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Förord 

Vi vill tacka de organisationer och entreprenörer som ställt upp på att bli intervjuade till denna 
studie. Utan deras öppenhet och ärlighet hade vi inte kunnat få en inblick i området. 

Vi vill även tacka näringslivsavdelningen som visat sitt stöd för vår studie. De har ställt sig 
positiva till att i framtiden överväga de förslag vi kommit fram till.  
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Fem nyckelord: 
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Syfte:  
Studiens syfte är att förstå de stödfunktioner som Lunds kommun erbjuder för att främja 
entreprenörskap samt bidra med förbättringsförslag till dessa som baseras på studiens empiri 
och valda teori. Det är viktigt att veta att vi önskar förstå, inte förklara, studiens 
problemområde. 
 
Metod: 
Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv synvinkel då vi önskar fokusera 
på så kallade mjuka variabler. Primärdata har insamlats genom semistandardiserade intervjuer 
och sekundärdata är hämtad från litteratur, artiklar, rapporter och hemsidor.  
 
Teoretiska perspektiv: 
Studien använder sig av teori inom ämnet entreprenörskap med fokus på entreprenörer och 
dess egenskaper samt de förutsättningar som finns för entreprenörskap.  
 
Empiri: 
Studien har sammanlagt nio intervjuobjekt fördelat på sex organisationer och tre 
entreprenörer. Intervjuerna var semistandardiserade och utgick ifrån en intervjumall som 
innehöll följande tre kategorier: om organisationen/entreprenören, entreprenörskap i Lund och 
framtiden gällande entreprenörskap i Lund. 
 
Resultat: 
De stödorganisationer och entreprenörer som vi har intervjuat har en positiv bild gällande 
entreprenöriellt klimat i Lund. Framtidstron är god hos dessa. De inser att entreprenörskap har 
en betydande roll i samhället. Att det finns flera förbättringsmöjligheter hos stödfunktioner 
visade samtliga intervjuobjekt medvetenhet om. Studien har bidragit med flera 
förbättringsförslag till Lunds kommun.  
  



	  
	  

Abstract 
 
Title: 
A study regarding support functions for entrepreneurs in Lund 
 
Seminar date: 
2012-01-11 
 
Course: 
FEKH95 Business Administration: Degree Project undergraduate level, 15 university credit 
Points 
 
Authors: 
Thereze Grabowska, Adela Vrana och Marcus Holgersson 
 
Advisor/s: 
Ragnar Ahlström Söderling 
 
Key words: 
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Purpose: 
The purpose of this study is to grasp the support functions that Lund municipality offers to 
facilitate entrepreneurship and by combining theories and empirical results present 
suggestions for improvement. Important to keep in mind is that we wish to understand, not 
explain, the problem area of this study. 
 
Methodology: 
Since we wish to get an in-depth understanding we have chosen a qualitative research method 
with inductive logic. Our primary data is collected through semi-standardized interviews and 
our secondary data includes literature, earlier studies and information from websites. 

Theoretical perspectives: 
The theories used in this study are within the area of entrepreneurship and focus on the 
entrepreneurs, their characteristics and preconditions for entrepreneurship. 
 
 
Empirical foundation: 
This study includes nine interviewees of which six represent different organizations and three 
are entrepreneurs. The interviews were semi-standardized and executed via a template that 
was divided in following three categories: About the organization/entrepreneur, 
entrepreneurship in Lund and the future regarding entrepreneurship in Lund. 
 
Conclusions: 
The organizations and entrepreneurs in our interviews have conveyed a positive impression of 
the entrepreneurial climate in Lund. Future prospects are favorable. They are all convinced 
that entrepreneurship plays an important role in the society. All interviewees are aware of that 
existing support functions have potential for improvement. This study has provided Lund 
municipality with various suggestions for improvement. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Entreprenörskap är ett komplext fenomen. Landström och Löwegren (2009) menar att det är 

många faktorer som påverkar hur många företag som etableras och möjligheterna att starta 

företag. Enligt Björkman (2009) kan den geografiska hemvisten vara avgörande för 

entreprenörens förutsättningar för att lyckas. Han framhäver att konkurrens mellan olika 

regioner för att locka entreprenörer oftast är positivt. Tillväxt är gynnsamt för att nå god 

sysselsättning i en region. En växande region lockar till sig välutbildad arbetskraft, andra 

företag och forskningsresurser. Björkman menar att stat, kommun, universitet och företag är 

några utav de aktörer som är med och skapar förutsättningar för regional utveckling.  

Lunds kommun positionerar sig själva som ett internationellt ledande centrum för nyskapande 

forskning och industri. De ser positivt på stadens entreprenöriella framtid (Lunds kommun, 

2011, nr 1). Staden är välkänd för sitt universitet och välutvecklade forskningspark, IDEON 

Science Park (Bengtsson, 2006). Det råder delade uppfattningar om vilken funktion 

entreprenörer har i en ekonomi men tack vare deras förmåga att kommersialisera ny kunskap 

blir dem en tänkbar länk mellan forskning och tillväxt (Braunerhjelm, 2007). 

Näringslivsavdelningen på Lunds kommun har som beting att arbeta för ökad tillväxt genom 

en samlad satsning inom kommun, utbildning, näringsliv och forskning (Lunds kommun, 

2011, nr 2). 

I vår studie önskar vi skapa större förståelse för vilken påverkan de stödfunktioner 

Näringslivsavdelningen på Lunds kommun rekommenderar har för entreprenörskap och dess 

utveckling. Vi försöker förstå förutsättningar för entreprenörskap genom att få en uppfattning 

om (a) den miljö i vilken entreprenörskapet utvecklas, (b) individen bakom företagandet – 

entreprenören, (c) de resurser som behövs för att etablera nya företag samt (d) förstå 

företagsetableringen som en process (Landström och Löwegren, 2009, s. 39). Detta synsätt 

baseras på teori i enlighet med Gartner (1985) i Landström och Löwegren (2009). Med 

utgångspunkt från det ovan nämnda synsättet önskar vi skapa en större förståelse för hur 

entreprenörskap utvecklas med fokus på det klimat som entreprenörer verkar i. 
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1.2 Problemdiskussion 

På nationell nivå finns det många olika faktorer som påverkar det entreprenöriella klimatet 

men då entreprenörskap i första hand är ett lokalt fenomen (Braunerhjelm, 2007) ger en 

observation av ett begränsat område en djupare inblick i ämnet. Därför har vi valt att begränsa 

studiens område till Lunds kommun. Lunds kommun har ett flertal stödfunktioner för 

entreprenörer som förmedlas av flera olika aktörer. Vi önskar få en uppfattning om det 

entreprenöriella klimatet i Lund samt de resurser som erbjuds i form av stödfunktioner till 

entreprenörers etablering av företag. Därför kommer studien att behandla de stödfunktioner 

till entreprenörer som går att hitta på Lunds kommuns hemsida. Vårt intresse är att studera om 

klimatet främjar entreprenörskap samt hur stödorganisationer och entreprenörer upplever de 

stödfunktioner som finns idag. Följande frågor kommer vi att ha i åtanke under studiens 

arbetsprocess: 

 

• Vilka stödfunktioner rekommenderar Näringslivsavdelningen på Lunds kommun? 

• Täcker dessa stödfunktioner efterfrågan? 

• Vad har stödorganisationerna för syn på det entreprenöriella klimatet i Lund? 

• Vad har entreprenörerna för syn på det entreprenöriella klimatet i Lund? 

• Finns det något gap och/eller utrymme för förbättring 

 

1.2.1 Problemformulering 

“Hur kan entreprenörers situation i Lund upplevas med utgångspunkt från de stödfunktioner 

Näringslivsavdelningen på Lunds kommun rekommenderar.” 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga de stödfunktioner som Näringslivsavdelningen i Lunds 

kommun rekommenderar för att främja entreprenörskap samt bidra med förbättringsförslag 

till dessa som baseras på studiens empiri och valda teori. Det är viktigt att veta att vi önskar 

förstå, inte förklara, studiens problemområde. 

 

1.4 Avgränsningar 
Lund kommer i denna studie att ses som ett begränsat geografiskt område. 

Lunds kommun kommer att behandlas som en administrativ enhet som erbjuder och 

rekommenderar stödfunktioner till entreprenörer genom sin näringslivsavdelning. 
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Vi har endast valt att studera stödorganisationer och stödfunktioner till entreprenörer som går 

att hitta på Lunds kommuns hemsida under Näringslivsavdelningen. Det finns ett flertal andra 

stödorganisationer och stödfunktioner som erbjuds i Lund. 

Vi har endast intervjuat fyra entreprenörer på grund av studiens begränsade omfattning. Vi 

anser att mångfalden hos valda intervjuobjekt är liten. Dock har dessa entreprenörer valt olika 

vägar under sin resa vilket är intressant för studien. Då entreprenörer består av en heterogen 

grupp hade det varit önskvärt om studien hade en större mångfald hos valda intervjuobjekt.   

Vi kommer att behandla entreprenörer och egenföretagare som samma sak. Detta med stöd 

från Henrekson och Rosenberg (2000) som menar att start av eget företag ofta blir den väg en 

person måste gå för att kunna förverkliga sina entreprenöriella ambitioner. Även (Davidsson 

2006) ger stöd för vår definition då han beskriver entreprenörskap som den process där ett 

nytt marknadserbjudande uppkommer. Något som enligt honom måste ske via ett företag. 

1.5 Begreppsförklaring 

Nedan följer förklaringar på begrepp som förekommer i studien. Förklaringar beskrivs utifrån 

våra egna tolkningar.  

Entreprenör en person som aktivt förverkligar en idé och 

utvecklar sitt företag. Begreppet entreprenör kommer 

att användas synonymt med företagare i denna studie. 

Företagare   en person som driver ett företag. 

 

Inkubator  en plats som ska stödja unga företag genom att flera 

entreprenörer samsas i gemensamma lokaler där de 

får tillgång till viss rådgivning. Detta hjälper 

företagen att bli bärkraftiga och framgångsrika. 

Lund   geografiskt område. 

Lunds kommun  administrativ enhet som erbjuder och rekommenderar 

stödfunktioner till entreprenörer genom sin 

näringslivsavdelning. 
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Näringslivsavdelningen i Lund kommunal verksamhet på Lunds kommun som 

arbetar med näringslivsfrågor och rekommenderar 

stödfunktioner. 

1.6 Disposition 
Första kapitlet innehåller en kort inledning samt information kring arbetets upplägg.  En 

översikt ges genom presentation av problem, syfte och avgränsningar.  

 

Andra kapitlet är ett metodavsnitt som visar på vilket sätt studiens information har samlats in, 

tolkats och analyserats. Betydelsen av källkritik lyfts fram och likaså intervjuernas urval och 

uppbyggnad.  

 

Tredje kapitlet innefattar studiens teori som är uppdelad i fem delar. De första tre delarna 

handlar om entreprenörens egenskaper och förutsättningar, den fjärde delen tar upp 

entreprenörens roll i näringslivet och den femte delen beskriver kommunala stödfunktioner. 

 

Fjärde kapitlet är uppbyggt av primär och sekundär empiri. Den sekundära empirin består av 

två kvantitativa studier. Den primära empirin presenteras genom sammanfattningar av de 

intervjuer som genomförts. 

 

Femte kapitlet är studiens analysdel som har samma uppdelning som teoriavsnittet. Här binds 

teori och empiri ihop och analyseras. 

 

Sjätte kapitlet inkluderar slutsats, reflektioner kring arbetet samt förslag till vidare forskning. 

Detta kapitel visar studiens resultat samt vad som skulle kunna utvecklas. 
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskaplig synvinkel  

Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi som enligt Bell och Brynman (2005) är induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk. Uppsatsen är induktiv i sin syn på förhållandet mellan teori 

och praktik, tolkande genom att vikten främst ligger på hur intervjuobjekten tolkar sin 

omgivning samt konstruktionistisk genom att deras sociala egenskaper och egenskaper blir ett 

resultat av samspelet mellan dem. 

I kvalitativa forskningsstrategier använder man oftast en induktiv synvinkel (Backman, 2009). 

Vårt val av metod var enkelt då vi önskar fokusera mer på så kallade ”mjuka” variabler så 

som åsikter, tankar och idéer och fokusera mindre på kvantitet.  

 

Induktiv forskning är när man genom observation och analys av omständigheter kommer fram 

till slutsatser och eventuellt ny teori (Befring, 1994). Bell och Brynman (2005) argumenterar 

för att ett fåtal forskare verkligen utvecklar nya teorier, medan den stora massan snarare 

kommer med empiriska generaliseringar. Vi har därför med stöd av Lundahl och Skärvad 

(1999) varit noga med att ständigt ifrågasätta och alltid försökt att agera neutralt och objektivt. 

Vårt mål har inte varit att skapa ny teori utan vår förhoppning är att få en tydligare bild av hur 

valda aktörer inom Lund agerar och vilka förutsättningar entreprenörerna upplever att de har, 

med fokus på vad dessa tycker och tänker.  

Lundahl och Skärvad (1999) menar att den problemformulering man väljer att arbeta utifrån 

vid studiens start kan visa sig vara felformulerad vilket kräver att denna måste omformuleras. 

I enlighet med Lundahl och Skärvad har vi under arbetets gång låtit problemformuleringen 

vara öppen och flexibel. Vi har på så sätt låtit arbetsprocessen föra studien framåt. 

 
2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen sker genom grundliga och djupgående undersökningar enligt Bell och 

Bryman (2005). Vi har valt att samla in befintlig teori inom ämnet, statistik, utredningar och 

kvalitativa intervjuer för att skapa en bredd. 

 

Ett problem som kan uppstå i kvalitativ forskning enligt Eneroth (2005) är att man i sitt urval 

inte lyckas fånga tillräckligt stora olikheter i fallen. Vi är medvetna om detta och med stöd 
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från Rienecker och Jörgensen (2008) om att empiri kan vara både ens egen och andras har vi 

kompletterat våra kvalitativa intervjuer med kvantitativa sekundärdata. Vi har valt två 

rapporter som baseras på så kallade surveyundersökningar vilket A. Söderling (2011) 

beskriver som en icke-experimentell vetenskaplig metod vilken består av kartläggande 

frågeundersökningar. 

 

2.2.1 Val av intervjuobjekt  

Vår kvalitativa forskning baseras på empiri i form av intervjuer. Urvalet av organisationer 

baseras på den information som framgår av näringslivsavdelningens hemsida under 

huvudrubriken ”Företag, stöd och rådgivning” och underrubriken ”Starta företag”.  

 

Vi har valt att intervjua följande stödorganisationer som Näringsavdelningen på Lund 

kommun presenterar: 

ALMI Företagspartner i Lund 

Ideon Innovation i Lund 

Lunds kommuns näringslivsavdelning 

Lunds nyföretagarcentrum 

Lunds Stadsbiblioteks företagsservice 

VentureLab i Lund 

 

Vi har valt att intervjua fyra entreprenörer. Tre av dessa har vi fått kontakt med via ett par av 

ovan nämnda stödorganisationer. Den fjärde entreprenören har vi kommit i kontakt med via 

vår utbildning. Utgångspunkt för urval av entreprenörer var att de skulle ha valt olika vägar.  

 

Vi har intervjuat följande entreprenörer: Jens Boman som är aktiv i inkubatorn Ideon 

Innovation, Sven Paulin och Daniel Stenbeck som startat sitt företag via VentureLab samt 

entreprenören Pierre Elzouki som startat flera företag både genom att klara av uppstartsfasen 

på egen hand samt genom hjälp från inkubatorn Ideon Innovation. 

 

2.2.2 Intervjudesign 

Vid första kontakt med respondenterna berättade vi vad syftet med vår uppsats var samt 

presenterade vår preliminära problemställning. Detta gav dem en möjlighet att själva resonera 

kring ifall de var rätt person att besvara våra frågor. Innan vi genomförde intervjuerna 

skickade vi på förhand ut en intervjumall där huvudfrågorna var skrivna i kronologisk följd 
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(se bilaga). Vi har valt att dela in frågorna i tre kategorier: om organisationen/entreprenören, 

entreprenörskap i Lund samt framtiden fällande entreprenörskap i Lund. Detta för att 

underlätta sammanfattningen av intervjuerna. Genom att ställa följdfrågor på respondenternas 

svar lyckades vi även öppna upp för dialog och få deras bedömning av situationen, vilket 

visar på en semistandardiserad intervjuform (Lundahl och Skärvad, 1999). Genomförandet av 

intervjuerna skedde i respondenternas hemmiljö då detta var det mest praktiska alternativet 

men även för att respondenterna skulle känna sig trygga. Vi har valde att spela in intervjuerna 

samtidigt som en eller två av oss antecknade. Detta för att öka chansen att få med all väsentlig 

fakta samt minska risken för feltolkningar. 

 

Organisationerna och entreprenörerna blev tillfrågade om de önskade vara anonyma i 

uppsatsen men då ingen ansåg det nödvändigt har vi valt att publicera både namn och 

organisation vilket vi anser ger ytterligare trovärdighet. 

 

Vid öppna intervjuer måste man vara uppmärksam på den problematiken som finns kring hur 

man bäst sammanställer data som samlats in från intervjuerna (Eneroth, 2005). Vi har valt att 

sammanfatta data från intervjuerna snarast efter genomförd intervju och har aktivt arbetat med 

att hitta kopplingar till lämplig teori inom ämnet.  

 

2.3 Källkritik  

Syftet med vår källkritik är att reda ut valda källors tillförlitlighet vilket styrks av Thurén 

(2009). När man arbetar med en kvalitativ studie argumenterar Lincoln och Guba (1985 och 

1994) i Bell och Bryman (2005) att det är två begrepp man ska ha i åtanke: trovärdighet och 

äkthet. Med hjälp av innebörden av dessa två begrepp önskar vi uppfyllda källkritikens syfte. 

