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Förord 
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vilka har bidragit med stöd och råd under studiens gång, då detta har möjliggjort att studiens 
innehåll har kunnat förbättras.  
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1 Inledning 

 
Kapitlet är till för att ge läsarna en inblick i vad studien kommer att innefatta. Vidare diskute-

ras en problemformulering vilken har bidragit till syftet samt frågeställningen för studien. 

 
1.1 Introduktion 
Vad är en entreprenör och kan vem som helst bli en sådan? Olika definitioner av en entrepre-

nör har en tendens att orsaka förvirring, men kan samtidigt leda till intressanta diskussioner 

menar Karin Berglund och Anders W Johansson (Berglund & Johansson, 2006, s. 77). Ett sätt 

att definiera en entreprenör är enligt Svensk Ordbok, ”en person eller firma som är initiativ-

kraftig och uppfinningsrik” (Svenska Akademin, 2009. s. 673). Det är dock viktigt att se 

skillnaden på entreprenören samt ett företag i samband med entreprenörskap, då Saras D. Sa-

rasvathy menar att dessa ofta benämns som en och samma sak (Sarasvathy, 2003. s. 7). Äm-

net entreprenörskap härstammar från medeltida Frankrike och begreppet entreprenör tillägna-

des då till personer vilka fick saker utfärdade. 1100-talets entreprenör definierades som den 

ansvarige för stora byggnadsverk såsom kyrkor, slott samt offentliga byggnader och eftersom 

prästerna var ansvariga för dessa projekt ansågs de vara den tidens entreprenörer. Senare er-

satte specialiserade byggnadsarbetare prästernas position vid dessa projekt och fick därav 

entreprenörsrollen. (Landström, 2005. ss. 24-25) Sedan 1900-talet har begreppet studerats 

inom andra ämnen än enbart det företagsekonomiska, nämligen inom sociologi, psykologi, 

ekonomisk historia samt ekonomisk antropologi (Swedberg, 2009. s. 11).   
 

Inom entreprenörskapsforskningen har forskare försökt finna utmärkande faktorer som ska 

definiera entreprenören, men resultaten har varierat då forskare har skapat egna uppfattningar 

om vilka av dessa faktorer är viktiga samt avgörande hos en entreprenör. Många forskare 

inom området har riktat sin forskning till personlighetsaspekten hos entreprenören för att få 

fram de rätta personlighetsdragen och egenskaperna en entreprenör bör besitta. (Landström 

2005. s. 59) Efter William B Gartners tioåriga forskning inom personligheten har han kommit 

fram till att inga konkreta resultat funnits samt att ”rätt” personlighet inte går att finna. Han 

menar att framtida forskning inom ämnet istället bör riktas till de metoder som entreprenören 

använder sig av. (Gartner, 1989. s. 47) Därav riktas studien till faktorer kring entreprenörskap 

vilka är olika slags metodredskap för entreprenören, nämligen nätverket, affärsidén samt ti-

mingen. Varför dessa tre faktorer valts till studien beror på att de sedan tidigare är bekanta för 

vår del genom tidigare lästa kurser. Det var under dessa kurser som uppfattningen om nätver-

kets, affärsidéns samt timingens betydelse väcktes. 

 

Ett nätverk består av aktörer vilka bildat relationer med varandra. (Hasselberg & Petersson, 

2006. s. 46) Ronald S. Burt menar att ett brett nätverk har en betydelse för entreprenören, då 

detta innebär fler affärsmöjligheter i samband med fler relationer (Burt i Swedberg 2009. s. 

281). Det som urskiljer en vanlig idé från en affärsidé är att den senare nämnda omvandlats 

till en verklig handlingsplan. Genom denna kan entreprenören införskaffa sig en ledande posi-

tion på marknaden (Landström, 2005. s. 66). Enligt Joseph A. Schumpeter är en innovativ 

affärsidé den faktor vilken är avgörande för framgång hos entreprenören (Schumpeter i 

Swedberg 2009. s. 62). Ytterligare en faktor diskuteras av Patrick J. Murphy och Susan M. 
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Coombes vilka identifierar den rätta timingens, det vill säga den rätta tidpunktens betydelse 

för entreprenörskap (Murphy & Coombes, 2008. s. 325). Denna faktor är av betydelse då ent-

reprenören bör iaktta marknaden samt prioritera sina uppgifter på ett sätt som gynnar produk-

tens tidpunkt för etablering. (Wickham, 2004. s. 153). Utifrån denna bakgrund skapades upp-

fattningen att det vore intressant att se hur dagens entreprenörer utnyttjar eller har utnyttjat 

faktorerna samt hur dessa värderas i deras verksamheter.  
 

1.2 Problemformulering 
Bakgrunden till problemställningen hittades i de bestämmelser vilka Europeiska Unionen 

(EU) har stiftat angående ämnet entreprenörskap. En av flera uppmaningar vilka EU valt att 

presentera är att entreprenörskap måste uppmuntras i hela Europa. Detta på grund av att ent-

reprenörer uppfattas vara viktiga redskap för välmående samt tillväxt i samhället. Enligt EU 

bidrar entreprenörskap till en ökning av konkurrenstrycket på marknaden, då de tvingar andra 

företag att reagera på de ständiga förändringarna som denna aktivitet leder till (EU, 2003. ss. 

4-7). Entreprenörer förknippas enligt Berglund som lösningen till samhällets problem, exem-

pelvis inom miljöfrågor, sociala missförhållanden, demokrati samt jämställdhet. Hon menar 

att övertron som samhället har på dessa entreprenörer märks av i den jakt som finns efter ent-

reprenörer idag. (Berglund, 2007. s. 27) 

 

Som tidigare nämnt har forskare inte fastställt vilka egenskaper som kännetecknar entreprenö-

ren och utifrån detta grundades studiens problemformulering. Forskare menar att det ändå 

förekommer personlighetsdrag vilka är vanliga hos entreprenörer, men att det är osannolikt att 

en ”rätt” personlighet för entreprenörskap någonsin kommer att upptäckas även om flera teo-

rier inom området har presenterats. (Swedberg, 2009. ss. 33-34) På grund av denna misslyck-

ade kartläggning av entreprenörens personlighet är ännu ett försök från vår sida inte relevant 

för studien. Dock kommer personlighetsfaktorerna att iakttas, men vilka som är de ”rätta” för 

entreprenören kommer inte att analyseras.  

 

Vidare är ämnet intressant, då de människor vilka har idéer, ett brett nätverk eller rätt timing 

kan mista sin möjlighet som entreprenör om de inte förstår betydelsen av vad de olika fakto-

rerna kan bidra med. Detta på grund av att personer som inte tror sig ha den personlighet, vil-

ken de tror krävs från samhällets sida, faktiskt kan ha andra fördelar som är av betydelse för 

entreprenörskap. Med detta menas att den otillräckliga kunskapen om icke-fastställda egen-

skaper för entreprenörskap kan bidra till framtida förluster, då denna okunskap kan bidra till 

felaktiga antaganden angående vem eller vilka som kan bli entreprenörer. Studien inriktar sig 

därmed till blivande entreprenörer, verksamheter som stödjer entreprenörskap samt för fram-

tida forskning. Blivande entreprenörer har nytta av denna studie, då de får kunskap om hur de 

kan använda faktorerna i sitt entreprenörskap. De stödjande verksamheterna får information 

om faktorerna och kan därefter uppmärksamma blivande entreprenörer om betydelsen av des-

sa och därmed minska på antalet förlorade idéer. Studien kan även ge en mer rättvisande bild 

av faktorerna i den mån att studien inte fokuserar på personlighetsinriktningen som det länge 

fokuserats kring inom entreprenörskapsforskningen. Denna studie bidrar därav med en ny 

gren till denna forskning.   
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera hur faktorer såsom nätverket, affärsidén samt ti-

mingen är betydelsefulla inom entreprenörskap. Detta för att blivande entreprenörer, stöd-

verksamheter samt entreprenörskapsforskare ska få en mer rättvisande bild av dessa faktorer.   

 

1.4 Frågeställning 
Hur och i vilken grad har nätverket, affärsidén samt timingen varit avgörande för de intervju-

ade entreprenörerna? 

1.5 Avgränsning 
I denna studie studeras faktorerna; nätverket, affärsidén samt timingen. Dock nämns person-

lighetsaspekter i studien, då respondenternas motiveringar till valen av entreprenörer innefat-

tat både egenskaper samt personlighetsdrag.   
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2 Metod 

 
Syftet med kapitlet är att beskriva vilka metoder som har använts vid insamling och bearbet-

ning av information. Även för- och nackdelar med dessa metoder har diskuterats. 

 
2.1 Val av ämne 
Redan från början fanns en överenskommelse om att studera vidare på ämnet entreprenörskap, 

då vi tidigare kurser stött på begreppet och kände att vår kunskap inom detta område inte var 

färdigutvecklad. Diskussionen angående ämnesinriktning var dock en komplicerad process, då 

detta ämne enligt oss omfattar ett flertal intressanta teorier. Steyaert och Bouwen menar att 

berättandet om entreprenörens motiv samt metoder denne använder kan göra en insats i fram-

tida forskning inom entreprenörskap (Steyaert & Bouwen i Johansson, 2004. s. 273). Utifrån 

detta uppkom tankarna kring att fokusera på tre faktorer vilka betraktas som viktiga redskap 

för entreprenören; nämligen nätverket, affärsidén samt timingen.  

 

2.2 Val av metod 
I kvalitativa studier är syftet att öka förståelsen kring ett studieområde (Björklund & Paulsson, 
2009. s. 63). Detta överensstämmer med studien eftersom olika teorier kring nätverkets, af-
färsidén och timingens betydelse har framförts. I kvalitativa studier kategoriseras informatio-
nen för att underlätta beskrivningen samt förståelsen av denna (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2009. s. 482). På grund av att studien är inriktad på tre faktorer har både teoridelen, analysen 
samt slutsatserna uppdelats för att varje faktor ska få en egen del där fokus ligger på den spe-
cifika faktorn. I kvantitativa studier framförs resultatet av standardiserad och numerisk data 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009. s. 151). Studien får en kvantitativ karaktär då de olika 
faktorernas betydelse har rangordnas i ett siffersystem i slutsatsen. Kvalitativa studier sam-
manfattar en insamlings metod vilket använder eller genererar i icke-numerisk data (Saunders, 
Lewis & Thornhill, 2009. s. 151). Valet att genomföra en kvalitativ undersökning genom att 
intervjua åtta entreprenörer tillämpandes, eftersom en enkätundersökning inte ansågs ge sam-
ma utförliga svar. Intervjuer möjliggjorde även möjlighen att ställa eventuella följdfrågor.  
 

Validitet innebär en breddning av kunskapsområdet där flera perspektiv iakttas och framförs 

(Björklund & Paulsson, 2009. ss. 59-60). Eftersom fyra externa verksamheter (en ideell orga-

nisation, ett företag, en statlig verksamhet samt en finansiär) har valt ut entreprenörerna som 

inkluderats i studien har flera perspektiv på entreprenörskap funnits.  Att överlåta valet av 

entreprenörer ansågs även vara intressant, då detta kunde bidra med olika uppfattningar om 

vad som definierar entreprenören samt entreprenörskapet. Reliabiliteten, vilket betyder graden 

av tillförlitlighet, bygger på att studien bör komma fram till ett konsekvent resultat. Med 

andra ord innebär detta att en liknande undersökning bör resultera i ett likvärdigt resultat om 

samma metoder används. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009. s. 156) Reliabiliteten i studien 

har höjts genom att intervjuerna med entreprenörerna har spelats in och antecknats. Detta för 

att kunna granska respondenternas svar ytterligare. Studien är upplagd som en deduktion då 

teorierna först iakttogs och därefter utfördes förutsägelser kring empirin. Sedan verifierades 

informationen från intervjuerna vilket bidrog till studiens slutsatser. (Björklund & Paulsson, 

2009. s. 62) 
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2.3 Det praktiska tillvägagångssättet 
De intervjuer vilka genomförts har skett genom personlig kontakt, via telefon samt via e-post. 

Dessa metoder valdes för att få fram primärdata vilken kunde användas i studien för att få 

information som inte tidigare blivit vetenskapligt publicerad. Intervjuerna utformades genom 

en blandning av en strukturerad intervju samt semi-strukturerad intervju (Björklund & Pauls-

son, 2009. s. 68). Frågorna som ställdes var tillgängliga för respondenten innan intervjun ägde 

rum vilket gjorde att intervjun blev strukturerad. Däremot ställdes även följdfrågor vid en del 

intervjuer beroende på hur respondenten svarade på föregående fråga, vilket gjorde intervjun 

semi-strukturerad. Studien har även innefattat litteraturstudier i form av sekundärdata genom 

att iaktta böcker samt artiklar (Björklund & Paulsson, 2009. s. 67) kring ämnet entreprenörs-

kap samt de utvalda faktorerna. Sekundärdata har även används i form av hemsidor (Björk-

lund & Paulsson, 2009. s. 67) när det sökts information om de externa verksamheterna. Studi-

en har sin teoretiska utgångspunkt i de artiklar som framgår i Rikard Swedbergs bok ”Entre-

preneurship: The social Science View”.  

