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Förord 
 
Ett stort tack till de respondenter som har avsatt sin tid för att delta och försett oss med 
information som har gjort denna studie möjlig för oss att genomföra. Utan er hjälp hade 
vi aldrig klarat det. Vi vill även tacka vår handledare Peter Hultén som under processens 
gång har väglett och stöttat oss när hinder har uppstått, med ditt kunskapsförråd har dina 
åsikter och idéer varit av stort värde. Våra familjer och vänner har agerat hejarklack under 
denna termin och bidragit med stor motivation, vi vill tacka för ert stöd som längs vägen 
har varit avgörande. Slutligen tackar vi oss själva och varandra för alla långa dagar, sena 
nätter och tidiga morgnar som vi tillsammans har ägnat åt denna studie. Vi är mer än 
nöjda med vad vi har åstadkommit. 
 
Tack! 
 
Katharina Revesz och Fanny Åberg 
 
Umeå, 15 maj 2018 
 
 





Sammanfattning 
 
Det har länge diskuterats om entreprenörskap går att lära sig genom utbildning eller om 
det är ett karaktärsdrag. Sverige arbetar sedan 2011 med att främja nya innovativa företag 
och entreprenörskap genom utbildning i samband med Europa 2020, för att vidare främja 
samhällsekonomisk tillväxt. Det finns delade uppfattningar om utbildning främjar eller 
hämmar entreprenöriellt agerande då studenter efter avklarad utbildning saknar praktisk 
kunskap om hur de startar bolag. De praktiska delarna av en utbildning har ett stort värde 
men samspelet mellan både teori och praktik har visat sig vara mer inflytelserik för 
studenternas lärandeprocess inom entreprenörskap. Det kan således uppfattas som 
paradoxalt att entreprenörskapsutbildning inte alltid inkluderar båda dessa delar av 
lärande.  
 
Entreprenöriell orientering (EO) är ett samlingsbegrepp för de karaktärsdrag som 
kännetecknar den framgångsrika entreprenören, där utbildning är tänkt att främja dessa 
attribut. Tidigare forskning har studerat olika variablers påverkan på EO samt enbart 
specifika kurser har satts i relation till EO, där entreprenörskapsutbildning som formell 
och informell kunskapskälla har exkluderats. Denna studie undersöker olika former av 
kunskapsinhämtande för att studera sambandet mellan entreprenörskapsutbildning och de 
entreprenöriella karaktärsdragen risktagande, innovativ och proaktiv förmåga samt 
självständighet, vilka återfinns inom EO. Med en kvalitativ forskningsansats och genom 
en explorativ undersökning ämnar denna studie att söka nya infallsvinklar inom ämnet 
för att lyfta fram företagarens personliga uppfattning om sin entreprenörskapsutbildning 
och entreprenöriella karaktärsdrag. Djupintervjuer har fokuserat på företagsägare i en 
startup då det anses ställs högre krav på entreprenören i de tidigare skedena i företagets 
livscykel, där kunskap och karaktärsdrag är avgörande faktorer för företagets överlevnad. 
 
Studiens resultat visar att karaktärsdragen risktagande och proaktiv förmåga har en direkt 
koppling till entreprenörskapsutbildning, medan resterande attribut indirekt kan kopplas 
till utbildningen genom individens förmåga och medvetenhet. Den totala entreprenöriella 
orienteringen visade sig vara hög då tre av fyra karaktärsdrag har analyserats som höga 
och genomsnittet av den innovativa förmågan var låg. Resultatet visar att utbildning inom 
entreprenörskap påverkar EO men att det finns ett indirekt samband mellan utbildning 
och entreprenörens förmåga och medvetenhet. Relationen mellan dessa variabler blir 
således bilateral. Rekommendationer riktas till utbildningsanordnare i Sverige att i större 
utsträckning implementera praktiska inlärningsmoment. Det rekommenderas även att 
entreprenörer och företagare som väljer att utbilda sig på egen hand ska fortsätta se 
inlärningsprocessen som kontinuerlig, samt att kombinera egenlärd kunskap med en 
teoretisk utbildning. Vidare ges förslag för framtida forskning och avslutningsvis 
presenteras en framtidsvision för utbildningens önskade påverkan på EO för att detta i sin 
tur ska främja samhällsekonomisk tillväxt. 
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1! Inledning  
 
Detta inledande kapitel börjar med en presentation av bakgrunden till de underliggande 
problem som ska undersökas i studien vilket följs av problembakgrunden. Därefter 
identifieras ett forskningsgap, vilket sedan övergår till studiens forskningsfråga som 
fortsättningsvis förklaras djupare i studiens syfte. Vidare beskrivs de avgränsningar som 
studien inte väljer att inkludera och avslutningsvis definieras centrala begrepp som är 
återkommande i studien. 
 
Lärare, revisor och advokat är bara några av flera yrken i Sverige vilka kräver en 
auktorisering eller legitimation (UHR, 2017). Entreprenören definieras som en person 
som startar nya företag eller utvecklar nya produkter (Nationalencyklopedin, u.å.). 
Yrkesrollen som entreprenör kräver därför ingen teoretisk utbildning eller praktisk 
erfarenhet. Under 2016 angav 7,6% av den svenska befolkningen att de hade varit 
involverade i entreprenörskapsprocesser. Under perioden 2010-2017 växte intresset för 
entreprenörskap kraftigt då antalet sökande till entreprenörskapsinriktade utbildningar 
ökade från 3 590 till 7 128 antal sökande (UHR, 2018a). Hur kommer det sig att personer 
väljer att utbilda sig till ett yrke som inte kräver någon utbildning? Ett antagande är 
individens förväntningar om att utbildningen ska främja entreprenöriella egenskaper, 
vilka kan vara av betydelse för personens fortsatta entreprenörskap.  
 
Dutta et al. (2011, s. 174-175) menar att utbildning är grunden för ett framgångsrikt 
entreprenörskap och att det har en stor betydelse för huruvida personen väljer att starta 
företag eller inte. Vidare menar författarna att samspelet mellan teoretiska och praktiska 
inlärningsmoment i utbildningen är viktigt, eftersom att teori ensamt inte bidrar till 
förbättrat entreprenörskap. Trots detta finns fler exempel på framgångsrika företag där 
entreprenören bakom framgången saknar teoretiska kunskaper inom ämnet. IKEA 
grundades av Ingvar Kamprad som utan en skolrelaterad utbildning har lyckats bli en av 
världens främsta företagare och entreprenör (IKEA, u.å.). Andra exempel är Spotify som 
grundades av David Ek och Mojangs grundare Markus Persson (Goldberg, 2013). Det 
kan tolkas som att dessa entreprenörer är självlärda och har genererat kunskap på egen 
hand. Utbildning sägs vara en grundläggande faktor för ett framgångsrikt 
entreprenörskap, trots att det bevisligen finns företagare och entreprenörer som har 
lyckats även utan en skolrelaterad utbildning. Hur kan deras framgång i så fall förklaras? 
Kan förklaringen återfinnas i de personliga karaktärsdragen och går dessa att lära? 

1.1! Problembakgrund 

1.1.1! Utbildningsparadoxen 
Entreprenöriella attityder har blivit allt viktigare ur ett globalt perspektiv då de kan 
förväntas ligga till grund för individens motivation att engagera sig i entreprenörskap, 
vilket vidare bidrar till landets tillväxt av nya företag. Dessa attityder brukar kopplas 
samman till hur individen upplever möjligheter att starta och driva företag 
(Entreprenörskapsforum, 2017). Genom åren har entreprenöriella aktiviteter generellt 
legat på en stabil nivå runt om i världen då de har varit sammankopplade till historiska 
och kulturella faktorer. Sedan 2000-talet har de entreprenöriella attityderna ökat 
internationellt men allra främst i Sverige, vilket har lett till ökat entreprenörskap globalt 
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och nationellt (Entreprenörskapsforum, 2017). Henry et al. (2005, s. 101) menar att 
förhållningssättet till de entreprenöriella attributen har blivit mer innovativa, till exempel 
problemlösningsförmågan, vilket vidare utgör en viktig grund för den ekonomiska 
utvecklingen i samhället. Gibb (2002b, s. 247) menar att entreprenörskap och 
entreprenöriellt beteende berör ett brett spektrum av aktörer och intressenter i samhället. 
Det finns många fördelar att hämta från entreprenörskap i samband med ett lands 
ekonomiska tillväxt, som bland annat beror på förändringar i företagsvärlden, nya 
världsmarknader och ny teknik (Gibb, 2002b, s. 247). Det kan exempelvis tolkas att 
arbetslösheten minskar då fler väljer att starta företag, vilket vidare skulle öka landets 
välfärd. 
 
Henry et al. (2005, s. 101) menar att behovet för entreprenöriell utbildning har ökat 
proportionerligt i takt de entreprenöriella attributen i samhället. Detta styrks även av 
Solomon (2007, s. 168) som visar på en ökad global efterfråga av entreprenöriell 
utbildning. Till exempel var ämnet entreprenörskap den mest eftertraktade kurs att läsa 
bland universitetsstudenter i USA och bland fler internationella universitet mellan 2004 
och 2005 (Solomon, 2007, s. 176). Den stora efterfrågan på utbildning möts av ett stort 
utbud av kurser och seminarier, som erbjuds av olika utbildningsanordnare (Solomon, 
2007, s. 179) inom grund- och gymnasieskola, yrkesförberedande samt högskola och 
universitet. Likaså finns en ökad mängd akademisk forskning inom området (Henry et 
al., 2005, s. 105). 
 
Genom statistik framgår att 60% av svenskarna under 2010 som hade identifierat en 
affärsmöjlighet inte ansåg sig ha kunskapen att starta företag och därför valt att avstå 
(Entreprenörskapsforum, 2011). Vidare uttryckte cirka 30% av svenskarna att rädslan för 
att misslyckas skulle hindra dem från att starta företag. Under 2010 var utvecklingen av 
det entreprenöriella klimatet i Sverige negativ, trots att det funnits goda möjligheter att 
starta företag under denna period i samband med den institutionella stabiliteten. Samtidigt 
under 2010 var kvalitetsutvecklingen av entreprenöriell utbildning inom grund- och 
gymnasieskola samt högskola och universitet låg (Entreprenörskapsforum, 2011).  
 
För att främja entreprenörskap och tillväxten av nya företag är ett av initiativen i 
Europeiska Kommissionens långsiktiga tillväxtstrategi Europa 2020 (KOM(2010) 2020 
slutlig) “smart tillväxt”. Denna tillväxtstrategi togs fram år 2010 i syfte att stimulera 
ekonomisk tillväxt, då den ekonomiska utvecklingen efter 2008-års finanskris lett till hög 
arbetslöshet i världen. För att konkret arbeta mot Europa Kommissionens initiativ innebär 
det att varje medlemsstat nationellt ska inrikta gymnasieskolans kursplan mot kreativitet, 
innovation och entreprenörskap. Enligt Regeringens förordning (SKOLFS 2011:144) om 
läroplan för gymnasieskola har Skolverket sedan 2011 lyft fram entreprenörskap som en 
del av utbildningen. Undervisningen ska bidra till att utveckla studenternas tilltro till sina 
personliga resurser och stimulera självförtroende. Även de största högskolor och 
universitet i Sverige erbjuder utbildning inom entreprenörskap (UHR, 2018b). Även på 
eget initiativ kan personer lära sig om entreprenörskap genom exempelvis seminarier, 
workshops och icke-akademisk litteratur (Företagande, 2012). Trots det aktiva arbetet 
mot Europa Kommissionens riktlinjer ansåg 40% av svenskarna under 2016, en ökning 
på 10% från 2010, att de avstått från att ta steget till entreprenörskap på grund av rädslan 
att misslyckas (Entreprenörskapsforum, 2017). Det kan därför ifrågasättas huruvida 
entreprenöriell utbildning främjar självförtroende och utvecklar studenternas tilltro till 
sina personliga resurser? 
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Ledande nationella experter har delade uppfattningar om utbildningens påverkan på 
entreprenöriella aktiviteter. Exempelvis menade 17% av dem under 2011 att utbildning 
och kompetens inom entreprenörskap hämmar entreprenöriella aktiviteter, medan 18% 
ansåg att utbildning och kompetens motsatsvis främjar dessa (Entreprenörskapsforum, 
2012). Paradoxen grundar sig i att utbildning endast bidrar med förebilder, motivation 
och kunskap, men när studenterna väl möter arbetsmarknaden saknar de praktisk kunskap 
om hur de går tillväga för att starta företag (Entreprenörskapsforum, 2012). En utmaning 
med entreprenöriell utbildning är att förse studenter med lärandet om ämnet, resurser och 
erfarenheter som förbereder dem till att klara av de förväntningar och krav som de kan 
tänkas behöva vid sina framtida satsningar (Solomon, 2007, s. 168). Den teoretiska 
utbildningen kan tänkas ligga till grund för framgångsrikt entreprenörskap, där praktiska 
erfarenheter bör inkluderas för att förse studenter med kunskap som kan vara av 
användning inför deras framtida yrkesliv. Motsatsvis finns tydliga bevis på att 
entreprenörer endast besitter praktisk erfarenhet. Således genereras kunskapen på eget 
initiativ och dessa entreprenörer kan därför beskrivas som självlärda genom deras 
praktiska kunskap. Kan de självlärda entreprenörerna tänkas besitta karaktärsdrag som 
väger upp för de saknade teoretiska kunskaperna? I så fall, vilka är dessa karaktärsdrag 
och går de att lära sig genom utbildning? 

1.1.2! Entreprenöriell orientering 
Entreprenöriell orientering (EO) har länge varit ett omdebatterat ämne. Begreppet har 
nämnts i över 600 vetenskapliga artiklar sedan mitten av 2015 (Linton, 2016, s. 16-17), 
vilket är en ökning med 360 publicerade tidskrifter från 2010 (Covin & Lumpkin, 2011, 
s. 855). EO beskrivs som agerandet av entreprenörskap där entreprenörskap i sin tur 
beskrivs som nya ingångar i form av nya produkter eller marknader (Lumpkin & Dess, 
1996, s. 136). Forskare är oense om vilka dimensioner som ingår inom EO, där vissa 
hävdar att EO består av de tre karaktärsdragen risktagande, innovativ och proaktiv 
förmåga (Miller, 1983, s. 779; Wiklund, 1999, s. 38; Wiklund & Shepherd, 2003, s. 1309). 
Andra forskare inkluderar även karaktärsdragen självständighet och aggressiv 
konkurrenskraft som en del av EO (Lumpkin & Dess, 1996, s. 136; Pearce et al., 2010, s. 
219; Voss et al., 2005, s. 1134). Heinonen och Poikkijoki (2006, s. 84) inkluderar enbart 
självständighet i sin studie gällande viktiga entreprenöriella egenskaper men utelämnar 
aggressiv konkurrenskraft.  
 
Denna studie kommer utgå från de tre karaktärsdragen risktagande, innovativ och 
proaktiv förmåga. Studien kommer inkludera även självständighet som en dimension för 
att beskriva entreprenörens EO. Det har bevisats att självständighet som en del av 
företagets strategi är av större betydelse för mindre och nya företag som behöver växa 
(Burgelman, 1983, s. 240). Eftersom att fokus i denna studie är företagarens EO i startup, 
vilket det senare kommer att motiveras för i studien, kan detta karaktärsdrag ses som 
betydande för företagets fortlevnad. Aggressiv konkurrenskraft som enskild dimension i 
EO förhåller sig till hur företagaren ställer sig till sina konkurrenter i branschen, vilket 
vidare kan tolkas som att företagaren tillåts att vara olika aggressiv utifrån bransch 
(Lumpkin & Dess, 1996, s. 148). Eftersom att studien inte undersöker företagare som är 
verksamma inom en specifik bransch, har därför denna dimension valt att exkluderas.  
 
