagarens 
framgång.  
 

6.4 Sammanfattning 
För att identifiera de olika attitydkomponenterna och den övergripande attityden hos var och 
en av företagarna har respondenterna analyserats och diskuterats utifrån ett antal frågor 
baserade på den teoretiska referensramen. En företagare med en mycket positiv attityd till 
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företagande borde ligga nära teorierna i den teoretiska referensramen och tvärtom. Hur själva 
analysen gått till har dock redan diskuterats i avsnitten om analysmetod i kapitlet om 
författarnas tillvägagångssätt.  
 
I detta fall har företagarna analyserats och diskuterats utifrån följande aspekter: 
 

− Valet att bli företagare 
− Drivkraft 
− Beteende 
− Viljan att utvecklas 
− Vikten av samarbete 
− Synen på förändring 
− Synen på lokal näringslivspolitik 

 
Analysen och diskussionen antyder att företagarna och deras attityder vid själva 
intervjutillfället sammantaget förhåller sig till varandra enligt den sammanfattande tabellen 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Sammanfattning över respondenternas samlade attityd till företagande 
 
 
Vad skillnaderna och likheterna består i har redan diskuterats i tidigare delar av kapitlet. Vad 
skillnaderna och likheterna beror på har också diskuteras i tidigare delar av kapitlet genom att 
diskutera möjliga händelsekedjor bakåt i tiden för de olika respondenterna. Detta har 
resulterat i en ökad förståelse för vilka faktorer som formar företagarnas attityder till 
företagande. Genom de olika händelsekedjorna verkar det som om de olika 
attitydkomponenternas relation till varandra kan beskrivas som en process.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Attitydkomponenterna sett som en process 



 

 
55 

 

 
En händelse startar en reaktion som gör att processen pågår i ett varv. Efter detta varv har den 
övergripande attityden till företagande påverkats positivt, negativt alternativt inte alls. En ny 
händelse startar en ny reaktion och processen påbörjar ett nytt varv. Efter detta varv påverkas 
den övergripande attityden ännu en gång positivt, negativt alternativt inte alls. 
 
Det verkar helt enkelt som om att de händelser och omständigheter respondenterna har utsatts 
för genom åren kan kopplas till denna process vilken har lett fram till den övergripande attityd 
till företagande respondenterna uppvisar vid undersökningens genomförande. 
 
I och med detta anser vi att vi uppnått en ökad förståelse för det problem undersökningen 
avser och det bör därigenom vara möjligt att besvara studiens problemfrågeställning.  
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Slutsatser 

 
 
Med utgångspunkt i det teoretiska perspektivets bild av de lokala 
företagarna i Haparanda och deras respektive attityder till 
företagande är det slutligen dags att presentera ett svar på 
problemfrågeställningen: 
 
Hur påverkar nyetableringar i perifera regioner företagares attityder 
till företagande? 
 
För att kunna besvara problemet måste följande syfte vara uppfyllt 
 
Att skapa en förståelse för hur IKEA: s etablering i Haparanda 
påverkar lokala företagares attityder till företagande genom: 
 

− att kartlägga de faktorer vilka formar en företagares 
attityder till företagande  

− att diskutera skillnader och likheter mellan företagares 
attityder till företagande och vad dessa beror på 