 

2.4 Verksamheterna samt valen av entreprenörer 
Till att börja med kontaktades den ideella organisationen Idélab på Mälardalens högskola vil-

ken hjälper studenter på högskolan att utveckla idéer och förverkliga dessa (www.mdh.se, 

111128). Därefter kontaktades företaget KREO som erbjuder kreativa lösningar inom innova-

tion, entreprenörskap samt rådgivning (www.kreo.org, 111128). Företaget Almi Mälardalen 

togs även kontakt med, då detta är en finansiär samt rådgivare inom entreprenörskap och ny-

företagande. (www.almi.se, A, 111128) Slutligen ringdes det till Arbetsförmedlingen som 

agerar som en förmedlare mellan arbetsgivare och arbetstagare och har därmed ett brett kon-

taktnät med entreprenörer (www.arbetsformedlingen.se, A, 111128). Personlighetsaspekterna 

samt egenskaper hos entreprenörerna iakttogs genom att definiera externa verksamheternas 

motivering till valen, vilka presenteras i empirin. Figur 1 nedan visar de externa verksamhe-

ternas val av entreprenörer samt deras företag.  

 

 
 

Figur 1. Egen bearbetning. 
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2.4.1 Idélab 

Den 26/10 bokades ett möte med Sasan Shaba som arbetar på Idélab. Shaba kunde tack vare 

sitt kontaktnät välja ut två entreprenörer. Den första personen Shaba valde ut är Mikael Johns-

son, grundaren till produkten Smältis. Denna produkt är en värmefilt som förhindrar fram-

komsten av istappar kring byggnader. Johansson intervjuades den 24/11 via telefon. Den 

andra personen Shaba presenterade är Federico Rodriguez-Leal som grundat pastavagnen 

Pastaprinsarna AB. Han kontaktades via e-post och en intervju ägde rum 16/12. 

 
2.4.2 KREO 

Den 21/11 besöktes Annika Löfgren på företaget KREO i Eskilstuna för en intervju. Löfgren 

rekommenderade oss att kontakta Sabina Dernelid som har företaget adSteam vars syfte är att 

arbeta med rekryteringsfrågor i sociala medier. En intervju med Dernelid bokades till den 

25/11 via e-post. Den andra person som Löfgren tipsade om heter Håkan Askengren. Han 

arbetar för tillfället med att utveckla en ny kombination av en redan befintlig SMS-tjänst som 

han tidigare grundat. En förfrågan angående en intervju skickades via e-post och ett möte blev 

bestämt till den 29/11 på Askengrens kontor i Strängnäs. 

 
2.4.3 Almi Mälardalen 

Den 22/11 skickades e-post till företaget Almi Mälardalen, då Bo Persson som är ansvarig för 

rådgivningsavdelningen kontaktades. Den första personen som Persson valde är Niklas Lund-

kvist som är verksam i Köping. Tillsammans med två kompanjoner äger han företaget Nordic 

Cooling Solutions AB som arbetar med försäljning av kyl/frys. Intervjun bokades via e-post 

och genomfördes den 30/11. Den andra entreprenören som Persson namngav är Eric Hedlund 

som tillsammans med Joel Fredman Klockar äger ReLed Information Systems AB. Detta fö-

retag arbetar inom reklam då de säljer LED-skärmar till företag. Hedlund kontaktades via e-

post och ett möte bokades till den 1/12. 

 
2.4.4 Arbetsförmedlingen 

Den 23/11 kontaktades Nina From via e-post och hon är anställd på Arbetsförmedlingen. Hon 

blev uppringd den 25/11, då en oplanerad intervju ägde rum i vilken hon presenterade två 

entreprenörer. Den första From berättade om är Björn Klingmalm som med en partner tidigare 

ägde Reklamfabriken AB. Han kontaktades via telefon och ett möte bokades till den 2/12 på 

hans nuvarande arbetsplats på Arbetsförmedlingen. Den andra entreprenören som From hän-

visade till är Pia Boe Berger som både är delägare och driver secondhand butiken Zymbeeoz 

AB. Ett impulsivt besök i butiken gjordes den 2/12 då en intervju bokades in till den 8/12.  
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I Figur 2 nedan presenteras de företag som de tolv intervjuade respondenterna är verksamma 

inom. Figuren upplyser även vilka datum som respondenterna intervjuats samt i vilken stad 

intervjuerna tog plats. Det datum som presenteras för intervju med Bo Persson på Almi Mä-

lardalen visar det datum då han för första gången kontaktades, då kontakten med honom en-

bart erhölls via e-post. 

 
Företag Respondent Datum Plats 
    
Idélab Sasan Shaba 26/10 -11 Västerås 
Smältis Mikael Johnson 24/11 -11 Västerås 
Pastaprinsarna AB Federico Rodriguez-Leal 16/12 -11 Västerås 
    
KREO Annika Löfgren 21/11 -11 Eskilstuna 
adSteam Sabina Dernelid 25/11 -11 Eskilstuna 
FrontReport AB Håkan Askengren 29/11 -11 Strängnäs 
    
Almi Mälardalen Bo Persson 22/11 -11 Västerås 
Nordic Cooling Solutions AB Niklas Lundkvist 30/11 -11 Köping 
ReLed informations Systems AB Eric Hedlund 1/12 -11 Västerås 
    
Arbetsförmedlingen Nina From 25/11 -11 Västerås 
Reklamfabriken AB Björn Klingmalm 2/12 -11 Västerås 
Zymbeeoz AB Pia Boe-Berger 8/12 -11 Västerås 

 

Figur 2. Egen bearbetning. 
 

2.5 Val av analysmodell 
Analysmodellen som använts i denna studie har vi utformat själva, eftersom det inte finns en 

färdig figur i vilken de relaterade egenskaper som ingår i nätverket, affärsidén och timingen 

presenteras. Analysmodellen är uppdelad i tre figurer eftersom varje del är utformad till sin 

specifika faktor med relaterande text. Entreprenörerna är placerade på den vågräta axeln, me-

dan den lodräta axeln framställer de tre faktorer som undersökts samt utmärkande egenskaper 

inom dessa. Alla egenskaper och faktorer vilka de enskilda entreprenörerna besitter har 

märkts ut med ett kryss i matrisen. Under analysen har informationen bearbetats för att se hur 

dessa åtta entreprenörer har använt sig av redskapen för entreprenörskap.  

 

I slutsatserna framställs en sammanställd figur som beskriver de avgörande faktorerna för 

entreprenörerna. Denna figur har ett rangordningssystem med siffrorna 1-3 där siffran 1 visar 

den mest avgörande faktorn för entreprenören. Följaktligen visar siffran 2 respektive 3 den 

näst samt den tredje viktigaste faktorn för den specifika entreprenören. Detta siffersystem har 

enligt oss används för att ge en tydlig överblick över hur faktorerna har rangordnas av oss 

samt i vilken grad de har haft betydelse för entreprenörerna. 
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2.6 Metodkritik 
Enligt Björklund och Paulsson finns det både styrkor och svagheter med alla metoder vid da-

tainsamling (Björklund & Paulsson 2009. s. 69). De metoder som använts till denna studie är i 

största mån intervjuer samt litteratur. Fördelen med att använda intervjuer är att studien får 

information som är direkt relaterat till dess syfte. Vid intervjuer uppstår även möjligheten att 

anpassa frågorna till varje enskild respondent, vilket ökar förståelsen då exempelvis kropps-

språket kan inkluderas. Dock finns det nackdelar med personliga intervjuer, eftersom dessa tar 

tid samt är kostsamma om längre resor krävs. (Björklund & Paulsson, 2009. s. 70) En annan 

nackdel med personliga intervjuer är, enligt oss, att respondenternas svar kan uppfattas annor-

lunda av intervjuarna, då respondenten från början kan ha ett annat huvudsyfte med sitt svar.  
 

Sekundärdata i form av litteraturstudier har fördelen att denna information är lättillgänglig, då 

det finns mycket kunskap som kan ligga till grund för studiens referensram. Nackdelen är 

däremot att det inte alltid framgår exakt med vilka metoder denna information har samlats in 

och bearbetats med. Användandet av material samt ifrågasättandet av informationen bör där-

med alltid granskas vid egna studier. (Björklund & Paulsson, 2009. ss. 69-70) Angående detta 

finns medvetenhet, då den litteratur som använts kan vara vinklad samt ha ett annat syfte än 

vad denna studie har. Ändå är de böcker samt artiklar som använts vid datainsamlingen enligt 

oss relevanta för studien då materialets innehåll inte påverkar syftet med denna studie.  
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3 Olika aspekter av entreprenörskap 

 
Kapitlet introducerar grundläggande aspekter av entreprenörskap genom tiden ur ekonomis-

ka, sociologiska samt psykologiska aspekter. Slutligen behandlas teorier kring faktorerna 

nätverk, affärsidé och timing vilka har en central roll i studien. 

 
3.1 Betydelsefulla ekonomers bidrag om entreprenörskap 
De två viktigaste mainstream ekonomerna inom entreprenörskap var Richard Cantillon (1680-

1734) och Jean-Baptiste Say (1776-1832) (Swedberg, 2009. s. 19), eftersom de anses vara 

grundare till teorier inom ämnet (Landström, 2005. s. 23). Cantillon var den första teoretikern 

att introducera begreppet entreprenörskap i ekonomisk litteratur och i sitt bidrag betonar han 

entreprenören som en risktagare (Swedberg, 2009. s. 11). Detta för att Cantillons entreprenör 

köper produkter för ett fast pris och säljer dem för ett osäkert pris, vilket beror på den omväx-

lande efterfrågan på marknaden. Enligt Say är entreprenören däremot en samordnare som 

sammanställer produktionsmedlen för att sedan med dessa tillgodose kundernas behov (Land-

ström, 2005. ss. 27-30).  

 

Schumpeters (1883-1959) skrifter om entreprenörskap uppmärksammas än idag på grund av 

hans välutvecklade teori. Därmed har teorin varit med och påverkat det ekonomiska tänket i 

samhället och har även uppmuntrat till vidare studier inom ämnet. Schumpeter menade att 

entreprenörer är mer försiktiga i beslutsfattning i jämförelse med vanliga ekonomer, vilka har 

ett mer automatiskt handlingssätt. Entreprenörer är försiktiga på grund av att deras beslut in-

nefattar nya faktorer, vilka inte kan följa en färdig och säkrad ekonomisk modell. Under 

Schumpeters sista levnadssekel ändrades hans forskarinriktning från ekonomisk förändring 

och utveckling till sociala aspekter av ämnet. (Swedberg, 2009. ss. 12-13) 

 

3.2 Övriga aspekter om entreprenörskap 
Entreprenörskap uppfattas inte endast som ett ekonomiskt fenomen utan relateras även till 

psykologiska och sociologiska aspekter menar Daniel Hjort (Hjort, 2001. ss. 173-174). Psyko-

logiska studier om ämnet kan delas in i två grupper. I första gruppen vill forskarna definiera 

entreprenörens personlighet, medan den andra gruppen iakttar yttre faktorer som de anser 

formar entreprenören. Sociologer har däremot studerat nätverksentreprenören, vilken tillhör 

en modern gren av forskningen. (Swedberg, 2009. ss. 30, 33) 
 
Max Weber (1864-1920) anses vara en av de betydelsefulla samhällsvetenskapliga forskarna 

inom entreprenörskap. Han menade att entreprenörens karisma är betydelsefull i en tidig fas, 

men att i ett kapitalistsamhälle styrs företag av vinster samt marknadsmöjligheter. Enligt We-

ber innefattar entreprenörskap hela företagets ekonomiska åtgärder och inte enbart en enskild 

individs ekonomiska handlingar. (Swedberg, 2009. ss. 25-26) 
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3.3 Nätverket 
En modern vy av entreprenörskap identifierar nätverkets betydelse för entreprenörskap 
(Swedberg, 2009. s. 30). Enligt Burt drar entreprenören nytta av att ingå i ett nätverk och ska-

par affärsmöjligheter utifrån de kontakter vilka nätverket bidrar med (Burt i Swedberg, 2009 

s. 281). Enligt Hasselberg och Petersson finns det inget facit för vad nätverk och nätverks-

forskning är, men de menar att forskare är överens om att ett nätverk består av aktörer vilka 

genom socialt samspel eller på grund av geografisk närhet bildat relationer med varandra 

(Hasselberg & Petersson, 2006. s. 46). Relationerna är särskilt viktiga i etableringsprocessen 

menar Arent Greve, då en del entreprenörer inte vet hur de ska gå tillväga när de ska driva ett 

företag i samband med nya affärsmöjligheter. Därav är det viktigt att det finns utomstående 

resurser hos andra aktörer inom ett nätverk vilka bidrar med kunskap som entreprenören själv 

inte besitter. (Greve, 1995. s. 3) 
 
3.3.1 Entreprenören och dess relationer i nätverket 

Enligt Burt motiveras entreprenörer av lovande framgångar och definieras som personer, vilka 

inser värdet i de möjligheter som uppstår genom att tillhöra ett nätverk (Burt i Swedberg, 

2009. ss. 301-302). Anslutningar, stöd, förtroende samt ett beroende av utbyten är enligt ho-

nom faktorer vilka leder aktörer att bilda ett nätverk samt skapa relationer med andra aktörer 

(Burt i Swedberg, 2009. s. 281). Nätverkande kräver därmed ett starkt engagemang och öp-

penhet av entreprenören menar Johannisson. Tidsmässigt skall både underhållande av befint-

liga relationer vårdas samtidigt som nya ska skapas. (Johannisson, 2005. s. 60) Burt kallar 

dessa relationer för socialt kapital, vilket han menar är entreprenörens högsta insats för öns-

kad framgång och de består av alla kontakter som kan utnyttjas (Burt i Swedberg, 2009. ss. 