EO är positivt relaterat till organisationens prestation (Wiklund, 1999, s. 43; Wiklund & 
Shepherd, 2003, s. 1311). Forskare har även börjat studera vad som faktiskt påverkar de 
entreprenöriella karaktärsdragen. Wiklund och Shepherd (2003, s. 1312) menar att 
kunskap är positivt relaterad till EO och organisationens prestation. De har konstaterat att 
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viljan att vara risktagande, innovativ och proaktiv ökar kunskapsnivån i företaget, vilket 
kan skapa konkurrensfördelar på marknaden (Wiklund & Shepherd, 2003, s. 1312-1313). 
Kunskap förklaras som möjligheten att upptäcka och utnyttja möjligheter, vilket refereras 
som processkunskaper (Wiklund & Shepherd, 2003, s. 1308). Lesgold (1988, s. 206) 
menar att processkunskap genereras genom lärandet av egen erfarenhet. Ett metaforiskt 
exempel är bakandet av en sufflé, där personen efter ett antal gånger kommer att kunna 
receptet utantill och således agera utifrån tidigare erfarenheter om hur sufflén ska bakas 
bäst. Wiklund och Shepherd (2003, s. 1308) menar vidare att eget lärande kan bidra till 
högre konkurrenskraft då entreprenören lättare kan upptäcka och utnyttja möjligheter på 
grund av sin praktiska erfarenhet. Fortsättningsvis bevisas att processkunskap ökar EO 
(Wiklund & Shepherd, 2003, s. 1312).  Lesgold (1988, s. 206) beskriver att motsatsen till 
processkunskap är förklaringskunskap, vilket innebär att personen agerar utifrån inlärd 
teoretisk kunskap. I samma exempel innebär det att personen förlitar sig på receptet som 
teoretiskt beskriver hur en sufflé ska bakas och agerar utifrån denna kunskap. Denna 
studie kommer att referera till processkunskap som självlärd utbildning och 
förklaringskunskap som formell skolrelaterad utbildning. 

1.1.3! Forskningsgap 
Tidigare forskning har undersökt hur olika variabler, som exempelvis miljömässiga och 
organisatoriska faktorer, påverkar EO (Lumpkin & Dess, 1996, s. 151). Vidare har även 
entreprenöriella orienteringens påverkan bekräftats vara positiv till organisationens 
prestation (Wiklund, 1999, s. 43; Wiklund & Shepherd, 2003, s. 1311). Endast specifika 
kurser inom entreprenörskap på högskole- och universitetsnivå har satts i förhållande till 
företagarens EO (Fayolle & Gailly, 2015, s. 75; Heinonen & Poikkijoki. 2006, s. 83-86; 
Padilla-Meléndez et al., 2014, s. 879). Processkunskap som ensam variabel har även visat 
sig vara positivt relaterad till EO (Wiklund & Shepherd, 2003, s. 1308, 1312-1313). Det 
saknas studier om huruvida entreprenörskapsutbildning i olika former och som specifik 
variabel har ett samband till EO och indirekt på företagets prestation. Om utbildning är 
positivt relaterat till EO så bör även organisationens prestation gynnas. I denna studie 
undersöks sambandet mellan företagarens EO och utbildning som både förklarings- och 
processkunskap inom entreprenörskap. 

1.2! Forskningsfråga 

Hur bidrar entreprenörskapsutbildning i Sverige till företagarens entreprenöriella 
orientering? 

1.3! Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan entreprenörskapsutbildning i 
Sverige och företagarens entreprenöriella egenskaper. Denna studie bidrar till ökad 
förståelse kring om och hur de entreprenöriella egenskaperna risktagande, innovativ och 
proaktiv förmåga samt självständighet går att lära genom entreprenöriell utbildning. Om 
utbildning har en positiv eller negativ påverkan på entreprenöriell orientering kan vi med 
hjälp av tidigare forskning konstatera att utbildning även har ett indirekt samband till 
företagets prestation. 

1.4! Avgränsning 

Denna studie omfattar inte utbildning från grundskola eftersom att studien ämnar 
undersöka entreprenöriell utbildning som ett aktivt val av inriktning, då vi tolkar att aktiva 
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ämnesval grundar sig i personliga intressen för ämnet. Då grundskoleutbildning är 
obligatorisk kan det tolkas som att eleverna själva inte har valt att läsa om specifikt 
företagande och entreprenörskap. Denna studie kommer inte heller att studera innehållet 
av utbildning inom entreprenörskap eller studenternas motivation, engagemang och 
uppfattning av kvaliteten på kursernas innehåll, som skulle kunna ha en påverkan på deras 
uppfattning om huruvida de har lärt sig något från utbildningen eller inte. Utbildningens 
omfattning kommer inte att tas till hänsyn, det vill säga om personen i fråga har studerat 
ett program, enstaka kurser eller antalet böcker om entreprenörskap som personen har läst 
i privat syfte. Vidare kan resultatet av denna studie inte appliceras på länder utanför 
Europa då vi inte känner till om de efterföljer liknande strategi om entreprenörskap som 
Europa 2020 syftar till att främja. 

1.5! Sammanfattning av centrala begrepp 

Studiens centrala begrepp definieras enligt följande. Entreprenöriella egenskaper och 
attribut avser entreprenöriell orientering, där entreprenöriell orientering refererar till 
egenskaperna risktagande, innovativ och proaktiv förmåga samt självständighet. 
Förmåga omfattar företagarens kapacitet att omvandla kunskap till handling, varpå 
medvetenhet grundar sig i företagarens självinsikt om sin förmåga. Vidare refereras 
entreprenörskapsutbildning till utbildning inom entreprenörskap, både som informellt 
kunskapsinhämtande via självlärd utbildning och formellt kunskapsinhämtande från 
skolrelaterad utbildning genom gymnasieskola eller högskola och universitet. Begreppet 
företagare avser den eller de entreprenörer som är företagsägare eller grundare till ett 
nystartat företag, där nytt företag eller startup är mellan 3-42 månader gammalt. 

2! Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel presenteras studiens teori uppdelat i två centrala kategorier; 
entreprenörskapsutbildning och entreprenöriell orientering. Först presenteras de 
teoretiska argument inom utbildningens främjande av entreprenörskap som av 
tydlighetsskäl delats upp i utbildning i form av självlärd kunskap, utbildning på 
gymnasial nivå samt utbildning på högskole- och universitetsnivå. Vidare förklaras 
entreprenörskapsprocessen som syftar till att visa kopplingen mellan utbildning, 
entreprenören och företagandet. Avslutningsvis redogörs begreppet förmåga, vilket följs 
av en förklaring av de fyra dimensionerna inom entreprenöriell orientering och dess 
förhållande i relation till företagaren.  

2.1! Entreprenörskapsutbildning 

Utbildning inom entreprenörskap i Europa har främst fokuserat på en teoretisk del av 
företagandet, genom att använda affärsplaner som ramverk för lärandet (Gibb, 2002a, s. 
137). Sådan utbildning kan försumma utvecklingen av studenternas kapacitet till 
entreprenöriellt tänkande. En utmaning med entreprenöriell utbildning är att skapa en 
lärande miljö där studenter kan utvecklas personligen genom utvecklingen av sina 
entreprenöriella attribut (Gibb, 2002a, s. 139; Gibb, 2002b, s. 257). Sådan miljö skulle 
kunna underlätta för studenter att hantera känslor som osäkerhet och rädsla för 
misslyckande. Minniti och Bygrave (2001, s. 12) menar att entreprenörer inte efterföljer 
optimala strategier i sitt beslutsfattande eftersom att deras beslut påverkas av tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Givet att detta stämmer innebär det att både kunskap och 
erfarenhet är viktiga faktorer för entreprenöriellt agerande. För att entreprenören ska ges 
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så goda förutsättningar som möjligt att ta beslut som leder till framgång går därför att 
tolkas att entreprenören behöver användbara kunskaper och erfarenheter. Det har länge 
diskuterats om entreprenörskap går att lära genom exempelvis utbildning eller om det är 
egenskaper som är medfödda, exempelvis menar Drucker (1985, refererad i Kuratko, 
2005, s. 580) att, “the entrepreneurial mystique? It’s not magic, it’s not mysterious, and 
it has nothing to do with genes. It’s a discipline. And like any discipline, it can be 
learned”. Cope och Watts (2000, s. 105) menar att entreprenörskap är en kontinuerlig 
process av lärande, vilket även bekräftar att entreprenöriella karaktärsdrag kan bli lärda. 
 
Kunskap kan delas upp i olika nivåer under en inlärningsprocess (Cope & Watts, 2000, s. 
106). Den lägsta nivån i processen av lärandet förklarar kunskap som ytligt lärd och 
repetitiv kunskap. Denna kunskap används omedelbart och kan inte användas långsiktigt. 
Den högsta nivån i processen handlar om lärande på en djupare nivå och påverkar 
individens personliga förståelse och självkännedom (Cope & Watts, 2000, s. 106). 
Entreprenören behöver ha en djup kunskap och förståelse för hur olika situationer kan 
hanteras samt kunna reflektera proaktivt utifrån de olika faserna i organisationens 
livscykel (Cope & Watts, 2000, s. 108). Därför kan tolkas att med en bättre förståelse och 
kunskap kan entreprenören lättare agera utifrån den specifika situationen. Det kan 
motsatsvis argumenteras att om entreprenören enbart besitter ytlig kunskap kan personen 
få svårt att leda företaget genom de olika utvecklingsfaserna, eftersom att entreprenören 
exempelvis saknar ett entreprenöriellt mindset (Lindberg et al., 2017, s. 768). Med olika 
former av utbildning kommer kunskapen att läras ut på olika sätt och således bli olika 
användbar.  
 
Nedan följer en beskrivning av hur entreprenörskapsutbildning ämnar främja de 
entreprenöriella karaktärsdragen. Av tydlighetsskäl delas utbildning upp i kategorierna 
självlärd, gymnasial nivå samt högskole- och universitetsnivå för att visa på hur olika 
utbildningsformer på olika sätt främjar entreprenöriella attribut. 

2.1.1! Entreprenörskapsutbildning som självlärd 
Det finns flera sätt att lära sig om de entreprenöriella egenskaperna förutom genom en 
formell utbildning. Genom informella processer kan individen på egen hand utveckla sina 
entreprenöriella egenskaper genom att kopiera andra, experimentera, lösa problem och 
tillvarata möjligheter (Gibb, 1993, s. 24). Forskningsbaserade och populära publikationer, 
som exempelvis akademiska journaler och biografier av entreprenörer, är ännu en 
kunskapskälla. Kunskap kan vidare hämtas genom tal, presentationer och direkt 
observerande av entreprenörer där personen kan skaffa sig en djup förståelse för 
entreprenörens egenskaper och personlighet (Kuratko, 2005, s. 579-580). Det går till 
exempel att observera framgångsrika koncept och affärsmöjligheter för att lära sig genom 
andras misstag och på så vis kunna utnyttja företagets resurser effektivare och på ett 
sparsamt sätt. Med hjälp av tips och idéer från andra företag kan entreprenören 
experimentera sig fram till olika lösningar utifrån ett direkt observerat problem, vilket 
kan tolkas att personen erhåller praktiska kunskaper utifrån en given situation som skulle 
vara svårare att lära sig teoretiskt. Detta innebär således att kunskap utvecklas individuellt 
beroende på de kunskapsval som personen väljer att göra, till skillnad från gymnasieskola, 
högskola och universitet, där samtliga elever erbjuds samma teoretiska kunskap. Med 
andra ord skulle den självlärda kunskapen kunna ses som unik eftersom att personen 
utvecklar kunskaperna utifrån olika förutsättningar och sammanhang. 
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Farmer et al. (2009, s. 255) menar att tidigare erfarenheter och stöd från personer i ens 
närhet kan stimulera de entreprenöriella egenskaperna, samt att entreprenörer influeras av 
varandra och påverkas av deras omgivning. Detta är något som även bekräftas av Marques 
et al. (2012, s. 668) som visar att personer med en familjemedlem som äger och driver ett 
företag är mer benägen att bli entreprenör själv, eftersom att de mer eller mindre har varit 
involverade i entreprenörskap. Därför kan det tolkas att personer som har varit nära 
entreprenörskap erhåller ett visst perspektiv på företagande, till skillnad från de personer 
som endast lär sig entreprenörskap teoretiskt. Exempelvis menar Oosterbeek et al. (2010, 
s. 442) att teoretisk utbildning kan försvåra studenternas avsikt att bli entreprenör 
eftersom att studenterna genom utbildning, har fått ett realistiskt perspektiv på vad som 
krävs för att bli en entreprenör. Vidare kan tolkas att studenterna idealiserar entreprenören 
som skulle kunna bli svår för individen att leva upp till. Teoretisk utbildning kan även 
tänkas ge studenterna kunskap om risker relaterade till företagande och på så vis begränsa 
deras synsätt. Självlärd kunskap kan motarbeta dessa teoretiska begränsningar och det 
finns en mängd olika fördelar kopplat till denna form av lärande. Lärande genom 
erfarenhet, även kallat learning by doing, är en inlärningsprocess som innebär att 
individen praktiskt lär sig av sitt agerande (Rae & Carswell, 2000, s. 220) där personen 
stegvis kan tolkas lära sig hur en situation tacklas i verkligheten och där misslyckanden 
blir en lärdom. Exempelvis kan entreprenören ha startat olika företag och på så vis lärt 
sig genom sina egna misslyckanden och framgångar, byggt upp ett socialt nätverk och 
vidgat sin förståelse för sig själv som entreprenör. Denna inlärningsprocess kan vidare 
förbättra individens utveckling av de entreprenöriella karaktärsdragen (Rae & Carswell, 
2000, s. 220).  

2.1.2! Entreprenörskapsutbildning på gymnasial nivå 
Lundahl et al. (2010, s. 46) undersöker svensk gymnasial utbildning mellan åren 1970 
och 2010. Sedan 2009 års skolreform har entreprenörskap blivit en central del inom 
skolväsendet vilket syftar till att utbilda ungdomar inom skapande och utveckling av 
företagande (Lundahl et al., 2010, s. 51). För att eleverna ska bli karriärmedvetna och i 
ett tidigare skede kunna specialinrikta sin utbildning har den gymnasiala utbildningen 
genom åren blivit allt mer avsmalnad. Det har till exempel tillkommit ett större utbud av 
gymnasiala utbildningsprogram där entreprenörskap har blivit en av dem. Förhoppningen 
är att fler studenter ska välja att fortbilda sig genom högskola och universitet för 
kunskapsinhämtning på högre nivå (Lundahl et al., 2010, s. 51). 
 
I Sveriges gymnasieskolor finns chansen för studenter att starta ett UF företag, vilket 
syftar till att utbilda och intressera individer för entreprenörskap. UF företagande innebär 
att studenter erhåller praktisk erfarenhet av företagande där de får chansen att med stöd 
av relevanta lärare och kontaktpersoner, starta och driva ett företag under en kortare 
period (Ung Företagsamhet, 2012). I en rapport av Ung Företagsamhet (2012) undersöks 
sambandet mellan föregångna gymnasiala elever som har medverkat i ett UF företag och 
deras framtida yrkesval. Av resultatet framgår att personer med tidigare erfarenhet av UF 
i genomsnitt har en högre ingångslön, större chans till chefspositioner, minskad risk för 
arbetslöshet och i större utsträckning har en eftergymnasial utbildning, i förhållande till 
elever som under samma period inte engagerade sig i UF företagande. Slutligen påvisas 
att chanserna ökar med minst 20% att individen senare i livet startar företag om personen 
tidigare har engagerat sig i UF företagande (Ung Företagsamhet, 2012). Vissa 
gymnasieskolor och utbildningsprogram erbjuder således både teoretisk och praktisk 
utbildning, där den praktiska utbildningen kan ses ge resultat för framtida entreprenöriell 
aktivitet. Motsatsvis bidrar den teoretiska utbildningen endast med en förståelse för ämnet 
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entreprenörskap och skapar ingen djupare utveckling av de entreprenöriella 
karaktärsdragen. 