 

Bell och Bryman (2005) delar in trovärdigheten i fyra undernivåer bestående av tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmation. Vid granskning av tillförlitligheten i en studie 

tittar man främst på om forskarna genomfört forskningen efter de regler som finns och att man 

rapporterat resultaten till berörda personer för att få bekräftelse att man uppfattat verkligheten 

på rätt sätt. Vi har valt att arbeta utifrån de standardiserade stegen som används vid kvalitativ 

undersökning som Bell och Bryman presenterar. Detta för att öka tillförlitligheten i vår 

undersökning. Dessa steg är problemformulering, väsentliga intervjuobjekt, väsentlig 

dataanvändning, tolkning av data, begrepp och teoriarbete och slutligen en rapport av våra 

resultat och slutsatser.  Vi har enbart intervjuat 10 personer och således satsat mer på djup än 
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bredd, vilket är kutym i kvalitativa forskningar. Målet är att få fram detaljrika beskrivningar, 

vilket bidrar till en databas genom vilken andra personer sen kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö eller tid. För att förstärka att vår undersökning uppfyller 

kraven om pålitlighet har vi i varje steg funderat över om det finns tillräckligt med sakligt 

stöd för dragen slutsats och om frågorna som problemformuleringen lett fram till har varit 

relevanta. Konfirmation behandlar faktumet att det inte går att vara helt opartisk i forskning. 

Vi har dock varit tydliga med att inte låta våra personliga åsikter inverka på studiens resultat.  

Vi har försökt att vara objektiva och kritiska i våra tolkningar samt enbart gjort tolkningar 

inom studiens teoretiska och empiriska ramar. Äktheten beskriver om man i studien gett en 

korrekt bild och hur detta bidragit till förståelsen hos de som medverkat. Studieobjektens 

potential att förändra och förbättra sin situation täcks även in. Vi argumenterar för att våra 

intervjuer samlat in en tillräckligt stor bas av kvalitativ data, vilket i kombination med utvalda 

kvantitativa studier gör studien legitim. Intervjuobjekten kommer få ta del av våra resultat och 

genom fortlöpande återkoppling kan vår studie få genomslagskraft och äktheten säkerställas 

(Bell och Bryman, 2005). 

 

Med stöd från Lundahl och Skärvad (1999) har vi vid användning av sekundärdata noggrant 

granskat innehållet och varit kritiska till detta. Detta för att utesluta data som vi ansett vara 

vridna, bristfälliga eller baserade på ett tveksamt urval.  Vi har även tagit hänsyn till hur hög 

autenticiteten är och hur lång tid som förflutit sedan materialet sammanställts, detta med stöd 

från Thurén (2009). 
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3. Teori 
 

3.1 Entreprenören 

Entreprenörskap har studerats utifrån olika discipliner vilket har lett till flera uppfattningar av 

vad det är. Likaså är bilden av entreprenören mångtydig och har beskrivits på olika sätt 

genom historien (Landström och Löwegren, 2009). Ursprungligen kommer begreppet 

”entreprenör” från det franska ordet ”entreprendre” som betyder att företa sig och få något 

gjort. Vilken typ av aktivitet man syftar på framgår inte. Nationalencyklopedins definition på 

begreppet ”entreprenör” är ”en person eller ett företag som genomför en entreprenad eller en 

person som t.ex. startar nya företag eller utvecklar nya produkter” (Nationalencyklopedin, 

2011, nr 1). Landström och Löwegren (2009) refererar till Davidsson (2003) som menar att 

entreprenörskap är kopplat till vad som händer på marknaden när entreprenören agerar. 

Marknaden måste drivas framåt för att det ska betraktas som entreprenörskap.  

Att fokusera på att finna entreprenörens egenskaper har idag gett oss god kunskap om vad 

som kännetecknar entreprenören och Landström (2005) menar att det exempelvis har visats 

att individer som har föräldrar som är eller har varit entreprenörer tenderar att själva bli 

entreprenörer. De flesta företag startas av män, individens etniska bakgrund har betydelse för 

dennes vilja att starta företag och individens grad av utbildning samt tidigare erfarenhet av att 

starta företag har positiv effekt. 

En del teori menar att entreprenörer är någonting man föds till. Vilket skulle betyda att 

entreprenörskap beror på medfödda talanger (Bjerke, 2005). Det finns även teori som menar 

att entreprenörskap skapas när kulturella, familjära och affärsmässiga förhållanden är de rätta. 

De anser alltså att yttre förutsättningar påverkar uppkomsten av entreprenörskap. Nedan följer 

några utvalda antaganden hur vida entreprenöriella potentialer är medfödda eller inte.  

Enligt Tidd och Bessant (2007) visar amerikansk forskning att den typiska entreprenörens 

bakgrund och karaktär har stor betydelse för dennes entreprenörskap. Tidd och Bessant anser 

att familjär- och religiös bakgrund, utbildning och arbetserfarenheter samt psykologiska 

faktorer påverkar entreprenöriella färdigheter. De tror även att träning, övning, erfarenheter 

och stöd kan skapa beteenden som gynnar entreprenöriella färdigheter. Det betyder att 

entreprenörskap kan läras in och utvecklas hos människor. Personens personlighet spelar dock 

roll för hur utvecklingen och möjligheterna tas till vara på menar Tidd och Bessant.  
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Bjerke (2005)  anser, efter egna erfarenheter, att i princip vem som helst kan bli entreprenör. 

Enligt Bjerke finns det en entreprenöriell potential hos de flesta människor men den är mer 

eller mindre framträdande. Han menar att det kan finnas psykologiska eller sociologiska skäl 

som gör att potentialen inte framträder. Boyd och Vozikis (1994) i Bjerke (2005) menar att de 

flesta av de entreprenöriella personlighetsdragen inte har visat sig unika för entreprenörer utan 

är lika vanliga hos många framgångsrika individer. Ett personlighetsdrag hos entreprenörer 

som återkommer i de flesta litteratur om entreprenörskap och presenteras av flera forskare är 

riskbenägenhet. Entreprenörers beteende anses vara mer riskfyllt än vanligt. Därför bör de ha 

en viss psykologisk inställning till risk samt de mentala resurserna som krävs för att hantera 

ett misslyckande (Bjerke, 2005). 

 

3.1.1 Entreprenörers egenskaper 
Det finns föreställningar om att entreprenörer har vissa egenskaper och personlighetsdrag som 

inte andra individer har. Landström (2005) beskriver entreprenören som en individ som är 

innovativ och initiativrik, vågar ta risker, har stort prestationsbehov och självkontroll, samt 

har god självkänsla och gott självförtroende. En synonym beskrivning ger Bjerke (2005) som 

menar att vi ser entreprenörer som risktagare, företagsbyggare, innovatörer och opportunister. 

Boyd och Vozikis (1994) i Landström (2005) framhäver självtillit som en viktig faktor. 

Självtillit handlar om individens egen uppfattning om sin förmåga att hantera en speciell 

situation. En individ med stor självtillit tror sig kunna hantera flera uppgifter och därmed har 

flera möjliga karriärvägar. Boyd och Vozikis menar att individer med entreprenöriell 

självtillit, där individens egen uppfattning är att denne kan bli en framgångsrik entreprenör, 

har en större benägenhet än andra att starta företag. Landström (2005) menar att självtillit 

utvecklas bland annat via förebilder varav föräldrar är viktiga förebilder i barndomen. Andra 

barn, lärare, fritidspersonal och liknande personer i individens barndom har också stor 

betydelse för dennes självtillit menar Landström. Han lyfter fram att entreprenörskap bör 

initieras i grund- och gymnasieskolan som en del i den ordinarie undervisningen. 

Företagsekonomen Johannisson och pedagogen Madsén studerade möjligheter för skolning i 

entreprenörskap på uppdrag av närings- och handelsdepartementet och konstaterade efter 

studien att entreprenörskap grundläggs i den tidiga barndomen. (Johannisson och Madsen, 

1997). 

 

 



	  
	  

11	  

Landström och Löwegren (2009) tar upp ytterligare föreställningar om entreprenörers 

egenskaper och personlighetsdrag (Delmar, 2000; Shane, 2003; Bjerke, 2005; Landström, 

2005). Här följer en kort sammanfattning av dessa: 

• En stark drivkraft att prestera och att ständigt söka nya utmaningar 
 

• Tolerans för risk och osäkerhet 
 

• Känsla av kontroll (internal locus of control) och självtillit (self efficacy) 
 

• Söka oberoende – ett starkt behov av självständighet och att få styra projekt 
på egen hand 

 
• Kreativitet och initiativförmåga  

 
• Beslutsamhet och uthållighet 

 

Det har dock visat sig vara svårt att identifiera entreprenörer med fokus på deras egenskaper 

menar Landström och Löwegren (2009). Flera av egenskaperna är inte unika för 

entreprenören, exempelvis har många individer ett högt prestationsbehov, beslutsamhet och 

kreativitet utan att vara entreprenörer. De ifrågasätter att entreprenörer skulle uppvisa 

specifika egenskaper. Att entreprenörer utgörs av en mycket heterogen grupp av människor 

förstärker invändningarna. 

 

3.2 Förutsättningar för entreprenörskap 
Kritik till tidigare forskning som inriktats på entreprenörers egenskaper och personlighetsdrag 

har resulterat i nyare forskning i vilken man försöker förklara entreprenörskap utifrån andra 

utgångspunkter. Enligt Landström och Löwegren (2009) finns en entreprenöriell intention hos 

entreprenörer som avser dennes intresse för och vilja att utföra en bestämd handling, 

exempelvis som att starta ett företag. Individens intention påverkas av tre grundläggande 

faktorer (a) individens attityder till beteendet, (b) de sociala normer som omger individen 

samt (c) individens upplevda kontroll över situationen (Landström och Löwegren, 2009, s. 

49). De menar att ju mer positiv attityd individen har till en viss handling, ju större kontroll 

individen har över situationen och ju mer stöd som individen får av dennes omgivning, desto 

större intentionen att utföra handlingen. Att individen har kontroll över situationen, att starta 

företag, tycks vara en förutsättning varpå individens kunskaper i att starta företag blir central. 

Johannisson (1991) i Landström och Löwegren (2009) framhäver ett antal kunskaper som en 
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entreprenör behöver för att uppleva sig ha kontroll över situationen att starta eget företag (a) 

know what, som innefattar faktakunskaper om hur man registrerar ett företag, hur man gör en 

marknadsplan och budget etc., (b) know who, som omfattar socialt nätverk kring individen för 

att kunna få socialt stöd samt få tag på resurser för att kunna starta företag, (c) know when, 

som handlar om timing för lansering av produkter eller tjänster och vid vilket tillfälle 

kontakter måste tas, (d) Know how, där konkret handling som innefattar förmåga att ta 

initiativ och genomföra sina idéer är väsentligt samt (e) Know why, som innefattar mentalitet 

hos entreprenörer och värderingar som främjar nyskapande och handling (Landström och 

Löwegren, 2009, s. 50). 

 

Landström (2005) beskriver att den psykologiskt orienterade entreprenörskapsforskningens 

målsättning är att utveckla kunskaper som möjliggör identifikation av individer med 

entreprenöriell talang men även bidrar till hur dessa individer kan utveckla sin talang för att 

kunna upptäcka affärsmöjligheter och ta tillvara på dessa. Med detta som underlag har under 

senare år ett stort antal entreprenörskapsutbildningar vuxit fram vid landets universitet och 

högskolor (Landström, 2005).  

 

3.3 Entreprenörens roll i näringslivet  

Braunerhjelm (2007) har genom att analysera jämförelser av den entreprenöriella nivån i 

länder som är med i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kunnat 

se ett samband mellan detta och ländernas sysselsättningstillväxt. Där entreprenörskap främjas 

och utvecklas ser man ofta en minskning av arbetslöshet. De tre primära kanalerna där 

entreprenörskap påverkar tillväxten är enligt Braunerhjelm ökad efterfrågan på arbetskraft, 

ökad kommersialisering samt tilltagande konkurrens.  

3.3.1 Triple Helix: stat, universitet och näringsliv 

För att få insikt i entreprenörens roll i näringslivet kan det hjälpa att först se det övergripande 

sambandet mellan stat, universitet och näringsliv. Tidigare har dessa samband endast varit 

bilaterala mellan stat-universitet, näringsliv-universitet och stat-näringsliv, men genom 

modellen Triple Helix (Figur 1) skapas ett samband mellan alla tre (Etzkowitz, 2005).   
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Figur 1: Triple Helix visar sambandet mellan stat, universitet och näringsliv. 

(Källa: Etkowitz 2005) 

 

Etkowitz (2005) menar att stat, universitet och näringsliv hela tiden interagerar och utvecklar 

sitt samarbete så att gränserna med tiden blir allt mer otydliga. Detta kan exempelvis visas 

med hjälp av universitetens inkubatorer där kommersiella idéer utvecklas. På detta sätt föds 

akademiskt entreprenörskap vars existens inte alltid har varit en självklarhet tidigare på grund 

av att många universitet inte har varit intresserade av att kommersialisera sin forskning 

(Etkowitz, 2005). 

 

Bengtsson (2006) i sin tur menar att kompetens och teknologi oftast kommer från just 

universiteten och att staten genom gränsöverskridande åtgärder indirekt kan styra över dess 

förutsättningar. Enligt Bengtsson syftar Triple Helix till nya relationer mellan de tre 

delsystemen som uppkommer via hybridorganisationer som exempelvis forskningsparker. 

IDEON i Lund är en sådan forskningspark, som etablerades år 1983 i syfte att skapa en arena 

för högteknologiska företag att dra nytta av den högutbildade arbetskraft universitetet alstrar 

(Bengtsson 2006). 

 

Stor del av forskning som sker i Sverige bedrivs på universitet och således blir det väldigt 

viktigt att plocka fram denna forskning och kommersialisera den (Henrekson, 2000). När 

detta inte sker och de tre delsystemen i Triple Helix inte lyckas samarbeta på ett fungerande 

sätt uppstår ett glapp anser Bengtsson (2006). Braunerhjelm (2007) beskriver detta glapp 

genom den problematik som under det senaste decenniet uppstått då Sveriges enorma 

investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) inte har lett till ökad tillväxt; något som ofta 

kallats för den svenska paradoxen. 
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3.3.2 Den svenska paradoxen 

Bengtsson (2006) beskriver den omdiskuterade svenska paradoxen med hur statens satsningar 

på FoU oftast hamnar inom etablerade storföretag istället för att spridas inom universitet och 

genom nya projekt. Utifrån bruttonationalprodukt (BNP) låg Sverige år 2003 högst i 

världsrankingen när det gäller investeringar i FoU: ett faktum som inte verkar ha haft någon 

väsentlig inverkan varken på sysselsättningsgraden eller ekonomiska tillväxten hävdar 

Audretsch (2007). Ny empirisk forskning kring vilken komponent som saknats har visat att 

kunskap egentligen bara är bränsle i den ekonomiska tillväxten där motorn egentligen är 

entreprenörskap (Braunerhjelm, 2007). I de fall forskning inte leder till ökad tillväxt lär 

problemet alltså vara brist på kommersialisering och entreprenöriella tillämpningar. Små och 

unga företag har inte kapital nog att investera stora summor i FoU men bidrar istället genom 

tillämpade insatser och genom att kommersialisera ny kunskap anser Braunerhjelm (2007). 

Audretsch (2007) menar att detta troligtvis är anledningen till att politiken i OECD-länderna 

blivit allt mer entreprenörskapsinriktad. 

 

Braunerhjelm (2007) har genom europeiska och amerikanska studier på regional nivå kunnat 

se att entreprenörskap har en positiv effekt på både produktivitet och sysselsättning. Studierna 

har dock inte kunnat påvisa att forskningssatsningar har något direkt samband med ökad 

tillväxt. 

 

3.4 Kommunens arbete  

Statens agerande och påverkan på den institutionella miljön regionalt och kommunalt spelar 

en avgörande roll för utvecklingen och tillväxtmöjligheten hos små företag. Staten använder 

kommunen som sin förlängda arm och med hjälp av olika verktyg påverkar de agerandet inom 

små företag. Staten agerar mer brett än specifikt, genom att införa utbildningar och träning, 

förbättra infrastruktur och förenkla administration för företag (Bennett, 2006). De beslut som 

staten fattar formar landskapet inom vilket affärslivet florerar, vilket enligt Perren and 

Jennings (2005) motiverar deras position som reglerare över entreprenörernas agerande och 

beslut. Små företag är emellertid mer beroende av vad som sker nära dem och därför blir 

beslut och aktiviteter som sker inom kommunen av större vikt (Bennett, 2006).  

 

Kommunens uppgifter ligger över ett väldigt brett fält men deras huvuduppgift är att se till att 

alla människor som vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver (Häggroth och 
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Peterson, 2002). De villkor och befogenheter en kommun arbetar efter regleras i 

kommunallagen och den nuvarande trädde i kraft 1 januari 1992. Enligt denna får kommuner 

ta hand om frågor av allmän natur själva men kan inte påverka eller fatta beslut av nationell 

karaktär (Lunds kommun, 2011, nr 3). I kapitlet om kommunernas befogenheter i 

kommunallagen finns två punkter som speciellt rör näringsverksamhet i kommunen 

(Finansdepartementet KL, 2011, nr 1):  

 

7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan 

vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster 

åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. 

 

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja 

näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda 

näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. 

 

Arbetsuppgifterna mellan stat och kommun har under årens lopp förändrats och den 

genomgående trenden har varit att många arbetsuppgifter inom statliga verksamheter har 

flyttat och blivit mer lokala. Politikerna har valt att decentralisera många samhällsfunktioner 

ut till kommunerna för att främja demokratin (Häggroth och Peterson, 2002).  

 

3.5 Stödfunktioner för entreprenörskap 

Perren and Jennings (2005) argumenterar att entreprenörer behöver hjälp från kommunen. 