282-283). Han menar även att entreprenörens roll är aktiv i skapandet av egna relationer och 

att dessa ofta skapas mellan människor vilka har sociala likheter (Burt i Swedberg, 2009. ss. 

285-286). I vissa fall finns det dock skillnader i sociala relationer menar Philip Wickham. 

Detta innebär att aktörerna i nätverket måste anpassas till varandra samt bemöta alla likvär-

digt, då alla situationer och relationer är unika. (Wickham, 2004. s. 159)  

 
Hasselberg och Petersson menar att relationerna i nätverket har möjlighet att uppstå när ett 

ömsesidigt förtroende mellan dessa aktörer existerar, då detta enligt dem anses vara grundläg-

gande för nätverkets existens. De menar att vägen till förtroende utvecklas stegvis, då aktörer-

na är beroende av varandra genom utbyten. (Hasselberg & Petersson 2006. ss. 52-54) En 

framgångsrik nätverksentreprenör lyckas bedöma samt urskilja vilka kontakter denne vill ska-

pa relationer med samt vilket socialt kapital gynnar entreprenören. Denna entreprenör är en-

ligt Hasselberg och Petersson även specialist på att undvika kontakter vilka drar ner entrepre-

nörens möjligheter. (Hasselberg & Petersson 2006. s. 76) Även Johannisson uppmärksammar 

detta och menar att det därmed är viktigt för entreprenören att inse att ett missbrukat förtroen-

de hos en kontakt sprider sig fort i resten av nätverket (Johannisson, 2005. s. 63).   
 

Entreprenören hamnar naturligt som en mellanhand i handelsförbindelser och därav blir även 

sociala processer en naturlig del i företagandet (Chell & Baines, 2000. s. 196). Burt beskriver 

strukturella hål som centrala aktörer vilka har i uppgift att agera som ett förhållande mellan 

icke-redundanta kontakter. Det han kallar för icke-redundanta kontakter är viktiga redskap för 
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entreprenören, det vill säga de kontakter vilka inte har en direkt koppling till varandra och 

vilka separeras av dessa nämnda strukturella hål. (Burt i Swedberg, 2009. ss. 290-291). Detta 

förhållande presenteras i Figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3. Egen bearbetning. 

 

Kontakter, vilka denna centrala aktör hanterar enligt Landström, bör vara nära samt aktiva 

sinsemellan för att nya möjligheter ska uppstå samt kunna utnyttjas effektivt. Han menar dock 

att alla relationer ändå inte är lika täta och att dessa fortfarande kan bidra till att uppmuntra 

nya idéer för entreprenören. (Landström, 2005. s. 79)  

 
3.3.2 Entreprenörens fördelar i att ingå i ett nätverk 

Burt menar att en entreprenör som lyckats att skapa det optimala nätverket även får fördelar i 

att få högre vinstmöjligheter, eftersom detta nätverk känner till fler givande möjligheter (Burt 

i Swedberg, 2009. s. 286). Att ingå i ett nätverk innebär enligt Hasselberg och Petersson att 

aktörer kan dela riskhantering samt sprida information mer effektivt (Hasselberg & Petersson, 

2006. s. 23). Ett nätverk bidrar även enligt Burt med tillgång till värdefull information, då 

kontakterna uppdaterar varandra angående utvecklingsmöjligheter samt varnar om aktuella 

problem. Med information angående möjligheter kan nätverket enligt Burt definiera vem av 

kontakterna i nätverket bör inta dessa samt om komplexa uppgifter kräver integrering med 

andra kontakter inom eller utanför nätverket. För att kunna ta del av viktig information är 

även timing av betydelse, då personliga relationer kan generera i att informationsspridningen 

sker tidigare. (Burt i Swedberg, 2009. ss. 286-287) Johannisson anser att entreprenören utnytt-

jar sitt nätverk, då ett aktivt deltagande inom detta bidrar med kontroll över resurser vilka i 

annat fall skulle vara komplicerade för entreprenören att överta (Johannisson i Lithander, 

2005. s. 110). 

 

Personliga kontakter kan även se till att andra kontakter i nätverket nämns vid rätt tid och 

plats. Detta är till fördel enligt Burt, då en individ enbart kan befinna sig på en plats åt gång-

en. Han anser att genom detta sätt kan personliga kontakter förmedlas samt att det bidrar med 

referenser angående de övriga aktörerna i nätverket. (Burt i Swedberg, 2009. s. 287) Land-

ström har samma uppfattning som Burt, men tillägger att aktörerna i nätverket på detta sätt 

kan få legitimitet. Landström menar att genom det stöd vilket ett nätverk bidrar med uppstår 

även ny idégenerering, då nätverket samtidigt används som ett bollplank. (Landström, 2005. s. 

79)  
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3.4 Affärsidén 
Ännu en faktor vilken forskare har diskuterat kring ämnet entreprenörskap är affärsidén. För 

att förstå betydelsen av entreprenörens affärsidé har Richard Norrman, en forskare inom ent-

reprenörskap, beskrivit vad som urskiljer en vanlig idé från en affärsidé. Enligt Norrman är en 

affärsidé en kunskap, en förmåga eller ett system med vilken ett företag kan införskaffa en 

dominerande marknadsposition. Affärsidén behöver med andra ord inte alltid vara en alldeles 

ny produkt som presenteras på marknaden. Han menar att affärsidén ska redogöra för det bäs-

ta sättet för företaget att tjäna pengar samt beskriva hur denna process ska fortgå. Norrman 

menar även att en vanlig idé blir en affärsidé, då företaget omvandlar den till en konkret och 

skriftlig handlingsplan vilken alla inom verksamheten kan ta del av. Därmed är det viktigt att 

alla inom företaget uppfattar både syftet och målet med affärsidén. (Landström, 2005. s. 66)  
 
3.4.1 Entreprenören och innovativa affärsidéer 

Schumpeter är en av förespråkarna till teorin om att entreprenören ofta är en person bakom ett 

framgångsrikt företag. Innovationer är enligt honom de redskap vilka entreprenören använder 

för att fördela penningflödet samtidigt som dessa skapar förändringar i ekonomin. (Swedberg, 

2009. ss. 15-16) I sin teori uppmärksammar Schumpeter fem olika innovationer vilka entre-

prenören använder sig av för att förändra samt utveckla marknaden. Schumpeter kallar dessa 

innovationer för nya kombinationer eftersom de består av redan befintliga innovationer och 

utgörs av; ny vara/tjänst, ny produktionsmetod, skapandet/öppnandet av ny marknad, ny råva-

rukälla eller ny organisering. (Schumpeter i Swedberg, 2009. s. 51; Schumpeter i Baumol, 

1990. s. 5) 
 
Enligt Schumpeter är entreprenören en speciell typ av företagare med specifika färdigheter 

med vilka denne introducerar innovationerna på marknaden och bryter därmed gamla mönster 

(Schumpeter i Brouwer, 2002. s. 89). Han menar att det är dessa innovativa idéer vilka defini-

erar entreprenören och att detta beteende ofta går förlorat när de entreprenöriella aktiviteterna 

är avslutade, det vill säga när dessa nya kombinationer är utvecklade och finns tillgängliga på 

marknaden. För att definiera Schumpeters entreprenör ytterligare beskriver han tre drivkrafter 

som motiverar denne att fortsätta utveckla sin verksamhet. Dessa drivkrafter syns tydligast vid 

ett företags etablering och består av, drömmen att skapa sitt eget kungarike, viljan att erövra 

samt skaparglädjen. (Schumpeter i Swedberg, 2009. s. 70) 
 
3.4.2 Affärsidéns relation till efterfrågan 

Andra forskare menar att affärsidén kan iakttas från ett ytterligare perspektiv. Dessa menar att 

en del entreprenörer efterliknar en redan existerande affärsidé och presenterar denna på en ny 

plats eller marknad. Med denna teori menas därmed att affärsidén inte alltid behöver vara ny 

eller innovativ, utan att det handlar om att vara en ny aktör som gör tillträde på marknaden. 

Detta kan aktören göra med hjälp av faktorer som exempelvis priser eller position, med vilka 

denne kan få med sig en del av konsumenterna. Här uppfattas även hur entreprenören faktiskt 

kan ändra konsumenternas beteende på marknaden med enkla justeringar av den produkt vilka 

dessa konsumenter är i behov av. (Davidsson, 2004. s. 9)  
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En framgångsrik affärsidé kopplas generellt ihop med att ett företag genererar vinst. Ludvig 

von Mises har skrivit en teori i vilken han beskriver entreprenören som en vinstdrivande per-

son. von Mises menar att alla människor vill lyckas samt bli framgångsrika och att entrepre-

nören kan göra detta genom en lyckad affärsidé. (von Mises i Swedberg, 2009. s. 105) Där-

med är det enligt honom viktigt för entreprenören att en affärsidé stämmer överens med kun-

dernas behov för att verksamheten ska generera i vinst (von Mises i Swedberg, 2009. s. 89). 

 

3.5 Timingen 
En tredje faktor vilken diskuteras kring entreprenörskap är betydelsen av rätt timing i sam-

band med att nya produkter ska introduceras på marknaden. Enligt Wickham är timing ett 

viktigt redskap för entreprenören, då det gäller att prioritera uppgifterna för att dessa ska ut-

färdats i rätt tid (Wickham, 2004. s. 153). Murphy och Coombes menar även att rätt timing är 

av betydelse, då denna faktor har påverkan av produktens mobilisering. De presenterar eko-

nomiska, miljömässiga samt sociala aspekter vilka är relaterade till timing i samband med ett 

företags framgång på marknaden. (Murphy & Coombes, 2008. ss. 328-329) 

 
3.5.1 Inträde på marknaden i rätt tid 

Stuart Albert har utvecklat en modell som visar komponenter vilka bör iakttas vid introduk-

tion av en produkt på marknaden. En av komponenterna visar hur viktigt det är att mobilisera 

sina produkter till en plats eller marknad var behovet av dessa produkter finns. (Albert, 1995. 

ss. 5-6)  

  

När det existerar två företag vilka producerar liknande produkter kan timing, enligt Markides 

och Geroski, fördelas i två moment. Med detta menas att det finns ett Företag1 vilket etablerat 

sin idé för produktion innan konsumenterna riktigt hunnit avgöra vad de egentligen efterfrå-

gar. Företag1 har därmed fördelen att uppfattas som innovativ av konsumenterna. Inom sam-

ma tidsram, då dessa konsumenter reflekterar över varorna vilka Företag1 presenterat på 

marknaden, inträder ännu ett företag (Företag2) på marknaden. Fördelen för Företag2 är att 

denna etablering i efterhand bidragit till att detta företag nu fått en inblick i konsumenternas 

reaktioner och recensioner av Företag1s produkter. Företag2s etablering inkluderar liknande 

produkter, men dessa tilltalar konsumenter till högre grad än vad varorna vilka Företag1 tidi-

gare presenterat på marknaden. Därav får företaget kapacitet till att fånga konsumenternas 

intresse och tillfredsställa konsumenternas efterfrågan ytterligare på grund av att Företag2 

etablerats i rätt tid. Skulle Företag2 dock inträda marknaden vid senare tidpunkt kan efterfrå-

gan ha förändrats, vilket då skulle kunna innebära att Företag2 inte överlever på marknaden. 

(Markides & Geroski, 2005)  

 

Armstrong och Lévesque diskuterar även två alternativ av introduktion på marknaden. Det 

första alternativet är att företagen ska beträda marknaden med nya produkter vilka än inte 

introducerats på marknaden. Under dessa omständigheter är timingen viktig då konkurrenter-

na är färre. Detta innebär att produkten uppmärksammas ytterligare i förhållande till om utbu-

det på marknaden redan bestod av motsvarande produkter. Det andra alternativet innebär att 

företagen kan välja att introducera produkten vid ett senare tillfälle för att bearbeta sin pro-

dukt och invänta att en annan aktör därmed blir det första företaget att introducera en liknande 



14 

 

förbättrad produkt på marknaden. På detta sätt agerar aktören, då de kan lära av andra aktörers 

tidigare misstag. Dock kan denna metod även innebära att dessa företag vilka väntar för länge 

hamnar i en riskzon, då denna väntan kan innebära att de utesluts från marknaden på grund av 

förändringar i efterfrågan. (Armstrong & Lévesque 2002. s. 89)  

 
3.5.2 Timingens påverkan 

Timingens betydelse kan förknippas med Burts teori angående nätverket i vilken han beskri-

ver timingens betydelse för informationsspridningen. Enligt Burt bidrar rätt timing till kon-

kurrensfördelar och för att dessa ska kunna utnyttjas av företagen krävs detta informerande 

nätverk. Nätverkets kontakter bidrar med ny, tidig samt rätt information vid rätt tid och skapar 

effektiva affärsmöjligheter samt bidrar till att aktörerna kan avstå från möjligheter vilka inte 

bör etableras på marknaden på grund av fel timing. (Burt i Swedberg, 2009. ss. 286-287) 

Dock har inte framgång på marknaden enbart enligt Armstrong och Lévesque ett samband 

med den rätta timingen. Exempel på faktorer förutom rätt timing vilka Armstrong och Léves-

que menar, kan komma att påverka denna framgång beror bland annat på konkurrenterna, 

produktionskostnaderna eller vinstmarginalen. Dock vill de understryka att timingen är en 

betydande faktor som bör iakttas av entreprenören då denna har stark koppling till lönsamhe-

ten hos företag. (Armstrong & Lévesque 2002. s. 95)  
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4 Intervjuer angående entreprenörskap 

 
Kapitlet behandlar den empiriska information som samlats in med hjälp av intervjuer med 

verksamheter och entreprenörer. Idélab, KREO, Almi Mälardalen samt Arbetsförmedlingen 

har medverkat till att finna åtta entreprenörer vilka beskrivs utifrån de utvalda faktorerna. 