2.1.3! Entreprenörskapsutbildning på högskole- och universitetsnivå 
Utbildning på högskole- och universitetsnivå syftar till att främja entreprenöriellt 
tänkande hos studenterna genom att öka kunskapen om entreprenöriella processer, för att 
de på så vis ska utveckla färdigheter och karaktärsdrag som krävs för ett lyckat 
entreprenörskap (Heinonen & Poikkijoki, 2006, s. 81). Utbildningen är vidare tänkt att 
erbjuda djupare kunskap till skillnad från en gymnasial utbildning (Heinonen & 
Poikkijoki, 2006, s. 83). Genom olika former av kunskapsinhämtande som återfinns i 
högre utbildning, exempelvis gästföreläsningar, tentamen, grupparbeten, får studenten 
lärdom om entreprenörskap utifrån olika perspektiv. Högre utbildning ska vidare ska öka 
elevernas kreativitet som leder till ökat möjlighetssökande (Heinonen & Poikkijoki, 2006, 
s. 86). Med andra ord ska högskola och universitet tillåta individen att utforska de 
karaktärsdrag som krävs för entreprenörskap då entreprenöriella handlingar i praktiken 
skulle kunna utövas av vem som helst, under förutsättningen att personen vågar vara 
innovativ och risktagande (Heinonen & Poikkijoki, 2006, s. 87). De entreprenöriella 
karaktärsdragen som Heinonen och Poikkijoki (2006, s. 84) menar att högskola och 
universitet försöker främja är en proaktiv och innovativ förmåga, risktagande och 
självständighet. Karaktärsdragen återfinns i begreppet entreprenöriell orientering, vilket 
vidare skulle betyda att en högskole- och universitetsutbildning inom entreprenörskap 
leder till högre EO. 
 
Fortsättningsvis är det bevisat att entreprenörer som har en högre utbildning kommer att 
tillföra högre samhällsekonomisk tillväxt då de anses vara mer innovativa (Pajarinen et 
al., 2006, refererad i Taatila, 2010, s. 49). Detta bör således betyda att högskole- och 
universitetsutbildning i större utsträckning lär ut innovativa tankesätt än utbildning på 
gymnasial nivå. Taatila (2010, s. 53-54) studerade fyra utbildningsmetoder inom 
entreprenörskap där studien visade att den mest effektiva utbildningen var när studenterna 
själva fick uttrycka och omvandla sina idéer till verklighet i en inspirerande miljö. Således 
bör utbildning i form av endast teoretisk kunskap inte vara av den mest effektiva karaktär. 
Studien visade även att den praktiska erfarenheten ökade individens risktagande och 
självförtroende då personen i en trygg miljö fick testa sina egna gränser och kunskaper. 
En liknande studie utfördes av Hänti et al. (2008, refererad i Taatila, 2010, s. 54) där 
elever fick arbeta entreprenöriellt inom tre olika verklighetsnivåer. Den första nivån 
behandlade ett låtsasföretag och i den sista nivån fick studenterna arbeta med riktiga 
företag. Även i denna studie framkom att eleverna kände sig mer motiverade och 
åstadkom bättre resultat av den praktiska erfarenheten inom den högsta verklighetsnivån, 
något som Taatila (2010, s. 55) menar grundar sig i att individerna lär sig genom sina 
egna misstag och att detta inte kan läras ut teoretiskt (Taatila, 2010, s. 54).  
 
Lindberg et al. (2017, s. 450) har studerat svensk entreprenöriell utbildning på 
universitetsnivå och studenternas inställning till sin egen förmåga, vilket i deras studie 
definieras som “entrepreneurial mindset”. Mindset är ett samlingsbegrepp och förklaras 
som studenternas förmåga till kreativt, analytiskt, strategiskt och reflektivt tänkande, 
personens självförtroende, samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga samt 
verklighetsförståelse av komplexa sammanhang (Pollard & Wilson, 2013, s. 3). 
Författarna menar vidare att ett entreprenöriellt mindset är av betydelse inom högre 
utbildning, främst utbildning med inriktning mot entreprenörskap (Pollard & Wilson, 
2013, s. 4). Det kan tolkas att universitetsutbildning i högre grad bidrar till en djupare 
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förståelse av ämnet på grund av det mindset som denna typ av utbildning kan tänkas 
kräva. Lindberg et al. (2017, s. 462) menar även att studentens entreprenöriella mindset 
ökar av både kreativa övningar och aktiviteter. Gapet mellan teoretisk och praktisk 
kunskap inom utbildning har varit väl omtalat i tidigare forskning där majoriteten av 
forskarna menar att praktisk kunskap utelämnas i skolutbildning (Dutta et al., 2011, s. 
174-175). Lindberg et al. (2017, s. 462) styrker argumentationen att utbildning bör 
erbjuda både teoretisk och praktisk kunskap.  

2.2! Entreprenörskapsprocessen 

I en rapport av Entreprenörskapsforum (2017) beskrivs processen att bli entreprenör, se 
figur 1. Den potentiella entreprenören beskrivs som en person med förmåga att upptäcka 
möjligheter och kan med hjälp av sina kunskaper omvandla möjligheter till en idé. Det 
kan tolkas att utbildning är ett hjälpmedel som bidrar till ökat ett kunskapsförråd och 
individens förmåga att tillämpa sina kunskaper i verkliga sammanhang. I nästa steg av 
processen ska ett intresse finnas hos personen att starta ett företag, vilket sedan övergår 
till ägande och drift av ett nytt företag som är mellan 3-42 månader gammalt 
(Entreprenörskapsforum, 2017). Företag i denna ålder är i en uppstarts- och tillväxtfas, 
vilket beskrivs som kritiskt eftersom att företagaren då behöver lägga grunden för ökad 
tillväxt (Picken, 2017, s. 588). Företagets utveckling kan resultera i antingen fortlevnad 
eller nedläggning, vilket avser försäljning, överlåtelse eller konkurs av företaget 
(Entreprenörskapsforum, 2012; Tillväxtanalys, 2018).  
 
Entreprenörskapsprocessen ser densamma ut för entreprenörer oavsett om det är ett 
möjlighetsbaserat eller nödvändighetsbaserat entreprenörskap. Det möjlighetsbaserade 
entreprenörskapet baseras på individens individuella drivkraft att starta ett företag och 
resulterar oftast i innovativa lösningar i form av nya produkter eller tjänster. Motsatsvis 
grundar sig det nödvändighetsbaserade entreprenörskapet i entreprenörens vilja att 
förändra sin situation, exempelvis låg inkomst, som liknas vid ett proaktivt agerande 
(Entreprenörskapsforum, 2012). Heinonen och Poikkijoki (2006, s. 84) konstaterar att 
innovativt och proaktivt agerande är relaterat till entreprenören. Författarna inkluderar 
även risktagande och självständighet som variabler i deras beskrivning av entreprenöriella 
karaktärsdrag, där de menar att entreprenören måste kunna ta svåra beslut på eget initiativ 
i en osäker miljö för att kunna förhålla sig till förändringar.  
 

 
 

Figur 1. Entreprenörskapsprocessen. 
Källa: Entreprenörskapsforum, Entreprenörskap i Sverige - Nationell rapport 2012 

(2012). 
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Genom statistik framgår att av de nya företag som startades under 2012 var 76% av dessa 
verksamma tre år efter uppstart (Tillväxtanalys, 2017). Detta innebär att cirka var fjärde 
nytt företag i Sverige som startades under 2012 lades ner tre år senare. Om ökad kunskap 
genom utbildning främjar entreprenöriella karaktärsdrag, kan riskerna för nedläggning av 
nya företag minimeras? Cressy (2006, s. 113) förklarar att en av anledningarna till varför 
nya företag resulterar i nedläggning ofta grundar sig i det humana kapitalet i form av 
entreprenörens kunskap och förmåga att hantera risk. Författaren menar att en mer 
talangfull entreprenör kan ta större risker till lägre kostnader och på så vis öka företagets 
uthållighet. Det kan således tolkas att företag läggs ner på grund av att kunskap och 
utbildning saknas och att entreprenören inte tar rätt typer av risk. Eftersom att företag i 
sin uppstarts- och tillväxtfas står i riskzonen för nedläggning i större utsträckning än 
etablerade företag (Picken, 2017, s. 588) kan antas att det ställs högre krav på 
entreprenören i de tidigare skedena av det nya företagets utveckling, där kunskap och 
karaktärsdrag är avgörande faktorer för företagets överlevnad (Cressy, 2006, s. 113). 
Denna studie kommer således att undersöka företagaren i ett nytt företag som är mellan 
3-42 månader. Det kan tolkas att den potentiella entreprenören som har kunskap men 
saknar förmågan att använda kunskapen kommer att ha svårare att upptäcka möjligheter. 
Balansgången mellan förmåga och användandet av kunskap är således viktig eftersom att 
det har en påverkan på hur de entreprenöriella karaktärsdragen kommer att utvecklas. 

2.3! Hur förmågor kan utvecklas  

Trots att personer har samma chans att upptäcka möjligheter är det inte alla personer som 
gör det (Ozgen & Minsky, 2013, s. 46). Baron och Ensley (2006, s. 1331) menar att 
upptäckandet av möjligheter är en kognitiv process där personen kopplar samman till 
synes oberoende händelser, som exempelvis skift i marknadstrender och teknologiska 
framsteg, för att upptäcka meningsfulla mönster av dessa händelser som vidare leder till 
formationen av en ny idé. Ardichvili et al. (2003, s. 113-114) menar att ju högre 
entreprenöriell medvetenhet som personen har desto högre är sannolikheten att personen 
upptäcker möjligheter. Upptäckandet av möjligheter grundar sig entreprenörens 
medvetenhet. Denna medvetenhet påverkas av socialt nätverk som byggts upp utifrån 
individens personlighetsdrag och förkunskaper, där förkunskaper är ett personligt intresse 
eller kunskap om en bransch (Ardichvili et al., 2003, s. 118). Det kan tolkas som att det 
sociala nätverket kan genereras genom utbildning, där personer ges möjlighet att umgås 
med likasinnade personer som har samma entreprenöriella intresse. För att utvärdera en 
möjlighet menar Ozgen och Minsky (2013, s. 49) att specifik kunskap kan väsentlighet. 
Eftersom att den potentiella entreprenören ser möjligheter, har förmågan och kunskapen, 
går det därför att tolka att om det finns ett samband mellan den kognitiva förmågan och 
upptäckandet av möjligheter, så skulle kunskap genom exempelvis utbildning öka 
personens kognitiva förmåga att upptäcka meningsfulla mönster och formatera en ny 
affärsidé. 
 
Forskare har på senare tid börjat ifrågasätta huruvida entreprenöriella kurser eller 
program bidrar till högre entreprenöriell förmåga, eller om det endast bidrar med kunskap 
(Fayolle & Gailly, 2015, s. 75). Resultat har visat att personer som innan avslutad 
utbildning har tidigare erfarenheter av entreprenörskap lär sig mindre av undervisningen 
och motsatsvis har elever utan tidigare erfarenhet i större utsträckning erhållit större 
entreprenöriell förmåga efter avslutad kurs eller program. Anledningen till detta förklaras 
som att utan tidigare erfarenhet så lär sig personen ämnet från grunden medan en person 
som tidigare har varit i kontakt med entreprenörskap fokuserar på andra dimensioner av 
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utbildningen (Fayolle & Gailly, 2015, s. 87). Forskare har även kunnat se att elever som 
genom praktisk utbildning fått lära sig om entreprenörskap har utvecklat en större 
förmåga att tänka positivt kring företagande, vilket har ökat chansen för individen att våga 
starta eget företag. Genom praktisk utbildning blir individen mer risktagande, tar 
chansartade beslut samt söker sig till nya miljöer och möjligheter (Padilla-Meléndez et 
al., 2014, s. 879). Entreprenöriell orientering kan i många fall ses som individuella 
karaktärsdrag som inte kan bli lärda, men studier har visat på att entreprenöriella 
kompetenser och förmågor har en tendens att öka en individs EO. Padilla-Meléndez et al. 
(2014, s. 879) förklarar att genom en skolrelaterad praktisk utbildning inom 
entreprenörskap och företagande ökar personens förmåga att utveckla sina 
entreprenöriella karaktärsdrag. Moberg (2014, s. 523) förklarar att utbildningen syftar till 
att förbereda studenter teoretiskt med antingen lärandet om entreprenörskap eller 
utvecklandet av studentens förmågor genom entreprenörskap. Den senare nämnda typen 
av utbildning hjälper studenten att utveckla sina proaktiva och kreativa förmågor, där den 
kreativa förmågan kan likställas till ett innovativt attribut. Den teoretiska utbildningen 
har visat sig ha mindre chans att bidra till att eleven i framtiden startar eget företag 
(Moberg, 2014, s. 524). Det kan därför tolkas att skolrelaterad utbildning bör fokusera på 
det praktiska utvecklandet av de kognitiva entreprenöriella förmågor som krävs för 
framtida entreprenörskap, med andra ord utbildning genom entreprenörskap. Därför bör 
någon form av entreprenörskapsutbildning med praktiska inslag till fakto öka individens 
förmåga att använda sina entreprenöriella karaktärsdrag. Nedan presenteras de olika 
attribut som vanligtvis definierar en entreprenör, vilka går under begreppet 
entreprenöriell orientering. Inom varje karaktärsdrag beskrivs de ageranden och tankesätt 
som kännetecknas av varje attribut. 

2.4! Entreprenöriell orientering 

Begreppen risktagande, innovativ och proaktiv förmåga introducerades av Miller (1983) 
som var den första person att studera sambandet mellan dessa karaktärsdrag och 
entreprenöriellt företagande. Forskaren definierar ett entreprenöriellt företag som “an 
entrepreneurial firm is one that engages in product-market innovation, undertakes 
somewhat risky ventures, and is first to come up with ‘proactive’ innovations [...]” 
(Miller, 1983, s. 771). Senare forskning har studerat dessa karaktärsdrag och satt de i 
relation till entreprenöriellt företagande i syfte att förklara företagaren som 
entreprenöriellt orienterad. Forskare är oeniga om vilka dimensioner som ska förklaras 
genom EO, där Lumpkin och Dess (1996, s. 136) även har valt att inkludera termen 
självständighet som en variabel. De olika dimensionerna kan även komma att varieras 
oberoende av varandra och beroende på sammanhang utifrån mikro- och makronivå, 
därigenom andra karaktärsdrag hos företagaren, företagsstruktur, företagets bransch och 
marknad (Lumpkin & Dess, 1996, s. 151). Nedan kommer de fyra dimensionerna och 
dess innebörd att introduceras och förklaras i relation till entreprenören som företagare. 

2.4.1! Risktagande 
Forskning har betonat skillnader i risk mellan individer och deras preferenser samt 
situationer och effekterna av ett beslut i en specifik situation (Krueger & Dickson, 1994, 
s. 387). Risk kan förklaras som situationsspecifik, vilket definieras olika beroende på 
sammanhang (Lumpkin & Dess, 1996, s. 144). Förenligt för samtliga definitioner är dock 
av en mer finansiell innebörd och vad Miller och Friesen (1978, s. 923) beskriver som 
den grad till vilken en person är villig att göra ett stort och riskabelt åtagande till företagets 
resurser. Linton (2016, s. 34) menar att hur villig en person är att ta risker beror på den 
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förväntade avkastningen kontra sannolikheten av förlust, vilket innebär att personer som 
tar risk överväger förlusten i förhållande till vinsten av risken. Detta innebär således att 
personer endast tar de risker som de har råd att förlora. Risk relaterat till företagarens EO 
är intresset att erhålla hög avkastning genom utnyttjandet av olika möjligheter på 
marknaden (Lumpkin & Dess, 1996, s. 144). Det kan tolkas att företagaren är olika 
risktagande beroende på mängden resurser som företaget har att tillhandahålla. Picken 
(2017, s. 588) menar att företag i specifikt en uppstarts- eller tillväxtfas är bundet av sina 
resurser. Det skulle i så fall innebära att företagaren i en startup inte tillåts att vara lika 
risktagande. Det kan således bli problematiskt då företagaren behöver överge sin egen 
riskbenägenhet utifrån de risker som är möjliga för företaget att ta (Lumpkin & Dess, 
1996, s. 145). I samband med denna problematik har exempelvis Miller (1983, s. 770) 
mätt risktagande på företagsnivå genom att undersöka företagets möjlighet att delta i 
riskabla projekt och företagarens personliga preferenser att vara risktagande. 
 