Hjälp av administrativ såväl som ekonomisk form men även om de saknar resurser i fråga om 

personal och kapital. De menar att det är kommunens uppgift att förse entreprenörerna med 

medel och stödfunktioner för att underlätta detta. Uttrycket ”småföretagarnas röst” används 

flitigt och i många olika sammanhang och refererar till entreprenörerna som ”osynliga” och 

för att då höras och synas behöver de hjälp. En hjälp som många menar att de kan få via stat 

och kommun (Perren and Jennings, 2005). 

 

Bennet (2006) argumenterar att entreprenörers vardag ofta innehåller betydligt fler 

riskmoment än exempelvis en anställds, vilket innebär att stat och kommun behöver tillföra 

någon form av säkerhet för entreprenörer. Vidare menar Bennet att stat och kommun genom 

regleringar behöver styra kapitalfördelning och skatter, stärka utbildning av entreprenörer 

samt arbeta fram ett skyddsnät. Det finns flera olika sätt för en kommun att gynna små och 
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nystartade företag. Gemensamt för handlingarna är att de kan kategoriseras under någon av 

följande tre metoder: kostnadsreduktion, riskreduktion och informationsflöde. Genom att 

använda bidrag, subventioner och lån med lägre ränta kan man sänka kostnader för företag 

vilket leder till en kostnadsreduktion. Ett stöd som kan vara både mer generellt och direkt 

riktat. För att få en mer stabil ekonomi och för att reducera osäkerhet som de flesta företagare 

känner behövs riktade insatser av skatter och räntor. Det är viktigt att information gällande 

marknadstrender, nya regelverk och politiska beslut sprids i samhället. Ett ständigt ökande 

informationsflöde är A och O för entreprenörer (Bennett, 2006). 

Vi har valt att fokusera på fyra stödfunktioner som kan finnas i en kommun: rådgivning, 

utbildning, finansiering och regleringar. Detta med stöd från De (2000) som menar att stat och 

kommun kan påverka det entreprenöriella klimatet i en kommun genom dessa stödfunktioner. 

 

3.5.1 Rådgivning 

Kremel och Lundström (2009) framhåller olika rådgivningsfunktioner som kommunen 

använder sig av. Enligt deras rapport från 2009 är det skatt och redovisningsfrågor som är de 

vanligaste förekommande. Rådgivning sker exempelvis även vid framtagning av en 

affärsplan, genomförandet av en marknadsanalys samt vid finansieringsfrågor. Staten och 

kommunen bidrar med en blandning av råd, information och till viss del praktisk handledning 

i frågor rörande utbildning samt val av företagsform. När en entreprenör startar ett nytt företag 

sker detta ofta i en för denne ny bransch vilket medför ett behov av råd från en expertperson 

inom samma bransch. De entreprenörer som på grund av ålder eller ursprung ger sig in på den 

svenska arbetsmarknaden för första gången söker ofta rådgivning i form av en personlig 

mentor för att bolla förslag och idéer med. Entreprenörerna vill även ha information om vilka 

regler och förordningar som finns och som de behöver följa (Kremel och Lundström, 2009).  

Via Lunds kommuns hemsida hittar man information om vilka instanser som kan bidra med 

rådgivning. De lyfter fram ALMI och deras ”starta eget” information, att Lunds 

nyföretagarcentrum har rådgivning och att Skatteverket bjuder in till informationskvällar 

(Lunds kommun, 2011, nr 4).  

 

På kommunens hemsida hittar man även information om inkubatorer som finns i Lund där 

rådgivning erbjuds. En inkubator fungerar som ett företagshotell för bolag som befinner sig i 

startskedet. Här får företag tillgång till finansiella, kommersiella och tekniska nätverk samt en 

kreativ miljö för tillväxt. Företag får hjälp och rådgivning gällande affärsutveckling och 
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strukturering av företaget vilket är vitalt för den långsiktiga utvecklingen (Ideon, 2011, nr 1). 

Nya tekniska och forskningsmässiga affärsidéer är ofta väldigt outvecklade och oprövade 

vilket gör det svårt att hitta finansiering till deras slutföring. I vissa fall måste man då ta hjälp 

av offentliga stödinsatser och bilda speciella organisationer, eller inkubatorer, där dessa 

avknoppningar kan kommersialiseras. Det finns flera sorters inkubatorer med olika 

inriktningar, olika ägarskap eller inom olika typer av företag. I Sverige finns det främst 

inkubatorer som är kopplade till universitet eller högskolor (Bengtsson, 2006).  

 

3.5.2 Utbildning 

Utbildning av entreprenörer är viktigt då detta inte bara leder till personlig 

kompetensutveckling utan också bidrar till uppkomsten av mötesplatser. Mötesplatser för 

reflektion, inspiration och erfarenhetsutbyte. Inom det svenska utbildningsväsendet finns i 

dagsläget inte så många renodlade entreprenörskapsutbildningar, men flera svenska 

kommuner har arbetat fram handlingsplaner för att införa det i grundskolan (Holmgren, 

2009).  

 

I Lunds kommun ser man idérikedom, initiativförmåga och skaparglöd som viktiga aspekter 

redan i ung ålder. På kommunens hemsida finner man tre olika utbildningar som drivs. En av 

dessa är “Teknikspanarna” som riktar sig till årskurs 5 elever. Målet är att förbättra utbildning 

inom teknik genom fler lektioner och inspirationsträffar inom ämnet. En annan utbildning är 

“Finn upp” som är ett nationellt projekt där elever får ökad kunskap genom att arbeta med 

egna idéer. Projektet riktar sig till elever i årskurs 6-9 och målet är att de ska kunna identifiera 

problem samt hitta lösningar. Den tredje utbildningen är “Ung Företagsamhet” som vänder sig 

till elever på gymnasiet som vill prova på att starta, driva och avveckla ett företag. Allt detta 

sker inom ett år vilket för att elever på ett snabbt och effektivt sätt får inblick i företagsvärlden 

(Lunds kommun, 2011, nr 5).  

 

Det finns även utbildningar som ges efter grundskola. Bland annat har ALMI kurser via deras 

företagsskola som ger grundläggande kunskap om företagsekonomiska frågor, lagar och 

regler gällande företagande samt råd angående administration (Företagarskolan, 2011, nr 1). 

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Tillväxtverket, Skatteverket och 

Tullverket arrangerar tillsammans ”Starta företag dagen” på flertalet platser runt om i landet. 

Här kan både blivna företagare och företagare få en inblick i vilka uppgifter svenska 

myndigheter har samt hur dessa påverkar företag (Verksamt, 2011, nr 1).  
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För att förbättra klimatet för nya entreprenörer behöver man göra den akademiska forskningen 

mer tillgänglig men även utbilda entreprenörer. Det kan ta sig form i att staten mot en avgift 

bidrar med rådgivning till entreprenörer (Svensson, 2011). Bengtsson (2006) menar att det 

bästa sättet att testa forskningsframsteg i verkligheten är i miljöer med universitetsnära 

företagande och hög faktor av entreprenörskap. Detta sker exempelvis i forskningsparker där 

företag som arbetar med forskning och teknik agerar i ett samarbete med universitetet.  

 

3.5.3 Finansiering 

Ett statligt stöd till näringslivet kan ta sig form via direkt finansiellt stöd och förbättrat 

marknadsklimat för entreprenörer som vill starta eget. Direkt finansiellt stöd förbättras genom 

ett ökat utbud av finansieringsmöjligheter medan marknadsklimatet förbättras om antalet 

entreprenörer ökar då efterfrågan på finansiering ökar (Svensson, 2011).  

 

En kommun agerar ofta finansiär för entreprenörer vid startskedet under uppbyggnadsfasen 

eller vid expansion. De två vanligaste finansieringsformerna är bidrag och subventioner. 

Antingen riktas finansieringen direkt till ett företag eller mer brett för att gynna klimatet i en 

region/sektor. Det finns två kategorier av subventioner: synliga och dolda. Ett exempel på en 

synlig subvention kan vara ett direkt lån från stat/kommun till ett nystartat företag. En dold 

subvention kan vara skattelättnader. Statliga banklån är det vanligaste 

finansieringsalternativet som entreprenörer använder sig av. Staten beviljar gärna lån till nya 

företag då detta uppmuntrar och främjar det ekonomiska landskapet i ett land eller en 

kommun. Ett agerande som kan leda till nya utländska investeringar, bidra till ny teknik i 

samhället och höja levnadsstandarden bland befolkningen. (Zahra et al. 2000). Kremel och 

Lundström (2009) tar upp fler exempel på finansieringsåtgärder däribland starta eget bidrag, 

vänner och bekanta, ALMI finansiering samt eget kapital. 

 

I frågan om hur politiken ska utformas för att främja entreprenörskap pekar Braunerhjelm 

(2007) på ett politikområde som han tycker är särskilt viktigt, nämligen skatter. Han menar att 

skatter bestämmer om en individ tycker att det känns lönsamt att bli företagare jämfört med en 

annan sysselsättning. Braunerhjelm tycker därför att skatter inte enbart ska ses som ett 

fördelningspolitiskt instrument utan även ett tillväxtinstrument. Även Hansson (2008) anser 

att skattepolitik är en viktig aspekt då stat och kommun påverkar incitament för nystartade 

företag. Bennett (2006) beskriver att staten driver in skatter, tar ut avgifter, drar in skulder och 
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spenderar. När staten använder sina finansiella medel på detta sätt menar Bennett att det får 

stor påverkan på en kommun och dess företag gällande finansiering och benägenhet att ta 

risker. Svensson (2011) anser att ytterligare sätt att påverka klimatet är genom att skapa 

skatteincitament vid start av företag, vilket görs genom en differentiering av skatten på kapital 

och arbete. Vidare beskriver Hansson (2008), om en hög skattenivå leder till flera 

entreprenörer eller snarare avskräcker är omöjligt att säga. Det man dock vet är att en hög 

skattenivå leder till minskad nettoavkastning vilket bromsar entreprenörskap. Enligt honom 

tillåter dock det svenska skattesystemet att man vid eventuell förlust gör avdrag vilket borde 

vara ett incitament för ökat risktagande.  

 

3.5.4 Regleringar 

Ett förbättrat marknadsklimat kan uppnås via olika regleringar. Regler och lagar ska vara 

lättförståeliga och enkla att följa. Vid de tillfällen de inte efterföljs ska ett fungerande 

rättsväsende finnas (Svensson, 2011). Bennett (2006) beskriver att staten bestämmer regler 

som påverkar alla företag, inte minst småföretag. Det är regler på allt från handel till 

arbetsvillkor. Reglerna kan röra både nationella och internationella frågor (Bennett, 2006).  

 

Gällande regleringar menar Braunerhjelm (2007) att korporativas strukturer, en omfattande 

offentlig sektor samt otydliga äganderätter hämmar entreprenörskap och växande 

företag.  Han anser att det är viktigt att entreprenörer och småföretag ges utrymme på 

dynamiska och växande marknader. Det ger dem möjlighet att utveckla dess teknik och 

etablera sig. Tillväxten är beroende av ekonomisk politiska faktorer som skattens struktur, 

tillgång till riskkapital, kvaliteten på utbildning och forskning (Braunerhjelm, 2007). 

Lerner (2009) i Svensson (2011) anser att det måste bli enklare för nya entreprenörer att starta 

eget företag. Ett företag ska kunna anställa och avskeda personal smidigare men även belöna 

dem enklare vid framgång (Svensson, 2011).  
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4. Empiri 
 
4.1 Sekundärdata 
 
4.1.1 Nationell rapport om entreprenörskap i Sverige 
Entreprenörskapsforum publicerade 2011 en nationell rapport om entreprenörskap i Sverige 

(Braunerhjelm et. al, 2011) ur vilken vi har sammanfattat följande:  

 

I jämförelse med 40 %, år 2003, var det 66 % av den svenska befolkningen som år 2010 

tyckte att det var lätt att starta ett företag i deras närområde. Detta betyder att Sverige i denna 

jämförelse låg på topp bland världens länder och även ledde i Norden där genomsnittet var 50 

% . De två faktorer som anges vara avgörande för om individer vågar fullfölja sina 

entreprenöriella ambitioner är om de anser sig ha den kunskap som krävs för att starta ett 

företag samt om de känner att det finns ett fungerande socialt skyddsnät om de skulle 

misslyckas. Rädsla förknippat med misslyckande kan även vara kulturellt betingade genom 

den allmänna synen på entreprenörskap. I Sverige tycker drygt 50 % av den vuxna 

befolkningen att entreprenörskap är ett bra karriärsval och denna attityd förändras ytterst 

långsamt även om den under senare delen av 2000-talet blivit något bättre.  

I kapitlet “Nationella experters syn på förutsättningar för företagande” har 18 

innovationsdrivna länder intervjuat 36 experter per land som har fått besvara frågor kring 

landets förutsättningar för entreprenörskap. Resultatet (Figur 2) visar att Sverige rankades 

högt när det gäller: möjlighet att starta företag, hur högt värde kunder/företag sätter på 

innovationer och fysisk infrastruktur. Sverige fick dock lägre rakning gällande: 

policyrelaterade faktorer (skatt, regleringar och byråkrati), utbildning i entreprenörskap, 

spridning av Forskning och Utveckling (FoU) och förmåga/kunskap att starta företag. 
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Figur 2: Förutsättningar för företagande 2000-2010 (Med undantag för 2004-2009)  

(Källa: Braunerhjelm et. al, 2011) 

 

Rapporten visar att oavsett vilja och ambition hos beslutsfattare har det entreprenöriella 

klimatet inte utvecklats speciellt positivt i Sverige. Detta påstående baseras bland annat på det 

faktum att centrala faktorer som utbildning, kompetens och mer generella färdigheter i 

entreprenörskap är på samma nivå eller lägre år 2010 jämfört med år 2000. I rapportens 

sammanfattning konstateras det att 2000-talet har visat på stabilitet vad gäller entreprenörskap 

i Sverige. De två globala kriserna som ägt rum under decenniet anses inte ha påverkat 

utvecklingen avsevärt. Andelen av befolkningen som planerar att starta ett företag har minskat 

men samtidigt går det att se en procents ökning av den totala entreprenöriella aktiviteten. 

 

Nya företag har ofta problem med finansiering då marknadspotentialen i idéer är svårbedömd. 

Dock har det skett en fördubbling av andelen informella investerare som går in i tidiga skeden 
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sedan år 2006. Utöver bristande finansieringsmöjligheter menar rapporten att svenska 

entreprenörer hämmas av skatter och regleringar. Detta kan leda till att entreprenörers 

tillväxtambitioner minskar. Försämringen gällande utbildning i entreprenörskap som nämndes 

ovan är något som enligt rapporten behöver åtgärdas då en kunskapsdriven tillväxtekonomi är 

beroende av detta. 

 

4.1.2 Kartläggning av stödorganisationernas arbete 
År 2009 utförde Kremel och Lundström en kvantitativ undersökning för att se vilken 

betydelse rådgivningstjänster har för entreprenörer. Ur denna har vi sammanfattat följande: 

 

Anledningen till att området blivit uppmärksammat var bland annat på grund av att EUs 

strukturfonder medfört att en mängd nya organisationer inom företagsrådgivning hade 

etablerat sig på lokal och regional nivå. Man önskade undersöka om det fanns bakomliggande 

orsaker till framväxten av nya organisationer. 

 

De deltagande regionerna var Västernorrlands län, Västra Götalands region, Region Örebro 

samt Region Skåne. Regionerna delades sedan in i ett antal regiondelar där Skåne delades in i 

Nordväst, Nordost, Sydost och Sydväst (där Lund ingår). I Skåne, sydväst, intervjuades 154 

företag som hade startat sin verksamhet mindre än ett år tillbaka och nästan 60 % ansåg sig 

vara behov av någon form av stöd. 

 

De företag som hade varit i kontakt med ALMI, Nyföretagarcentrum eller Näringslivskontoret 

fick på en femgradig skala svara på frågor kring hur de uppfattade respektive organisations 

bemötande, kompetens och kunnighet. ALMI fick i Skåne Sydväst en fyra eller femma av 

cirka 65 %, Nyföretagarcentrum fick cirka 63 % och Näringslivskontoret fick 60 %. Detta 

visade att den upplevda standarden var förhållandevis jämn i nämnda organisationer. I 

enkäten fick företag även uppge organisationer som de uppfattade som oprofessionella eller 

dåligt serviceinriktade. Hela 85 % av företagen som startats år 2008 valde att inte uppge 

någon organisation. Undersökningen visade att 76 % av företagen inte upplevde det som svårt 

att veta vart man ska vända sig. 
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Figur 3: Glapp i utbud av rådgivning till företag som startats år 2008 (%) 

(Källa: Kremel och Lundström, 2009) 

 

I enkäten som skickades ut fanns en fråga som lydde ”I hur stor utsträckning har du de senaste 

fyra åren behövt följande råd, tips eller hjälp”.  Företagarna gavs fyra svarsalternativ: mycket 

stor, ganska stor, liten och ingen alls. Resultatet för företagen som endast varit verksamma 

under ett års tid (Figur 3) visar att den företagsservice som utnyttjats mest var råd kring 

skatter och redovisning men även i viss mån råd från branschkunnig person. Det fanns ett 

glapp mellan dessa tre områden gällande utbud och efterfrågan. Det vill säga att företagen 

hade ett större behov än den hjälp rådgivningssystemet kunde tillhandahålla. 
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4.2 Primärdata  

 
4.2.1 Intervju: Näringslivsavdelningen i Lunds kommun 

 

Om Näringslivsavdelningen i Lunds Kommun 

Det finns inget krav från Riksdagen på att Lunds kommun ska ha en näringslivsavdelning 

med stödfunktioner för entreprenörskap. I Lunds kommun har man beslut om att en sådan 

sektion skall finnas och således har Näringslivsavdelningen kommunens krav på sig. Viktigt 

att klarlägga är att Näringslivsavdelningen inte får konkurrera med befintliga organisationer 

på marknaden säger Kristina Af Klinteberg, näringslivsutvecklare på Lund Kommun. Hon är 

även snabb med att fastställa att deras roll inte är som rådgivare utan att de bidrar på många 

andra sätt. De skapar mötesplatser i form av frukostmöte, anordnar starta eget träffar, har 

återkommande nätverksträffar och inbjuder till Näringslivsdagen. Varje månad skickar de ut 

ett nyhetsbrev där de uppmuntrar blivande entreprenörer, lyfter fram entreprenörer som har 

lyckats och visar nystartade idéer. Det är viktigt att alla känner sig sedda menar Kristina. 