 
4.1 Idélab och val av entreprenörer 
För att få ett perspektiv på entreprenörskap från en ideell verksamhets vy intervjuades Sasan 

Shaba på Idélab, vilken är en extern enhet inom Mälardalens Högskola. Idélab grundades år 

1999 med syftet att skapa en kreativ mötesplats för högskolans studenter, personal samt fors-

kare. (Shaba, 111026) De entreprenörer som Shaba valde ut är Mikael Johnsson som uppfann 

produkten Smältis samt Federico Rodriguez-Leal som grundat Pastaprinsarna AB. Shaba val-

de Johnsson då han en gång i tiden fått stöd av Idélab. Idag forskar Johnsson inom innova-

tionsteknik på Munktell Science Park och utöver detta har han utvecklat fyra produkter, varav 

en är Smältis. (Shaba, 111121) Federico Rodriguez-Leal är enligt Shaba en driven person som 

inte ger upp och inspirerar andra med sina goda idéer och sin positiva anda (Shaba, 111216). 

 
4.1.1 Smältis 

Det var av en slump som Mikael Johnsson blev en entreprenör år 2003. Detta skedde i sam-

band med en olycka, då en pojke fick en istapp fallande över sig och avled. Efter dödsfallet 

kom Johnsson på affärsidén att utveckla produkten Smältis. Smältis är en värmefilt som ligger 

i hängrännor och förhindrar uppkomsten av istappar. Enligt Johnsson är denna värmefilt inno-

vativ, då inget liknande tidigare funnits på marknaden. (Johnsson, 111124) 

 

Johnsson menar att det är viktigt att ha ett bra nätverk och en drivkraft för att nå ut till konsu-

menterna som ska använda produkten. Nätverket runt Smältis består av ett fåtal personer som 

han kontinuerligt har kontakt med. Däremot uppstår även nya kontakter när kundkretsen ökar 

då informationen om produkten förmedlas vidare. De nya kontakterna består mestadels av 

fastighetsägare, vilka ansvarar för att fastigheterna ska vara fria från istappar. Johnsson menar 

att hans affärsidé inte hade blivit lyckad om han inte hade utnyttjat detta nätverk, då kontakt-

nätet enligt honom är avgörande om entreprenören inte kan genomföra hela processen på egen 

hand. Samtidigt menar Johansson att det krävs mycket av entreprenören själv i början för att 

en idé ska bli verklighet. (Johnsson, 111124) 

 

Att timingen har betydelse är något som Johnsson anser syns i samband när en produkt ska 

presenteras på marknaden. Det gäller att kunna välja rätt tidpunkt för att presentera sin idé och 

samtidigt få denna att stämma överens med vad konsumenterna efterfrågar. Därför kunde han 

lansera Smältis på marknaden när han märkte att behovet fanns. Om olyckan med istappen 

inte hade hänt, skulle förmodligen inte Smältis funnits menar Johnsson. Därmed menar han att 

varken produkten eller affärsidén märkbart har förändrats under årens gång, då han ser att 

marknaden fortfarande efterfrågar hans produkt.  (Johnsson, 111124) 
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4.1.2 Pastaprinsarna AB 

Federico Rodriguez-Leal grundande verksamheten Pastaprinsarna AB tillsammans med en 

partner i september år 2011. Verksamheten är en pastavagn och erbjuder avhämtning samt 

catering för privatpersoner, men även färdiga matlådor till livsmedelsbutiker vilka säljer ma-

ten vidare till kunder. Pastaprinsarna är en social verksamhet och dess affärsidé uppkom till 

följd av att Rodriguez-Leal föreläser om ADHD och sociala samt psykosociala problem. Med 

pastavagnen vill han skapa arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden på 

grund av ovanstående och därmed bidrar han till samhällsnytta. Han menar att affärsidén är 

innovativ då han nischar sin verksamhet mot att arbeta med socialt entreprenörskap. (Rodri-

guez-Leal, 111216) 

 

Rodriguez-Leal har byggt upp sitt kontaktnät fortlöpande sedan han startade sin utbildnings-

verksamhet år 2009. Kontaktnätet består bland annat av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), 

organisationer, kommuner, privata aktörer samt företag. Detta kontaktnät var med andra ord 

redan skapat innan han startade upp sin sidoverksamhet och kunde därav utnyttjas. Rodriguez-

Leal menar att en bra affärsidé behövs för att entreprenörskap ska uppstå och att entreprenö-

ren inte i början måste ha ett nätverk. Han menar att det går att finna kontakter vilka används 

för att affärsidén ska kunna förverkligas. Själv använde han bland annat Arbetsförmedlingen, 

Almi samt personer med etablerade nätverk för att komplettera den egna kompetensen. (Rod-

riguez-Leal, 111216) 

 

Vid en god idé menar Rodriguez-Leal att timingen för etablering bör inväntas. Om timingen 

är rätt bör inte etableringen fördröjas, då exempelvis två års kapitalsparande kan innebära att 

marknaden förändras. Han menar att timingen för Pastaprinsarna var illa vald, då sommaren 

med festivaler och andra tillställningar hade inneburit att kundnätverket skapats tidigare. Det-

ta tror Rodriguez-Leal skulle ha gynnat företagets resultat även under hösten, då kunder skulle 

haft tidigare erfarenhet om att verksamheten finns i Västerås. I samband med detta menar han 

att det är viktigt för hans affärsidé att försöka få fler kunduppdrag och utöka nätverket ytterli-

gare. (Rodriguez-Leal, 111216) 

 

4.2 KREO och val av entreprenörer 
För att få en synvinkel på entreprenörskap från ett företagsperspektiv kontaktades företaget 

KREO vilket finns i centrala Eskilstuna. Där intervjuades verksamhetens ägare och grundare, 

VD:n Annika Löfgren. Företaget grundades år 1999 och verksamhetens syfte är att hjälpa 

personer, företag samt organisationer att stimulera kreativitet, innovationstänkande och entre-

prenörskap. De entreprenörer vilka Löfgren valde att peka ut är Sabina Dernelid som grunda-

de företaget adSteam samt Håkan Askengren som är grundare till företaget FrontReport AB. 

Dernelid beskrivs av Löfgren som oerhört envis samt aktiv inom informationssökning och 

nätverkande. Håkan Askengren brinner enligt Löfgren för sin affärsidé och vänder sig till 

människor vilka vill ta samhällsansvar. Han har till syfte att fånga upp människornas engage-

mang inom detta. (Löfgren, 111121) 
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4.2.1 adSteam 

Sabina Dernelid har alltid drömt om att starta eget företag och år 2010 besannades denna 

dröm när hon startade företaget adSteam. Enmansföretagets affärsidé är att rekrytera personer 

genom sociala nätverk. Detta skiljer företaget från andra företag i branschen tack vare hennes 

innovativa nisch mot sociala medier. Dernelid vill arbeta med flera projekt samtidigt och har 

utöver sin egen verksamhet en anställning hos företaget KREO. (Dernelid, 111125) 

 

Dernelid menar att en viktig förutsättning för att hennes verksamhet skulle förverkligas var att 

hon drev en aktiv informationssökning inom rekryteringsbranschen. Dernelid sökte nätverk 

samt organisationer och ökade därmed sin kunskap om eget företagande och branschen. Hon 

skapade sig ett betydande nätverk genom att hjälpa andra företag och bidra dessa med hjälp 

utan att kräva något tillbaka. Hennes strategi är än idag att utnyttja utbyten genom kontakterna 

inom sitt nätverk. Hon använde sig även av olika sociala nätverk såsom Facebook och Twitter 

för att skapa sig ett bredare nätverk. Med andra ord anser hon inte att affärsidén var avgörande 

för hennes entreprenörskap, då hon menar att ett brinnande intresse samt unika talanger i 

kombination med nätverket var viktigare. (Dernelid, 111125) 

 

Det breda nätverk som Dernelid byggt upp är ständigt växande med nya kontakter. Dernelid 

liknar sitt nätverk med ett stort pussel där bitar faller på plats, där människor inom olika yrken 

och skilda talanger ingår. Denna mångfald väljer hon utifrån sitt eget intresse av att lära känna 

nya människor samt sin egen förmåga att se affärsmöjligheter. Dernelid brukar även skicka 

vidare vissa ärenden till övriga aktörer inom nätverket vilka hon anser är mer kompetenta 

inom området och kan därför hjälpa kunden mer effektivt. Därmed agerar hon många gånger 

som den centrala länken mellan två kontakter i nätverket. Företagets nätverk består även av 

många kontakter vilka inte är direkt kopplade till Dernelid, då hon samarbetar med flera före-

tag som samtidigt har egna samarbeten. Dernelid menar att timingen inte var viktig för hennes 

del, då hon valde att grunda en verksamhet inom rekrytering under lågkonjunktur. Då efter-

frågan fanns på marknaden ansåg hon att hennes verksamhet kunde anpassas efter behoven. 

(Dernelid, 111125) 

 
4.2.2 FrontReport AB 

Håkan Askengren är grundaren till företaget FrontReport AB och syftet med hans affärsidé är 

att bidra med samhällsnytta. Grunden till hans affärsidé uppkom år 2010 genom att han ob-

serverade fulla sopcontainers på en obemannad återvinningsstation. Askengren menar att 

kostnaderna för att låta sopbilar åka och tömma halvtomma containers flera gånger i veckan 

är för stora. Genom detta kom Askengren på en SMS-tjänst där människor fick möjlighet att 

informera om återvinningsstationernas tillstånd samt ge personliga reflektioner. Denna SMS-

tjänst används även vid andra publika miljöer såsom toaletter vid rastplatser. (Askengren, 

111129) 

 

Kundens kostnad för tjänsten är enbart en SMS-taxa och tack vare kundernas recensioner upp-

levs samhällsnytta, då förhoppningen är att nästa person som besöker återvinningsstationen 

får en bättre uppfattning om dess skick. Askengren tillägger att alla objekt, såsom olika con-

tainers har egna unika koder vilka bidrar till att sophämtarna snabbare kan identifiera det ob-
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jekt som behöver undersökas. I dagsläget arbetar Askengren med en ny affärsidé inom tjäns-

ter. Denna kan sägas vara en vidareutveckling av den redan befintliga tjänst där inriktningen 

är på smartphones. Den ska lanseras i början av år 2012 och enligt Askengren kan det påstås 

att denna idé har gått från en logistikinriktning, där det har varit viktigt att information går till 

rätt person, till att skapa en dialog mellan företaget som köper tjänsten och mellan kunder som 

reflekterar över denna. (Askengren, 111129) 

 

Enligt Askengren har inte nätverket varit avgörande för hans idé, då han menar att erfarenhet 

och kunskap som livet gett honom har haft större betydelse. Dock menar han att nätverk är 

effektiva då tillit mellan aktörer byggs upp och då utbyte av kunskap kan ske. Enligt honom är 

nätverkets betydelse mer tydlig för entreprenören när affärsidén redan är lanserad, vilket inte 

är aktuellt för honom för tillfället då han fortfarande är i en utvecklingsprocess av en ny af-

färsidé. Askengren menar att affärsidén har varit den viktigaste faktorn för framgång gällande 

hans entreprenörskap, men att även timing är av betydelse, eftersom han vill hinna först med 

sin idé. Därav prioriterar han att satsa helhjärtat på sin affärsidé och har inte ett arbete vid 

sidan av. Askengren anser att han själv funnit en möjlighet att klara målet att vara först, då 

mobila lösningar inriktade mot smartphones är ett relativt nytt område. Han tror inte heller att 

han hade lyckats med den idé han nu utvecklar om han hade lanserat den tidigare. (Askeng-

ren, 111129) 

 

4.3 Almi Mälardalen och val av entreprenörer 
Ytterligare ett perspektiv på entreprenörskap skapas genom att kontakta finansiären Almi fö-

retagspartner AB (Almi) vars verksamhet startades år 1994 (www.almi.se, B, 111128). Där 

kontaktades Bo Persson som är ansvarig på Rådgivningsverksamheten på Almis distrikt Mä-

lardalen (www.almi.se, C, 111128). Företaget erbjuder tjänster i form av finansiering och råd-

givning för att bidra till att fler företag startas upp och för att gynna entreprenörskap. 