   
Detta kapitel kommer därmed att besvara problemfrågeställningen 
för läsaren genom att redogöra för på vilket sätt syftet med studien 
måste anses vara uppfyllt. 
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7.1 Hur påverkar nyetableringar i perifera regioner företagares 
 attityder till företagande? 
Det är viktigt att börja med att klargöra att en företagares attityd till företagande enligt 
forskare inom kunskapsområdet består av kunskapsmässiga, känslomässiga och 
handlingsmässiga attityder. Dessa tre komponenter utgör alltså tillsammans företagarens 
övergripande attityd till företagande. I arbetet med att undersöka hur attityder till ett visst 
objekt eller fenomen eventuellt påverkas av en förändring i kontexten måste samtliga 
attitydkomponenter analyseras för att ge en rättvisande bild av företagarens attityd till 
företagande. En svårighet med detta, enligt tidigare forskning, är att hur en individ handlar 
inte alltid överensstämmer med hur denna känner, tror eller tycker. Dessutom är det svårt för 
utomstående att identifiera en individs känslor eller förställningar om ett objekt eller fenomen 
då det inte är säkert att individen vill eller har förmåga att förmedla dessa. Detta innebär att 
det inte är helt enkelt att svara på problemfrågeställningen. Förutom att en attityd är komplex 
antyder problemfrågeställningen också att det verkar finnas kontextuella skillnader. Dessutom 
antyder ämnet och frågeställningen att det också kan finnas skillnader mellan företagare. Det 
räcker alltså inte med att skapa en allmän förståelse för de faktorer vilka formar en företagares 
attityder till företagande utan det är också viktigt att ta hänsyn kontexten och individen.  
 
För att hantera dessa svårigheter menar vi att en undersökning av det här slaget måste ta 
hänsyn till och utgå ifrån följande omständigheter: 
 

• individens syn på företagande 
• hur individen agerar som företagare 
• vilka spelregler kommunen erbjuder  

 
Dessa tre omständigheter ger tillsammans upphov till en företagare attityd till företagande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. De tre faktorer som formar en företagares attityder till företagande 
 
Då svaret på problemfrågeställningen inte enkelt kan sammanfattas i en eller ett par meningar 
har vi för avsikt att besvara problemfrågeställningen genom att redovisa syftet med studien. 
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Att skapa en förståelse för hur IKEA: s etablering i Haparanda påverkar lokala företagares 
attityder till företagande genom: 
 

− att kartlägga de faktorer vilka formar en företagares attityder till företagande  
− att diskutera skillnader och likheter mellan företagares attityder till företagande och 

vad dessa beror på 
 
Huvudsyftet med studien kan endast uppfyllas genom att först och främst uppfylla studiens 
delsyften. I och med att det insamlade datamaterialet har analyserats och diskuterats har 
faktorerna kartlagts för att numera utgöra den slutgiltiga teoretiska referensramen. Därmed 
anser vi att studiens första delsyfte är uppfyllt. Genom analysera skillnader och likheter 
mellan företagarna och dessutom vad dessa beror på är studiens andra delsyfte också uppfyllt. 
Det första delsyftet har gjort möjligt att bedöma företagarnas attityder till företagande i 
förhållande till varandra vid själva intervjutillfället . Dessa presenteras i figur 4. Det andra 
delsyftet har gjort de möjligt att identifiera hur företagarnas attityder till företagande sannolikt 
har utvecklats över tid. Processen beskrivs i figur 5. Det går dock inte att uppfylla studien 
huvudsyfte eller att besvara studiens problemfrågeställning genom att enbart se till delsyftena 
var för sig.  
 
För att uppfylla huvudsyftet med studien och därigenom besvara problemfrågeställningen har 
en modell över attityders utvecklingsprocess komponerats. Modellen är ett resultat av de båda 
delsyftena. Den erbjuder inget universellt svar på problemfrågeställningen utan fungerar 
istället som ett teoretiskt verktyg som kan användas för att förstå hur en företagares attityder 
utvecklas och påverkas av olika händelser över tid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Illustration över hur attityder utvecklas över tid 
 