Knight (1921, refererad i Miller, 2007, s. 58) menar att “risk” refereras till situationer där 
möjligheter går att mäta och “osäkerhet” refereras till situationer där möjligheter inte går 
att mäta. Vidare brukar upptäckandet av möjligheter karaktäriseras av risk, medan 
skapandet av möjligheter är karaktäriserat av osäkerhet (Hmieleski & Baron, 2008, s. 
286). Krueger och Dickson (1994, s. 387) menar att personer tenderar att kategorisera 
situationer, där de kontrollerbara uppfattas som “möjliga” och de okontrollerbara 
situationerna som “hotfulla”, vilket går att tolka som osäkra. Situationer som en person 
anser sig kunna kontrollera borde således variera beroende på vilken självuppfattning som 
personen har. Till exempel förefaller riskuppfattningen lägre i de situationer där personer 
upplever att de har mer kompetens eftersom att de är mer självsäkra i sin egen förmåga 
(Krueger & Dickson, 1994, s. 387). Författarna visar att ökad tilltro till förmågan ökar 
personens perception av möjligheter och minskar uppfattningen av hot, vilket vidare 
påverkar riskuppfattningen. Det kan argumenteras att personer som har mer kompetens 
inom ett område är villig att ta fler risker, alltså blir personen mer riskbenägen eftersom 
att individens riskuppfattning är lägre. Det skulle innebära att högre utbildningsnivå ökar 
personens självuppfattning vilket vidare bör betyda att personen blir mer riskbenägen. 
Det kan därför argumenteras att personer med högre självuppfattning vågar ta risker av 
mer radikal karaktär, vilket skulle betyda att graden av risk även är relaterat till 
utbildningsnivå. 

2.4.2! Innovativ förmåga 
Schumpeter (1942, s. 82-85) menar att den innovativa förmågan grundar sig i processen 
av kreativ förstörelse. Innovation definieras som en ny produkt eller tjänst vilket stör en 
hel marknad och ger chans till mindre företag att växa (Schumpeter, 1942, s. 82-85). 
Denna definition av innovativ förmåga kan tolkas som nytänkande på en radikal nivå. 
Rimligtvis kan en kreativ förstörelseprocess tänkas vara streamingtjänster inom 
exempelvis musik- eller filmbranschen, som Spotify och Netflix. Innovationen av dessa 
tjänster försvårar försäljningen av CD-skivor och DVD-filmer. Således kan den 
innovativa förmågan tolkas som nyskapandet av produkter eller tjänster som tidigare inte 
har erbjudits på marknaden. Lumpkin och Dess (1996, s. 142) menar att innovation även 
kan avse nytänkande och experimenterande inom organisationen som i slutändan 
resulterar i nya produkter, tjänster eller processer. Det kan även handla om experiment 
externt som exempelvis en annan form av marknadsföring eller byte av kundsegment 
(Lumpkin & Dess, 1996, s. 143). Den innovativa förmågan behöver därför inte endast 
resultera i nya produkter eller tjänster på marknaden, utan kan även vara något nytt för 
det specifika företaget. Ett sätt att mäta innovativ förmåga skulle därför kunna vara att 
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räkna antalet nya produkter, tjänster eller interna processer som företagaren har främjat 
och etablerat i företaget. 
 
Garcia och Calantone (2002, s. 110) skiljer på innovation och innovativt beteende, där 
innovation kan utformas och benämnas på flera sätt och i sin tur är resultatet av ett 
innovativt beteende. Innovation som begrepp definieras som en upprepande process 
vilken grundar sig i ett möjlighetsskapande beteende. Författarna menar att beteendet kan 
leda till utvecklingen av nya produkter och tjänster (Garcia & Calantone, 2002, s. 112). 
Innovativ förmåga sätts i förhållande till hur ny innovationen är och denna förmåga går 
att mäta på olika sätt. Hur ny en innovation är kommer att skilja beroende på om 
innovation är ny för kunden, organisationen, branschen eller världen (Garcia & 
Calantone, 2002, s. 112). För vem innovationen är ny går att dela upp i ett makro- och 
mikroperspektiv. “Ny för kunden” och “ny för organisationen” refereras till mikronivå, 
och “ny för branschen” och “ny för världen” hänvisas till makronivå. Vidare menar 
författarna att innovation som är ny på makronivå kräver en högre innovativ förmåga då 
den nya produkten, tjänsten eller interna processen mäts som ny i förhållande till 
existerande produkter, tjänster eller processer i branschen eller världen (Garcia & 
Calantone, 2002, s. 118). Detta innebär således att entreprenören i högre uträckning 
behöver vara innovativ för att lyckas ta fram en produkt, tjänst eller intern process som 
inte redan existerar i branschen eller världen. Motsatsvis mäts innovationen på mikronivå 
i förhållande till de övriga befintliga produkter, tjänster eller processer som anses vara ny 
för organisationen eller kunden (Garcia & Calantone, 2002, s. 119). 
 
Det är väsentligt att skilja på olika typer av innovation då Garcia och Calantone (2002, s. 
110) menar att personer generellt använder ordet innovation som ett samlingsbegrepp för 
allt som kan anses vara nytt. För att därför kategorisera innovationerna används de tre 
begreppen; radikala, verkligen nya och inkrementella innovationer. De radikala 
innovationerna resulterar i ny teknologi som i sin tur formar en ny marknad, vilket skapar 
ett nytt kundbehov som inte tidigare har funnits (Garcia & Calantone, 2002, s. 120-121). 
Verkligen nya innovationer kan vara nya produkter, en förlängning av existerande 
teknologi eller att en ny marknad öppnas upp för en redan existerande produkt (Garcia & 
Calantone, 2002, s. 122). Slutligen beskrivs de inkrementella innovationerna som 
förbättringar av en existerande produkt, tjänst eller teknologi på en existerande marknad 
(Garcia & Calantone, 2002, s. 123). Det tolkas därför att på en skala av innovativ förmåga 
är radikala innovationer av högst grad, därefter verkligen nya innovationer och 
inkrementella innovationer räknas som lägst innovativ förmåga.  

2.4.3! Proaktiv förmåga 
Proaktiva företag är med och skapar marknaden (Miller, 1983, s. 771) genom att till 
exempel anpassa sig efter förändringar eller skapa en ny efterfråga. Wiklund och 
Shepherd (2003, s. 24) definierar innebörden av proaktiva företag som att förutse och 
beakta framtida behov och behov på marknaden för att således kunna skapa fördelar mot 
konkurrenter. Proaktivitet kan ibland kopplas samman med innovativ förmåga eftersom 
att agerandet i båda fallen oftast resulterar i liknande utfall i form av nya produkter, 
tjänster eller interna processer (Lumpkin & Dess, 1996, s. 161). För att därför åtskilja 
dessa beteenden kan tolkas att det är den grundläggande orsaken bakom besluten som 
skiljer dem åt. Att vara proaktiv kan tolkas som att agera på framtida händelser för att 
företaget på så vis ska skapa konkurrensfördelar, medan innovativt agerande inte 
nödvändigtvis behöver vara ett resultat av ett proaktivt agerande då innovationer kan 
uppstå till en effekt av en redan skedd händelse. Motsatsvis behöver proaktivitet inte avse 
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nytänkande i termer av innovation utan kan istället handla om att hålla tillbaka på 
utveckling trots att det finns potentialer på marknaden, i syfte att gardera sig mot framtida 
hot. Till exempel kan företag prognostisera framtiden för att förbereda sig för potentiella 
lågkonjunkturer och på så sätt planera användandet av sina resurser bättre. Då mindre 
företag i högre grad är begränsade av sina resurser är de även mer exponerade för 
osäkerhet (Gibb, 1993, s. 16). Det kan därför anses vara viktigt att företagare i nya företag 
av mindre storlek gör prognoser eftersom att de inte har samma möjlighet att reagera på 
händelser som större aktörer. 
 
Lumpkin och Dess (1996, s. 161) menar att proaktiva företag kan styra marknaden genom 
att agera som pionjärer. Till exempel kan de skapa kundsegment och “skimma” 
marknaden före sina konkurrenter (Zahra & Covin, 1995, s. 46). Lumpkin och Dess 
(1996, s. 147) skiljer på proaktivt agerande och aggressiv konkurrenskraft. Författarna 
menar att en proaktiv handling inte syftar till att slå ut konkurrenter från marknaden, utan 
att istället skapa en egen efterfråga och nya trender. Då proaktivitet grundar sig i att 
förutse framtida hinder och hot och således kan hjälpa företag att positionera sig bättre på 
marknaden, kan vidare tolkas att proaktivitet är lättare att eftersträva i branscher och 
marknader som har låg komplexitet och hög stabilitet. Det skulle kunna tolkas att 
dynamiska marknader är svårare att förutspå eftersom att dessa ständigt förändras och är 
relativt instabila. Jämförelsevis skulle aktörer i en stabil marknad inte ha samma behov 
att skapa en ny efterfråga och nya trender eftersom att konkurrensen inte är lika hård eller 
framtiden lika svår att förutse. Motsatsvis borde ett proaktivt agerande förekomma i högre 
grad inom komplexa branscher eller marknader då framtiden kan tolkas vara mer osäker. 
Sammantaget innebär detta att det är svårare att vara proaktiv i en komplex och instabil 
bransch eller marknad, dock kan det uppfattas som att behovet i sådan bransch eller 
marknad är större. Därför bör proaktivt agerande kunna mätas genom beslutsfattarens 
uppfattning av företagets bransch eller marknad. 

2.4.4! Självständighet 
Att starta ett eget företag är ett steg mot självständighet (Lumpkin & Dess, 1996, s. 140). 
Självständighet som en del av EO handlar om hur entreprenören bakom företaget tillåter 
sig själv och resterande anställda att agera fritt för att stimulera eget tänkande och 
kreativitet, som i sin tur kan generera nya idéer (Lumpkin & Dess, 1996, s. 140). Oavsett 
om företagets anställda vill arbeta enskilt eller i grupp för att verkställa en idé, anses 
självständighet vara en viktig komponent för att de ska lyckas. Med andra ord kan även 
ett lagarbete anses vara självständigt då gruppen får arbeta som de själva föredrar. 
Självständighet hos företagaren och entreprenören handlar om viljan att identifiera och 
lösa ett problem genom eget initiativtagande (Lumpkin & Dess, 1996, s. 140).  
 
För att mäta självständighet i ett företag där den primära beslutfattaren är ägaren av 
företaget, bör företagets storlek tas till hänsyn för att undersöka huruvida företaget är 
centraliserat eller decentraliserat. I ett litet företag är graden av självständighet hög om 
styrningen är centraliserad eller där företagaren i hög grad delegerar arbetsuppgifter till 
de anställda (Lumpkin & Dess, 1996, s. 141). Detta antagande grundar sig i den 
“enväldiga självständigheten” som beskriver entreprenören som en stark ledare med en 
centraliserad vision (Shrivastava & Grant, 1985, s. 103). Det kan därför tolkas att 
självständighet går att mäta genom att företaget är centraliserat för att ägaren ska ha större 
bestämmanderätt i de viktigare frågorna och val som ska göras i organisationen, eller att 
ägaren delegerar uppgifter i stor utsträckning. Delegeringen kan tolkas grunda sig i 
främjandet av de anställdas självständiga arbete men också bevara ägarens position att 
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bestämma vilket arbete som ska utföras. Det har även bevisats att självständighet som en 
del av företagets strategi är av större betydelse för mindre och nya företag som behöver 
växa (Burgelman, 1983, s. 240). Det kan argumenteras att delegering och främjande av 
självständigt arbete bidrar till att fler personer inom organisationen har chansen att 
utveckla sina kreativa idéer som skulle öka företagets chans att innovera, vilket vidare 
skulle påverka tillväxten, som även mindre företag är i behov av. Motsatsvis genom 
centralisering begränsas företaget av ägarens åsikter vilket skulle kunna antas riskera att 
betydelsefulla idéer inte utvecklas. Ett exempel på hur självständighet kan mätas inom 
organisationen är enligt Hart (1991, refererad i Lumpkin & Dess, 1996, s. 142) att 
undersöka i vilken utsträckning som initiativ från personer utan chefsposition har 
implementerats i företaget. 

3! Metod 
 
I detta kapitel presenteras val av ämne i studien och vilken påverkan vår förförståelse 
har för studiens forskning. Under metodval presenteras forskningsansatsen i studien som 
därefter kritiseras under kritik mot metodval. Vidare presenteras litteratursökning och 
källkritik för det teoretiska underlaget i studien. Därefter redogörs det urval som gjorts i 
studien i urvalsmetod och kritik mot val av företag och respondenter. Vidare presenteras 
studiens datainsamling som följs av intervjuförfarande, där intervjuarens roll beskrivs 
utifrån intervjusammanhang samt det praktiska genomförandet av intervjuerna. Detta 
följs av beskrivningar av den analysmetod som använts och hur vi har behandlat data i 
studien. Kapitlet avslutas med att redogöra för de etiska aspekterna i studien och hur vi 
har förhållit oss till dessa. 

3.1! Ämnesval 

Ämnesvalet föll sig naturligt då vi har valt att rikta vår civilekonomutbildning mot 
entreprenörskap på avancerad nivå. Att utveckla vår kunskap inom entreprenörskap har 
vi sett som en möjlighet att kunna samla ihop värdefull kunskap och utvecklas personligen 
för att i framtiden kunna dra fördelar av utbildningen inom området som potentiella 
entreprenörer. Att allt fler personer i samhället väljer att benämna sig som entreprenör 
visar på det ökade intresset som området har fått under den senaste tiden. I och med 
ämnets aktualitet och den nya regeringsförordningen som införts i samband med Europa 
2020, visar det på ämnet relevans ur ett internationellt perspektiv och därför ser vi valet 
av ämne som självklar. Då utbildning inom entreprenörskap ska hjälpa att öka andelen 
entreprenörer i Sverige för att vidare främja den ekonomiska tillväxten på Europanivå, är 
det intressant att studera till vilken grad utbildningen har en påverkan på de 
entreprenöriella karaktärsdragen, som denna studie kommer att referera till som 
entreprenöriell orientering. 
 
Under vår studietid har vi själva ställt oss frågan huruvida vi faktiskt har utvecklat våra 
entreprenöriella karaktärsdrag eller om dessa attribut är medfödda, vilket även är en 
diskussion som vi har haft med fler av våra kurskamrater. Den ökade medvetenhet som 
utbildningen har bidragit med kring entreprenörskap har vi stundtals även ifrågasatt, då 
vi har börjat tvivla på vår egen förmåga som entreprenörer och vidare ställt det i 
förhållande till hur entreprenören har framställts som. Genom att besvara studiens 
frågeställning ämnar vi till att föra den teoretiska och praktiska utvecklingen inom 
entreprenörskap framåt. Enligt vår kännedom finns ingen tidigare forskning som har 
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undersökt sambandet mellan olika former av utbildning inom entreprenörskap och dess 
påverkan på entreprenöriell orientering ur företagarens perspektiv och vidare utifrån detta 
har undersökt till vilken utsträckning som företagaren tillåts att utöva sina 
entreprenöriella karaktärsdrag inom företagandet. 

3.2! Förförståelse 

Den vetenskapliga problemformuleringen utformas utifrån forskarnas förförståelse av 
verkligheten och hur de uppfattar den (Bjereld et al., 2009, s. 14). Då forskarna alltid 
medvetet eller omedvetet har en viss förförståelse är det som läsare viktigt att tidigt få 
kännedom om denna för att de i sin tur ska kunna ta ställning till studiens relevans 
(Bjereld et al., 2009, s. 14). Genomgående i studien har vi som avsikt att hålla hela 
forskningsprocessen objektiv för att inte påverka forskningen åt någon riktning. De 
förkunskaper som vi besitter inom ämnet har vi främst kunnat erhålla genom studier inom 
civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Genom 
grundkursen Företagsekonomi A har vi blivit introducerade till företagande och 
entreprenörskap. Av fortsättningskursen Change and Entrepreneurship in Organizations 
C har vi kunnat utveckla teoretisk kunskap om entreprenörskap ur ett företagsperspektiv. 
Vidare har vi genom fördjupningskursen Strategic Business Development D kunnat 
erhålla både teoretisk och praktisk kunskap inom entreprenörskap. Genom både C- och 
D-kurserna har vi blivit introducerade begreppet entreprenöriell orientering och 
uppmärksammat forskarnas oenighet om de entreprenöriella karaktärsdragen går att lära 
eller inte. Fortsättningsvis inkluderade studierna kritiskt och reflektivt tänkande kring 
denna diskussion, vilket innebär att vi personligen har behövt ta ställning till frågan och 
därför har svårt att vara objektiva. Vi har dock genom att granska vetenskaplig forskning 
inom ämnet som hävdar motsatsen av vad vi själva anser är medfödda eller inte medfödda 
entreprenöriella egenskaper, försökt att neutralisera våra egna åsikter. 