Denna framhållning av entreprenörer görs inte enbart via nyhetsbrev utan i allt arbete som 

Näringslivsavdelningen tar sig för förklarar Kristina. Det är viktigt att synas utåt och att inte 

komma med så mycket pekpinnar, utan snarare visa på de goda exempel som finns fortsätter 

hon.  

I stort sett har alla som tar kontakt med Näringslivsavdelningen hittat dem via deras hemsida 

som innehåller mycket information säger Kristina. Dock förekommer det att personer ringer 

och vill ha allmän guidning. Det kan även handla om andra frågor som exempelvis vilka 

lediga lokaler som finns att hyra i Lund. Entreprenörer vill ha hjälp med kontakter av olika 

slag säger Kristina och hävdar att de alltid kan få snabb hjälp av Näringslivsavdelningen som 

även kan förmedla bra kontakter i andra stödorganisationer i Lund. I samarbete med 

Företagsservice på stadsbiblioteket erbjuder man sökning i olika databaser vilket många 

gånger är efterfrågat. Man agerar också finansieringshjälp i en del projekt, dock inte åt 

specifika företag då detta inte är tillåtet utan istället genom olika inkubatorer. En satsad miljon 

i exempelvis inkubatorn LIFT brukar de räkna som en investering på ca 10 miljoner på sikt 

säger Kristina. Kristina vill också framhäva att de i många fall inte investerar pengar utan 

snarare kunskap. Detta genom att få fler företag att gå med i exempelvis Lunds 

Nyföretagarcentrums nätverk vilket bidrar till ett ökat kunskapsområde. 
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Näringslivsavdelningen fungerar som tratten in för många entreprenörer och därför jobbar de 

hårt för att Näringslivet i stort med alla dess målgrupper ska få sitt. De har samarbete med 

organisationer runt om i Lunds kommun så att rådgivning ska kunna ges på efterfrågat vis, 

oavsett nation eller kön. Det är viktigt att inte underskatta folks intelligens men inte heller 

överskatta deras kunskap menar Kristina. Näringslivsavdelningen har inget krav från 

kommunens sida att agera sambandscentral men då de har insett vikten av entreprenörskap för 

skapandet av nya jobb arbetar de för att bli en sambandscentral.  

 

De samarbetar även med andra kommuner då de anser att entreprenörer inte ser några 

kommungränser i sin strävan mot toppen. Att det finns många frågor rörande entreprenörskap 

som kommunen inte kan vara med att påverka, så som skatter och regleringar, har ingen 

avgörande roll säger Kristina. Hon menar att de flesta statliga organ har blivit väldigt duktiga 

på att ”sopa framför sin dörr”, vilket betyder att de gör allt för att underlätta entreprenörernas 

vardag. I detta arbete ingår ökad informering och väl fungerande hemsidor med i stort sett all 

information. 

 
Entreprenörskap i Lund 

Entreprenörskap i Lund har en avgörande roll då okommersialiserade idéer är det värsta som 

finns anser Kristina. Det är viktigt att inse att det kan komma entreprenöriella idéer från både 

forskningscenter men även befintliga företag och att alla initiativ är bra. Den viktigaste 

faktorn för ett bra klimat är en öppen attityd. Lägger man till en bra samverkan, delaktighet, 

support både till ”personen” och entreprenören samt tänker på att alla är olika, då får man ett 

bra klimat tycker Kristina. Det är viktigt att jobba med breda frågor i stil med förändring av 

folks attityd menar hon. Det har länge ansetts ”nödvändigt” att ha en utbildning för att sen få 

ett fast jobb, en attityd som nu håller på att förändras och som underlättas genom att det blir 

enklare att starta eget. Trots den attityden har Lund ett bra entreprenöriellt klimat tycker 

Kristina. I Lund startar man företag för att man vill förverkliga en idé och inte för att man är 

arbetslös. Det är 50/50 vad gäller kvinnligt och manligt nyföretagande vilket är betydligt över 

snittet i Sverige enligt Kristina. Överlevnadsgraden är också över snittet säger Kristina. Det 

bästa bevis för att det inte bara är luft i dessa siffror är daglönesumman enligt Krisitina. 

Enkelt förklarar hon att denna påvisar antalet som jobbar och får ut lön i en kommun. De kan 

alltså bo någon annanstans, som ofta är fallet i Lund där många bor utanför. 
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Figur 4: Daglönesumma Privat i Lund, Malmö, Helsingborg och rikssnittet 

(Källa: Näringslivsavdelningen) 

 

Det största hindret som Kristina ser mot entreprenörskap är den personliga situationen och då 

främst finansiering av bolag. Vi är trygghetsnarkomaner i Sverige anser hon. Desto bättre man 

har det, desto svårare är det att ta steget ut i osäkerheten. Om personer behöver satsa för 

mycket, innebär detta ofta att idén inte genomförs. Att det inte finns något egentligt skyddsnät 

för entreprenörer bidrar också till att idéer ofta bara förblir idéer. Det råder 

marknadsimperfektion i Sverige, i vilket Kristina menar att ingen marknad är perfekt. Det 

kommer alltid finnas något gap som behöver fyllas och det är detta som är 

Näringslivsavdelningens uppgift. I dagsläget är det speciellt viktigt att man kopplar samman 

hemsidor så all information går att hitta på samma ställe anser Kristina. Då kan entreprenörer 

och andra aktörer i deras sfär enkelt omvärldsbevaka.    

 

Framtiden 

Framtidstron i Lund är på det hela god och det finns ett starkt enskilt driv säger Kristina. Det 

bedrivs otroligt mycket forskning men svårigheten är att ta hand om denna samtidigt som man 

värnar om klimatet. Näringslivsavdelningens roll är att vara ödmjuka och stötta. 

Näringslivsavdelningen agerar bollplank och personer som har varit i kontakt med dem är 

oftast väldigt nöjda enligt Kristina. Problemet är att tillgänglig tid är en bristvara då de känner 
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sig underbemannade, vilket leder till att de inte hinner hjälpa så många som de önskar. Lund 

är en stad som det går bra för, vilket daglönesumman tillsammans med storsatsningar som 

ESS och Max IV pekar på menar Kristina. Lund är en stad i omvandling vilket självklart får 

följden att förväntningarna blir höga. Universitetet har en självklart avgörande roll då 

kommunen måste arbeta utifrån de förutsättningar som finns. Kristina tar upp att framtiden ser 

väldigt olik ut beroende utifrån vems perspektiv man ser från. De entreprenörer i Lund som i 

dagsläget är underleverantörer till de stora företagen är självklart väldigt beroende av dessa 

och blir i dagsläget drabbade. På samma sätt som många drabbas av de allt högre hyrorna i 

Lund, menar hon. Avsaknaden av ett ordentligt skyddsnät för entreprenörer är ett problem i 

Lund såväl som på de flesta andra orter i Sverige, avslutar Kristina.  

 

4.2.2 Intervju: Företagsservice 

 

Om Företagsservice på Stadsbiblioteket 

Gitt Ossler, bibliotekarie och ansvarig för bibliotekets Företagsservice, förtydligar att hennes 

roll inte är rådgivare utan att det snarare är hennes erfarenhet och informationskompetens 

tillsammans med ett stort medieutbud i form av databaser som kunderna vänder sig till henne 

för. Tanken är att alla ska kunna komma till Företagsservice oavsett kön eller nationalitet. Gitt 

märker att personer som vill starta eget ofta kommer till henne först och sen slussar hon dem 

vidare. Personer som är i startskedet eller nybliven småföretagare kan boka en tid hos Gitt. 

Hon ser sig själv som ett bollplank då personer som söker henne oftast behöver prata om 

deras idé.  Gitt hjälper vanligtvis till med att hitta en lämplig rådgivare, agerar språngbräda in 

till Skatteverket samt erbjuder ren sökhjälp i databaser. Ett samarbete med kommunen anser 

Gitt är viktigt då det leder till en enklare arbetsprocess för entreprenörerna. Kommunens och 

Företagsservice går på varandras nätverksträffar, skickar personer mellan sig och utbyter 

kunskap med varandra. En klar uppdelning finns där kommunen tar hand om 

entreprenörsgrupper medan företagsservice hjälper enskilda individer. 

 

Entreprenörskap i Lund 

Entreprenörskap i Lund behövs helt klart anser Gitt. Det är vitalt att man tar hand om folks 

idéer och initiativkraft för att främja klimatet och på det viset öka arbetstillfällena. Det 

viktigaste verktyget i denna process är organisationer och personer som jobbar med 

entreprenöriella frågor fortsätter hon. Det finns dock en baksida och beskriver att det är att 

man ibland nästan informerar ihjäl entreprenörerna. Ett krångligt byråkratiskt system 
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tillsammans med tjänstemän som enbart har koll på ”sitt område” lyfter hon fram som hinder 

mot entreprenörskap. Lösningen menar Gitt är ett samarbete inom och mellan organisationer. 

Om entreprenörer bara behöver vända sig till en tjänsteman och att denne sen kollar upp de 

saker han/hon inte direkt kan svara på, då kommer man förenkla den administrativa biten och 

förhoppningsvis behålla dem som annars faller bort. Gitt tror att samarbetet stärks genom att 

man träffar varandra regelbundet och på detta sätt lär känna varandra. 

 

Framtiden 

Det som främst behöver utvecklas och förbättras som Gitt anser är att sprida den insikt som 

finns. En process som hon tycker vi bidrar till genom denna studie. Hon tycker också att det är 

viktigt att man även här arbetar ihop för att underlätta så mycket som möjligt för 

entreprenörerna. Hon anser att man behöver bli ännu bättre på att effektivisera och skapa 

gynnsamma förutsättningar för personer som vill starta eget. Hon nämner att ett sätt att göra 

detta är genom att bryta ner startprocessen i olika delar och göra den mer hanterbar. Överlag 

anser Gitt att inställningen bland entreprenörer, kommun och andra stödorganisationer är 

positiv. Hon menar att man har insett den potentialen som ett gynnsamt entreprenöriellt klimat 

bidrar till. 

 

4.2.3 Intervju: ALMI 

 

Om ALMI i Lund 

Jonas Jönsson, innovationsrådgivare på det statliga bolaget ALMI Företagspartner i Lund, 

beskriver att deras främsta stödfunktioner till både nystartande och etablerade företag är 

rådgivning och finansiering. Att kunna hjälpa till med finansiering anser Jonas vara deras 

mest erkända och använda stödfunktion. De samarbetar med banker och är ett komplement till 

bankers utlåning. Företagare som inte beviljas lånelöfte på en bank, eller endast delar av ett 

lånelöfte, kan vända sig till ALMI för att låna pengar. Räntan är dock högre än hos banker på 

grund av att risken ofta är stor samt att ALMI inte får konkurrera med banker. På 

innovationsavdelningen där Jonas arbetar kan personer bli beviljade med förstudiemedel som 

är ett bidrag för att verifiera idéer i ett tidigt stadium. Bidraget är tänkt att utvärdera idéer för 

att se om de är värt att lägga ner mer tid och pengar på berättar Jonas. Förutom 

förstudiemedlet finns innovationslån till innovationsprojekt där ALMI tror på både personen 

själv och dennes idé. En del i rådgivningen är coachning med fokus på idéer och företagsskola 
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där man kan lära sig att göra en affärsplan. 

 

Alla kan få hjälp hos ALMI oavsett bakgrund, ålder eller kön. Personer som inte har svenska 

som modersmål är dock enligt Jonas en stor andel av kundgruppen som vänder sig till ALMI i 

Lund för att få rådgivning och finansiering. De tillhör en överrepresenterad grupp av de som 

startar företag berättar han.  

 

Entreprenörskap i Lund 

Jonas anser att det är självklart att entreprenörer behövs i Lund då det skapar nya 

arbetstillfällen. Han tror även att om företag lyckas bli framgångsrika kommer de att anställa 

fler människor vilket ger ytterligare arbetstillfällen. Det är något man kan se hos företag som 

vuxit på IDEON menar Jonas. Han betonar dock att alla entreprenörer inte vill växa, vilket 

också är helt acceptabelt då denna person också bidrar till ett bättre näringsliv. 

 

För att främja entreprenörskap anser Jonas att man bör introducera undervisning om 

entreprenörskap och företagande samt beteenden som kan främja dessa tidigt i skolan. Jonas 

menar att personer kan lära sig att bli en entreprenör. Dock säger han att det finns 

undersökningar som visar att personer som vill starta eget företag ofta är uppvuxna i familjer 

som har en positiv attityd till entreprenörskap. Därför menar han att det är viktigt att 

utbildningsväsen är positivt inställda till entreprenörskap. 

 

Jonas anser att klimatet för att främja entreprenörskap i Lund är god och att det framförallt 

beror på Lunds universitet och IDEON. I dessa speciella miljöer med inkubatorer, 

VentureLab och Venture Cup med mera uppmuntras personer att bli entreprenörer. Förutom 

dessa dominerande organisationer menar Jonas att det finns andra aktörer som agerar i 

liknande frågor. Tyvärr anser han dock att Lunds kommun inte bidrar tillräckligt mycket. 

Jonas fortsätter att förklara att Lunds kommun fixar spelplanen genom att bidra med marken, 

kollektivtrafiken och liknande medan andra aktörer bedriver handlandet. Han anser att 

kommunen bör lägga mer fokus på att se till att nyexaminerade studenter stannar och 

förverkligar sina affärsidéer i Lund istället för att flytta efter examen. Han tycker även att 

kommunen ska satsa på att få en bättre kontakt med invånarna så att de känner sig viktiga 

samt informera om hur en potentiell framtid i Lund kan se ut.  

 

Det största hindret mot entreprenörskap anser Jonas är att svenskar är riskaverta och inte 
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villiga att släppa tryggheten som en anställning ger. Han menar att det kan bero på en tidigare 

tradition i Sverige då vi har haft stora företag och kommunala organisationer där det har varit 

enkelt att få arbete, vilket har skapat en trygghet. Dock menar han att tiderna ändras och 

många stora företag som exempelvis industriföretag minskar sin arbetskraft. Förutom att vara 

riskaverta tror Jonas att många personer inte kan acceptera ett misslyckande. Detta kan 

medföra att om de har vågat testa sin affärsidé men misslyckat, kan ge upp och inte ge 

företagandet ett till försök utan föredrar då anställning. Jonas menar att entreprenörer i regel 

misslyckas med sin första idé men att om de accepterar detta kan lyckas senare med hjälp av 

den erfarenhet de får. Jonas tror att potentiella entreprenörer behöver få se flera goda exempel 

på entreprenörskap för att de ska våga satsa på sina idéer. Han anser att många personer sitter 

inne med mycket bra idéer men att en orsak till misslyckande ofta beror på dålig 

sammansättning av teamgrupper. 

 

Framtiden 

Utsikten för en entreprenöriell framtid i Lund ser god ut anser Jonas. Han fortsätter att 

beskriva att Lund har goda förutsättningar för ett entreprenöriellt klimat. Stora företag och 

forskningsanläggningar som finns och tillkommer i kommunen skapar bra mötesplatser och 

möjlighet för nätverk samt underlättar bildandet av teamgrupper. 

 

ALMI skulle behöva större resurser för att kunna ge råd till alla personer som söker hjälp, 

enligt Jonas. De skulle även kunna skapa bättre samarbeten mellan inkubatorerna och 

VentureLab för att fånga upp personer som vill starta företag. Jonas tror även att det hade 

varit positivt att göra det enklare för personer att starta eget företag. Exempelvis skulle en 

hjälp kunna vara att införa ett bidragslån likt CSN för de som startar upp ett företag så att de 

kan jobba heltid med sitt företag samtidigt som de kan betala boende och mat. 

 

4.2.4 Intervju: Ideon Innovation  

 

Om Ideon Innovation 

Erik Larsson, som arbetar som coach på Ideon Innovation, berättar hur hans arbete befinner 

sig i ett gränsland mellan Lunds Universitets Innovationssystem (LUIS) och Ideon 

Innovation. För att förklara närmare hur detta fungerar berättar han om tre kanaler som kan 

leda till nya idéer: akademi, näringsliv och privatpersoner. Akademin består av forskare och 

studenter, näringslivet gäller spin-offs från existerande bolag och privatpersoner handlar om 
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spontana idéer som man märker har potential att marknadssättas. Erik förklarar vidare att 

LUIS har kontakt med akademin och att deras främsta uppgift är att nyttiggöra forskning 

vilket de gör genom att hjälpa forskare att testa sina hypoteser och att hitta entreprenörer som 

sedan kan kommersialisera idén. I denna process kan forskare och/eller entreprenörer få en 

plats på Ideon Innovation. Om man vill ha en plats i inkubatorn får varje person ta ställning 

till. Vissa väljer istället att hyra ett eget kontor berättar Erik. Ideon Innovation erbjuder dock 

kontorsplatser i en dynamisk miljö och rådgivning gällande affärsutveckling. De erbjuder 

även hjälp med att hitta olika finansieringsalternativ och få kontakt med passande 

medarbetare. 