Figur 7 illustrerar att attityders utveckling är att betrakta som en process. Hur attityden 
utvecklas beror på de olika påverkansfaktorer en företagare utsätts för över tid. Varje 
påverkansfaktor startar en kedjereaktion bland attitydkomponenterna och påverkar kurvan 
antigen positivt, negativt alternativt inte alls. I vilken utsträckning kurvan påverkas beror på 
förhållandet mellan påverkansfaktorns omfattning och företagarens totala ackumulerade 
attityd. Hur en företagares attityd påverkas av förändring beror alltså på när förändringen 
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inträffar, omfattningen av den och var företagaren befinner sig i processen. En mer detaljerad 
beskrivning av processen följer nedan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När det gäller den här specifika undersökningen, kontexten och individerna har vi, genom att 
analysera det insamlade datamaterialet och diskutera skillnader och likheter mellan 
respondenterna, identifierat företagarnas respektive attityder till företagande vilka presenteras 
i figur 4. Vi har också skapat en händelsekedja bakåt i tiden för att förstå hur respondenternas 
attityder har utvecklats historiskt. Utifrån detta gör vi bedömningen att respondenterna kan 
placeras in i figur 8 enligt nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Sammanfattning över respondenternas samlade attityd till företagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel 1. Attityders utvecklingsprocess 
 
En viktig social identitet kan få en individ intresserad eller ointresserad av företagande. Detta leder till att 
individen formar en kunskapsmässig attityd till företagande. Beroende på den sociala kontexten utvecklar 
individen en känsla för den kunskapen han fått genom sin sociala identitet. Detta leder således till en 
känslomässig attityd. Huruvida individen väljer att bli företagare eller inte är ett resultat av den 
kunskapsmässig och känslomässiga attityden. Oavsett hur denne handlar är det ett exempel på en 
handlingsmässig attityd.  
 
Under åren som företagare samlar företagaren på sig erfarenheter. Dessa erfarenheter kommer att 
påverka företagarens kunskapsmässtiga attityd. Beroende på vad kunskapen innebär för dennes 
möjligheter att uppfylla sina behov och mål formas återigen en känslomässig attityd. Den känslomässiga 
attityden ligger sedan till grund för den handlingsmässiga attityden och därigenom hur företagaren väljer 
att agera.   
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Figur 8. Illustration över respondenternas attityder till företagande 

 
Anm. Med tanke på att modellen innefattar en tidslinje är det egentligen inte möjligt att plotta flera individer i 
samma modell eftersom början på tidslinjen illustrerar individens födelse. Skälet till att vi ändå plottar in 
samtliga företagare i samma figur är för att göra det möjligt för läsaren att kunna jämföra deras attityder vid 
tidpunkten för IKEA: s etablering och hur deras attityder sannolikt kommer att påverkas. 
 
Eftersom det genom analysen och diskussionen framgår att företagarna över tid utsätts för 
både individuella och kollektiva påverkansfaktorer ser deras händelsekedja och 
utvecklingsprocess olika ut även om detta inte tydligt framgår av ovanstående figur 8. Detta 
har däremot framkommit tidigare i samband med att datamaterialet analyserat och diskuterats. 
 
Utifrån de attityder företagarna uppvisade vid intervjutillfället och med hänsyn till hur deras 
respektive attityder har utvecklats historiskt drar vi slutsatserna att: 
 

• Hans, Bertil och Viktors attityder till företagande påverkas positivt av IKEAS: s 
etablering. Omfattningen av de negativa aspekterna är så pass små i förhållande till 
deras respektive totala ackumulerade attityder att deras respektive netto påverkas 
positivt.  

 
• Stefans attityd till företagande påverkas inte i någon större utsträckning. Nettot av de 

positiva och negativa aspekterna tar ut varandra. 
 

• Åke och Leos attityder till företagande påverkas negativt av IKEAS: s etablering. 
Omfattningen av de negativa aspekterna är stora och med tanke på att deras totala 
ackumulerade attityder redan är negativa påverkas deras respektive netto ytterligare 
negativt. 