3.3! Metodval 

Denna studie kommer att anta en kvalitativ forskningsansats då metoden för insamling av 
data baseras på intervjuer. Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att forskaren 
samlar in “mjuk data” genom observationer eller intervjuer i syfte att mäta åsikter, 
värderingar eller känslor (Ahrne & Svensson, 2015, s. 10). Detta skiljer sig från den 
kvantitativa forskningsansatsen som motsatsvis är grundad i matematisk och statistisk 
kunskap där fenomen räknas och kvantifieras för att de vidare ska kunna representera 
koncept (Rynes & Gephart, 2004, s. 455). I denna studie kommer en explorativ 
undersökning att genomföras med hjälp av intervjuer för att vidare exponera studiens 
problemområde och söka nya infallsvinklar inom ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
148). En kvalitativ forskningsansats har lämpat sig bäst för studiens ändamål då vi vill 
beskriva och förklara entreprenörskapsutbildning i förhållande till de entreprenöriella 
karaktärsdragen risktagande, proaktiv och innovativ förmåga samt självständighet. 
Fördelen med en kvalitativ undersökningsmetod är att materialet från intervjuer 
producerar djupgående och detaljerade data som baseras på informanternas egna 
prioriteringar och åsikter (Denscombe, 1998, s. 267). Genom studiens metodval tillåts vi 
som intervjuare att följa upp och låta respondenterna förtydliga eller mer ingående 
beskriva vad de anser vara de centrala faktorerna inom ämnet. I och med att metoden är 
flexibel innebär det vidare att undersökningens inriktning även kan komma att justeras 
och utvecklas under arbetets gång (Denscombe, 1998, s. 268). 
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3.4! Kritik mot metodval 

Kritik mot metodvalet att genomföra en kvalitativ undersökning är att analysen av data är 
tidskrävande då intervjuerna producerar data med ett relativt öppet format (Denscombe, 
1998, s. 268). Vidare kan det vara svårt för intervjuaren att vara objektiv vid insamlingen 
av data då intervjuaren kan påverkas av den specifika kontexten och de specifika personer 
som har deltagit vid intervjutillfället. Detta kan i sin tur påverka tillförlitligheten av svaren 
från intervjuerna (Denscombe, 1998, s. 268). Annat som metodvalet går att kritiseras för 
är den så kallade intervjueffekten vilket innebär att data från intervjun är baserad på vad 
respondenten säger istället för personens handlingar, därför finns det en risk att svaren 
inte återspeglar verkligheten (Denscombe, 1998, s. 269). Fördelen med kvantitativa 
undersökningar är att statistiska test ger forskaren ökad trovärdighet i studien då 
resultaten och tolkningarna inte baseras på forskarens egna intryck. Vidare är denna 
metod inte lika tidskrävande som den kvalitativa metoden eftersom att insamlingen av 
data och analysprocessen går relativt snabbt (Denscombe, 1998, s. 364). Tidigare 
forskning inom studiens ämnesområde har till större del utgått från den kvantitativa 
undersökningsmetoden och genomfört enkätundersökningar för att undersöka 
orsakssambandet mellan olika variabler kopplat till entreprenöriell orientering. En 
kvantitativ metod hade därför varit enkel för oss att motivera eftersom att även vi vill 
undersöka liknande samband med skillnad från specifika variabler inom 
entreprenörskapsutbildning. På grund av risken för låg svarsfrekvens från respondenter 
ansåg vi att en kvalitativ undersökningsmetod var mer fördelaktig för oss att genomföra. 
Vidare såg vi en möjlighet att kunna bidra med en ny infallsvinkel till forskningen genom 
användandet av den kvalitativa undersökningsmetoden, för att ta reda på om nya uppgifter 
framkommer då respondenterna tillåts att mer öppet prata om sin egen uppfattning kring 
studiens forskningsområde. 

3.5! Litteratursökning 

Studiens litteratursökning har i största mån gjorts via Google Scholar med inloggning 
från Umeå universitetsbibliotek för att på så vis få tillgång till ett större spektrum av 
vetenskapliga artiklar. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 129) är internet ett tidseffektivt 
verktyg för att hitta information, där Google Scholar är en fungerande plattform. I 
studiens teoretiska referensram har främst vetenskapliga artiklar använts och den litteratur 
som har presenterats i problembakgrunden är av mer generell karaktär, där statistik och 
reformer har använts för att förtydliga marknadstrender eller lyfta fram 
utbildningsproblematik. I vissa fall har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som har 
behandlats i tidigare moment i fördjupningskursen Strategic Business Development D, 
vilka vi har återfunnit genom Universitetsbibliotekets databas. Bryman och Bell (2017, s. 
129) uppmärksammar för bristande trovärdighet i samband med användandet av internet 
då vem som helst är berättigad att publicera information på internet. Författarna menar 
därför att forskaren ska se till motiven bakom publicerad text; för vem och från vem som 
informationen är skriven, var informationen kan hittas och hur sent publicerad texten är. 
Dessa tips har tagits i beaktning när vi har använt information som inte har publicerats i 
en vetenskaplig artikel, utan exempelvis GEM-rapporten som publicerats av 
Entreprenörskapsforum. 
 
Då studien behandlar två centrala kategorier; entreprenörskapsutbildning och 
entreprenöriell orientering, har sökorden vid litteratursökningen valts ut efter dessa teman 
med tillhörande underrubriker, vilka tidigare har presenterats i studien. Tabell 1 visar de 
främsta sökord som vi har använt oss utav och antal ungefärliga träffar av vetenskapliga 
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artiklar genom databasen Google Scholar. Vi har även använt oss av tips från Bryman 
och Bell (2017, s. 130) att använda synonymer till våra sökord för att öka chanserna för 
antalet träffar, samt använt flera sökord i en och samma sökning, exempelvis 
“entrepreneurial orientation + risk taking”. Tabell 1 visar att båda kategorier av 
entreprenörskapsutbildning och entreprenöriell orientering är ett omdebatterat ämne där 
vi har funnit ett forskningsgap inom. Med hjälp av dessa sökord har vi tagit del av 
relevanta studier och fackligt granskade vetenskapliga artiklar som vi fortsättningsvis har 
utgått från i sökandet av andra artiklar genom deras referenslistor. Då vi har prioriterat 
förstahandsreferering i större utsträckning än andrahandsreferering är majoriteten av 
studiens källor av tidigt årtal, vilket vi diskuterar vidare i källkritik. I de situationer då 
förstahandskällor har varit av annat språk eller då tillgängligheten på något vis skulle ha 
varit begränsat eller kostat oss pengar har vi valt att referera till källan som 
andrahandsreferens.      

 
Tabell 1. Sökord för litteratursökningen i studien. 

 

 
 

3.6! Källkritik 

Forskaren bör vara källkritisk för att informationen som används ska anses vara sannolik 
och tillförlitlig (Thurén, 2016, s. 4). Källkritik består av fyra kriterier som denna studie 
avser att förhålla sig till. Källan som används ska vara äkta och överensstämma med vad 
den uppger sig att vara (Thurén, 2016, s. 7). Detta kriterium uppfyller vi då de artiklar 
som används är vetenskapligt grundade samt att övriga källor grundar sig i lagstiftning 
eller är skrivna på uppdrag av nationella organisationer. Vi har även använt oss av 
välkända forskare inom ämnet för att försäkra oss om att författarna besitter stor kunskap 
inom området. I de situationer då information har upplevts som oäkta har vi antingen valt 
att inte ta med informationen eller sökt upp fler artiklar som bekräftar samma information, 
och i de fallen har samtliga forskare refererats till för att styrka argumentet. Vidare ska 
källorna ha ett nära tidssamband mellan händelse och berättelse, det vill säga att 
information som publicerats idag gällande en händelse för många år sedan är tvivelaktig 
(Thurén, 2016, s. 7). Vi har i så stor utsträckning som möjligt förhållit oss till utgivningsår 
på de publicerade dokumenten. I de fall författare har hänvisat till en äldre händelse eller 
definition så har primärkällan använts. För att minska tidsgapet då vi exempelvis har 
undersökt entreprenöriell orientering har vi använt äldre publikationer då begreppet 
tillhör gammal forskning. 
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Källorna ska vara oberoende av varandra och betyder att informationen inte ska 
uppkomma till en följd av en annan källa. Exempel på en beroende källa är att den har 
gått i flera led, vilket kan liknas med viskleken där informationen i slutändan får en annan 
betydelse (Thurén, 2016, s. 8). Vidare förklarar Thurén (2016, s. 78) att en källa anses 
som tillförlitlig om informationen kan bekräftas av två oberoende källor. För att uppfylla 
kriteriet om oberoende har primärkällor i alla möjliga situationer använts, då sekundära 
källor endast har refererats till då primärkällan inte har kunnat tydas eller varit tillgänglig. 
För att försäkra oss om att informationen som vi har funnit är tillförlitlig har vi sökt 
oberoende källor för att bekräfta denna. Har vi inte kunnat bekräfta informationen så har 
den inte heller använts. Vidare bygger principen om tendensfrihet på att källan inte ska 
ha påverkats av personliga intressen vilket skulle kunna ge en falsk verklighetsbild av 
informationen (Thurén, 2016, s. 8). Entreprenörskap är och har varit ett ämne där forskare 
är oense. Därav bygger olika forskares studier på deras egen definition av entreprenören, 
som vidare grundar sig i deras personliga åsikter och värderingar. Vi som författare i 
denna studie är medvetna om denna oenighet och har därför försökt att presentera båda 
sidorna av myntet för att endast i teorin använda den information som forskare har kunnat 
påvisa stämmer med hjälp av exempelvis statistiskt säkerställda källor. Vi anser att de 
icke vetenskapligt grundade källorna som berör utbildning och återfinns i studiens 
problembakgrund har stor tendensfrihet då informationen kan tolkas ha tagits fram i syfte 
att lyfta fram, förbättra eller utvärdera en situation. 
 
Genomgående i denna studie har vi gjort vårt bästa för att förhålla oss till ovan nämnda 
kriterier samt varit kritiska till den information som vi har valt att använda oss av. De 
källor som inte är vetenskapliga artiklar har endast använts i problembakgrunden för att 
uppmärksamma läsaren om ett generellt problem och teorikapitlet har grundats på en 
mängd större tillförlitlig information där artiklarna är “peer reviewed”, vilket betyder att 
de är granskade av andra forskare (Thurén, 2016, s. 77). 

3.7! Urvalsmetod 

En population är alla personer som kan inkluderas i studien (David & Sutton, 2016, s. 
193). Denna studies population är entreprenörer i Sverige som antingen är självlärda eller 
har en gymnasial utbildning eller högskole- och universitetsutbildning, där kurser inom 
entreprenörskap eller företagande har inkluderats. Vidare ska dessa entreprenörer ha 
grundat eller äga en startup som är mellan 3-42 månader. Då det inte finns möjlighet att 
intervjua hela populationen så måste ett urval göras utifrån en urvalsram. Urvalsramen är 
alltså den källa där populationen går att återfinnas (David & Sutton 2016, s. 193). I studien 
har en och samma urvalsram varit svår att hitta och vi har därför sökt efter olika 
urvalsramar med hjälp av inkubatorer, alumner vid Handelshögskolan vid Umeå 
universitet och genom Google-sökningar med sökorden “startup företag i Sverige”. Vi 
har kontaktat utbildningsanordnare på svenska skolor som erbjuder utbildning inom 
entreprenörskap och har även varit i kontakt med Ung Företagsamhet för att få tillgång 
till en lista med personer som har en entreprenöriell utbildning och som har startat företag. 
Vi har dock inte fått tillgång till många listor på grund av olika anledningar, bland annat 
med anledning av konfidentialitet. Av de listor vi fann på egen hand använde vi oss vidare 
av hemsidan Allabolag.se för att undersöka åldern på företaget, då en urvalsram inte alltid 
är uppdaterad (David & Sutton, 2016, s. 194). Om bolaget var registrerat tidigare än 42 
månader kontaktades företagets grundare eller ägare. Detta tillvägagångssätt utgör ett 
selektivt urval inom ett icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval används när 
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lämpliga urvalsramar saknas, där ett selektivt urval är en typ av icke-sannolikhetsurval 
och som vidare betyder att studiens forskare väljer ut intervjupersoner inom sin urvalsram 
som de själva anser har betydande kunskap och som är bäst lämpad för att delta som 
respondent i en intervju (David & Sutton, 2016, s. 196-197). I åtta av nio fall användes 
denna urvalsmetod i studien. I ett enstaka fall användes forskarnas personliga nätverk i 
tredje led som var en kontakt till en av forskarnas vänner, vilket benämns som 
snöbollsurval (David & Sutton, 2016, s. 197).  

3.7.1! Val av företag 
Då studien syftar till att undersöka sambandet mellan entreprenörskapsutbildning och 
entreprenöriella karaktärsdrag så har företagets bransch inte haft en påverkan på de val 
av företag som har gjorts i studien. Detta för att branschen tolkas som att inte ha någon 
påverkan på huruvida en individ genom utbildningens hjälp kan identifiera sig med de 
olika karaktärsdrag som återfinns inom EO. Som tidigare beskrivet ligger studiens fokus 
på företag i sin uppstarts- och tillväxtfas och studiens första krav är således att företaget 
ska vara i åldern 3-42 månader. Allabolag.se kunde snabbt ge oss en överblick om 
företaget uppfyllde detta krav, vilket vi personligen även kunde bekräfta genom att ställa 
en kontrollfråga till företagsägaren eller grundaren vid ett första telefonsamtal. Då studien 
undersöker den svenska entreprenörskapsutbildningen kan företaget i praktiken vara både 
grundat och etablerat utomlands, men för enkelhetens skull har vi valt att fokusera på 
företag som drivs i Sverige, vilket är det andra kravet som således ska uppfyllas. För att 
kontakta de företag som vi fann av intresse har i största möjliga månt telefonsamtal varit 
det första tillvägagångssättet, följt av mejl eller Facebook messenger, röstmeddelande och 
slutligen sms. Kontaktuppgifterna har främst hittats genom företagets hemsida, personligt 
nätverk och i vissa fall genom vidarebefordran av kontaktuppgifter via mejl eller tips från 
personer som inte kunnat ställa upp i studien. 

3.7.2! Val av respondenter 
Det första kravet på respondenterna är att personen antingen ska vara företagsägare eller 
grundare till företaget, som vidare ska matcha kraven av företag. Detta för att studien 
ämnar undersöka företagaren som entreprenör i förhållande till företaget. Vidare måste 
företagaren kunna klassificera sig i någon av studiens tre utbildningskategorier, där 
personen kan tillhöra en eller flera kategorier. Om respondenten har en akademisk 
entreprenöriell bakgrund så krävs det även att utbildningen har genomförts i Sverige då 
studien undersöker den svenska entreprenöriella utbildningen. Totalt kontaktades 29 
företag varav nio personer ställde upp som respondenter. Dessa nio är alla självlärda 
entreprenörer men tre av dem har även studerat entreprenöriella kurser på gymnasienivå 
och tre av dem har en universitetsutbildning inom entreprenörskap. Efter nio intervjuer 
upplevde vi att svaren från respondenterna i stort sett var desamma, oavsett vilken typ av 
utbildning som de har haft. Därmed upplevde vi att materialet uppfyllde teoretisk mättnad 
och att inga fler respondenter från någon utbildningskategori behövdes. Av resterande 20 
personer som kontaktades nekade två personer, ena på grund av tidsbrist och den andra 
då han upplevde sig att inte vara rätt person för intervjun. Övriga 18 personer besvarade 
aldrig våra samtal, mejl, sms eller röstmeddelanden.  