 

Idag finns det platser över på inkubatorn då de nyligen flyttat till ett större kontor. De har 

vissa kvalificeringskriterier som entreprenörer måste uppnå, såsom ett fungerande koncept 

och struktur i deras planer. Har de enbart en idé är det bättre att vända sig till VentureLab som 

är bra på att ta hand om företag i de allra tidigaste stadierna menar Erik. Vidare berättar Erik 

att Ideon Innovation inte är en vinstdrivande organisation utan att den finansieras av olika 

aktörer, bland annat av kommunen. Ideon Innovation är en inkubator som är till för alla 

målgrupper men de riktar främst in sig på företag med tillväxtpotential.  

 

Entreprenörskap i Lund 

Erik tycker att entreprenörer är viktiga för att de hjälper till att skapa en regional och nationell 

konkurrenskraft. De skapar även arbetstillfällen och nya affärer i regionen. 

Erik nämner att det kan vara ett problem att det finns många stödorganisationer i Lund 

eftersom det kan bli svårt för entreprenörer att hitta rätt. Gräver man i det, tillägger han, så 

märker man dock att de flesta aktörerna som finns behövs då de erbjuder olika tjänster. Skulle 

entreprenörer endast ha en enda möjlighet till finansieringshjälp skulle allt falla på om de blev 

nekade hjälp. Något som Erik tycker att man kan förhålla sig något kritisk till är att Sveriges 

kommuner har en politisk vinning i att dra igång nya projekt och initiativ kring 

entreprenörskap men att de saknar vilja att finansiera existerande stödorganisationer. Politiker 

vill helt enkelt visa väljarna att man gör nya saker och inte bara finansierar det gamla vanliga, 

enligt Erik. De startar nya inkubatorer och stödorganisationer lite väl lättvindigt bara för att få 

politiska poäng menar Erik. Vidare tycker han att man ska undersöka både behovet av 

nytillskott och behov av att utveckla de som redan existerar.  

 

Finansiering är en del av de hinder som finns mot entreprenörskap men Erik tycker inte att 
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detta är det största hindret. Han menar istället att det är själva “mindsetet” som är ett stort 

problem. Att entreprenörer tror att de måste hålla sin idé hemlig vilket gör att de inte kan 

diskutera den med någon annan innan produkten är färdig. Erik menar att detta leder till att 

många, och inte minst forskare, utvecklar något som marknaden egentligen inte vill ha 

eftersom kunden kommit in för sent i processen. Erik tror även att det som gör att man lyckas 

som entreprenör sitter i just skallen. Det behövs ett positivt klimat kring entreprenörskap där 

det är accepterat att misslyckas. Det måste även finnas miljöer där människor kan mötas och 

diskutera sina idéer, så som i inkubatorer. 

 

Framtiden 

Angående framtiden så tycker Erik att den ser ljus ut. Han beskriver att man mer och mer 

inser behovet av nya företag som kan bidra till landets BNP. Själva utmaningen, enligt Erik, 

ligger i hur man ska använda och fördela pengar för att på bästa sätt maximera utveckling av 

entreprenörskap. Erik tycker inte att det gör något om nyföretagare misslyckas med statligt 

kapital så länge de misslyckas i Sverige. Då hamnar pengarna nämligen i ett kretslopp där de 

slutligen kommer tillbaka till befolkningen och staten via skatt. Erik tipsar om Connect Skåne 

som en alternativ finansiär som istället för att förmedla statliga bidrag, som exempelvis 

ALMI, söker upp affärsänglar som är villiga att investera i startup-projekt. Affärsänglarna 

investerar både tid, pengar och egen kunskap beroende på projektets upplägg. Detta är ett 

relativt nytt koncept men som växt de senaste åren. Vad gäller Ideon Innovations framtid 

berättar Erik att de med hjälp av EU-bidrag ska starta en kreativ inkubatordel inom en snar 

framtid. Där kommer bolag inom media och underhållning att vistas. 

 

4.2.5 Intervju: VentureLab  

 

Om VentureLab 

Johan Johnsson, verksamhetschef på VentureLab, berättar att organisationen startades på 

initiativ av Ekonomihögskolans rektor Allan Malm för tio år sedan. VentureLab startades som 

ett projekt för att se om det fanns ett intresse för egenföretagande bland studenter på 

Ekonomihögskolan och efter stora framgångar togs även Lunds Tekniska Högskola med i 

processen. Idag jobbar de med alla fakulteter som, tillsammans med Lunds Universitets 

Innovationssystem (LUIS), finansierar 80 % av organisationen. Resterande 20 % finansieras 

av kommunen genom tillväxtverket och innovationsbron med flera.  
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Johan berättar att de sedan några år tillbaka har delat upp VentureLabs verksamhet i tre delar: 

utbildning, rådgivning och inkubatorn. Utbildning är främst informationsmöten kring att starta 

eget där personer kan få lära sig allt från produktutveckling och bokföring till vilka 

bolagsformer som finns. Rådgivningsdelen är öppen för de som efter utbildning vill gå vidare 

med sina idéer. Enligt Johan tar VentureLab emot ca 300 studenter per år som får hjälp med 

att utveckla sina idéer. De har då återkommande möten och ibland även något som heter 

“dealen” där personen får ett mål som ska uppnås innan man åter träffas för att gå vidare till 

nästa steg.  

Johan fortsätter berätta att entreprenörer kan ansöka om en plats i inkubatorn som är 

verksamhetens tredje del. Kvalificeringskriterier för att få en plats i inkubatorn är att personen 

ska ha registrerat sitt bolag, ha en relativt innovativ idé samt tillväxtpotential. Om personen 

hamnar bland de mest lämpliga projekten får de senare gå på en intervju med styrelsegruppen 

som i sin tur kan leda till en gratis kontorsplats under ett år där faciliteter som skrivare, 

internet och telefoni ingår. Johan följer kontinuerligt upp företaget under dess år i inkubatorn 

och försöker ge företaget den konsultation som behövs. VentureLabs mål var i år att nå ut till 

5000 studenter i Lund. De har även fortsatt sitt arbete med att främja kvinnligt företagande 

genom att ha helgkurser som heter “tro på dina idéer” som enbart riktar sig till kvinnliga 

studenter. Genom satsningar som denna har VentureLab lyckats med att hålla en högre 

statistik i kvinnligt företagande än på nationell nivå. 

Entreprenörskap i Lund 

Johan tror att entreprenörer är viktiga främst på grund av att landets stora äldre företag flyttar 

till andra länder. Man måste fortfarande få moms att komma in och regeringen vill därför 

främja entreprenörskap för att fylla tomrummet med nya företag. Johan påpekar att Lund står 

ut i Sverige med all kunskap från universitetet som är i så nära kontakt med näringslivet. Ett 

problem är dock att en stor del av stadens invånare är ambulerande studenter som kanske 

flyttar när studierna är klara. Det är viktigt att försöka hålla kvar studenter och deras kunskap i 

staden. Många som suttit i VentureLab flyttar vidare till Ideon Innovation men Johan menar 

att det är ett stort hopp att gå från en gratis organisation till att sedan hyra ett eget kontor på 

själva IDEON som är relativt dyrt. Johan tycker att privatägda “Midzone” i Malmö är ett bra 

exempel på något kommunen skulle kunna starta i Lund. Här kan man köpa ett abonnemang 

som ger en möjligheten att när som helst komma in och ta en ledig kontorsplats i deras lokal. 

Personen får då tillgång till de faciliteter som behövs för att arbeta och kan även inspireras av 

andra entreprenörer.  
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Framtiden 

Johan tycker att framtiden ser ljus ut då stödorganisationerna gör ett bra jobb men tillägger att 

de bör se till att synas ordentligt så att folk vet vart de ska vända sig. Han tillägger att det inte 

är säkert att satsningarna på entreprenörskap kommer att vara lika stora om 10-15 år då den 

entreprenörsboom som han tycker råder kanske gör att tillräckligt många lyckas starta 

tillväxtföretag. Dock tycker han att vi i Sverige behöver ändra vår syn på entreprenörskap då 

jantelagen fortfarande påverkar oss. Redan från tidig ålder bör man uppmuntra till att 

förverkliga sina idéer och de som har en idé ska inte vara rädda för att dela med sig av den.  

Ett annat hinder som främst gäller personer med fast anställning är rädslan för att ge upp sin 

säkerhet. De kanske inte är säkra på om de ska lyckas “gå runt” om de säger upp sig och 

därför tycker Johan att kommunen borde försöka införa någon form av “starta eget bidrag” 

som inte enbart riktar sig till arbetslösa. Studenter har ju CSN som gör att de under studietiden 

kan starta eget och Johan menar att det skulle kunna finnas något liknande bidrag för 

entreprenörer.  

Angående VentureLabs framtid så berättar Johan att deras statistik växer för varje år men att 

de med större resurser säkert skulle kunna växa ännu mer. Det finns ett glapp i organisationen 

då runt 300 personer kommer på rådgivning varje år men enbart ca 60 av dessa får en plats i 

inkubatorn. VentureLab planerar därför att börja följa upp de personer som inte får en plats i 

inkubatorn för att kunna föra statistik på om de lyckats starta företag på egen hand. 

 

4.2.6 Intervju: Lunds Nyföretagarcentrum 

 

Om Lunds Nyföretagarcentrum 

Nyföretagarcentrum startade 1985 i Ronneby och i dagsläget finns det 90 organisationer som 

täcker in 200 kommuner i Sverige.  Huvudorganisationen är Nyföretagarcentrum Sverige, 

vilka sätter upp etiska normer, planer och skapar en struktur för underorganisationerna. De 

certifierar alla deras rådgivare för att säkerställa att personer ska bemötas av liknande 

kompetens oberoende av vilket center de vänder sig till i Sverige. Rådgivarna på de 90 

organisationerna träffas en gång per år men arbetar under resterande period väldigt 

självständigt. Det finns inga regler för hur deras arbete ska utföras vilket gör dem 

självstyrande, enligt Anders Brun, VD för Nyföretagarcentrum Lund. Vi har inga pengar som 

vi erbjuder men däremot kunskap i form av fyra heltidstjänster säger Anders. De har alla 
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jobbat i näringslivet i många år vilket gör att de kan lösa alla frågor kring att starta eget menar 

han. Lunds Nyföretagarcentrum (LNC) har 83 stödföretag som personer kan vända sig till 

med diverse frågor. Rådgivarna ställer upp med både sina hjärnor och tid förklarar Anders. 

Deras huvuduppgift är att analysera personers affärsidéer för att få dem att inse om de ska gå 

vidare med sin idé eller inte. Personer kan också vända sig till LNC om de behöver hjälp med 

lagar, förordningar, budgetar och pensioner utan att det kostar någonting. De får komma hur 

många gånger de vill och det finns nästan inget de inte kan få hjälp med, enligt Anders. De 

förmedlar även kontakt till deras stödföretag om de inte har möjlighet att hjälpa personer 

tillräckligt. Deras nätverk är deras största styrka, tillsammans med deras styrelse med höga 

näringslivstoppar menar Anders.  

Det är oftast entreprenörer som kommer till dem genom att de har hittat information via nätet 

eller att banker och arbetsförmedling rekommenderat dem. De rådgör med ca 4 personer om 

dagen och är med om att starta upp 3-4 företag i veckan. Av de som kommer har 70 % 

akademisk bakgrund, de är av blandad ålder och nationalitet men med större andel kvinnor på 

60-65 %. De är ingen vinstdrivande organisation utan en stiftelse som har som målsättning att 

gå plus minus noll. Finansieringen sker 95 % genom stödföretagen och till de resterande 

procenten bidrar Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastigheter (LKF) och Teknopol. 

Samarbetet med Lunds kommun är inte enbart via kapital i form av pengar utan även att 

kommunalråd samt näringslivschefen sitter i LNC styrelse. De skickar entreprenörer mellan 

varandra och Anders tror snarare att entreprenörerna kommer först till LNC och att de sedan 

skickar dem vidare inom kommunen. 

 

Entreprenörskap i Lund 

Entreprenörskap behövs för att skapa skatteunderlag och för att ta hand om arbetslösheten 

enligt Anders. Han nämner undersökningar som gjorts vilka tyder på att det bara är ett fåtal 

företag i Sverige som fortfarande växer och att det är i de små entreprenöriella företagen som 

tillväxt kommer att ske. För att de ska kunna lyckas i sin tillväxtprocess är det viktigaste av 

allt att se till så det finns personer att hålla i handen.  Allt från mentorer och rådgivare till 

bollplank med personer som sitter i olika styrelser. Detta på grund av att mentalt stöd är ett 

måste för att få folk att våga satsa. Detta tror Anders är viktigare än att förenkla lagar och 

förordningar. I Lund fungerar det förhållandevis bra fortsätter han, det finns en positiv 

inställning och det är idag mindre fult att vara företagare. Politikerna har alltid velat satsa på 

LNC´s verksamhet oavsett deras styrande färg och sen LNC startade för drygt 20 år sedan har 
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de mer än dubblat lyckade start-ups enligt Anders. Anders blundar dock inte för de hinder 

som finns, utan är väl medveten om att den attityd som finns bland entreprenörer behöver 

förändras nämligen att starta eget företag är svårt och krångligt. Många är rädda för att 

misslyckas och ser de ”fiktiva” problemen så som redovisning och krångliga system som 

större hinder än vad de i själva verket är. Detta är attityder som LNC arbetar med dagligen för 

att förändra och deras mål är att det enda entreprenörer ska behöva tänka på är: finns det en 

marknad, kan jag finansiera min idé och blir den tillräckligt lönsam? Resten tar LNC hand om 

säger Anders. Ytterligare hinder för entreprenörer är finansiering i startskedet. Det behövs fler 

statliga organisationer som erbjuder riskkapital i form av microlån och där inställningen är att 

de är beredda att förlora de pengar de sätter in. Drömmen hade varit om det hade funnits 

tillgång till statligt riskkapital som LNC fördelat ut till företag med potential avslutar Anders.  

 

Framtiden 

Anders ser ljust på framtiden men han är medveten om saker som behöver förbättras. Det är 

främst två saker som han framhåller: pengar till småföretag och mycket stöd till de som 

behöver. Stöd i form av mentor, skuggkabinetter och skuggstyrelser då det enligt Anders finns 

massor av människor som gärna vill ställa upp och stödja om man frågar. Det går självklart att 

förenkla lagar och förordningar, vilket inte har skett enligt honom även om man pratat om det, 

men att göra detta är bara halva sanningen. Han håller dock med om att de statliga organen 

blivit bättre på att samla information på ett och samma ställe vilket har gjort det enklare att 

hitta information. I Lund finns exempelvis ett suveränt bibliotek med databaser till precis allt 

vilket kan ses som en stor utveckling enligt Anders. 

Det finns oerhört många organisationer som arbetar med att hjälpa personer att starta eget 

företag i Lund, men väldigt få som jobbar med följande faser. Uppföljning av företagsstarter 

framhåller Anders som en av LNC och kommunens viktigaste, men även svåraste 

arbetsprocesser vilket gör att man brister. Viktigt är även att förändra attityden som råder hos 

entreprenörer rörande tillväxt inom företag. Det är en brist på mellanstora företag i Sverige 

och Anders dröm är att lyckas ändra inställningen bland entreprenörer för att på detta sätt 

minska arbetslösheten. Allt sitter bara i huvudet säger han. 

Export av svenska produkter är en väsentlig faktor för framgång och tillväxt och något som 

entreprenörerna behöver bli bättre på. Anders efterfrågar någon form av stöd och hjälp, i form 

av organisationer med kontakter inom olika kulturer som kan agera som sammankopplare. 

Det borde satsas mer på export då det rent tekniskt inte är svårt, men utan kontakter som kan 
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tipsa om trogna och bra kunder kommer man inte långt menar Anders. 

 

4.2.7 Intervju: entreprenörerna Sven och Daniel 

 

Om entreprenörerna Sven och Daniel  

Entreprenörerna Sven Paulin, verkställande direktör på Yodoo.se, och Daniel Stenbeck, vice 

verkställande direktör på Yodoo.se, upptäckte att microbolag (företag med mindre än 15 

anställda) har svårt att hitta tillfällig kompetens som ligger utanför deras kunskapsram. För att 

göra det enklare för företag att hitta personer med rätt kompetens för ett visst projekt har Sven 

och Daniel utvecklat en projektförmedling på internet. Företaget lägger in en 

projektbeskrivning och dem som känner att de har kompetens för att utföra projektet får ange 

ett pris. Även personer som inte har en egen F-skattsedel kan erbjuda sin kunskap och få lön 

för detta via en extra tjänst. Plötsligt kan vem som helst, när som helst jobba vilket gör att vi 

förändrar Sveriges arbetsmarknad menar Sven och Daniel. 

 

I samband med vår intervju har de arbetat med projektet i ett halvår. Som studenter på 

universitetet kom de i kontakt med VentureLab och har fått en plats i deras inkubator där de 

får gratis lokal, telefon och internet. Att det är gratis att sitta i inkubatorn, till skillnad från 

exempelvis Ideon Innovation, var avgörande för deras del då de inte ville ha utgifter innan de 

hade en tjänst att lansera. De anser att VentureLab gör ett bra jobb med att hitta entreprenörer. 

VentureLab syns på campus och arrangerar evenemang vilket gör att de finns i bakhuvudet 

hos studenterna och alltid finns i periferin menar Sven och Daniel. Samtidigt anser de att 

VentureLab inte ska ligga på för mycket, för om en person planerar att driva ett företag måste 

denna vara tillräckligt driftig för att ta kontakt med dem själv, tycker dem. De menar att om 

personen inte kan ta det steget själv, har den valt fel sysselsättning. 