 
Därmed anser vi att huvudsyftet med studien är uppfyllt och att problemfrågeställningen är 
besvarad. 
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7.2 Vårt kunskapsbidrag 
Genom vår teoretiska modell över attityders utvecklingsprocess har vi bidragit till ökad 
förståelse för näringslivspolitiska åtgärders effekter på företagares attityder till företagande 
inom ramen för regional utveckling. Genom modellen över attityders utvecklingsprocess är 
det alltså möjligt att i teorin prognostisera en individs framtida attitydutveckling. Därigenom 
är det också möjligt att till viss del förutsäga entreprenöriella aktiviteter.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
För att ta tillvara på och ha nytta av den ökade förståelsen för vad som formar en företagares 
attityder till företagande krävs det ytterligare forskning. Ett vanligt förslag på fortsatt 
forskning är att genomföra en liknande studie i en annan kontext. Vi menar dock att fortsatt 
forskning i det här specifika fallet i första hand bör ske inom samma kontext med samma 
respondenter men under en längre tidsperiod. En viktig anledning till detta är att vår teoretiska 
modell över attityders utvecklingsprocess visar att tiden i kombination med andra faktorer 
spelar en mycket viktig roll för hur en företagares attityd till företagande påverkas av olika 
händelser. Vi menar att en studie av det här slaget måste pågå under en lång tid och innefatta 
kontinuerliga mättillfällen eftersom det annars är omöjligt att avgöra hur företagarnas attityder 
fortsätter att utvecklas efter själva intervju-/mättillfället. I praktiken skulle detta innebära att 
datamaterial samlas in och de olika attitydkomponenterna analyseras och diskuteras genom att 
skapa en händelsekedja bakåt i tiden. Med utgångspunkt i modellen över attityders 
utvecklingsprocess görs sedan en bedömning av hur företagarnas attityder troligtvis fortsätter 
att utvecklas. Ett par år senare genomförs en ny datainsamling och en ny händelsekedja 
skapas vilket gör att det också blir möjligt att avgöra huruvida företagarnas attityder 
utvecklades enligt den föregående förutsägelsen.  
 
Det går dock inte att enkelt avgöra hur länge datainsamlingen bör pågå eftersom kvaliteten på 
datamaterialet påverkas av antalet och omfattningen av de påverkansfaktorer företagarna 
utsätts för över tid.  
 
Att genomföra en liknande mer omfattande studie är naturligtvis oerhört svårt. Vi menar ändå 
att en sådan studie kan vara mycket intressant eftersom den erbjuder möjligheten att inhämta 
data som är relevant för flera av de kunskapsområden vilka bedriver forskning inom 
entreprenörskap vid ett och samma tillfälle. På så sätt är det, enligt vår uppfattning, möjligt att 
uppnå en ökad förståelse för entreprenören, entreprenörskap, entreprenöriella aktiviteter, 
regionalutveckling och ekonomisk tillväxt. 
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Bilaga 1.           Frågeguide 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn? 
 
Företag? 
 
Hur många anställda har du? 
 
Individens syn på företagande 
 
Hur länge har du varit företagare? 

- Vad gjorde du innan du blev egenföretagare? 
- Har du någon utbildning inom ditt verksamhetsområde? 

 
Vad var det som fick dig att bli egenföretagare? 
 
Vad innebär det att vara egenföretagare?   

- Finns det några negativa/positiva sidor med det? 
 
Hur har din syn på att vara egenföretagare förändrats genom åren?  
 
Företagande i praktiken 
 
Vad innebär IKEA: s etablering för dig och ditt företag?  

- Kan du nämna några konkreta exempel på hur? 
 
Hur ser du på konkurrenssituationen i regionen?  

- Vad innebär den för dig och ditt företag? 
 
Hur ser du och företaget på framtiden?  

- Kommer ni att agera på något speciellt sätt? 
 
Hur ser du på samarbete mellan företagare?  
 
Hur ställer du dig till företagarnätverk? 

- Varför är du medlem i nätverket? 
- Vad syftar det här nätverket till? 
- Vilken betydelse har det här nätverket för dig? 
- Hur länge har nätverket funnits och hur länge har du varit medlem i nätverket? 
- Vilka ingår i nätverket? 

 
Kommun och lokal näringslivspolitik 
 
Vad spelar kommunen för roll för dig och ditt företag?  
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Vad är företagsklimat för dig?  
 
Kontrollfråga  
 
Mot bakgrund av vad du vet idag, hur skulle du ställa dig till att bli egenföretagare om du stod 
inför samma val igen?  
 