(www.almi.se, D, 111128). De två entreprenörer Persson pekade ut är Niklas Lundkvist till-

sammans med två delägare driver Nordic Cooling Solutions AB i Köping samt Eric Hedlund 

som är delägare av ReLed information Systems AB i Västerås. Persson beskriver både Lund-

kvist och Hedlund som duktiga, framåtsträvande personer med ett gott affärstänk samt med bra 

produkter. (Persson, 111123)  
 
4.3.1 Nordic Cooling Solutions AB 

Niklas Lundkvist startade tillsammans med två delägare Nordic Cooling Solutions AB (NCS) 

år 2009. Företaget är verksamt inom kyl/frysbranschen och affärsidén är att erbjuda utrustning 

till kylar/frysar vilket ska höja försäljningen, lönsamheten samt uppmärksammandet av kun-

dernas produkter. Denna överblick fick ägarna genom att alla har lång yrkeserfarenhet inom 

branschen samt från tidigare kundrelationer. Anställandet av en revisor anser Lundkvist var 

betydande från början, då han inte själv har en ekonomisk utbildning. (Lundkvist, 111130) 

 

Nätverket har varit betydelsefullt för verksamheten enligt Lundkvist. Tack vare ägarnas nära 

kundrelationer vid tidigare anställningar har NCS kunnat dra fördelar av denna information 

för att forma samt utveckla sin verksamhet snabbare. Lundkvist menar att det viktigaste för 

alla företag är att vårda relationerna till samtliga aktörer vilka finns i nätverket, då han själv 
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engagerar sig i kundernas liv genom att exempelvis fråga hur familjen mår. Affärsidén forma-

des utifrån att ägarna till företaget såg att det fanns ett behov av utmärkande utrustning till 

kyl/frys hos kunderna. Lundkvist menar att denna bransch tidigare varit konservativ, men i 

samband med att sortimenten har breddats har även efterfrågan på nischade kylar/frysar ökat. 

Då företaget har en kundfokusering, där efterfrågan av olika produkter hastigt kan förändras 

måste även företaget vara flexibla i sina lösningar. Ändå menar Lundkvist att grundidén har 

varit densamma från verksamhetens början. (Lundkvist, 111130) 

 

Timingen är en faktor som Lundkvist menar har varit av minst betydelse för honom. Eftersom 

kunderna är verksamma inom livsmedelsbranschen är de inte lika känsliga mot konjunkturers 

förändringar på marknaden till skillnad från lyxprodukter. Lundkvist anser att eftersom mat 

och dryck är primära förnödenheter för människor kommer inte svåra ekonomiska tider på-

verka behovet av företagets produkter. Ändå menar Lundkvist att företaget NCS uppkom av 

en slump, då en kund råkade vända sig till honom när denne sökte unika kylar/frysar. Detta är 

något som han ändå anser kan relateras till timing, då ägarna råkade befinna sig på rätt plats 

vid rätt tidpunkt och därför tog chansen att förverkliga sin idé. (Lundkvist, 111130) 

 
4.3.2 ReLed Information Systems AB 

ReLed Information Systems AB är ett företag som ägs av Eric Hedlund och Joel Fredman 

Klockar. Deras företag startade år 2009, då de såg ett behov som de ville fylla marknaden 

med. Av ren slump såg de att det fanns för lite reklamexponering runt om på Erikslund i Väs-

terås när affärsområdet hade etablerats vilket inte uppmärksammades av förbipasserande. 

Hedlund började då ringa runt till de potentiella kunderna (butikerna) och fråga om de ville 

synas på en stor LED-skärm. På detta sätt växte affärsidén och nu finns deras LED-skärmar 

med reklam även på andra håll i Sverige. Deras LED-skärmar ändras ständigt med avvikande 

motiv och reklam från olika företag. (Hedlund, 111201)  

 

Teknologin och utvecklingen av nya skärmar har under de senaste åren expanderat kraftigt 

och även minskat i pris. Därför tror Hedlund att fler företag är villiga att betala för den typen 

av reklam vilket innebär att han inte hade lyckats etablera affärsidén vid ett tidigare tillfälle. 

Detta har han även märkt av, då fler kunder intresserar sig av att vilja synas på detta sätt. Att 

timingen haft en betydande faktor, tror Hedlund, beror på just det ökande utbudet samt det 

minskade priset på att köpa in LED-skärmar. Han tror dock inte att affärsidén hade varit möj-

lig om han hade utvecklat affärsidén vid ett senare tillfälle, då hade någon annan utnyttjat 

tillfället. Hedlund har sin plats i Västerås där han marknadsför deras produkt samt att vara 

”spindeln i nätet” som han beskriver sig själv. Att vara spindeln i nätet innebär att han har all 

kontakt med kunder samt de konsulter som verksamheten använder sig av. (Hedlund, 111201) 

 

Nätverket spelar en betydande roll för just deras företag och därför tycker Hedlund att nätver-

ket har haft större betydelse än själva affärsidén. Då detta inte är hans första företag säger han 

att en viktig drivkraft som han besitter är nöjet och utmaningen med att starta egen firma. Sitt 

nätverk har han skaffat sig genom olika möten med bland annat Almi, Nyföretagarcentrum 

samt Munktell Science Park. Dessa nätverk har fungerat som mentorer och förebilder för 

Hedlund och Fredman Klockar då de har bidragit till mer kunskap inom deras affärsplan. 
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Hedlunds framtidsplaner samt drivkraft är att sälja företaget ReLed för att sedan kunna starta 

något nytt igen och kunna utvecklas vidare. (Hedlund, 111201)  

 

4.4 Arbetsförmedlingen och val av entreprenörskap 
Det sista perspektivet av entreprenörskap erhölls från den statliga verksamheten Arbetsför-

medlingen som bildades år 1948 (www.arbetsformedlingen.se, B, 111128) och är idag Sveri-

ges största förmedlare av arbeten mellan arbetsgivare och de arbetssökande 

(www.arbetsformedlingen.se, C, 111128). Nina From kontaktades för en intervju för att på 

detta sätt kunna få kontakt med olika entreprenörer som har haft kontakt med arbetsförmed-

lingen. Hennes uppgift på arbetsförmedlingen är att förmedla olika yrken som finns tillgängli-

ga på marknaden till arbetssökande personer. Hon pekade ut entreprenören Björn Klingmalm 

som har drivit Reklamfabriken AB samt Pia Boe Berger som arbetar och äger secondhandbu-

tiken Zymbeeoz AB. Klingmalm är enligt From socialperson med en stark personlighet. Han 

har lång erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation samt ett brett kontaktnät, vilket 

han har utnyttjat i sitt entreprenörskap. Berger valdes av From eftersom hennes affärsidé var 

innovativ för Västerås stad. (From, 111125) 

 
4.4.1 Reklamfabriken AB 

Björn Klingmalm och hans dåvarande kollega Jonas Virkling startade upp reklambyrån Re-

klamfabriken AB år 2004, vilken var verksam i fyra år. Verksamheten inriktade sig på allt 

inom marknadsföring och kommunikation då båda grundarna hade lång erfarenhet samt ett 

brinnande intresse inom området. Klingmalm hade själv förmågan att uttrycka sig i skrift me-

dan Virkling hade kunskapen att formsätta det som skulle uttryckas och därav kompletterade 

de varandra och startade upp verksamheten. (Klingmalm, 111202) 

 

Enligt Klingmalm har nätverket varit en betydelsefull faktor för Reklamfabriken, då dessa 

kontakter även blev hans kunder. Han menar att hans breda kontaktnät från tidigare anställ-

ningar bidrog till att hans kundkrets ökade, tack vare de 400 visitkort som han samlat in under 

åren. Vid verksamhetens start skickade företaget ut ett massutskick av mejl till alla dessa kon-

takter för att marknadsföra sig själva. Klingmalm berättar att denna strategi har varit betydan-

de för Reklamfabriken när han sökt kunder till verksamheten. Han gick även en intensivkurs i 

golf för att på så sätt genom företagsgolf kunna bredda sitt nätverk ytterligare. (Klingmalm, 

111202)  

 

Reklamfabrikens affärsidé har enligt Klingmalm inte varit innovativ, eftersom liknande tjäns-

ter redan erbjöds av andra reklambyråer. Ändå lyckades verksamheten tack vare det goda ryk-

tet som Klingmalm hade från tidigare yrkeserfarenheter inom marknadsföring. Verksamheten 

satsade även på att ha nöjda och återkommande kunder istället för att enbart sträva efter nya. 

För Klingmalm och Virkling var det därmed viktigt att stärka förtroende och tillit i kundkret-

sen samtidigt som alla kunder skulle behandlas väl och likvärdigt. Ett förtroende som går för-

lorat innebär en risk i form av att negativ information sprids om entreprenören och dess verk-

samhet, menar Klingmalm. Timingen var av betydelse för Reklamfabriken, då Klingmalm 

menar att rätt kunskap vid rätt tillfälle var en viktig förutsättning för att enklare kunna planera 

framgångarna på marknaden. Med detta menar Klingmalm att om han istället hade startat Re-
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klamfabriken direkt efter sin examen utan den yrkeserfarenhet och de visitkort han samlat in 

under åren, hade han inte lyckats med verksamheten. (Klingmalm, 111202) 

 
4.4.2 Zymbeeoz AB 

Pia Boe Berger startade verksamheten Zymbeeoz AB tillsammans med Carolina Österberg. 

Företaget grundades år 2010 och är en exklusiv secondhandbutik i centrala Västerås. Verk-

samheten baseras på ett kommissionskoncept, då personer lämnar in kläder, skor och accesso-

arer vilka företaget granskar. Sedan handplockar Berger de varor vilka hon tror går att sälja 

vidare till andra kunder. Affärsidén bygger på att dessa personer inte ska behöva göra denna 

säljprocess själva, då Zymbeeoz fungerar som en mellanhand vilken inte köper in varorna, 

utan istället tar en viss andel av försäljningspriset. (Berger, 111208) 

 

Berger flyttade till Västerås från Köpenhamn och hade från verksamhetens början endast 

tänkt inrikta sig mot dyra och exklusiva varor, men då Berger inte kände till staden och dess 

olika aktörer tog hon hjälp av nuvarande delägaren Österberg. Då Österberg var bekant med 

stadens nätverk och kände till behovet hos konsumenterna kunde hon bidra med information 

och kunskap angående dessa behov. Därmed ändrades Bergers ursprungliga affärsidé till att ta 

in exklusiva varumärken i alla prisklasser vilket skulle stämma bättre överens med konsumen-

ternas efterfrågan. Verksamhetens affärsidé är innovativ (utöver inriktningen mot exklusiva 

varor) enligt Berger, för att butiken använder sig av en databas som ingen annan secondhand 

butik i Sverige använder sig av. I databasen registreras alla inlämnade varor som Zymbeeoz 

har tagit emot för att varje enskild kund enkelt ska kunna följa vilka varor som denne lämnat 

in samt vilka av dessa varor som har blivit sålda. (Berger, 111208) 

   

Efter att affärsidén var färdigställd började delägarna bygga upp ett nätverk kring verksamhe-

ten, med hjälp av Arbetsförmedlingen, Almi samt Nyföretagarcentrum. Enligt Berger är det 

bra att ta hjälp av aktörer som har bättre kompetens inom utvalda områden vilka inte tillhör 

den egna kompetensen. Idag består Zymbeeoz nätverk av nära relationer med grannbutiker 

vilka drar nytta av varandra och ger samtidigt affärsmöjligheter i form av kundutbyte. Berger 

väljer att nätverka med aktörer som har mindre butiker då hon menar att större butiker samt 

kedjor är svårare att anpassas till. Detta på grund av att dessa ofta är centralstyrda och inte 

själva bestämmer sina regler vilket skulle missgynna Bergers egna möjligheter. (Berger, 

111208) 

 

Berger anser att timingen har varit en betydande faktor för verksamheten då samhället har 

blivit mer miljömedvetna, vilket bidrar till att människor ser värdet i att handla begagnade 

kläder istället för att köpa nya. Människor vill även vara unikt klädda och fascineras därför av 

att handla i en exklusiv secondhand butik menar Berger. Om verksamheten hade startat några 

år tidigare tror hon inte att samhället hade uppmärksammat hennes idé på samma sätt på 

grund av att miljöaspekten då inte ansågs vara lika viktig. Vidare tror Berger att en senare 

etablering hade inneburit att hon inte hade lyckats, då fler konkurrenter hade kommit med 

samma exklusiva koncept. (Berger, 111208)  
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5 Analys  

 
Kapitlet behandlar en jämförelse av teorierna som studerats samt den empiriska information 

som bearbetats. Slutligen presenteras avgörande faktorer för entreprenörerna samt de moti-

veringar vilka de externa verksamheterna har definierat dessa med. 