 

Entreprenörskap i Lund 

Sven och Daniel har även varit aktiva i Föreningen för Entreprenörer och Nyföretagande 

Anda (FENA) som finns till för att främja entreprenörskap för studenter. I FENA träffade de 

personer med samma intresse, gick på medlemsmöten och evenemang i olika form för att 

främja entreprenörskap. Ett par exempel på event var inspirationsföreläsning om 

entreprenörskap och affärsplanstävling. Affärsplanstävlingen syfte var att sammanföra 

forskare vid Lunds universitet med entreprenörer som kunde utveckla forskares produkt eller 

patent till nästa steg och göra en affär av den. Utan entreprenörer hade mycket teknik som 
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forskats fram på universitetet stannat där utan att nå marknaden menar Daniel. De fortsätter 

att beskriva att det hade varit väldigt tråkigt om det inte fanns entreprenörer samt att ingen 

hade haft ett jobb om inga entreprenörer funnits. 

 

Sven och Daniel kom i kontakt med FENA efter en gästföreläsning på universitetet. Förutom 

FENA har de varit i kontakt med ett flertal stödorganisationer varav bland annat Teknopol, 

ALMI och Connect Skåne. Främsta anledningen till att de tog kontakt med ALMI var för att 

ansöka om innovationsbidrag men deras ansökan blev inte beviljad. Nyligen har de lämnat en 

mentoransökan till Connect Skåne och väntar på svar från dem. Sven och Daniel har inte haft 

behov av hjälp med finansiering eller annan kompetens för att utveckla sin tjänst vilket 

medför att de hittills inte har utnyttjat Teknopol, ALMI eller Connect Skånes tjänster. De 

anser att det finns väldigt många stödorganisationer i Lund vilket gör det svårt att veta vilka 

man ska vända sig till. Dock menar de att det känns bra att starta sin verksamhet i Lund och 

de upplever att de har allt de behöver, eller rättare sagt vad de upplever att de kan kräva. 

 

Vi undrar om brist på stöd hade kunnat få dem att flytta deras verksamhet till en annan stad 

vilket de menar är ganska osannolikt eftersom de för tillfälligt binds till Lund på grund av 

studier. Däremot förtydligar de att om det hade varit värdelöst att starta företag i Lund men att 

Malmö hade blomstrat skulle de kanske flyttat sin verksamhet dit. Att flytta sin verksamhet 

till Malmö har dock redan slagit dem på grund av att det finns en inkubator, MINK, som 

inriktar sig till media och underhållnings företag vilket passar bättre in på deras verksamhet. 

De tycker det hade varit bra om varje inkubator hade en nisch så att liknande företag kan 

samlas på samma ställe. 

 

Framtiden 

Sven och Daniel tycker att det entreprenöriella klimatet i Lund är bra. Nystartade företag kan 

få mycket hjälp och det är enkelt att hitta en miljö med likasinnade. De anser att många 

personer har idéer men att de tvivlar på sin förmåga att starta företag. Därför tror Sven och 

Daniel att bilden av att starta företag skulle behöva avdramatiseras. Många verkar uppleva 

själva uppstarten som svår vilket skrämmer bort dem menar Sven och Daniel. Att få tillgång 

till gratis kontor på VentureLab och möjlighet att utveckla sin idé utan krav på prestation tror 

de är ett steg för att avdramatisera företagande. Dessutom skulle entreprenörskap och att starta 

eget företag kunna få större fokus på utbildningar vid universitetet anser de. Det skulle även 

uppmärksamma studenter om att det finns andra alternativ än att vara anställd framhäver dem. 
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4.2.8 Intervju: entreprenören Jens 

 
Om entreprenören Jens 

Det var genom en affärsplanstävling för studenter som anordnades av Lunds universitets 

innovationssystem (LUIS) och Föreningen för Entreprenörer och Nyföretagande Anda 

(FENA) som Jens Boman kom i kontakt med företaget Simtec som utvecklat en unik produkt 

som resultat av över 20 års forskning. Tävlingens syfte var att länka samman forskare och 

entreprenörer genom att låta studenter som var intresserade av entreprenörskap skriva en 

affärsplan till ett valt företag. Jens och hans två kompisar vann tävlingen och efter tävlingen 

fortsatte ett samarbete mellan forskaren, som är ägare till Simtec, och Jens som var den enda 

av lagmedlemmarna som var intresserad av att fortsätta arbeta med Simtec. 

 

Trots att deras produktidé är unik är de inte oroliga för att någon ska kopiera den. Jens menar 

att det beror på att den är just unik och har utvecklats genom en lång process som är svår att 

efterlikna. Detta ger dem ett unikt övertag på marknaden enligt Jens. Idag har Simtec sitt 

kontor på Ideon Innovation. Fördelen med att sitta på Ideon Innovation är mängden erfarenhet 

som finns inom väggarna menar Jens. Förutom regelbunden rådgivning är det många som är 

eller har varit involverade i företag vilket gör att de har möjlighet att fråga personer som har 

erfarenhet om hur man löser praktiska saker, hur man skickar en faktura och pratar med 

advokat etc. Jens har gjort ett uppehåll i sina studier för att kunna arbeta med Simtec men han 

har till viss del användning av de kunskaperna han fick under två termins studier på Lunds 

universitet. Dock är kunskaperna inte avgörande för om han lyckas skapa bra relationer 

mellan kunder och samarbetspartner enligt Jens. 

 

Jens upplever att det finns goda nätverksmöjligheter i Lund och att nätverka är ett bra sätt att 

skaffa kontakter samt lära sig mer om hur andra gör. Han tycker även att det är en bra mix av 

företag på Ideon Innovation. Det är lärofullt och roligt att lära sig mer om andra branscher och 

företag menar Jens. Förutom Ideon Innovation har Simtec varit i kontakt med Teknopol som 

har erbjudit dem affärsrådgivning, juristhjälp och kontakt med potentiella kunder. Simtec är 

ett Lundabolag framhäver Jens och menar att det troligtvis inte finns någon bättre plats i 

Sverige för dem. Detta framförallt för att forskning är stort i Lund vilket har betydelse för 

deras produkt samt att det finns stödsystem i Lund som främjar forskning. Om Jens hade 

startat ett nytt företag där inte platsen hade haft lika stor betydelse hade han kunna tänka sig 
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att byta stad om det hade varit så att Lund var dåligt att starta företag i, men att exempelvis 

Malmö hade varit bra. Dock anser Jens att Lund är en bra stad att starta företag i. 

 

Entreprenörskap i Lund 

Det entreprenöriella klimatet i Lund är väldigt bra tycker Jens. Han tror att det är det bästa 

stället i Sverige att starta företag på, vilket han vill styrka med att säga att Lund är en 

förhållandevis liten stad i jämförelse med hur många företag som startar här. Jens fortsätter att 

beskriva att det finns många stora företag i Lund, att Lunds universitet är Sveriges största 

forskningsuniversitet och att närheten till storstäderna Malmö och Köpenhamn samt Kastrups 

flygplats i Köpenhamn öppnar möjligheter till bättre kundkrets, nätverk och möjlighet att resa 

inom Europa över dagen. 

Jens anser att entreprenörer absolut behövs eftersom de skapar nya arbetstillfällen. Alla 

företag som finns har startats av någon typ av entreprenör vilket skapat arbete och 

skatteintäkter. Jens framhäver att entreprenörer är en bra länk för att få resultatet av forskning 

från universitet till marknaden. Entreprenörer som ser möjligheter och kommersialiserar 

forskares produkter skapar värde på marknaden. Jens säger även att han tror det finns många 

bra idéer som skulle kunna skapa värde i samhället men som ligger i en byrålåda och ruttnar. 

Problemet tror Jens beror på att personer inte vågar och saknar drivkraften att genomföra en 

satsning. Jens menar att drivkraften och viljan behövs eftersom entreprenörer verkar i en 

otrygg miljö där det kan dröja länge innan de kan försörja sig på sin affärsidé. Risken att 

misslyckas och hamna i finansiell otrygghet är säkert en anledning till att många inte vill 

starta företag menar Jens. Men om man är duktig och jobbar hårt kan man lyckas med nästan 

vilken idé som helst anser han. 

Ett sätt att skapa ett klimat som öppnar upp för entreprenörskap är att ha en omgivning som 

stödjer innovation och entreprenörskap anser Jens. I Lund finns det bra förutsättningar att 

starta företag tycker han men många fler skulle kunna förverkliga undangömda idéer. Att 

motivera, ge goda förutsättningar samt visa bra förebilder i form av personer och företag att se 

upp till är viktigt tycker Jens. 

 

Framtiden 

Jens anser att det bör finnas mer finansiellt stöd och bidrag till nystartade företag. Med tanke 

på den finansiella otrygghet som entreprenörer befinner sig i vid en nystart och att det kan ta 

flera år innan de kan försörja sig på sitt företag hade Jens önskat att det fanns en så kallad 

”entreprenörslön” som utbetalas från staten. Men han säger även att staten måste vara selektiv 
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så att inte vem som helst kan utnyttja lönen. Jens tror att detta skulle motivera fler att starta 

företag, speciellt de som har familjer som måste försörjas under tiden. Förhoppningsvis skulle 

”entreprenörslönen”, menar Jens, bidra till mer inkomst i Lund på sikt när nya företag blir 

etablerade. 

 

Jens har en idé om att stora företag i Lund kan hjälpa mindre företag genom mer 

kommunikation mellan företagen, sponsring, utveckling av gemensamma program och att 

dela kontakter med varandra. Han menar att det krävs ganska lite energi från de stora 

företagen men att det kan hjälpa de mindre företagen väldigt mycket. För att stimulera stora 

företag att hjälpa mindre företag föreslår Jens bidrag eller skattereduceringar till de företag 

som hjälper till. 

 

4.2.9 Intervju: entreprenören Pierre 

 

Om entreprenören Pierre  

Raviteq som startades och drivs av Pierre Elzouki tillhandahåller mobiltjänster till slutkunder. 

Detta i form av ”storytellingtjänster” med mål att på ett enkelt och smidigt sätt ge mervärde 

till kunden utan att denne i stort sett märker det. Det handlar om att ”fånga ögonblicket” mer 

än vad själva bilden eller filmen i sig själv kan göra. Tjänsten kan till exempel koppla på 

plats, temperatur, datum och fotograf till en bild utan att bildstorleken ökar nämnvärt eller att 

användaren behöver göra någonting, säger Pierre. Mobilen har många olika typer av censorer 

som kan känna av alla dessa funktioner och informationen som samlas in är svår och framför 

allt tråkig att fylla i på egen hand. En process som vi således vill automatisera fortsätter han. 

De riktar sig mot slutkunder i form av företag, Polisen men självklart också gemene man. 

Företaget startades 2007 och i detta skede var Pierre i kontakt med Teknopol och Ideon 

Innovation. Han berätta om sina idéer och fick tillgång till kontor på Ideon Innovation. 

Problemet var att han då inte fick något finansieringsstöd utan det var först 2009 när Pierre 

fick nys om EyeQue, ett företag som var på väg att lägga ner i Ronneby, och som jobbat inom 

samma industri, som processen tog fart. Han värvade då ihop sitt team och tillsammans satte 

de igång. De fick snabbt en relativt stor beställning från Nokia. Hjälpen i inkubatorn blev 

därför begränsad då han redan haft en plats i den i två år när företaget verkligen tog form. 

Pierre trycker därför på att det var affärsmässigheten i form av värvningen från företaget i 

Ronneby, istället för dyr konsulthjälp, som varit den bidragande orsaken till framgång. 
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När Pierre som ung student skulle starta sitt första företag 2000 sökte han efter hjälp på olika 

håll. Han kom dock snabbt fram till att det inte var något för honom. Han säger att han främst 

bara ville ha tillgång till nätverk och att göra saker annorlunda. Han försökte undvika 

finansiellt stöd och använde sig istället av bootstrapping, i form av att han arbetade utan att ta 

ut någon lön samt uppdelning av företaget till dem som jobbade inom det. Pierre är till största 

del självlärd, förutom några ledarskapsutbildningar, men säger själv att han egentligen skulle 

behöva gå några kurser.  

Pierre tycker att det viktiga är att man befinner sig nära det man behöver. Valet av Lund som 

stad blev således naturligt med närheten till universitetet och kompetensen där. Även 

personliga skäl som klimat och sociala faktorer spelade in i hans val. 

 

Entreprenörskap i Lund 

Entreprenörskap behövs i hela världen och vi måste vara innovativa annars dör vi säger 

Pierre. Tittar man på Lund så finns det många studenter som försvinner när de är klara. 

Kommunen behöver tänka på att vi lever i en globaliserad värld och handla därefter. Allt blir 

standardiserat efter ett tag och därför måste man hitta nya produkter och tjänster att tjäna 

pengar på fortsätter Pierre. Det har dock skett en markant förändring i personers attityd och 

det är inte längre fult att vara entreprenör. Det entreprenöriella klimatet i Lund menar han är 

bra, det är därför han bor och verkar här. 

Ett problem är det röriga innovationssystemet som finns då det inte alltid är självklart vem 

man ska vända sig till. Detta är jobbigt och tidskrävande. Pierre har svårt att peka ut hinder 

mot entreprenörskap då hans inställning är att det inte finns några hinder utan bara vägar runt. 

Han nämner dock finansiering i startskedet som ett problem. Att kunna få ett CSN liknande 

bidrag som blivande entreprenör tycker han skulle vara bra. Detta eftersom dagens 

finansieringsinstanser kräver antingen att man redan har en vinstdrivande organisation eller att 

man kan bidra med lika mycket pengar själv. När man väl är i detta skede behöver man dem 

inte längre menar Pierre. Dessa organisationer blir på så sätt värdelösa genom att de bara 

kostar pengar för oss, snarare än hjälper, fortsätter han.  

Det finns också en skiljevägg i Lund mellan IDEON-området och universitetet anser Pierre. 

Presentation av IDEON-företag, kvällsmöten, nätverksträffar och att försöka bygga en bro i 

mellan IDEON och universitetet tror han är den viktigaste lösningen. Företag tycker det är 

omständligt att ta in praktikanter och detta måste man försöka ändra på avslutar Pierre. 
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Framtiden  

Pierre tycker atmosfären och klimatet i Lund är bra. Dock hade det varit kul om man som 

framgångsrik entreprenör inte direkt ska behöva tänka på att fly landet säger han. Det är enligt 

honom fortfarande “tabu” att köra Ferrari nere på stan. Därför måste både den kulturella och 

finansiella atmosfären förändras tycker han. Lösningen kan vara att få igång mentorsprogram 

med en blandning av personer och synsätt. De flesta som tjänar pengar gör detta för att de lärt 

andra att tjäna pengar säger Pierre. Det blir som ett värdeökande spel där man genom att 

utbilda och lära upp andra hela tiden ökar värdet på sitt eget företag. Gemene man är inte dum 

utan det gäller att låta personer försöka men även låta dem få misslyckas. Stödjer kommunen 

affärsmannaskap kommer detta leda till framgång för alla.   

Det saknas en blandning i mentorskap mellan erfarna och nya företag då det i dagsläget blir 

ålders- och kompetenssegregerat menar Pierre. Mångfald genom korsbefruktning är bra vilket 

behövs i affärsutvecklingen då olika synsätt leder till olika svar på uppkommande frågor. En 

inkubator behövs när man väl ska leverera men innan dess behövs det en större mix säger 

Pierre. Det finns heller inga vettiga finansieringsformer i dagsläget fortsätter han. Det verkar 

som om inställningen är att det är onödigt och politiskt inkorrekt men man tänker inte på vilka 

vinster sådana investeringar kan ge. Två sätt att förenkla finansieringen för nystartade företag 

och öka på tillväxten är att antingen ge dem skattelättnader under de första 3-5 åren då det 

idag är alldeles för högt skattetryck på att anställa personer. Det andra sättet är att öka utbudet 

av riskkapital. De två aktionerna tillsammans med för-inkubatorer skulle bidra till ett mer 

skonsamt klimat för entreprenörer i startskedet och detta är något som alla borde jobba för 

avslutar Pierre. 
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5. Analys 
 

5.1 Entreprenören och förutsättningar för entreprenörskap 
En individs intention påverkas enligt Landström och Löwegren (2009) av attityd, sociala 

normer samt individens upplevda kontroll över situationen. Attityd har i många intervjuer 

påpekats vara en utav de viktigaste faktorerna för ett entreprenöriellt klimat. Anders på LNC 

och entreprenörerna Sven och Daniel har upplevt att det ofta råder en attityd om att det skulle 

vara för krångligt att starta eget. Något de menar inte stämmer och detta är en attityd som 

Anders varje dag jobbar med att förändra. Jonas på Almi ser tendensen Landström (2005) 

skrivit om, nämligen att personer som vill starta eget ofta är uppvuxna i familjer som har en 

positiv attityd till entreprenörskap. Något som även Tidd och Bessant (2007) tagit upp i sin 

studie där de menar att dessa psykologiska faktorer påverkar ens entreprenöriella färdigheter. 

Summerar man ovan kan man konstatera att attityden gällande problematiken vid startskedet 

lever kvar, men att organisationerna arbetar för att sudda ut denna.   

 
Sociala normer spelar också in och i den nationella rapporten kan man se att Sverige enligt 

experterna faktiskt blivit sämre på detta område sedan 2001. Johan på VentureLab anser att 

jantelagen fortfarande påverkar oss men entreprenören Pierre ser iallafall en bättring i att det 

idag inte längre anses vara “fult” att vara entreprenör. Även Landström och Löwegrens (2009) 

sista faktor, individens upplevda kontroll över situationen, visar sig vara viktig då många i 

sina intervjuer nämnt rädslan för att misslyckas som ett utav de största hindren. Självtillit 

utvecklas enligt Landström (2005) i barndomen och Johan på VentureLab menar att man 

redan i tidig ålder ska uppmuntra barn att våga satsa på sina idéer. Johannisson och Madsén 

(1997) är också övertygade om att man grundlägger entreprenörskap i den tidiga barndomen 

och vi ser därför en poäng i idén att introducera undervisning kring detta tankesätt tidigt i 

skolåldrarna. Vi tror att vi i Sverige har kommit en bit, men att vi måste jobba ännu mer för 

att förbättra synen på entreprenörer.  