3.7.3! Kritik mot val av företag och respondenter 
I efterhand har vi sett tillbaka på våra kriterier angående val av respondenter. De personer 
som intervjuades som haft någon form av skolutbildning inom företagande eller 
entreprenörskap hade gått utbildningen för flera år sedan, vilket blir problematiskt då 



!21 

ingen av dessa personer hade erfarenhet av den uppdaterade skolreformen. De självlärda 
entreprenörerna förklarade även att det på deras tid knappt fanns några entreprenöriella 
kurser att läsa. Med andra ord borde ett visst åldersspann för när respondenterna skulle 
ha gått utbildningen varit ett passande kriterium. Detta var dock ett medvetet val som 
diskuterades av studiens författare, men på grund av risken för ett alldeles för begränsat 
urval tog vi bort det kravet. Att hitta respondenter som skulle ha studerat på gymnasium 
eller högskola och universitet sedan 2011 samt även hunnit starta företag och kunnat ställa 
upp på en intervju, ansågs vara ett stort hinder. Vi kan också i vissa fall uppleva att 3,5 år 
som en maxlängd på företagets ålder har varit för smalt då många av respondenterna inte 
har kunnat besvara flera av intervjufrågorna på grund av företagets låga ålder. För att 
bemöta denna kritik använde vi studiens första intervju som en pilotstudie för att stämma 
av om intervjufrågorna varit passande eller om de behövde revideras. För att upptäcka 
otydliga intervjufrågor kan en pilotstudie användas vilket även möjliggör för forskarna 
att åtgärda potentiella problem (Bryman & Bell, 2017, s. 266). Inga frågor togs bort i 
intervjuguiden efter att pilotstudien hade genomförts utan det tillkom endast öppna och 
förklarande frågor som inte varit kopplade till teori som exempelvis ”Hur viktigt är risk 
för dig?”. Då inga frågor reviderades markant i intervjuguiden har vi även valt att 
inkludera pilotintervjun i studien.  

3.8! Datainsamling 

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren innan intervjutillfället sammanställt 
frågeställningar inom olika ämnen, där intervjuaren fokuserar på ämnesområden istället 
för exakta och detaljerade frågor. Vid själva intervjutillfället kan ordningsföljden på 
frågorna inom de olika områdena variera utifrån respondentens svar, där respondenten 
ges möjlighet att kunna utveckla sina resonemang om de olika ämnena under samtalet 
(Denscombe, 1998, s. 234-235). Respondenterna har i denna studie getts möjlighet att 
placera sig själv i en eller flera av studiens tre utbildningskategorier, vilket sedan har gjort 
det möjligt för oss som intervjuare att veta vilka frågor som ska ställas. Om respondenten 
exempelvis ansåg sig själv vara självlärd, ströks frågor gällande utbildning från gymnasiet 
samt högskola och universitet. Semistrukturerade intervjuer har ett öppet format och 
innebär således att respondenten själv har möjlighet att utveckla sina tankar vid 
intervjutillfället (Denscombe, 1998, s. 234-235). I denna studie har vi utformat 
frågeställningar utifrån detta format då vi avser att låta respondenten leda samtalet inom 
de olika ämnesområdena samtidigt som vi säkerställer att respondenten besvarar samtliga 
frågor inom varje område under intervjun. Vid utformningen av intervjufrågor har vi 
utgått från samma struktur som i den teoretiska referensramen, vilket utgör studiens två 
huvudområden. Trots att vi avsåg låta respondenterna leda samtalen under intervjuerna 
har det i förberedande syfte placerats ut en logisk följd av de olika ämnesområdena för 
att övergången mellan studiens teman skulle uppfattas som naturlig. De inledande 
frågorna i intervjuguiden ger respondenten möjlighet till att ge spontana beskrivningar av 
sig själv, sitt företag och anledningen till varför personen har valt att starta företaget. Detta 
följs av direkta frågor inom varje område som syftar till att ge oss svar om specifika 
ämnen som studien avser att täcka genom frågorna. Utifrån respondentens svar har 
specificerande frågor utformats vid själva intervjutillfället för att få mer precisa 
beskrivningar av tidigare svar. De olika frågeställningarna har vi kunnat sammanställa i 
en tabell som återfinns i bilaga 1, där frågorna har delats in i olika ämnesgrupper med 
underrubriker som sedan har kopplats till relevant teori från den teoretiska referensramen.  
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3.9! Intervjuförfarande 

3.9.1! Intervjuarens roll 
Under intervjuerna har studiens författare haft delat ansvar i högsta möjliga mån. En av 
oss ansvarade för fyra intervjuer och den andra för de resterande fem. På grund av olika 
omständigheter har inte båda kunnat medverka under samtliga intervjutillfällen. För att 
undvika att lägga upp intervjun på olika sätt och ställa frågor annorlunda har vi aktivt 
hållit varandra uppdaterade om varandras tillvägagångssätt. Vi upplever inte att frånvaron 
har varit till en nackdel då vi båda har tagit del av respondenternas svar samt utgått från 
samma intervjuguide. Vid fyra intervjutillfällen var båda närvarande där en av oss hade 
huvudansvaret över intervjun medan den andra personen lyssnade och ställde följdfrågor.  

3.9.2! Praktisk genomförande av intervjun 
Intervjuarbias är ett begrepp som beskriver hur intervjuarens närvaro kan ha en påverkan 
på de svar som respondenten ger. Med detta menas att utseende, kön, etnicitet och så 
vidare, kan skapa sociala skillnader mellan intervjuare och respondent, vilket i sin tur kan 
påverka svaren (David & Sutton, 2016, s. 117-118). För att undvika detta genomfördes 
intervjuerna genom telefon. Samma författare belyser vikten av att skapa en bekväm 
atmosfär för respondenten i syfte att lättare skapa ett förtroende mellan respondent och 
intervjuare (David & Sutton, 2016, s. 118). Därför har varje respondent själv fått 
bestämma dag och tid för intervjun för att på så sätt kunna välja var personen ville befinna 
sig. De flesta respondenter valde att sitta på sitt kontor, medan andra var ute på en 
promenad eller satt hemma. För vår egen del valde vi att sitta i ett av våra hem för att 
undvika att bli störda på skolområdet, men också för att försäkra oss om en tyst och 
hemtrevlig miljö.  
 
David och Sutton (2016, s. 119) förklarar att tidslängden av kvalitativa intervjuer har en 
tendens att variera markant mellan varandra och att en bra idé därför kan vara att sätta av 
en begränsad tid för intervjun. Vid bestämd dag och tid som hade kommit överens om 
ringde intervjuaren upp respondenten och började med att bekräfta att respondenten hade 
max en timme att avsätta för intervjun. När respondenten hade godkänt tidsramen 
inleddes intervjun av intervjuaren med en presentation och sammanfattning av studiens 
syfte, materialets användningsområde, förfrågan om anonymitet och förklaring att 
respondenten själv får hoppa över en fråga eller avbryta intervjun när det önskas. Efter 
detta bad vi om tillåtelse att spela in samtalet i transkriberingssyfte och när respondenten 
hade godkänt även detta påbörjades intervjun och således även inspelningen. 
Inspelningen skedde på olika sätt då studiens båda författare inte kunde närvara vid alla 
tillfällen, vilket gjorde det problematiskt att spela in med den andra personens telefon. 
Därför användes ibland inspelningsteknik via datorn och ibland via en nedladdad 
inspelningsapplikation. Innan en intervju påbörjades försäkrade vi oss om att den teknik 
som var avsedd att användas faktiskt fungerade, något som David och Sutton (2016, s. 
120) belyser som viktigt. 
 
Samtliga intervjuer varierade som väntat i tid. Studiens kortaste intervjun varade i 19 
minuter och den längsta pågick i 58 minuter. Sammantaget var den genomsnittliga 
intervjutiden 42 minuter. Detta på grund av att vissa respondenter endast klassificerade 
sig inom en utbildningskategori och därför hade ett mindre antal frågor att besvara, medan 
andra respondenter ansåg sig tillhöra fler kategorier. Vid tillfällen som respondenten inte 
förstod frågan utvecklades den med annat ordval. Vid fåtal gånger upplevde vi även att 



!23 

respondenten inte besvarade frågan vilket gjorde att vi fick ställa om den på nytt i en 
annan mening. Beroende på företagets resurser och situation så föll några frågor bort, 
exempelvis hade vissa företag inga anställda och kunde därför inte besvara frågor 
angående centralisering eller delegering av uppgifter inom området självständighet. På 
liknande sätt uteslöts frågor gällande företagets tidigare innovationer då de flesta företag 
på grund av sin låga ålder, fortfarande arbetade med sin första innovativa produkt eller 
tjänst. För att avrunda intervjun tillfrågades alla respondenter ifall de ville tillägga något 
eller om de ansåg att vi hade missat att ställa någon fråga som de ansåg vara viktig för 
studien. Efter detta tackades respondenten för sitt deltagande och fick information om 
beräknad tid för transkribering. Därefter avslutades intervjun. 

3.10! Hantering av insamlat data  

Samtliga intervjuer i studien har spelats in med godkännande från de respondenter som 
har intervjuats. Ljudinspelningarna bearbetades därefter genom transkribering. Genom att 
transkribera ljudfilerna från intervjutillfällena har vi kunnat gå igenom varje intervju mer 
noggrant och på så sätt kunna bekanta oss med varje respondent i syfte att underlätta för 
analysdelen i studien och få mer ingående kunskap om data (David & Sutton, 2016, s. 
120). Samtliga transkriberingar har blivit bearbetade manuellt där ljudinspelningarna har 
spelats upp i samband med att löpande text har producerats. Vidare användes en 
mobilapplikation vid två av transkriberingstillfällena för att det skulle bli lättare att 
reglera ljudhastigheten och avlyssna materialet. Varje intervju har blivit bearbetad i 
datumordning där den äldsta intervjun blev bearbetad först, senast tre veckor efter 
intervjutillfället. Efter att ljudinspelningen blivit till löpande text spelades filen upp på 
nytt för att upptäcka eventuella fel samt för att minimera risken att missa relevant och 
intressant information. Då vi inte har kunnat uppfatta svaret från respondenten har detta 
blivit markerat i texten. Vidare har vissa ord som respondenten använt för utfyllnad som 
“eh” tagits bort för att underlätta läsandet och materialet av data. I vissa sammanhang har 
vi dock valt att ha kvar uttrycket då det har gett en annan innebörd av meningen, till 
exempel om respondenten har tänkt en längre tid och därför använt “eh” som uttryck. 
Vidare har vissa delar av inspelningen som varit personlig och inte avsedd för studiens 
ändamål (David & Sutton, 2016, s. 121) inte heller transkriberats för att säkerställa att 
materialet endast är tillämpbart i studien.  
 
Efter att varje transkribering skrivits ner har den skickats direkt till respondenten som 
docx. format för att underlätta för eventuella revideringar och skickats genom mejl eller 
Facebook messenger för att bli godkänd eller ändrad av respondenten. Vidare har vi gett 
respondenten möjlighet till att ändra delar av transkriberingen där personen kan ha 
upplevt att texten inte har blivit framställd korrekt eller velat förtydliga vissa delar av 
texten. De luckor som funnits i texten i samband med att vi inte har uppfattat 
respondenternas svar, som exempelvis företagsinformation, har vi bett att respondenten 
ska fylla i för att det ska bli enkelt för oss att förstå sammanhanget vid databearbetningen. 
Vidare har texten delats upp i syfte att förenkla respondentens läsande, antingen genom 
att fetmarkera frågorna eller genom att i text skriva vem som är intervjuare och vem som 
är respondent. Vi har gett samtliga respondenter samma möjlighet att godkänna 
transkriberingen utifrån en given tidsram där vi även har påmint de respondenter som inte 
har svarat, och anser således att godkännandet av transkriberingen huvudsakligen ligger 
i deras intresse. Då vi har saknat godkännande har vi utgått från att transkriberingen varit 
korrekt och vidare använt den data som underlag eftersom att respondenterna vid 
intervjutillfället godkände att delta i studien. 
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3.11! Analysmetod 

För att enkelt kunna analysera vår data har vi valt att använda intervjuguidens 
huvudkategorier för att i tillhörande underkategorier kunna skapa kodord, se tabell 3, 4 
och 5. En tematisk analys innebär att teman tas fram utifrån intervjusvaren och är vidare 
den vanligaste formen av analys i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017, s. 556). 
Kodningen av den insamlade datan utgår ifrån de kategorier eller teman som har tagits 
fram där begrepp eller ord kan kopplas till ett specifikt tema (Bryman & Bell, 2017, s. 
552). Kodningsprocessen har systematiskt utförts genom att utifrån teman dela upp 
respondenternas svar. I analysen behandlades de olika huvudkategorierna först var för sig 
i för att sedan sättas i relation till varandra. Analysen behandlar samtliga 
utbildningsgrupper för sig men även grupperna tillsammans, för att se om skiljaktigheter 
beroende på utbildning gick att återfinnas, men också om utbildning i stort har en 
påverkan på respondenternas entreprenöriella orientering. Nio respondenter intervjuades 
och för att kunna dra slutsatser om de enskilda karaktärsdragen har vi valt att se till den 
genomsnittliga respondentens svar. Till exempel om tre av respondenterna är lågt 
risktagande blir genomsnittet att studiens respondenter är högt risktagande. För att 
slutligen kunna avgöra om EO är högt eller lågt drogs även där ett genomsnitt, där minst 
tre av fyra egenskaper behövt vara höga för att utgöra en majoritet. Med andra ord, om 
endast risktagande analyseras som högt hos respondenterna så blir ändå den 
genomsnittliga entreprenöriella orienteringen låg. 

3.12! Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 84-85) belyser olika etiska riktlinjer vid intervjuer, vilka 
de menar är viktiga för att forskare ska kunna öppna upp för potentiella dilemman 
gällande dessa områden. Det första området behandlar samtycke och avser att 
respondenten får kännedom om syftet med undersökningen för att vidare förstå de 
fördelar och nackdelar som deltagandet kan innebära, vilket också ger personen rätten att 
avbryta intervjun då respondenten frivilligt valt att delta. Information ska även framgå 
om vem som kan ta del av studien och därmed även innehållet av intervjun (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 87). Vi inledde varje intervju med att informera varje respondent om 
syftet och användningen av materialet, samt gav samtliga respondenter möjlighet att 
avböja frågor eller avbryta intervjun ifall de så önskade. Nästa område behandlar 
konfidentialitet vilket betyder att respondenterna har rätt till anonymitet ifall de själva 
begär det. Anonymitet betyder vidare att personens identitet inte ska kunna avslöjas, 
likaså den information som skrivs ut ska inte heller kunna kopplas till en viss person 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88).  
 
Vi har i denna studie valt att utgå från att alla respondenter i största möjliga utsträckning 
inte är anonyma. Detta på grund av att vi anser att konfidentialitet endast behövs av 
respondentens personliga anledningar och inte fyller någon funktion om respondenten 
själv inte kräver det. Bryman och Bell (2017, s. 147) menar att den information som bör 
vara anonym är den som på något vis är känslig i affärsmässig mening. Inför intervjuerna 
har vi frågat om anonymitet önskats och vid osäkra svar så har respondenten fått möjlighet 
att bestämma sig antingen direkt efter intervjun eller vid godkännandet av transkribering. 
En annan etisk riktlinje avser potentiella konsekvenser för respondenten och alla som kan 
beröras, både under intervjun och efter att studien har publicerats. Med andra ord ska 
fördelarna av att delta vara större än nackdelarna som kan uppkomma. Exempel på 
konsekvenser kan vara att intervjun blir för personlig och respondenten upprörd (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 89-90). Respondenterna har här fått möjlighet att revidera sina 
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svar genom att intervjuerna har transkriberats och skickats till dem för godkännande. I 
vissa fall har respondenten uttryckligen förklarat under inspelningen att svaret på en fråga 
ligger utanför intervjun och därför har inte svaret transkriberats eller använts i studien. Vi 
har gjort vårt yttersta för att agera professionellt och etiskt under intervjuns gång (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 90). 