 
5.1 Presentation av analysmodellen 
Analysmodellen består av tre figurer och har används som ett verktyg för denna studie då dess 

syfte har varit att visa samband och olikheter mellan entreprenörerna gällande nätverket, af-

färsidén samt timingen. På den vågräta axeln presenteras entreprenörerna samt deras verk-

samhet/produkt. Den lodräta axeln visar den aktuella faktorn samt relaterade egenskaper kring 

denna. Kryssen i figurerna innebär vilka egenskaper samt faktorer entreprenörerna enligt oss 

har använt, medvetet eller omedvetet i sitt entreprenörskap. Om ett kryss saknas i en ruta har 

en slutsats från vår sida dragits att entreprenören inte har ett samband till denna kategori.  

 

5.2 Nätverket  
Alla intervjuade entreprenörer har på något sätt använt sig av ett nätverk. Precis som Burt 

menar är nätverket ett viktigt redskap för samtliga entreprenörer, men enligt oss har dock ent-

reprenörerna använt sitt nätverk i den mån som krävts i deras bransch. Vi har konstaterat att 

entreprenörerna har vunnit konkurrensfördelar samt vinstmöjligheter genom att ingå i ett nät-

verk. Figur 4 nedan visar vår tolkning av användandet av nätverket hos entreprenörerna. 

 

 
 Figur 4. Egen bearbetning. 

5.2.1 Gammalt kontaktnät 

Entreprenören Klingmalm menar att det är viktigt att inte se skillnad på kund och kund, då 

nya och gamla relationer bör vårdas och värnas om på samma sätt. Wickham menar att lik-

värdighet och anpassning i samband med kontaktsbemötande är betydande för entreprenören. 

Stöd, tillit och förtroende är andra faktorer som har betydelse och därav anser vi att det gamla 

nätverket med dessa faktorer är till fördel för entreprenören. Klingmalm har skapat sig ett 
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kontaktnät genom att dra nytta av sitt gamla nätverk, vilket han har byggt upp under hela sin 

karriärtid. Enligt oss har det gamla nätverket varit avgörande för honom i den mån att han har 

kunnat bygga upp nya kundrelationer utifrån den. Även entreprenören Lundkvist utnyttjade 

sitt gamla nätverk när han skulle etablera sitt företag och skapa sig ett bredare nätverk, efter-

som det var en av dessa gamla kontakter som väckte verksamhetens affärsidé. Då entreprenö-

ren Johnsson gärna utbyter idéer med ett fåtal kontakter som han har förtroende till är det 

gamla nätverket betydande för honom. Entreprenören Rodriguez-Leal har också använt sig av 

sitt gamla nätverk när han varit i behov av råd gällande hans utbildningsverksamhet.  

 

När entreprenören använder sig av sina kontakter är det viktigt att de gamla kontakterna upp-

märksammas, då förtroendet mellan aktörerna kan minska om entreprenören sviker dessa.  Ett 

missbrukat förtroende sprids snabbt i ett nätverk, vilket enligt oss kan bidra till en ond cirkel 

för entreprenörens del. Vår uppfattning är att entreprenörerna Klingmalm, Lundkvist, Johns-

son och Rodriguez-Leal har fördelen av att ha ett tidigare nätverk när det kommer till att ska-

pa nya relationer. Om dessa entreprenörer fortsätter att vårda sina relationer med likvärdig-

hetsprincipen anser vi att detta kommer gynna nätverket ytterligare.  

 

5.2.2 Nytt kontaktnät 
Greve menar att nya kontakter är av betydelse i etableringsfasen, vilket enligt oss har stämt 

med många av entreprenörerna. Entreprenören Johnsson berättade att han övertygade fastig-

hetsägare att istappar är ett problem vilket hans produkt kan lösa. Därmed anser vi att fastig-

hetsägarna samt deras acceptans för affärsidén var startpunkten för Johnsson. Vid en ny af-

färsidé är det enligt oss viktigt att finna personer som är i behov av produkten. Eftersom ent-

reprenören Rodriguez-Leal befinner sig i en etableringsfas med sin affärsidé har bland annat 

livsmedelbutiker varit de nya kontakter han har sökt sig till.  

 

Hasselberg och Petersson menar att geografisk närhet är en betydande orsak till att entrepre-

nörerna väljer att nätverka med andra aktörer. Detta stämmer enligt oss överens med entre-

prenören Bergers strategi, då hon väljer att nätverka med grannbutiker. Entreprenören Hed-

lund har även använt sig av geografiskt nära aktörer, då hans kundkrets består av butikerna på 

Erikslund. Enligt oss är lokala relationer mer betydande för de verksamheter, vilka har per-

sonligkontakt med kunder. Exempelvis Bergers position underlättar för hennes kunder då de 

kan gå en mindre sträcka till hennes secondhandbutik då denna ligger i närheten av andra af-

färer. I Hedlunds fall är däremot avståndet inte lika betydande, då reklam enligt oss ändå kan 

skapas på ett område och överföras till ett annat när det ska säljas och marknadsföras.  

 

Som Burt nämner är informationsspridning i ett nätverk en fördel för entreprenören. Detta är 

något vi upptäckt att entreprenörerna Dernelid och Berger har dragit nytta av. Dernelid arbetar 

på KREO och fick därav tillgång till företagets kundkrets, vilket enligt oss gav henne värde-

full information och referenser. Berger i sin tur fick information av sin företagspartner, gäl-

lande behoven hos kunderna i Västerås eftersom Berger själv var nyinflyttad i staden. Denna 

information angående efterfrågan fick Berger att fokusera på exklusiva produkter i lägre pris-

klass. Informationsspridningen märks i Bergers nätverk, då information mellan grannbutiker-

na är av nytta samtidigt som kunderna blir informerande om aktörerna i nätverket.  
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Burt menar att kontakterna i nätverket kan dela ut komplexa arbetsuppgifter. Entreprenören 

Berger utnyttjar information i form av kunskap då hon nätverkar med exempelvis Almi och 

Nyföretagarcentrum. Genom detta får hon tillgång till kunskap som hon själv inte besitter. 

Greve menar att nya kontakter kan bidra med fördelar för entreprenören. Greves påstående 

kan appliceras till att entreprenören Lundkvist fick anställa en revisor som skulle sköta företa-

gets redovisning. Dock kände Lundkvist denna revisor sedan tidigare, men det var inte förrän 

nu som han kunde använda hennes kompetens.   

 

Hasselberg och Petersson menar att en entreprenör är en specialist på att välja vilka aktörer 

som gynnar dennes verksamhetsutveckling. Burt menar att entreprenören ofta skapar relatio-

ner med människor som har sociala likheter med sig själv, vilket entreprenören Klingmalm 

gjorde när han bestämde sig för att gå en intensivkurs i golf. Detsamma gäller entreprenören 

Dernelid, då hon utnyttjar Facebook och Twitter där aktörer med liknande intressen kan 

kommunicera och skapa relationer sinsemellan. Enligt oss är Klingmalms och Dernelids stra-

tegi om att nätverka med aktörer med liknande intressen till fördel eftersom det är enklare att 

skapa kontakt med dessa personer på grund av dessa gemensamma eller liknande intressen.  

 

Wickhams idé om att relationer i nätverket inte alltid grundas på likheter kan relateras till ent-

reprenören Klingmalm. Detta för att han nämnde att en entreprenör bör vårda sitt goda rykte, 

då tillit enligt honom tar lång tid att skapa. Enligt honom bör därav alla kunder behandlas med 

samma respekt vilket vi kan relatera till, då det enligt oss är respekten till dessa aktörer som 

gör likhetsaspekten mindre betydlig. Ändå håller vi med Wickham angående olikheter i nät-

verket, då exempelvis entreprenören Lundkvist har anställt sin revisor som inte har liknande 

arbetsuppgifter som han själv. Om aktörerna har sociala likheter är inte av intresse i detta fall, 

då revisorn är anställd och inte entreprenör. Detta för att revisorn skulle kunna ersättas av en 

annan, då relationen mellan dessa aktörer inte påverkar verksamhetens huvudsyfte eller entre-

prenörens idéutveckling.  

 
5.2.3 Central aktör 

Enligt Hasselberg och Petersson är en förutsättning för att ett nätverk ska byggas upp att aktö-

rerna har ett ömsesidigt beroende av varandras varor/tjänster. Att vara en central aktör som 

arbetar med kontakter vilket inte har direktkontakt med varandra är något som Burt anser att 

en nätverksentreprenör gör. Många entreprenörer arbetar därmed med att vårda relationerna i 

nätverket med hjälp av engagemang samt öppenhet. Entreprenörerna Dernelid, Lundkvist, 

Hedlund, samt Berger innefattar enligt oss rollen som en central aktör då de många gånger 

agerar som en spindel i nätet mellan aktörer som inte är direkt kopplade till varandra. I alla 

dessa fall finns det ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna vilket entreprenörerna kontrolle-

rar med sina varor/tjänster. Exempelvis fungerar Berger som en mellanhand för kunden som 

lämnar in varorna i butiken samt den kund som köper den inlämnade varan. Enligt oss är det 

bra av entreprenören att placera sig i en central roll i nätverket då vi anser att de flesta möjlig-

heterna upptäcks där. Detta för att vi menar att det är de icke-redundanta kontakterna vilka 

sprider den centrala aktörens tjänst vidare till andra blivande icke-redundanta kontakter. Alla 
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nämnda entreprenörer inser värdet i att vårda relationer, vilket exempelvis Lundkvist gör ge-

nom att ringa till kunderna och fråga om annat än bara arbetsrelaterade angelägenheter.  

 
5.2.4 Avgörande faktor  

Nätverket är enligt Burt entreprenörens högsta insats, då denna aktivt söker efter värdefulla 

kontakter. Entreprenören Dernelid menar att KREO:s nätverk var avgörande för att hon skulle 

kunna bilda adSteam samt kontaktnätet kring verksamheten. Utan detta stöd anser vi att hon 

inte hade haft verksamheten idag då nätverket är en viktig del i verksamheten. Den värdefulla 

information som hon är beroende av vilket nätverket bidrar med, gör enligt oss kontaktnätet 

till hennes avgörande redskap för entreprenörskapet. Detsamma gäller entreprenören Hedlund 

och hans nätverk på Erikslund. Om de flesta affärer på Erikslund inte hade gillat hans idé, är 

vår uppfattning att ingen annan shoppingcentra i Västerås skulle haft behov av reklam i form 

av LED-skärmar. Detta för att Erikslund är ett stort köpcentrum i Västerås och därmed var det 

enligt oss viktigt för Hedlund att få med dem. Vi anser att den avgörande faktorn för entrepre-

nören Klingmalm var nätverket, tack vare att hans 400 visitkort blev nyckeln till framgången.  

 

5.3 Affärsidén 
Enligt Norrman är affärsidén en kunskap, förmåga eller ett system vilket entreprenören utnytt-

jar för att få en dominerande marknadsposition. Detta redskap stämmer enligt oss överens 

med alla intervjuade entreprenörer, då alla har haft en affärsidé som de har förverkligat men 

betonat i olika grader. Vi anser att affärsidén i de flesta fall är starten i en verksamhets etable-

ringsprocess. I Figur 5 nedan presenteras hur affärsidén har påverkat entreprenörerna. 

 

 

 
Figur 5. Egen bearbetning. 
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5.3.1 Innovativ affärsidé 

Schumpeter talar om entreprenören som en person som bryter gamla mönster genom innova-

tioner. Vi anser att entreprenören Askengren bryter gamla mönster med sin idé genom att han 

ville ändra situationen för andra efter att själv ha blivit irriterad över fulla containers vid åter-

vinningsstationerna. Här syns enligt oss skillnaden på en entreprenör samt en vanlig person, 

då många människor tidigare har lämnat återvinningsstationerna och varit irriterade, medan 

Askengren tog steget vidare och ville skapa förändring. Likt Askengren ville även entreprenö-

rerna Johnsson och Rodriguez-Leal påverka med sina produkter. Johnsson motverkar istappar 

med sin produkt Smältis medan Rodriguez-Leal hjälper personer med sociala samt psykosoci-

ala problem med att få arbete. Rodriguez-Leal relateras till Schumpeters fem innovationer då 

en av dessa är öppnandet av en ny marknad. Han har öppnat en ny arbetsmarknad till personer 

med exempelvis ADHD. Entreprenören Dernelid har också brutit ett mönster i rekryterings-

branschen när hon introducerade användandet av sociala medier, vilket enligt oss stämmer 

överens med en av Schumpeters kombinationer: ny tjänst. Entreprenören Berger har skilt sig 

från andra secondhand butiker genom använda sin unika databas, vilket vi relaterar till ny 

organisering då detta är hela verksamhetens grund. Hon är enligt oss ett bra exempel på en 

aktör som har kommit till en ny marknad och presenterat en redan befintlig affärsidé. Entre-

prenören Lundkvist tillsammans med de andra delägarna har varit innovativa i det mån att de 

har skapat en ny marknad kring kyl/frys utrustning. 