 

Jonas på Almi och entreprenören Jens har observerat hur riskaversion påverkar entreprenörer 

och i många fall hindrar dem från att starta en egen verksamhet. Både Bjerke (2005) och 

Landström (2005) påpekar vikten i att som entreprenör ha de mentala resurser som krävs för 

att ta risker. Vi upplever dock att rädslan för att misslyckas och förmågan att ta risker inte 

enbart påverkas inifrån. Bennet (2006) anser exempelvis att kommunen bör tillföra någon 
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form av säkerhet som mildrar risktagandet och tar upp reglering av skatter, utbildning och 

utveckling av skyddsnät som möjliga åtgärder. Även i den nationella rapporten har man lyft 

fram att skyddsnät är viktiga för att personer ska våga ta de risker som egenföretagande 

medför. Kristina på näringslivskontoret är medveten om avsaknaden av sådana skyddsnät och 

tillägger att detta också är ett problem på de flesta andra orter i Sverige. Att vi svenskar är 

motvilliga till att ta risker anser vi vara en bra egenskap, men när det just gäller 

entreprenörskap kan det som vi sett ovan vara en negativ faktor.  

 

I samband med skyddsnät tar den nationella rapporten även upp kunskap som en komponent 

entreprenörer anser sig behöva för att våga starta ett företag. Johannisson (1991) delar upp 

dessa kunskaper i know what, know who, know when, know how och know why. 

Stödorganisationerna i Lund har visat sig erbjuda utbildning i många områden men just know 

why, som handlar om entreprenörens mentalitet och värderingar, har vi upplevt som något 

entreprenören själv förväntas utveckla. Entreprenören Jens nämner exempelvis den drivkraft 

många saknar för att komma till skott; en drivkraft som enligt Landström och Löwegren 

(2009) är något en entreprenör förväntas ha. Landström och Löwegren (2009) är dock 

medvetna om problematiken i att försöka hitta specifika egenskaper hos en entreprenör då 

dessa tenderar att förändras över tiden. Flera av egenskaperna är heller inte unika för 

entreprenören, exempelvis har många individer ett högt prestationsbehov, beslutsamhet och 

kreativitet utan att vara entreprenörer. Vi tror därför att det finns utrymme för att uppmuntra 

och förbättra även sådana egenskaper genom exempelvis utbildning. 

 

Erik på Ideon Innovation påpekar betydelsen av att agera i miljöer där man möter andra 

entreprenörer. Han skulle vilja se att kommunen startar på en lokal med kontorsplatser där 

man genom att köpa ett medlemskap får möjlighet att när som helst komma in och sätta sig 

för att arbeta. Detta ger enligt honom möjligheten att nätverka med andra entreprenörer. 

Kristina på näingslivsavdelningen berättar att de brukar få frågor kring lediga lokaler och 

därför tror vi att det skulle vara uppskattat att kunna erbjuda ett alternativ som är billigare än 

att hyra ett eget kontor. Erik tar i samband med detta upp hur “mindsetet” att inte våga dela 

med sig av sina idéer kan bli entreprenörens största hinder. Ideon Innovation jobbar för att 

entreprenörerna i deras inkubator ska våga vara öppna mot varandra. Entreprenörerna Sven 

och Daniel tar också upp betydelsen av att interagera och säger att det skulle vara bra om 

exempelvis alla inkubatorer var nischade så att man får ett utbyte med likasinnade. Enligt 
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Landström och Löwegren (2009) har entreprenören ett starkt behov av självständighet och att 

styra projekt på egen hand; ett tankesätt som enligt Erik på Ideon Innovation kan leda till 

produkter som marknaden inte vill ha. Detta ger oss insikt i vikten av att nätverka och ta in 

andra personer i affärsutvecklingen.  

 

Landström (2005) nämner att de flesta företagen startas av män och att ens etniska bakgrund 

har betydelse för viljan att starta företag. Vi har i våra möten med stödorganisationerna märkt 

att de riktar sig till alla målgrupper, men att en del även försöker främja de målgrupper som 

upplevs ha det svårare i företagsvärlden. Exempel på detta är VentureLabs satsning på att 

locka kvinnor att starta eget, samt den grundläggande rådgivning ALMI och Lunds 

Företagsservice erbjuder personer med utländsk bakgrund. Vi tror att detta kan vara viktigt för 

att nå ut till en större del av Lunds invånare och det är därför av stor betydelse att även 

Kristina på Näringslivsavdelningen säger att de jobbar hårt för att alla målgrupper ska få sitt. 

 

5.2 Entreprenörens roll i näringslivet 
“Okommersialiserade idéer är det värsta som finns” säger Kristina på näringslivskontoret i sin 

intervju och snuddar då vid den svenska paradoxens problem med hur investeringar i FoU på 

så sätt går till spillo. I den nationella rapporten kan man se att paradoxens tes om att Sverige 

inte lyckats speciellt väl med att sprida sin forskning stämmer. Både Braunerhjelm (2007) och 

Audretsch (2007) menar att entreprenörskap kan vara lösningen på detta problem. 

Entreprenören Jens nämner i sin intervju att entreprenörer är en bra länk för att få 

forskningsresultat till marknaden. Erik på Ideon Innovation nämner Lunds Universitets 

Innovationssystem (LUIS) som en utav de aktörer som jobbar för att nyttiggöra forskning och 

koppla rätt entreprenörer till rätt projekt. Akademiskt entreprenörskap som Etzkowits (2005) 

pratar om verkar alltså ha fått en accepterad roll i Lund. Något som tycks gälla för alla 

entreprenörstyper är att marknaden måste drivas framåt för att något ska betraktas som 

entreprenörskap (Davidsson 2003). Skulle man bortse från forskning verkar det finnas många 

olika anledningar till att entreprenörer är viktiga för utvecklingen. Jonas på Almi och 

entreprenören Jens tycker entreprenörer är viktiga för att de skapar arbetstillfällen, vilket 

styrks av Braunerhjelm (2007) som ser en koppling mellan entreprenörskap och minskning av 

arbetslöshet. Vi ser således att entreprenörskap är viktigt och spelar en väsentlig roll. 

 

Johan på VentureLab tror att staten främst vill främja entreprenörskap eftersom de förlorat 
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skatt när landets stora äldre företag flyttat utomlands och nu försöker lösa detta genom att 

främja uppkomsten av nya företag. Även Anders på LNC ser skatteunderlaget som en viktig 

del, men lyfter även fram betydelsen i att det främst är de små entreprenöriella företagen som 

växer. Just denna tillväxt tar Anders upp som något positivt för samhället, men frågan vi ställs 

inför är om det är positivt för entreprenörskapet i sig. Johan på VentureLab säger sig inte vara 

säker på att satsningarna på entreprenörskap kommer att vara lika stora om 10-15 år eftersom 

det då kanske har startat tillräckligt många tillväxtföretag. Ett påstående som vi varken kan 

styrka eller strida i dagsläget, men som det är nu har entreprenörskap en positiv påverkan. 

 

5.3 Kommunens arbete 

Enligt Häggroth och Peterson (2002) har många arbetsuppgifter inom statliga verksamheter 

flyttats och blivit mer lokala vilket kan vara en utav anledningarna till att 

näringslivsavdelningen enligt Kristina idag känner sig underbemannad. 

Näringslivsavdelningen har enligt Kristina inget krav på sig från kommunen att agera 

sambandscentral men då de entreprenörer vi träffat har efterfrågat ett lättare sätt att hitta rätt 

bland alla organisationer tycks detta vara ett uppskattat initiativ. I kartläggningen av 

stödorganisationernas arbete framgick visserligen att 76 % i studiens urvalsgrupp inte 

upplevde det som svårt att ta reda på vilken organisation man ska vända sig till. Gitt på 

kommunens företagsservice märker å andra sidan att de som vill starta eget ofta söker sig till 

henne för att bli hänvisade till rätt plats. Vi anser därför att ett behov av vägledning finns. Vi 

upplever att det är viktigt för entreprenörer att inte förlora tid på administrativa frågor, vilket 

även Anders på LNC tar upp då han förklarar att entreprenörer inte ska lägga tid på “fiktiva” 

problem utan istället fokusera på att utveckla sin affärsplan. 

 

En viktig sak att påpeka är att samtliga entreprenörer vi intervjuat har hamnat i Lund p.g.a. 

sina studier. Entreprenören Pierre är den enda som har studierna avklarade. Han tycker att 

Lund är en bra stad att verka i tack vare all kompetens från universitetet men påpekar även 

vikten av att hålla kvar denna kunskap i staden. Även Johan på VentureLab och Jonas på 

Almi tar upp problemet kring att studenter ofta flyttar vidare efter examen och att Lund då går 

miste om viktig kompetens. Jonas på Almi menar att det är kommunen som “fixar spelplanen” 

och att mer fokus borde läggas på att få nyexaminerade studenter att känna sig viktiga och 

uppmuntra dem att förverkliga sina affärsidéer i Lund. Entreprenören Pierre har observerat 

relationen mellan universitetet och forskningsparken IDEON och menar att det finns en 

skiljevägg mellan dessa två aktörer. Han tror det viktigaste är att bygga en bro mellan 
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företagen och studenterna, vilket skulle kunna uppnås genom fler nätverksträffar och genom 

att göra det mindre omständligt att ta in praktikanter. Gränsöverskridande åtgärder likt dessa 

tror vi Bengtsson (2006) syftar på när han tar upp hur stat, näringsliv och universitet hela 

tiden arbetar för att utveckla sitt samarbete. Att ett glapp finns mellan universitet och 

näringsliv anser vi framgår, vilket försvåras än mer av de många studenter som lämnar staden 

efter sina studier. Vi menar därför att det behövs större fokus på att förmedla attraktiva jobb.  

 

Kremel och Lundströms (2009) kartläggning av stödorganisationernas arbete genomfördes 

eftersom man uppmärksammat att en mängd nya stödorganisationer etablerat sig på lokal och 

regional nivå. Frågan de i denna studie ställt sig är ifall detta beror på att de redan etablerade 

organisationerna inte uppfyller den service som efterfrågas. Något som inte verkar vara fallet 

då 85 % av de nystartade företagen inte ansåg att servicen var dålig. Det rådde ändå ett visst 

glapp mellan utbud och efterfrågan av specifik rådgivning, framförallt gällande finansiellt 

stöd och skattefrågor. Information av detta slag eftersöker Erik på Ideon Innovation då han 

menar att man borde undersöka behovet av nytillskott bland stödorganisationer. Han tycker att 

de startas allt för lättvindigt och menar att kommuner ser politisk vinning i att starta nya 

projekt, istället för att stödja existerande organisationer. De stödorganisationer vi träffat 

finansieras alla till viss del av stat och kommun och, som Johan på Venture Lab nämner, så 

påverkar dessa resurser organisationernas möjligheter till att utveckla sin verksamhet. Allt 

detta förstärker för oss frågan gällande om man med de medel som finns ska starta fler 

liknande stödorganisationer eller om man istället ska satsa på att få de existerande att växa. 

 

Daglönesumman (Figur 4) visar att levnadsstandarden är förhållandevis hög i Lund, men det 

säger egentligen inte så mycket om hur entreprenörer i startskedet har det. Entreprenören 

Pierre berättar att han i uppstartsfasen var tvungen att förlita sig helt på bootstrapping och att 

det kan ta flera år innan ett företag får några inkomster. Kristina på näringslivsavdelningen är 

medveten om att det råder marknadsimperfektion i Sverige och säger att 

näringslivsavdelningen ser det som sin uppgift att fylla dessa gap. Vi upplever alltjämt att de 

stödorganisationer och entreprenörer vi träffat verkar överens om att det råder ett bra 

företagsklimat i Lund och att den entreprenöriella framtiden ser positiv ut.  
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5.4 Stödfunktioner för entreprenörskap 
 

5.4.1 Rådgivning 

Kremel och Lundström (2009) argumenterar för att de entreprenörer som ger sig ut på 

arbetsmarknaden för första gången ofta söker någon form av rådgivning. Detta eftersom den 

bransch entreprenören ger sig in på är ofta ett nytt område för denne och således uppstår 

behovet av råd. I Lund finns en uppsjö med organisationer som erbjuder rådgivning, men via 

näringslivssidan får man tips om ALMI och LNC. Entreprenörerna Sven och Daniel, Jens och 

Pierre har inte sökt någon form av direkt rådgivning hos varken ALMI eller LNC, men i 

kartläggningen av Skåne Sydväst framgick det att entreprenörerna efterfrågar denna funktion. 

Kremel och Lundström (2009) visar denna efterfrågan genom att argumentera för att den 

företagsservice som utnyttjats är råd kring skatter, redovisning samt råd från branschkunnig 

person. Vi var därför nyfikna på om de entreprenörer vi intervjuat utnyttjat detta stöd.  

Entreprenörerna Sven och Daniel har genom sitt inträde i Venture Lab kommit i kontakt med 

rådgivning, men då inom denna organisation. Entreprenören Jens sitter inne på Ideon 

Innovation och får på detta sätt också rådgivning inom den egna inkubatorn. Enligt IDEON’s 

hemsida (Ideon, 2011, nr 1) kan man läsa att en inkubator ger tillgång till nätverk och en 

kreativ miljö för tillväxt och det var framför allt dessa två faktorer som fick entreprenörerna 

Sven och Daniel och entreprenören Jens att sätta sig där. Mixen av företag i inkubatorn anser 

entreprenören Jens är bra, men Jonas på ALMI efterfrågar ett större samarbete mellan 

inkubatorerna. Detta tror vi hade varit fördelaktigt då man på så sätt hade kunnat fånga upp 

fler entreprenörer.  

Entreprenören Pierre vill se för-inkubatorer då det för honom tog lång tid att utveckla 

affärsidén och när detta väl var gjort var hans två år i inkubatorn redan förbrukade. Även då 

de tre entreprenörer vi träffat inte har sökt råd via ALMI eller LNC argumenterar vi för att 

rådgivning behövs, men kanske i andra former. Lund kommuns näringslivsavdelning och 

bibliotekets företagsservice erbjuder en annan typ av handledning. De har sett efterfrågan från 

entreprenörerna i att få någon att bolla idéer med eller bara någon att kunna vända sig till, 

vilket stärks av Kremel och Lundström (2009) när de säger att entreprenörer som på grund av 

ålder eller ursprung ger sig in på den svenska arbetsmarknaden för första gången ofta söker 

rådgivning i form av en personlig mentor. Just personer med utländsk bakgrund är enligt 

Jonas på Almi en överrepresenterad grupp i att starta eget och vi ser därför vikten i att inte 

försumma denna typ av mentorskap. Entreprenören Pierre tycker det saknas en blandning i 
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mentorskapet mellan erfarna och nya företag då det i dagsläget blir ålders- och 

kompetenssegregerat. Entreprenören Jens nämner ett förslag om skattelättnader som en morot 

för stora företag att agera mentorer för mindre. Ett liknande synsätt går att finna hos Anders 

på LNC som efterfrågar stöd i form av skuggkabinetter och skuggstyrelser som satsar sin tid 

och kompetens i nystartade projekt. Vi har genom detta kommit till insikten att mentorer 

behövs och att det i Lund finns utrymme för förbättring inom detta område. 

5.4.3 Utbildning 

Om utbildning är vitalt för entreprenörer eller om man helt enkelt föds till entreprenör är 

forskare oense om. Landström (2005) argumenterar för att individer som har föräldrar som är 

eller har varit entreprenörer tenderar att själva bli entreprenörer. Jonas på ALMI är medveten 

om detta och påpekar därför att det är viktigt att utbildningsväsen har en positiv inställning till 

entreprenörskap. Holmgren (2009) tar upp att det i Sverige idag inte finns så många renodlade 

entreprenörskapsutbildningar i grundskolan, men att många kommuner jobbar på det.  

Jonas på ALMI menar att för att främja entreprenörskap bör man introducera det tidigt i 

skolan, något som Landström (2005) lyfter fram genom att säga att entreprenörskap bör 

initieras i grund- och gymnasieskolan som en del i den ordinarie undervisningen. Jonas anser 

att man kan lära sig att bli en entreprenör och de själva har en egen företagsskola där man får 

utbildning i företagsekonomiska frågor rörande lagar och regler (Företagarskolan, 2011, nr 1). 

I Lund tror man på skapandet av entreprenörer genom utbildning och här finns ”Finn Upp”, 

”teknikspanarna” och ”Ung Företagsamhet”, vilket är entreprenörskapsprojekt som samtliga 

vänder sig till elever i grundskolan. (Lunds kommun, 2011, nr 5).  

Tidd och Bessant (2007) hävdar att psykologiska faktorer som träning, övning och stöd kan 

påverka en persons utveckling och de möjligheter denne har att bli entreprenör. De hävdar 

således också att entreprenörskap kan läras in. Försämringen gällande utbildning i 

entreprenörskap som togs upp i den nationella rapporten om entreprenörskap i Sverige (2011) 

är något som behöver åtgärdas då en kunskapsdriven tillväxtekonomi är beroende av detta. 

Entreprenörerna Sven och Daniel menar att man måste lägga större fokus på entreprenörskap 

på universitetsutbildningarna för att visa studenterna att det finns andra alternativ. ”Starta 

företag-dagen” är också ett projekt med målet att underlätta och förbättra klimatet för 

entreprenörer (Verksamt, 2011, nr 1).  