4! Empiri 
 
Denna del syftar till att framställa data i studien från intervjuerna. Kapitlet inleds med 
en tabell som sammanfattar företag, respondent, position på företaget, datum och 
intervjulängd för intervjutillfällena. Samtliga intervjuer har hållits via telefon. Företagen 
har placerats i ordning utifrån datum för intervjutillfället och presenteras därefter i 
samma ordningsföljd. En respondent benämns som ”anonym”. Upplägget av varje 
intervju är följande; beskrivning av respondent och företag, vilket följer av den 
entreprenörskapsutbildning som respondenten menar sig ha. Avslutningsvis presenteras 
respondentens entreprenöriella orientering utifrån de fyra karaktärsdragen risktagande, 
innovativ förmåga, proaktiv förmåga och självständighet. Det empiriska materialet som 
presenteras grundar sig i respondenternas egen uppfattning. Således saknas stöd för 
huruvida dessa påståenden överensstämmer med verkligheten. 
 

Tabell 2. Sammanfattning av studiens intervjuer och respondenter. 
 

 

4.1! Företag A – Epishine 

Epishine grundades vid halvårsskiftet 2016 av bland annat Mattias Josephson och 
företaget består i dagsläget av totalt 12 anställda. Företaget har för närvarande ingen 
produkt färdig på marknaden utan arbetar fortfarande med sin första produkt, vilken 
fortfarande är i ”beta-mode”. Epishine arbetar med att ta fram helt organiska solceller i 
en väldigt skalbar produktion, som är optimerade att fungera i inomhusbelysning för att 
ersätta batterier. Mattias blev inbjuden till uppstarten av företaget av fyra forskare som 
på rekommendation av en coach förklarade att det skulle krävas minst en person i 
företaget med erfarenhet inom entreprenörskap för att Epishine skulle kunna starta. Då 
Mattias själv har startat, drivit och sålt ett framgångsrikt företag ansågs han ha den 
erfarenhet som krävdes.  
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4.1.1! Entreprenörskapsutbildning 
Mattias klassificerar sig som självlärd entreprenör då han varken genom gymnasiet eller 
universitet har läst kurser inom företagande eller entreprenörskap. Mattias menar att det 
på hans tid inte fanns samma typ av entreprenöriell utbildning som dagens skola har att 
erbjuda och därför har Mattias istället genererat kunskap genom att på eget initiativ läsa 
böcker och genom internet erhålla teoretiska grunder. Kurser som Mattias har läst på 
senare år under sin fritid, i syfte att förbättra sitt entreprenörskap, önskar han att han hade 
haft i bagaget innan hans första uppstart. De verktyg som kurserna erbjöd skulle i 
efterhand kunnat förenkla denna process om hur man i praktiken startar och driver ett 
företag. Vidare menar Mattias att han ser det som positivt att den svenska skolan idag har 
valt att främja entreprenörskap, men menar samtidigt att svenska universitet inte erbjuder 
samma praktiska utbildning som exempelvis Stanford University. Fortsättningsvis 
betonar han att den mentalitet som svenska universitet har är att högutbildade inte väljer 
att starta företag, utan att dessa personer istället väljer att rikta sin karriär åt annat håll. 
 
“Däremot så kan jag nog tänka att hade jag fått den gamla skolan i entreprenörskap om 
hur man bygger företag och försökt att göra på det sättet, så tror jag att jag hade gjort 
fel – att jag har drivits av att experimentlusta och letat ifrån verkliga verkligheten.” 
 
På grund av den dåvarande bristfälliga entreprenöriella utbildningen som erbjöds när 
Mattias växte upp, har han utöver sina egenlärda teoretiska kunskaper lärt sig genom 
tidigare praktisk erfarenhet. Genom att testa sig fram förklarar han att resan genom sitt 
tidigare företag har givit honom många lärdomar. Att praktiskt utföra entreprenöriella 
handlingar är något som man kan lära sig med tidens gång och då få en förståelse om vad 
som händer på ”startup-scenen”. Till skillnad från vad den gamla skolan erbjöd som 
fokuserade mycket på teoretiska affärsplaner, arbetade Mattias och hans team “leant” med 
att testa först och satsa sedan. Den teoretiska kunskapen som skolan erbjöd på den tiden 
skulle följas till punkt och pricka eftersom att det var så man hade blivit lärd, vilket i 
praktiken inte alltid fungerar och ofta resulterade i misslyckanden. Med andra ord menar 
Mattias att det är bättre att lära sig praktiskt genom att testa och lära sig av sina verkliga 
erfarenheter. Fortsättningsvis har Mattias kunnat inspireras mycket av sin mamma 
gällande företagande då hon genom sitt yrkesliv har arbetat nära mindre bolag och sett 
dem växa inom revisionsbranschen. Sedan länge tillbaka har Mattias fått höra att han 
borde starta företag då hans mamma har sett vilka möjligheter det kan leda till om man 
bara vågar.  

4.1.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande  
I frågan om hur risktagande Mattias är som person menar han att ju mer han tror på ett 
koncept eller en idé desto större risker är han villig att ta. Motsatsvis sjunker Mattias 
riskbenägenhet i de fall han inte är övertygad om något i en situation, då Mattias 
riskbenägenhet är kopplad till hans egen övertygelse. Samtidigt skiljer sig situationer 
beroende på om företaget är uppbyggt av ett team, då en behöver ta hänsyn till sina 
kollegors åsikter vilket kan hämma ens risktagande. Detta benämner Mattias som 
“kollektiv intelligens”, vilket han menar även kan vara positivt i de fall han själv har för 
mycket “babytänk” och tror på saker som inte är realistiska att tro så mycket på. Samtidigt 
menar Mattias att ens risktagande begränsas i takt med att företaget växer och anställer 
folk då man i större utsträckning försätter fler människor och deras familj i osäkra 
situationer. Av tidigare erfarenhet har Mattias lärt sig att man i förebyggande syfte bör 
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verifiera och undersöka en idé eller ett koncept innan man agerar, istället för att satsa allt 
baserat på en bra magkänsla.  
 
Innovativ förmåga 
Den produkt som Epishine arbetar med att få ut menar Mattias inte finns på marknaden 
än och därför blir utmaningen att hitta “early adopters”, vilka kan tänka sig att använda 
produkten. Vidare förklaras att idag används batterier för inomhusbelysning och att 
solceller har funnits länge, men kombinationen av organiska solceller som fungerar 
inomhus är en helt ny tillämpning för en hel marknad. Mattias förklarar att den bransch 
som företaget är etablerat i kräver att bolagen är innovativa, där de mindre aktörerna 
behöver hitta sätt att segmentera sig, vilka skulle kunna bli framtida konkurrenter. 
Samtidigt är de stora bolagen försiktiga med att träda in på marknaden och är därför inga 
hot i dagsläget. Detta förklaras som ett syftesspel, vilket även kallas för “second mover”, 
då större företag låter andra bolag vara tidigt ute och lägga pengar på att hitta nya tekniker 
som fungerar, om bolagen vidare ser att konceptet fungerar hänger de på idéen och på så 
vis har sparat resurser. 
 
Proaktiv förmåga 
Företaget har en långsiktig plan som Mattias förklarar som ganska järv och består vidare 
av både kortsiktiga mål och en framtidsvision. Med tanke på Epishines unga ålder läggs 
fokus på att tillverka de små modulerna med användarfunktion för inomhusbelysning i 
sensorer, men förväntas att kunna tillverka solceller i stort. Denna vision bygger på en 
hög grad av optimism där alla anställda ser ljust på framtiden. Ingen prognostisering görs 
i större utsträckning utan Mattias med team räknar med att kunna bygga ett väldigt fint 
bolag utifrån dagens situation. Den miljövänliga aspekten av produkten poängteras också 
och Mattias tror att produkten kan bidra med stor nytta och ett lönsamt företagsbyggande. 
Den bransch som företaget verkar i kan vidare förklaras som både ganska komplex och 
relativt instabil, då en större del av investerarna har en pessimistisk inställning till den 
produkt och teknik som Epishine arbetar med. Anledningen till detta är tidigare försök av 
halv-organiska solceller som har misslyckats och investerare har förlorat mängder av 
pengar. För att undvika liknande misstag har teamet bakom Epishine studerat de 
satsningar som det har gått dåligt för, för att fortsättningsvis kunna analysera de felsteg 
som har gjorts för att kunna undvika dessa. 
 
Självständighet  
Beslutsprocessen inom Epishine går fortfarande genom grundarteamet som även agerar 
ledningsgrupp. Trots detta, främjar organisationen självständigt arbete där 
“micromanagement” försöks att undvikas i högsta möjliga mån. Inom vissa områden 
menar Mattias dock att det krävs en sammanhållande ledning, som exempelvis på kapital, 
teknisk utveckling och marknadssidan. Resterande anställda är välkomna att presentera 
idéer och tankar gällande exempelvis nya marknader som företaget kan utforska eller 
olika tekniker som kan implementeras. Kommunikation mellan ledningsgruppen och 
övriga anställda sker dagligen, där anställda har chansen att ge förslag på 
förbättringsområden, vilka sedan prioriteras för att kunna bli till verklighet.  

4.2! Företag B - Aifloo 

För tre år sedan bolagiserades företaget Aifloo av Anders Widgren tillsammans med hans 
två kollegor. Företaget riktar sig mot e-hälsa med fokus på äldre. Idéen bakom företaget 
går många år tillbaka och började redan på 90-talet när Anders arbetade med artificiell 
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intelligens mot handikappade, som grundade sig i ett trådlöst system där man kunde styra 
allt i sin omgivning. Med åren ökade efterfrågan på liknande teknik inom äldrevården. I 
samma stund blev Anders pappa svårt sjuk och placerad på ålderdomshem där han senare 
avled på grund av komplikationer från en fallolycka. Detta blev ett incitament för Anders 
att utveckla en teknik för att registrera äldre människors rörelsemönster för att anhöriga 
eller vårdhem ska kunna få information snabbare vid avvikande beteenden, för att undvika 
att någon ligger skadad utan hjälp. Under processens gång fick Anders kontakt med sina 
nuvarande kollegor som då arbetade med att ta fram tekniker för att analysera hur 
människor rör sig i butiker, vilket resulterade i att de tre tillsammans startade bolaget 
Aifloo. 

4.2.1! Entreprenörskapsutbildning 
Anders har en lång historia av intresse gällande teknik och har sedan liten fått lära sig 
själv. Redan som tonåring sålde han produkter med mikrosensorer som han själv hade 
tillverkat och byggde även sin första dator under samma period. Under varken gymnasiet 
eller universitetet studerande han företagande eller entreprenörskap, men fick börja läsa 
kurser på Chalmers redan som elva-åring. Dessa kurser var inriktade mot elektronik och 
efter gymnasiet började han även ett utbildningsprogram på Chalmers mot elektronik 
vilket han aldrig avslutade. Anders förklarar att han parallellt med sina studier höll på 
med företagande i form av samarbeten med bolag och experiment av olika tekniker. Att 
studera entreprenörskap existerade knappt på 90-talet då han menar att startup är ett 
relativt nytt och oupptäckt forskningsområde. Istället har han lärt sig genom vad han själv 
beskriver som “trial and error”, först som intraprenör och vidare genom flera uppstarter 
av bolag. 
 
“Det är få svenskar som har lärt sig av så många misstag sedan ungefär mitten av 90-
talet.” 
 
Att lära sig av sina misstag är enligt Anders det bästa sättet att skaffa sig kunskap inom 
entreprenörskap och företagande, men i många fall handlar det om tur. Exempelvis kan 
timingen vara fel trots att produkten eller tjänsten i sig är bra, och timingen kan man aldrig 
göra något åt menar han. Anders har haft turen att träffa väldigt kompetenta människor 
som han kunnat lära sig av. Nu i efterhand har Anders kunnat konstatera att det lärs ut 
användbara verktyg i skolan som han gärna önskat att han hade haft tillgång till tidigare. 
Exempelvis kom Aifloo in på STING; Stockholm Innovation & Growth, som agerar 
inkubator där företagsägarna får teoretisk kunskap och vägledning. Samtidigt menar han 
att inget kan ersätta den kunskap som man själv samlar på sig via praktiska handlingar. 
På samma vis måste man ut i verkligheten med en idé för att undersöka efterfrågan och 
betalningsviljan vilket inte går att läsa sig till. Anders har även lärt sig mycket av 
erfarenhet då han tidigare har startat företag inom robothandeln för att förvalta pengar. 
När detta företag stötte på hinder vidareutvecklade han tekniken från finansbranschen till 
intelligent värme och startade ytterligare ett företag. Även det företaget stötte på problem 
och Anders började istället att arbeta som utvecklingschef inom industrin innan han 
slutligen startade Aifloo. 

4.2.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
Då Anders drev sina tidigare företag blev han medveten om hur företagandet var 
korrelerat till andra samhällsaspekter. Exempelvis satte finanskrisen 2008 djupa spår och 
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gav insikt i hur sårbart hans nystartade företag var. Många vakna och svettiga nätter med 
tankar om vilken risk som han hade försatt sin familj i blev en vardag. I dagsläget har 
Anders vant sig vid att risk kommer och går. I samband med att han har lärt sig att hantera 
risker har han även blivit mer bekväm med dem. Istället har han sett det som en del i sin 
inlärningsprocess och beskriver att “cash is king”, då han menar att med större resurser 
kan man bättre planera för de dåliga tiderna. Idag ser Anders till att ha tillräckligt med 
likvida medel på banken vilket även gör det möjligt för honom att ta större risker eftersom 
att han har råd att förlora och därmed vågar investera. På så vis blir han inte lika bunden 
till företagets resurser och känner att han kan ta de risker som han önskar. Idag trivs han 
med risk och tycker att det okända är spännande, vilket också resulterar i att han gärna 
byter miljö och projekt efter ungefär tre år för att testa något nytt då han upplever att han 
har lärt sig det mesta inom föregående projekt.  
 
Innovativ förmåga 
Innovation är ett stort intresse för Anders då han både har läst kurser på Chalmers om 
Patent och IPR-rätt samt sitter med i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse och 
Nationella innovationsrådet. Den innovativa teknik som Aifloo erbjuder menar han är 
revolutionerande då information samlas från sensorer som personen bär på kroppen, 
vilket samlas i trådlösa system bland molnen som sedan skickas ut via applikationer till 
exempelvis personal på vårdhem. Det är en gigantisk marknad som egentligen är global 
där branschen i sig gynnas av innovationer som denna då kostnaderna för ett samhälle är 
enorma av att manuellt ta hand om människor. Vissa människor kan ha en större 
benägenhet att vara innovativa, men om man inte agerar på en idé så uttrycker sig inte 
den innovativa förmågan utan endast ligger kvar latent. Det handlar om att förverkliga 
visionen och därför menar Anders att det fortfarande är något som Aifloo arbetar med. 
Innovation är därför inget som företaget ständigt strävar efter att uppnå utan istället 
fokuserar på att förverkliga de idéer som Anders hade för fem till sex år sedan.   
 
Proaktiv förmåga  
Att förhålla sig till framtida potentiella hot och hinder anser Anders beror mycket på 
företagets fas. För en startup som Aifloo som har sökt kapital från riskkapitalister så krävs 
det att man visar specifika kurvor om förväntad tillväxt och lönsamhet. Detta görs dock 
inte i ett proaktivt syfte utan istället för att skapa tillit från investerare för att få kapital. 
Branschen i sig har aldrig varit större och efterfrågan är enorm, vilket gör att Aifloo måste 
fokusera på sin kvalitet för att kunna stå stark mot konkurrenter. Med andra ord ser 
företaget mer på vad man kan göra i dagsläget för att stärka sin position. Samtidigt menar 
Anders att en filosofi han har är “act instead of react” men att de förebyggande val som 
han gör är baserade på magkänsla. Avslutningsvis förklarar han att proaktivitet inte endast 
behöver handla om att agera i förväg utan att det kan räcka med att fokusera på det man 
gör och att göra det bra. 
 