 
5.3.2 Ursprunglig idé 

Den ursprungliga affärsidén enligt Schumpeter har ett samband med drivkrafterna hos entre-

prenören. Skaparglädjen är en av drivkrafterna som han nämner och detta relateras enligt oss 

till den samhällsnytta som entreprenörerna Askengren, Johnsson och Rodriguez-Leal vill 

uppnå. Entreprenören Dernelids dröm om att starta eget har istället varit en avgörande motiva-

tionsfaktor för henne, vilket vi anser stämmer överens med att entreprenören vill skapa sig ett 

eget kungarike som denne själv har kontroll över. Enligt oss finns det skillnader på drivkrafter 

då Askengren, Johnsson och Rodriguez-Leal driver sina verksamheter med syftet att hjälpa 

andra, medan Dernelid istället lockades av egenföretagande. Motivationsfaktorn, att erövra 

marknaden samt att vinna en del av konsumenterna stämmer enligt oss in på von Mises teori 

om en vinstdrivande entreprenör. Denna drivkraft kan enligt oss relateras till entreprenören 

Hedlund som intresserade sig för eget företagande på grund av vinstmöjligheterna. Han såg 

därmed möjligheten med reklam via LED-skärmar då att priset på dessa sänktes betydligt.  

 
5.3.3 Ändrat idén under tiden 

Entreprenörer kan tvingas ändra sin ursprungliga affärsidé då den inte stämmer överens med 

marknadsefterfrågan. Därmed menar Wickham att strategier är av betydelse, då den måste 

stämma överens med affärsidén. Entreprenören Bergers affärsidé ändrades när hon kom i kon-

takt med Österberg, då informationen om kundernas behov i Västerås inte riktigt kunde relate-

ras till den ursprungliga idén. Entreprenören Dernelid har i sin tur ett brett verksamhetsområ-

de som täcker all social media och därför är inte hennes affärsidé lika specifik som de andra 

entreprenörernas. Därav formar hon idén efter de behov som för tillfället finns på marknaden. 

Även entreprenören Lundkvist har ändrat den ursprungliga affärsidén då de sker skiftningar 

på livsmedelsmarknaden, exempelvis då ny produkt inte passar i en befintlig kyl/frys. 
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5.3.4 Avgörande faktor 

Entreprenörerna Lundkvist, Askengren och Rodriguez-Leal har enligt oss affärsidén som den 

avgörande faktorn för sina verksamheter. Schumpeter menar att innovationer definierar entre-

prenören och detta anser vi stämmer överens med dessa nämnda entreprenörer. Vi anser att 

det är väldigt innovativt att komma på en lösning i en konservativ bransch som 

kyl/frysbranschen är enligt Lundkvist. Likaså har Askengren varit innovativ i sitt tänk med 

både sin SMS-tjänst samt den smartphone relaterade tjänsten. Att den informationen som fö-

retaget får från kunden hjälper företaget att förbättra skicket vid återvinningsstationerna känns 

självklart enligt oss, men ändå har ingen annan tidigare har kommit på denna tjänst vilket gör 

den unik. Rodriguez-Leal är enligt oss innovativ då han inte bara såg problemet hos de utsatta 

personerna när dessa ofta nekas arbete på arbetsmarknaden. Han kombinerade sin utbild-

ningsverksamhet angående denna fråga med att faktiskt agera genom att skapa Pastaprinsarna, 

då enklare arbetsuppgifter kan erbjudas för dessa personer. 

 

Enligt von Mises ska affärsidén överstämma med kundernas efterfrågan för att generera i 

vinst. Därmed anser vi att entreprenören Lundkvists produkter, vilka redan har genererat i 

vinst, troligen kommer att fortsätta med detta då livsmedelsbranschen enligt Lundkvist inte 

påverkas av exempelvis konjunkturer. Mat kommer alltid att vara ett primärt behov samtidigt 

som sortimenten ständigt breddas och därav kommer marknadsföring kring livsmedel bli allt 

viktigare för grossisterna samt affärerna. Detta bidrar till att NCS tjänster kommer att bestå 

eftersom deras syfte går ut på att nischa den kyl/frys som produkterna förvaras i.  

 

5.4 Timingen 
Wickham menar att timing är ett viktigt redskap för entreprenören när det gäller att lansera 

produkter. Figur 6 nedan visar på vilket sätt de intervjuade entreprenörerna har påverkats av 

timingen.  

 

 
Figur 6. Egen bearbetning. 
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5.4.1 Påverkad av timing 

Enligt Albert måste produkter anpassas till den plats eller marknad var behovet finns och detta 

kan associeras till entreprenörerna Hedlund och Berger som insåg att deras verksamheter 

skulle kunna fylla ut behovet som finns på marknaden. Vi anser däremot att entreprenörerna 

Askengren och Johnsson har skapat en efterfrågan till sin produkt eftersom deras mål har varit 

att de vill vara först på marknaden. Därför har det varit viktigt att de har prioriterat de uppgif-

ter som har legat till grund kring verksamheten, likt det som Wickham menar. 

 

Murphy och Coombes förespråkar olika faktorer som styr hur mobiliseringen påverkas av 

timing. Vår uppfattning är att entreprenören Berger relateras till den miljömässiga aspekten 

genom att hon tänker på miljön och har viljan att återanvända. Som tidigare nämnt menar hon 

att människor har blivit miljömedvetna och därför ligger hennes affärsidé rätt i tiden. Entre-

prenörerna Askengren, Johnsson och Rodriguez-Leal arbetar med samhällsansvar och därför 

påverkas deras entreprenörskap av den sociala aspekten som samhället har värderat. Därmed 

är deras timing god, då samhället har uppmärksammat socialt entreprenörskap. 

 
5.4.2 Planerad timing 

Eftersom rätt timing är viktigt handlar den även om att timingen kan planeras, menar Wick-

ham. Entreprenören Dernelids tjänst lanserades när hon hade undersökt marknaden och identi-

fierat vilka behov som fanns. I och med detta startade hon upp sin verksamhet och därför an-

ser vi att hon planerade in sin timing för verksamheten. Även Entreprenören Berger har plane-

rat in sin timing, då hon såg en ökning av miljötänket på marknaden. Armstrong och Léves-

que menar att entreprenörer kan dra nytta av en redan existerade produkt, vilket entreprenö-

rerna Klingmalm och Lundkvist gör enligt oss. De båda har tidigare kunskaper samt erfaren-

heter inom den bransch som deras produkt innefattar. Enligt oss har både Klingmalm och 

Lundkvist inväntat rätt tidpunkt för att lansera sin produkt, då de inom den perioden såg möj-

ligheten. Burt menar att rätt timing kan bidra till konkurrensfördelar och detta märks av i de 

produkter som Lundkvists erbjuder. Lundkvist menar att timingen kan relateras samman med 

när en tidigare kund till honom berättade om sitt behov. Tack vare detta fick Lundkvist möj-

ligheten att utveckla produkter som skulle tillgodose kunden med det denne efterfrågade. 

 
5.4.3 Lyckats vid annan tidpunkt 

De entreprenörer som enligt oss hade kunnat lyckas vid andra tidpunkter är Dernelid, Askeng-

ren, Hedlund samt Rodriguez-Leal. Deras verksamheter har bidragit med något som inte tidi-

gare funnits på marknaden. Även om Hedlunds LED-skärmar med reklam finns i andra städer 

än i Västerås, menar vi att hans idé ändå är innovativ då han valde rätt tidpunkt att etablera 

produkten precis som Markides och Geroskis förespråkar angående Företag1 och Företag2. 

Däremot anser vi att om han inte hade lyckats med denna produkt vid denna tidpunkt, hade 

han fortfarande kunnat bli entreprenör med en annan affärsidé tack vare sitt starka affärssinne. 

Med andra ord är vår uppfattning att timingen var betydande för att Hedlund och hans kollega 

skulle kunna etablera denna specifika affärsidé i Västerås.   
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5.4.4 Avgörande faktor 

Enligt oss har entreprenörerna Johnsson och Berger haft timingen som den avgörande faktorn, 

då dessa själva påstår att timingen har legat till grund när de etablerade sin affärsidé. Johns-

sons produkt är anpassad för vintern eftersom den ska förhindra att fler olyckor sker i form av 

istappsbildning. Detta samhällsansvar vilket Johnsson bidrog med understryks av Burt som 

menar att timingen bidrar till konkurrensfördelar som vi anser Johnsson utnyttjat. Enligt oss 

kommer hans samhällsansvar bidra till att fler personer inser att åtgärder behövs för att för-

bättra samhället, likt entreprenören Askengrens insats. Dessa konkurrensfördelar kommer 

alltså inte att bli till någon nackdel för Johnsson eftersom dessa entreprenörer som tar sam-

hällsansvar vill hjälpa till och inte konkurrera med varandra. Armstrong och Lévesque menar 

att timingen är en betydande faktor som bör iakttas av entreprenören då denna har ett viktigt 

samband till lönsamheten hos ett företag. Dock stämmer inte detta enligt oss med de nyligen 

nämnda entreprenörerna, då deras främsta avsikt med produkten är att bidra med samhällsnyt-

ta, istället för egen lönsamhet. Entreprenören Berger menar precis som Murphy och Coombes 

att timingen är av betydelse då hon inte tror att hon hade lyckats lika bra vid en annan tid-

punkt. Även Albert menar att det är av stor vikt att etablera sin verksamhet där behovet finns 

och inte på något annat ställe. Enligt oss har Berger utnyttjat detta, då hon fick hjälp av sin 

kollega Österberg som kände till staden Västerås samt behovet som finns där. 

 

5.5 Motiveringarna till valen av entreprenörer 
Eftersom externa verksamheter har valt ut entreprenör till denna studie ansåg vi att det var 

intressant att se om det fanns likheter eller samband mellan dessa motiveringar. Efter en 

sammanställning av denna information upptäcktes endast tre samband utifrån 15 nämnda 

egenskaper eller personlighetsdrag. 

 

Shabas motivering av Johnsson relateras till innovationer. Motiveringen till Rodriguez-Leal 

har ett samband till personligheten, då han anses enligt Shaba vara en drivkraftig person med 

goda idéer. Löfgren valde Dernelid på grund av hennes envisa personlighet. Att hon är egen-

företagare och nätverkar för att få information är andra faktorer som Löfgren nämner. 

Askengren valdes utifrån att hans affärsidé är relaterad till samhällsnytta. Persson relaterar 

båda utvalda entreprenörer med ett sinne för affärer i samband med bra produkter. Båda ent-

reprenörerna är till egenskap duktiga samt har framåtsträvande personligheter. Motiveringen 

till valet av Klingmalm relaterade From till en social personlighet. Hon menade att Kling-

malm besitter egenskapen som en stark karaktär med en lång yrkeserfarenhet. From valde 

Berger eftersom hon hade både en innovation samt en god affärsidé.  

 

Trots att dessa tre samband (innovation, nätverk, affärsidé) av motiveringar har funnits är de-

finitionerna av entreprenörerna i princip icke identiska. Detta på grund av att entreprenörerna 

inte till fullo kan liknas vid en annan entreprenör. Därmed anser inte vi att en individs person-

lighet bör vara avgörande för entreprenörskap. En person som exempelvis inte är social kan 

anställa eller utnyttja en sådan aktör utifrån sitt nätverk. På detta sätt kan denna aktör fylla den 

egenskap eller den personligheten som entreprenören själv inte besitter.   
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6 Slutsatser 

 
Kapitlet besvarar studiens frågeställning samt presenterar allmänna slutsatser angående nät-

verket, affärsidén samt timingen. Slutligen framställs även en slutsats angående entreprenö-

rernas personligheter för att styrka problemformuleringen. 

 

6.1 Sammanställd matris 
Resultatet av frågeställningen för studien visas i Figur 7 nedan. Denna besvarar därmed; Hur 

och i vilken grad har nätverket, affärsidén samt timingen varit avgörande för de intervjuade 

entreprenörerna. Matrisen visar hur faktorernas betydelse har rangordnats i numerisk ordning 

för varje entreprenör, där 1 har störst betydelse.  

 

 
Figur 7. Egen bearbetning. 

 

Entreprenörerna Dernelid, Hedlund och Klingmalm har inte främst haft en innovativ affärsidé, 

men har lyckats tack vare ett effektivt nätverkande. Ett samband mellan dessa entreprenörer är 

att de är de är aktiva inom tjänstesektorn. Entreprenörerna Rodriguez-Leal, Askengren, Lund-

kvist har istället haft en innovativ affärsidé och har funnit ett behov att tillgodose på markna-

den. Då livsmedelsbranschen är en primärfaktor för människor är inte timingen lika viktigt för 

Lundkvist i jämförelse med Rodriguez-Leal och Askengren som arbetar med samhällsnytta. 

På grund av den innovativa affärsidén har inte nätverket och timingen haft lika stor betydelse 

för de två sistnämnda entreprenörerna. För entreprenörerna Johnsson och Berger har timingen 

störst betydelse eftersom deras affärsidéer baseras på sociala- och miljöfrågor, vilket upp-

märksammas i samhället idag.  

6.2 Nätverket 
I samband med att alla entreprenörer, mer eller mindre, utnyttjar nätverket uppstår slutsatsen 

kring att stödverksamheter, såsom Arbetsförmedlingen, bör uppmärksamma de blivande ent-

reprenörerna om nätverkets betydelse. Ingen blivande entreprenör har heller kompetensen 

eller tiden till att klara av alla uppgifter som en verksamhet kräver på egen hand. Därav bör 

alla blivande entreprenörer inse värdet i vad ett nätverk bidrar med, vilket exempelvis är kun-

skapsutbyte i samband med de komplexa uppgifter vilka entreprenören själv inte klarar av. 
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Entreprenörer drar även nytta av att agera som den centrala länken mellan aktörer vilka har ett 

ömsesidigt beroende av varandra. Därmed är slutsatsen att entreprenörer bör vårda relationer-

na och visa engagemang, för att aktörernas intresse inte ska slockna. I samband med detta 

sprids den centrala aktörens goda rykte vidare, vilket ökar entreprenörens möjligheter. 