Svensson (2011) anser att ett förbättrat marknadsklimat nås genom att göra den akademiska 

forskningen mer tillgänglig, men också genom att utbilda folk i entreprenörskap. Erik på 
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Ideon Innovation berättar om deras roll som länk mellan universitet och näringsliv. För att 

förklara sin roll närmare tar han upp tre kanaler som kan leda till nya idéer; akademi, 

näringsliv och privatpersoner. Här beskriver Erik att forskarna behöver hjälp av 

entreprenörerna för att kommersialisera sina idéer. Entreprenörerna Sven och Daniel 

argumenterar för samma sak när de säger att utan entreprenörer hade mycket teknik som 

forskats fram på universitetet stannat där utan att nå marknaden. Deras teori stärks av 

Bengtsson (2006) som menar att det bästa sättet att testa forskningsframsteg i verkligheten är i 

miljöer med universitetsnära företagande och hög faktor av entreprenörskap. Entreprenör är 

enligt oss något man kan utbilda sig till och den roll de spelar i processen att kommersialisera 

forskning är avgörande. 

 

5.4.2 Finansiering 

Kommunen agerar ofta finansiär för entreprenörer vid startskedet under uppbyggnadsfasen 

eller vid expansion. De två vanligaste formerna är bidrag och subventioner, direkt riktade till 

ett företag eller mer brett för att gynna klimatet i en region/sektor (Zahra et al. 2000). Kristina 

på Lunds Kommun berättar dock att de inte ger några direkta bidrag till enskilda individer 

utan istället satsar pengarna i inkubatorer och genom delfinansiering av t.ex. ALMI. Av de 

stödorganisationer vi tar upp är ALMI den enda där man direkt kan söka finansiering. 

Entreprenörerna Sven och Daniel hade plan på att göra en ansökan här, men efter samtal med 

en av ALMI´s rådgivare gick det upp för dem att de inte uppfyllde kraven. Zahra et al. (2000) 

argumenterar för att den vanligaste finansieringsformen för entreprenörer är banklån.  

Jonas på Almi beskriver svårigheter för entreprenörer att genom vanliga former finansiera sin 

verksamhet. Vi har därför mer fokuserat på andra finansieringsformer där Kremel och 

Lundström (2009) nämner starta eget bidrag, vänner och bekanta samt eget kapital. Erik på 

Ideon Innovation tar upp att affärsänglar som en alternativ finansieringsmetod blir allt mer 

populärt. Detta är privatpersoner som går in med både tid, pengar och egen kunskap. Johan på 

Venture Lab, Jonas på ALMI och entreprenören Pierre efterfrågar någon form av ett CSN-

liknande bidragslån för entreprenörer som är i startskedet. Detta för att de ska kunna arbeta 

heltid med sitt projekt och ändå ha råd att betala de fasta kostnader som uppkommer.  

Entreprenören Jens nämner en liknande lösning i form av ”entreprenörslön” utbetalad från 

staten. Kristina på Näringslivsavdelningen hävdar att i Lund startar man företag för att man 

vill och inte för att man är arbetslös och därför vore ett stöd som alla kan söka att föredra. 

Entreprenören Pierre går djupare in på problematiken kring finansiering i startskedet och 
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anklagar nuvarande finansieringsinstanser genom att hävda att de mest kostar oss pengar. I 

dagsläget behöver man ofta ha en vinstdrivande organisation eller själv bidra med lika mycket 

finansiering själv och han menar att när man väl uppnått detta behöver man inte 

finansieringsinstanserna längre. Argument emot denna inställning finner vi hos ALMI där 

man via deras innovationsavdelning kan bli beviljad förstudiemedel, vilket är ett bidrag som 

företag med innovativa idéer kan söka i ett tidigt stadium. Då idén måste vara innovativ är vi 

beredda att hålla med entreprenören Pierre om att det behövs mer. Enligt Bennett (2006) 

påverkar staten klimatet och riskaversion genom förändring i skatter och genom olika utgifter.  

Anders på LNC menar att det behövs fler statliga organisationer som erbjuder riskkapital i 

form av microlån och där inställningen är att man är beredd att förlora de pengar man sätter 

in. En inställning han delar med Erik på Ideon Innovation som menar att det inte är avgörande 

ifall nyföretagare misslyckas med statligt kapital för så länge de misslyckas i Sverige kommer 

pengarna tillbaka till staten via skatt och det kretslopp som uppstår. Om detta är en hållbar 

tanke är diskuterbart, men klart är att fler former av finansierings till entreprenörer i 

startskedet behövs. 

 

5.4.4 Regleringar 

Svensson (2011) argumenterar för att lagar och regler ska vara enkla att förstå och följa, något 

Kristina på Näringslivsavdelningen anser att de är. Hon beskriver de statliga 

organisationernas agerande genom att säga att de sopar framför sin dörr. Att det då finns 

många frågor rörande entreprenörskap som kommunen inte kan vara med och påverka får 

således ingen avgörande roll säger hon. Hon fortsätter med att ta upp att de statliga 

organisationerna blivit bättre på att samla information på ett och samma ställe, något Anders 

på LNC håller med om. Han betvivlar dock att lagar och regler förändrats så pass att detta 

skulle underlättat entreprenörernas vardag. Vi är därför intresserade av om det finns lagar och 

regler som försvårar för entreprenörer.  

Lerner (2009) anser att det i dagsläget finns hinder rörande nyföretagande och att det främst 

måste bli enklare för nystartade företag att nyanställa, belöna samt avskeda personal. 

Entreprenören Pierre anser att man genom införandet av skattelättnader vid nyanställning i 

nystartade företag skulle motarbeta detta hinder. Lagar och regler kan också bistå företag och 

då kanske främst i form av patent och licenser menar Bennett (2006). Entreprenören Jens har 

en unik produkt som skulle kunna gynnas av detta anser vi. Entreprenören Jens menar dock 
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att det är just unikheten och att den utvecklats genom en lång process som gör den svår att 

efterlikna.  

Bennett (2006) beskriver även lagar och reglers påverkan på internationella frågor och detta är 

ett område som Anders på LNC anser att entreprenörerna behöver bli bättre inom. Export av 

svenska produkter är en bidragande faktor för tillväxt och framgång säger han. Braunerhjelm 

(2007) summerar ihop vikten av regleringar genom att beskriva dess roll och påverkan på 

skattens struktur, tillgången till riskkapital samt strukturen på utbildning och forskning. Vi ser 

här regleringarnas överordnade roll i samspelet med de andra stödfunktionerna. 

6. Slutsats 
Syftet med vår studie har varit att försöka förstå de stödfunktioner som Lunds kommun 

erbjuder för att främja entreprenörskap samt bidra med förbättringsförslag. Vi arbetade utifrån 

den induktiva forskningsstrategin och kommer således grunda svaren på vår frågeställning 

genom tolkning av egen primärdata och befintlig teori samt empiri. Denna slutsats kommer 

sen agera som grund när vi ger förslag på fortsatt forskning. Det är återigen viktigt att ha i 

åtanke att vi önskar förstå, inte förklara, studiens problemområde. 

Den bild som finns bland stödorganisationer och entreprenörer gällande entreprenöriellt 

klimat i Lund är positiv. Framtidstron är god och våra intervjuobjekt har insett vikten 

entreprenörskap har och kommer spela i samhället. Att det finns flera områden med 

förbättringsmöjligheter visade samtliga intervjuade medvetenhet om. Dessa områden kommer 

vi summera och sedan bidra med exempel på lämpliga åtgärder. 

I dagsläget verkar en mer positiv inställning till entreprenörer råda och man ser inte längre 

entreprenörskap som något fult i Lund. Den felaktiga bild som vi tror finns om att starta eget 

är något svårt och krångligt lever dock fortfarande kvar. För att förbättra attityden och forma 

ett entreprenöriellt beteende tror vi på utbildning inom entreprenörskap i tidig ålder. En 

utbildning som ökar självtilliten hos gemene man, vilket kan bidra till att överbygga den 

rädsla som idag finns gällande att starta eget. Att införa någon form av skyddsnät för 

entreprenörerna kan också vara en lösning. Detta skyddsnät skulle kunna struktureras upp 

genom regleringar och ta sig formen av en försäkring. Regleringar för att göra det enklare för 

entreprenörer att anställa samt avskeda personal skulle också enligt oss ge ett positivt resultat.  

Förslaget om skattelättnader gällande mentorskap som kom upp i analysen skulle kunna 

kompletteras med att göra det enklare för företag att ta in praktikanter. Vi ser också att 
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attraktiva sommarjobb i Lund skulle kunna hålla kvar studenter över sommaren och i 

slutfasen kunna resultera i att de väljer att bo och jobba kvar här. Genom den lösningen 

bygger man en bro mellan näringsliv och universitet, vilket vi tror är avgörande. Vitalt här är 

också finansiering, vilket ofta är ett stort hinder för entreprenörer som vill kommersialisera 

forskning från exempelvis universiteten. Vår studie har visat på att det finns riskkapital, men 

att det är svårt att bli beviljad det. En lösning kan då vara att inför någon form av 

entreprenörslön eller lån som man kan söka i startskedet. Ökad rådgivning gällande 

existerande finansieringsmöjligheter är en ytterligare åtgärd vi efterfrågar. Rådgivning behövs 

i alla former och för samtliga målgrupper inom Lund. Det som speciellt behöver förbättras är 

rådgivning mellan olika åldersklasser och kompetensområden. Lösning på detta anser vi är ett 

ökat samarbete mellan inkubatorer, men också genom en förbättrad entreprenöriell miljö.  

När vi började vår studie trodde vi inte att miljö skulle spela en så avgörande roll som det nu 

visat sig. De entreprenörer vi träffat har visat hur viktigt nätverkande och umgänge med 

likasinnade är. Resurserna räcker inte till för att alla entreprenörer ska få plats på Lunds 

inkubatorer så det behövs andra alternativ.  Ett förslag är att kommunen investerar i en lokal 

där man skapar ett kontorslandskap med de faciliteter som krävs för att kunna arbeta. 

Entreprenörer i Lund skulle då kunna köpa ett medlemskap som ger dem möjligheten att när 

som helst gå dit och ta en ledig kontorsplats. På så sätt skapas ett billigare alternativ än att 

hyra en egen lokal. Entreprenörerna får även tillgång till en dynamisk arbetsmiljö, vilket alla 

tillfrågade i studien ser som ett plus.  

I en universitetsstad som Lund har det visat sig vara viktigt att inte låta forskning gå till spillo 

och därför skulle en sådan lokal kunna bidra till samspelet mellan forskare och entreprenörer. 

Vi har kunnat se ett fungerande samarbete mellan inkubatorer och Lunds universitets 

innovationssystem (LUIS) och tror därför att ett sådant samarbete skulle kunna ske även här. 

Det finns enligt oss många idéer som fastnar i det stadiet och således inte utvecklas till färdig 

forskning eller innovation. För att bryta denna trend och få fler idéer till marknaden borde för-

inkubatorer införas. Hit kan entreprenörer redan i idéfasen vända sig och få kontorsplats, 

rådgivning och stöd som på vilken annan inkubator som helst.  

6.1 Reflektioner kring arbetet 
Överlag är vi nöjda med vår studie, men vissa hinder har uppkommit under arbetets gång. Vi 

fick bland annat inte svar från en kvinnlig entreprenör vi skulle intervjua. Detta gör att alla 

entreprenörer vi intervjuat är män. Då vi i arbetet talat om främjandet av olika målgrupper 
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skulle en större bredd bland entreprenörerna ge en mer inkluderande bild av klimatet. Ifall vi 

hade haft mer tid skulle vi även velat intervjua fler åldersgrupper och personer med utländsk 

bakgrund. 

Resultaten från vår empiri har varit väldigt utvecklande. Vi anser att vi lyckats få fram många 

konstruktiva förslag till förbättring för att främja entreprenörskap. Vi har uppfattat det som att 

både näringslivsavdelningen på Lunds kommun och stödorganisationerna är öppna för 

förbättringar. Något som är ytterst viktigt då vår studie i annat fall hade varit helt gagnlös. 

Det som i viss mån försvårade arbetet var bristen på teorier kring relationen mellan 

entreprenörskap och kommun. Detta gjorde att vi blev tvungna att utgå från mer allmänna 

teorier, vilket i början kändes väldigt brett. När vi nu avslutat analysen och sett de paralleller 

som uppstått mellan teori och empiri är vi dock glada att detta inte hindrade oss från att 

genomföra studien. Vi tror och hoppas att studier som vår kommer att uppmuntra till vidare 

forskning inom området.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Då vi inte haft tid att intervjua fler entreprenörer ger vår studie endast ett fragment av 

helhetsbilden. Vidare forskning inom samma område skulle därför kunna använda vårt arbete 

som underlag till en mer omfattande studie. Vid genomförandet av en sådan studie borde man 

utvidga ramen för intervjuobjekten och då exempelvis inkludera entreprenörer som fått hjälp 

av stödorganisationerna men sedan valt att inte starta företag. Detta skulle kunna ge en 

bredare bild gällande vad som saknas för att ge entreprenörer en sista knuff i rätt riktning. För 

att få en bättre bild av hur Lunds kommun skiljer sig från andra kommuner skulle en 

jämförelsestudie mot andra kommuner i landet vara bra. 

Vår studie har i vissa fall föranlett frågor som kräver kvantitativa studier. Vi tror bland annat 

att det skulle vara positivt för kommunen att genomföra en kartläggning av det riskkapital 

som finns att tillgå samt premisserna för att söka detta. För att kommunen ska kunna fördela 

sina bidrag på rätt sätt bör man även undersöka behovet av nytillskott bland 

stödorganisationer. Vi har insett möjligheterna för utveckling, men vet i dagsläget inte om det 

är mer fördelaktigt att starta nya stödorganisationer eller istället satsa på de som redan är 

etablerade på marknaden.  

Vi har kommit i kontakt med frågor som på sätt och vis hamnar utanför vårt tema. Faktumet 

att entreprenörer är underrepresenterade i exporthandeln togs som exempel upp under en 
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intervju. Vi tycker därför att man bör undersöka sätt att uppmuntra ett sådant handlande. 

Viktig aspekt att väga in i en sådan studie tror vi är att visa hur en ökning av export skulle 

påverka landets tillväxt. Vi har i vårt arbete använt sekundära teorier som behandlar hur 

entreprenörskap påverkar landets tillväxt och denna teori skulle kunna utvecklas med fokus på 

export.   

Ytterligare ett påstående som dykt upp är att entreprenörskap kanske inte kommer att främjas 

i samma utsträckning i framtiden som det görs idag. Detta baseras på antagandet om att det 

om 10-15 år kanske startats tillräckligt många tillväxtföretag. För att kunna motbevisa denna 

tes borde man därför undersöka tillkomsten av nya tillväxtföretag samt konsekvenserna detta 

medför. Vi tycker att en sådan undersökning är ytterst viktigt då resultatet påverkar i vilken 

utsträckning man bör satsa på exempelvis utbildning inom entreprenörskap. Här kan vidare 

forskning också fokuseras på i vilken utsträckning det går att lära ut entreprenöriellt beteende. 
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Bilaga: Intervjufrågor 
 

Till intervju med valda organisationer: 

 
Frågor rörande er verksamhet       

• Vad erbjuder er organisation för stödfunktioner till entreprenörer? 

• Hur tar sig dessa stödfunktioner form?  

• Vilken målgrupp vänder ni er till och vilka är det som främst vänder sig till dig/er? Ålder, kön, 

nationalitet 

• Vad vill de som vänder sig till er oftast ha hjälp med? 

• Hur finansierar ni er verksamhet? 

• Är ni en vinstdrivande organisation? 

• Har ni ett samarbete med Näringsavdelningen på Lunds Kommun? (hur ser samarbetet ut?) 

 
Frågor rörande entreprenörskap i Lund 

• Behövs entreprenörer i Lund? Varför? 

• Vad anser du vara den ”viktigaste” faktorn för att skapa ett entreprenöriellt klimat i en stad? 

• Hur ser det entreprenöriella klimatet ut i Lund, enligt dig? Bra, dåligt? Aktuella exempel? 

• Vilket tror du är det största hindret mot entreprenörer idag? 

• Anser du att det finns något ”gap” som behöver fyllas? Vad krävs i så fall för detta? 

• Följdfråga: Kan er organisation med eller utan Näringslivsavdelningen på Lunds kommun 

hjälpa till med detta? 

• Vad tror du om entreprenörers framtid i Lund? Vad behöver utvecklas, vad krävs, vad behöver 

er organisation/Näringslivsavdelningen på Lunds kommun förbättra? 

 

Till intervju med valda entreprenörer: 

 

Frågor rörande er verksamhet 

• Vad heter ert företag? 

• Vad erbjuder ni? 

• Vilken är er målgrupp? 
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• Hur lång tid har ni varit verksamma? 

• Har ni varit i kontakt med någon stödorganisation/Näringslivsavdelningen på Lunds kommun? 

• Hur hittade ni information om deras existens och vad de erbjuder? 

• Vilken sorts stöd har ni sökt och har ni fått hjälp med detta? 

• Känner du behov av någon form av stödfunktion som idag inte erbjuds/synliggörs? 

• Skulle brist på stöd kunna få dig att flytta verksamheten? 

 
Frågor rörande entreprenörskap i Lund 

• Behövs entreprenörer i Lund? Varför? 

• Vad anser du vara den ”viktigaste” faktorn för att skapa ett entreprenöriellt klimat i en 

kommun? 

• Hur ser det entreprenöriella klimatet ut i Lund, enligt dig? Bra, dåligt? Aktuella exempel? 

• Vilket tror du är det största hindret för entreprenörer idag? 

• Anser du att det finns något ”gap” som behöver fyllas? Vad krävs i så fall för detta? 

• Följdfråga: Kan stödorganisationer med eller utan Näringslivsavdelningen på Lunds kommun 

hjälp till att fylla detta gap? 

• Vad tror du om entreprenörers framtid i Lund? Vad behöver utvecklas, vad krävs, vad behöver 

stödorganisationer/Näringslivsavdelningen på Lunds kommun förbättra? 

 