 

Ett gammalt kontaktnät som redan är bekant med marknaden kan bidra med information och 

därigenom väcka affärsidén hos den blivande entreprenören. Även de nya kontakterna är nöd-

vändiga för entreprenören, då dessa ofta består av kunder, anställda samt externa aktörer. 

Slutsatsen blir därav att alla kontakter är värdefulla för den blivande entreprenören, när denne 

ska söka sig till olika former av stöd och råd, kunskapsutbyte, marknadsinformation samt nya 

kunder som ska övertygas av dennes affärsidé.  

 

De sociala likheterna är av mindre betydelse när aktörerna har en säljare/kund-relation eller 

relation med aktörer, vilka anställts för att utgöra mer komplexa uppgifter. Slutsatsen är att 

dessa relationer är mer anpassningsbara och kan vårdas mer ytligt, eftersom entreprenören 

inte har lika intensiv arbetsrelation till dessa aktörer. En entreprenör är inte heller lika beroen-

de av en aktör som är enkel att ersätta, exempelvis en revisor. En andra slutsats inom detta är 

att de sociala likheterna är viktigare med aktörer med likvärdiga mål och gemensamma intres-

sen, exempelvis relationen mellan två affärspartners. 

 

6.3 Affärsidén 
När det finns en marknad som efterfrågar en viss produkt är det enklare att generera vinst.  En 

affärsidé som ingen tidigare hört talas om måste därför arbeta betydligt mer med att introdu-

cera produkten till eventuella kunder. Därmed kan inte entreprenörer med en helt ny affärsidé 

alltid ta ut lön vid verksamhetens början. Genom detta kan slutsatsen dras att affärsidén måste 

överensstämma med en viss efterfrågan på marknaden för att generera i vinst. Med andra ord 

kan en innovativ affärsidé misslyckas om ingen efterfrågan existerar.   

 

Det spelar egentligen ingen roll vad som driver entreprenören, utan det viktiga är att entrepre-

nörens energi riktas till att ständigt vilja utveckla sig själv samt sin verksamhet. Hos vissa 

entreprenörer är drivkraften att hjälpa andra genom att bidra med samhällsnytta. I dessa fall är 

vinsten endast viktig i den mån att verksamheten ska kunna fortskrida än egen vinning för 

entreprenören. Därmed dras slutsatsen att vinsten inte alltid behöver generera i finansiellt ka-

pital för de entreprenörer som arbetar med socialt entreprenörskap.  

 

Många entreprenörer har tvingats ändra sin ursprungliga affärsidé. Därför kan det konstateras 

att en affärsidé ofta anpassas till den efterfrågan som företaget möts av vid en specifik tid-

punkt, exempelvis vid lågkonjunkturer. Slutsatsen är därav att entreprenörer bör vara flexibla, 

då denna flexibilitet skiljer dem från andra vilka i svårare tider bär risken att går i konkurs.  

 

En slutsats som har fastställts är att blivande entreprenörer som saknar en affärsidé eller har 

en idé som inte är innovativ ändå kan bli framgångsrika, trots att forskare såsom von Mises 

påstår det motsatta. Som tidigare nämnt kan nätverket eller timingen vara en mer bärande fak-

tor för framgången för den enskilde entreprenören. 
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6.4 Timingen 
Att bli påverkad av timingen i ett entreprenörskap kan tolkas från två perspektiv. Det ena per-

spektivet beskriver att det finns ett behov av en produkt på marknaden och att blivande entre-

prenörer kan uppfylla behovet. Det andra perspektivet beskriver en ny produkt som inte finns, 

vilket möjliggör att produkten kan lanseras på skilda ställen där en efterfrågan kan skapas. 

Därmed kan slutsatsen dras att entreprenörer med innovativa produkter, som inte redan finns 

på marknaden, kan etablera sig genom att skapa sig en efterfrågan. Samtidigt som entreprenö-

rer som inte har en innovativ affärsidé får anpassa sin produkt till marknaden. 

 

Har entreprenören goda kunskaper inom sitt verksamhetsområde, kan slutsatsen dras att med 

hjälp av denna goda kunskap är det enklare att invänta rätt timing för att etablera sin produkt. 

Därmed kan även de entreprenörer som har de rätta kunskaperna lyckas vid andra tillfällen, då 

de kan anpassa sin produkt till en mer passande tidpunkt som exempelvis skulle kunna inne-

bära en högre lönsamhet.  

 

Entreprenörer som har planerat in sin etablering eller har påverkats av samhället har många 

gånger timingen som den avgörande faktorn. Slutsatsen är därav att vissa entreprenörer har 

anpassat sin produkt efter behovet på marknaden eller till de omgivningsfaktorer som samhäl-

let ställs inför vid en den specifika tidpunkten. Båda tillfällena ger fördelar då människor på-

verkas av det som sker i omgivningen. 

6.5 Definition av entreprenörerna  
Den varierade uppfattningen om entreprenörens definition, vilken de externa verksamheterna 

har bidragit med, stärker studiens problemformulering. I denna nämns att det är osannolikt att 

den rätta personligheten för entreprenören någonsin kommer att fastställas. Därav är studiens 

slutgiltiga slutsats att blivande entreprenörer, stödverksamheter samt framtida forskare bör i 

allt mindre grad fokusera på personlighetsfrågor. Detta på grund av att denna fråga kan för-

hindra att entreprenörskap förverkligas i många fall, eftersom samhällets syn på entreprenörs-

kap förvirrar många människor. Denna studie konstaterar att en person som har nätverket, 

affärsidén eller timingen faktiskt kan bli en entreprenör. Därmed bör en sann entreprenör inte 

uppfatta sin personlighet som ett hinder, utan borde istället se möjligheterna med de tre ovan 

nämnda faktorerna som är minst lika viktiga inom entreprenörskapet. 

 

6.6 Slutdiskussion 
En avslutande diskussion som vi vill föra vidare är att forskning inom entreprenörskap är en 

komplex fråga och därav finns det inga direkta riktlinjer för ämnesområdet. Entreprenörens 

personlighet är ett bra exempel på en fråga som troligen aldrig kommer att lösas och som 

samtidigt visar hur omfattande svar denna forskningsgren ofta leder till. Vår studie inriktar sig 

därav på redskap som entreprenören använder sig av, vilket påvisar ännu en gren utöver per-

sonligheten. Även resultatet av denna studie har visat på skilda svar när de kommer till an-

vändandet av de olika faktorerna. Därmed anser vi att denna studie har bidragit till intressanta 

diskussioner om fortsatt forskning angående entreprenörskapets möjligheter.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Intervju med Sasan Shaba, 2011-10-26 

 
1. Hur länge har idélabbet funnits? 

 
2. Vad är syftet med verksamheten? 

 
3. Vad hjälper ni till med vid idéer? 

 
4. Vilka verksamheter ska vi kontakta efter att ha talat med er?  

 
5. Hjälper ni endast studenter eller hjälper ni även andra aktörer? 

 
6. Erbjuder Idélabb någon finansiering till nystartade företag? 

 
7. Vad skiljer det i att starta eget utan eller med er hjälp? 

 
8. Vet du någon som har blivit framgångsrik med hjälp av er och/eller någon som startat 

eget som vi eventuellt skulle kunna prata med och intervjua? 
 

9. Finns det idéer som ni sorterar bort? Ex. om ni själva anser att idén inte är bra. 

 
 
Följd frågor angående val av entreprenörer skickades via mejl, 2011-11-17 

 
Hej Sasan, 
Vi var och pratade med dig för någon vecka sedan angående ämne till vår c-uppsats. Det vi 
pratade om då var om hur ett företag startas upp. Syftet med vår studie är nu istället att be-
skriva faktorer vilka gynnar entreprenörskap. Vi ska klargöra hur faktorer såsom ett nätverk, 
en affärsidé samt rätt timing är likvärdig i förhållande till entreprenörernas personlighet.  
 
Skulle du kunna peka ut en eller två entreprenörer till oss? 
Vi skulle även uppskatta en motivering till valet från din sida. 
 
Mvh 
Mathias, Jenna och Jenny 

 
 

  



 

 

Bilaga 2 
 
Intervju med Annika Löfgren, 2011-11-21 

 

1. Berätta lite kort om KREO och dess verksamhet. 

 

2. Vad enligt dig definierar en entreprenör? 

 

3. Varför valde du just denna entreprenör? 

 

4. Vilka utmärkande faktorer fastnade ni för?  

 

5. Vi har valt att plocka bort personlighets aspekter ur vår studie, ändå är detta en fråga 

som många är intresserade av. Tycker du att personligheten är viktig i fråga om en 

person kommer att lyckas som entreprenör? vilka andra faktorer är betydelsefulla? 

 

6. Vilken var den viktigaste faktorn (gärna inom nätverk, affärsidé, timing) för att  denna 

person lyckades att bli en entreprenör enligt dig? 

 

7. Anser du att entreprenörer är en viktig del i samhällets tillväxt? Om ja, hur? 

 

8. Varför är det viktigt att stötta och utveckla entreprenörskapet i Sverige? 

 

9. På vilket sätt anser du att timing är viktigt i frågan om entreprenörskap? 

  



 

 

Bilaga 3  
 
Mejl till Bo Persson samt Nina From. 

 
Hej Bo, 
 
Vi är tre studenter från Mälardalens Högskola som skriver vår c-uppsats. Vi har valt att inrikta 
vår studie på entreprenörskap där vi ska studera olika faktorer som hjälper entreprenören att 
utvecklas, ex ett brett nätverk, en stark affärsidé och rätt timing. Därmed skulle vi behöva 
komma i kontakt med några entreprenörer som använt sig av någon av dessa faktorer för att 
lyckats på marknaden. 
 
Vi vet att Almi arbetar med både finansering och rådgivning till personer som vill starta före-
tag. Sasan Shaba på Idélabb här på Mälardalens Högskola har rekommenderat oss att ta kon-
takt med er på Almi för att hitta dessa entreprenörer. Skulle du kunna tipsa oss om en eller två 
entreprenörer som du anser är framgångsrika entreprenörer som skulle kunna ha tid för en 
intervju med oss?  
 
Vi skulle även uppskatta en motivering till valet av entreprenörer från din sida!  
 
Mvh 
Mathias, Jenna och Jenny 
 

 
 
Hej Nina, 
 
Vi är tre studenter från Mälardalens Högskola som skriver vår c-uppsats. Vi har valt att inrikta 
vår studie på entreprenörskap där vi ska studera olika faktorer som hjälper entreprenören att 
utvecklas, ex ett brett nätverk, en stark affärsidé och rätt timing. Därmed skulle vi behöva 
komma i kontakt med några entreprenörer som använt sig av någon av dessa faktorer för att 
lyckats på marknaden.  
 
Vi vet att Arbetsförmedligen arbetar med rådgivning samt hjälp i arbetsrelaterade frågor till 
personer som är arbetslösa eller av annan anledning söker information om arbetsmarknaden. 
Sasan Shaba på Idélabb här på Mälardalens Högskola har rekommenderat oss att ta kontakt 
med er på Arbetsförmedlingen för att hitta dessa entreprenörer. Skulle ni kunna tipsa oss om 
en eller två entreprenörer som du anser är framgångsrika entreprenörer som skulle kunna ha 
tid för en intervju med oss? 
 
Vi skulle även uppskatta en motivering till valet av entreprenörer från din sida!  
 
Mvh, 
Mathias, Jenna och Jenny 
  



 

 

Bilaga 4 
 
Intervju med entreprenörerna 

 

1. Berätta lite kort om din verksamhet och entreprenörskapet kring den. 

 

2. Vad enligt dig definierar en entreprenör? 

 

3. Tycker du att personligheten är viktig för en entreprenör? 

 

4. Vilka utmärkande faktorer tycker du är viktiga hos en entreprenör? 

 

5. Hur ser ditt kontaktnät ut? 

 

6. Hur skapade du dig detta nätverk? 

 

7. På vilket sätt drar du nytta av dessa kontakter? 

 

8. Består ditt nätverk av kontakter som inte är direkt kopplade till dig och din verksam-

het? 

 

9. Är du ibland den centrala länken mellan två kontakter i ditt nätverk? 

 

10. Skulle du ha lyckats lika bra utan detta nätverk? Skulle exempelvis idén ha räckt. Mo-

tivera. 

 

11. Vad var din ursprungliga affärsidé? 

 

12. På vilket sätt ändrades din affärsidé under processens gång? 

 

13. På vilket sätt är din affärsidé innovativ? 

 

14. Anser du att affärsidén var den viktigaste faktorn för din framgång? om nej, vad iså-

fall? 

 

15. Hur tror du att timingen har påverkat dig som entreprenör? 

 

16. Om du hade påbörjat din verksamhet vid en annan tidpunkt, på vilket sätt tror du att 

detta hade påverkat utfallet? 

 

 
 