Självständighet 
I början av en startup förklarar Anders att självständighet är extra viktigt och att alla inom 
företaget hjälps åt och arbetar “leant”. När företaget sedan växer menar Anders att det 
behöver bli mer hierarkiskt i form av delegering av uppgifter för att de anställda ska känna 
sig motiverade och delaktiga. Aifloo har precis fått in en ny ordförande med lång 
bakgrund från Silicon Valley där kulturen oftast är mer hierarkisk. Företagskulturen inom 
Aifloo står därför nu i ett skifte där företaget går från ”leant” till hierarkiskt. Anders har 
märkt hur ledarskapsstilar har förändrats i samhället sedan 60-talet då unga människor 
idag har högre krav på att kunna bestämma sin egen arbetsplats och tid. För att lyckas 
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som en startup tror han dock att det krävs att alla anställda vistas i samma rum för att 
kunna skapa en kultur där alla strävar mot gemensamma mål. Även ibland menar Anders 
att det hjälper att någon står med taktpinnen och delegerar. I övrigt främjas nya idéer inom 
företaget med hjälp av olika webbaserade system där alla anställda har möjlighet att yttra 
sina åsikter. Självständighet för Anders betyder slutligen att alla känner sig “empowered” 
att ta sina egna beslut och att man får egna ansvarsområden.  

4.3! Företag C - Bruce 

Anton Holmqvist startade i april 2015 företaget Bruce. Hans medgrundare fick idén att 
starta företaget då han hade försökt att säga upp ett gymmedlemskap utan att lyckas. 
Anton kom in i bilden av en gemensam vän då hans medgrundare behövde en 
programmerare till företaget. Bruce erbjuder ett digitalt träningsmedlemskap i samarbete 
med närmare 200 partners, allt från små studios till klättring och simning i Göteborg och 
Stockholm. Genom medlemskapet hos Bruce kan man träna på alla ställen som företaget 
samarbetar med istället för att ha medlemskap på varje enskilt ställe som normalt behövs. 
Företaget är verksamt inom träningsbranschen och är än så länge fortfarande av liten 
storlek, med som högst sex anställda, inklusive Anton och hans medgrundare.  

4.3.1! Entreprenörskapsutbildning 
Anton har ingen skolrelaterad entreprenöriell utbildning i bakgrunden utan det var 
samtidigt som han läste sin universitetsutbildning inom civilingenjör teknisk matematik 
som han kom i kontakt med företagande. Eftersom att intresset växte utanför 
utbildningens ramar är Anton självlärd inom entreprenörskap och företagande, vilket är 
något han själv tycker är det bästa sättet att verkligen lära sig i och med att varje fall blir 
unikt. Vid sidan av studierna började Anton programmera applikationer, bland annat för 
Skånetrafiken som fick stor uppmärksamhet. Den största lärdomen från när han började 
att bygga applikationer på uppdrag var att våga tro på sig själv, något som har höjt hans 
självförtroende enormt. Efter ett antal samarbeten med andra stora bolag beslutade han 
sig för att avsluta sina studier och tillsammans med några andra personer startade de en 
applikationsbyrå som gick från tre till 30 anställda på några år.  
 
“Företagande är ju så komplext så det finns inga enkla svar, utan det handlar ju bara om 
att ta reda på svaren själv och det gör man oftast genom att testa. Och blir det fel, då blir 
det fel precis som allt annat.” 
 
Anton har inte fått passionen kring företagande av varken familj eller vänner då de flesta 
i hans närhet har varit totalt ointresserade av ämnet. Sedan han själv började engagera sig 
inom entreprenörskap har han lärt sig av sina tidigare misstag och menar att man aldrig 
kan bli fullärd; en person lär sig hela tiden och det är genom att testa nya saker som 
lärdomarna blir riktigt stora. I och med den stora komplexiteten av att starta och driva 
företag är det svårt att konkret lära ut detta genom skolutbildning. Anton tror istället att 
utbildningen kan hjälpa till att öka elevernas självförtroende, vilket minskar rädslan för 
att misslyckas. 

4.3.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande  
Risktagande inom ett företag förklaras av Anton som att vara begränsat till bolagets 
resurser. Vid tillfällen då resurserna är begränsade, oftast i en startup, gäller det att vara 
smart genom att effektivisera mindre medel som företaget har och på så sätt inte låter sig 
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begränsas. Motsatsvis kan för mycket resurser bli farligt då man inte har lika mycket 
respekt för de riskabla beslut som tas då företaget inte längre är i lika stort behov av att 
optimera sina resurser. Oavsett vilka beslut som tas inom Bruce anser Anton att allt är 
risktagande. Risken väger han i relation till kostnader och intäkter, till exempel skulle en 
expansion till annat land bli dyrt vilket då ökar risken för bolaget. Personligen tycker han 
att han som person har tagit en stor risk i driva eget företag i jämförelse med att ha ett 
tryggt arbete med en stabil och högre lön. Risker är något som är roligt och utmanande 
vilket skapar en miljö som Anton trivs att befinna sig i. Det är få risksituationer där han 
känner sig trygg och kompetent då han menar att företagande i sig är osäkert. Dock 
förklaras dessa situationer som att det kan finnas en trygghet i att få göra fel och 
misslyckas. När man står inför beslut i en situation som uppfattas som osäker har oftast 
ingen annan heller något svar och då är det enda man kan göra att testa sig fram. 
 
Innovativ förmåga 
Som startup är den innovativa förmågan en viktig del och att vara innovativ är något 
nyföretagare måste vara. För att överleva och lyckas ta marknadsandelar krävs det att man 
gör något nytt som ingen annan tidigare har gjort, dels för att sticka ut från mängden men 
också för att vara stark gentemot sina konkurrenter. Även för större bolag är det viktigt 
att följa utvecklingen och skapa något eget. Bruce erbjuder en tjänst som kunderna inte 
tidigare sett trots att medlemskap på gym i sig inte är nytt. Den innovativa förmågan riktar 
sig även mot företagets samarbetspartners då sättet de betalar ut pengar och övriga 
underliggande processer anses vara innovativt. Anton menar att de kontinuerligt försöker 
förbättra olika delar av bolaget och tar små steg fram samt nöjer sig med företagets 
koncept som innovativt. Vidare menar han att det är upp till var och en i sin egen bransch 
att välja hur innovativ man vill vara. Då Bruce har en plats i den digitala världen anser 
Anton att det finns goda möjligheter att vara innovativ.  
 
Proaktiv förmåga 
Inom Bruce arbetar man aktivt för att planera inför framtiden och ligga steget före. I alla 
val som företaget står inför ser man till de utmaningar som kan kopplas samman till 
beslutet. I det stora hela prognostiserar företaget inför de större valen som kan tänkas ha 
en avgörande effekt ifall något går fel, men att de hanterar de mindre problemen då de 
dyker upp. Det är av stor vikt att förstå att man är på rätt väg för att inte fastna i en 
återvändsgränd. För att navigera rätt arbetar Bruce ständigt med feedback från sin 
kundbas och att om kunderna är villiga att betala för tjänsten så ger det bra indikationer 
om att företaget är på rätt väg. Många av de innovativa val som görs menar Anton är ett 
resultat av ett proaktivt tänk. Något som märks tydligt är hur branschens komplexitet 
förändras när mindre studios börjar dyka upp på marknaden, då den tidigare har styrts av 
större aktörer. Trots detta menar Anton ändå att träningsbranschen har en stabil grund då 
det är sällan en ny gymkedja dyker upp och rör om tillräckligt mycket för att skapa 
instabilitet.   
 
Självständighet 
Företaget är fortfarande relativt litet i frågan om antalet anställda. Oavsett storlek är 
självständighet en stor del av verksamheten. I de större strategiska besluten har Anton 
och hans medgrundare det sista ordet, men övriga anställda är alltid inblandade i alla 
dialoger. För att de anställda ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt arbetar man 
utifrån “rätt man på rätt plats”, vilket ger personerna större frihet till att arbeta som de 
själva vill. Är man på rätt plats känner man oftast själv vad som ska göras. Självständighet 
handlar med andra ord om att vara självgående och inte behöva någon styrning, alltså är 
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företaget centraliserat. På grund av företagets storlek är det lätt att dela idéer med varandra 
och att ta initiativ. En anställd behöver inte be om godkännande för att implementera en 
idé utan har fria händer att på eget bevåg driva sin önskan framåt. Anton har gott 
förtroende för sina anställda och hoppas att alla anställda agerar för det som är bäst för 
Bruce. 

4.4! Företag D - Brixtar 

Jonathan Jehander grundade och driver idag företaget Brixtar som är tre år gammalt. På 
lönelistan står för närvarande fyra anställda men förhoppningarna är att kunna anställa 
två till som idag arbetar som praktikant och konsult för Brixtar. Företaget har även två 
delägare och företaget utgör därför en grupp om åtta personer. Tillsammans med en 
nuvarande kollega så startade Jonathan företaget som ett resultat av en idé som de båda 
ville förverkliga. Brixtar är en social plattform för lego-älskare som vill få ut mer att sitt 
lego som de redan har hemma. Jonathan har två barn som han snabbt märkte blev 
uttråkade av att bygga planlöst med sitt lego, men så fort de byggde efter instruktioner 
kunde de sitta i timmar. Med lego kan problemlösningsförmåga, kreativitet och logiskt 
tänkande övas upp både hos barn och vuxna. Jonathan uppmärksammade sitt eget 
konsumentbeteende gällande lego och ganska snabbt märkte han att han inte var ensam 
med att köpa nytt lego för att få tillgång till nya instruktioner, vilket även är väldigt dyrt. 
Han fann en grupp vuxna via internet vilka såg lego som ett kreativt verktyg istället för 
en leksak. Dessa människor delade sina egenkonstruerade byggen på internet och där 
föddes idéen om att förena dessa personer för att kunna ta del av varandras instruktioner. 
På så vis går att återanvända det lego som man har hemma. Brixtar fungerar som en 
applikation och är idag gratis. Den långsiktiga planen är att fungera som ett ”affiliate-
program” och ta betalt för instruktioner. 

4.4.1! Entreprenörskapsutbildning 
Jonathan är civilekonom med fokus på internationell ekonomi i grunden och tog examen 
år 2006 men räknar sig även som självlärd entreprenör. Exempelvis har han arbetat på 
bank i elva år som kapitalförvaltare och finansiell rådgivare, där han kom i kontakt med 
entreprenörer som han har lärt sig från. Universitetsutbildningen innefattade till mindre 
del entreprenörskapskurser men omfattade i större utsträckning företagsekonomisk 
utbildning. Av kurserna lärde han sig grunden till hur företag fungerar och kan idag dra 
nytta av både bokföring och redovisning som han har läst. Dock menar han att merparten 
av sin kunskap som han har fått om företagande har genererats under tiden som han 
praktiskt har engagerat sig inom ämnet. I efterhand önskar han att universitetet hade haft 
praktiska inslag och fler kurser inom entreprenörskap. Jonathan menar att man i skolan 
bara lär sig teori och hur modeller fungerar teoretiskt, men för att på riktigt kunna 
applicera en modell i verkligheten måste man bort ifrån skolbänken och lära sig praktiskt. 
Jonathan säger också att han har lärt sig enormt mycket av att starta ett företag och om 
han skulle göra det igen hade han gjort fler rätt än första gången.     

4.4.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande  
Företagets resurser räknas till stor del in i riskabla beslut som ska tas och Jonathan menar 
att mycket är korrelerat till han och hans kollegas bakgrund. Båda har länge arbetat på 
bank och därför sätts varje beslut i relation till potentiell avkastning och risk, mycket 
också på grund av att de båda är väldigt analytiska som personer. Exempelvis är företaget 
idag i en situation där grundarna vill få in fler användare till plattformen och de ser att 
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många personer besöker applikationen men sedan försvinner. Frågan är varför dessa 
användare försvinner och hur de kan locka till sig fler besökare. De beslut som måste 
fattas i denna situation är om företaget ska börja satsa mer på digital marknadsföring 
vilket kostar mycket pengar. Risken finns att stora marknadsföringskostnader läggs ut 
utan att det ger ett positivt resultat. En annan resurs som begränsar företaget är att Brixtar 
endast har tre utvecklare och därför inte kan producera lika mycket som önskas. I dessa 
fall måste de prioritera vilken väg som de ska satsa på. Det betyder att det finns en stor 
osäkerhet i de val som görs men Jonathan menar att genom att testa och fråga runt innan 
de lägger för mycket tid på en process kan osäkerheten reduceras. I slutet av dagen är 
risker något som ett företag måste ta för att överleva och det är även därför det kallas för 
riskkapital. 
 
Innovativ förmåga 
Det innovativa med Brixtar är inte produkten i sig utan det nya beteendet som företaget 
försöker att skapa hos kunder, alltså återanvändandet av sitt lego. Jonathan ser också att 
branschen som företaget är etablerat inom ger dem stora möjligheter att vara innovativa 
men även att efterfrågan på marknaden är enorm av en sådan tjänst.  
 
“Det är ju i den digitala världen som man kan distruptera marknader och skapa helt nya 
konsumentbeteenden och de är vårat mål och våran vision att vi ska göra det just när det 
kommer till lego.” 
 
Vidare är även sättet som Brixtar erbjuder att bygga med existerande lego till nya 
instruktioner innovativt för hela marknaden, då liknande tjänst inte erbjuds i dagsläget. 
Jonathan har svårt att specificera exakt bransch förutom att applikationen erbjuds digitalt 
men förklarar att Brixtar är byggt kring ett existerande varumärke, Lego, vilket han anser 
gynnar innovation då Lego både är världens största leksaksförsäljare men även världens 
starkaste varumärke. De har en nära dialog med Lego som ser positivt på det Brixtar gör 
då de själva kämpar med CSR-frågor. Lego har ett långsiktigt mål att ta fram miljövänlig 
plast till år 2030, men fram till dess är de glada att Brixtar erbjuder en tjänst som gör det 
möjligt för andra att återanvända sitt lego. Jonathan ser dock även farliga sidor om 
företaget skulle gå för bra och minska Legos försäljning, vilket kan påverka Brixtar 
negativt. Med andra ord är det inte branschen i sig som påverkar hur innovativa de kan 
vara, istället är det utvecklingen och försäljningen av lego. 
 
Proaktiv förmåga  
Att ha koll på konkurrenterna är av stor vikt för Brixtar och därför uppdateras företagets 
SWOT-analys kontinuerligt. SWOT-analysen är en modell som Jonathan första gången 
blev introducerad för under sina universitetsstudier, dock endast på en teoretisk nivå. Han 
menar att modellen är mer komplex i verkligheten och var svår att applicera i uppstarten 
av sitt företag, då han själv inte hade kunnat identifiera företagets styrkor och svagheter. 
Det var först senare under uppstarten som han fick förståelse för vilken nytta modellen 
verkligen har och att det inte endast är ett teoretiskt verktyg. Fortsättningsvis är proaktiva 
handlingar extra viktigt för Brixtar då det är väldigt lite hinder för en konkurrent att göra 
exakt samma sak. Detta är ett hot som Jonathan är medveten om och därför jobbar han 
aktivt för att få in tio miljoner i riskkapital för att kunna lansera applikationen globalt. 
Han menar att det skulle locka fler användare och skapa en högre tröskel, vilket gör det 
svårare för andra att ta sig in på marknaden.  
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Självständighet 
Brixtar förklaras som ett decentraliserat företag då de flesta anställda sitter utspridda i 
både Sverige och i världen. Exempelvis sköts den grafiska produktionen från Portugal, 
utvecklarna sitter i Stockholm och Jonathan själv är stadgad i Umeå. I och med denna 
spridning har varje person ett stort och eget ansvar, något som han menar är ett måste om 
man ska arbeta inom Brixtar. De anställda har fått bevisa att de är självständiga i sitt 
arbete och Jonathan menar att det krävs stor självständighet för att klara av en roll som 
inte är ett typiskt “8-17 jobb”. I de strategiska frågorna tar Jonathan och hans 
medgrundare de centrala besluten, men i många fall har de inte den kunskap som krävs. 
Till exempel beslut inom utveckling där förtroendet läggs på utvecklarna med högre 
kompetens inom området. Att agera självständigt är synonymt med att vara självgående 
och visar sig genom att våga ta beslut och våga göra fel.  

4.5! Företag E – Anonymt 

Respondent E grundade företaget under november 2015 och erbjuder skönhetsprodukter 
med ekologiskt innehåll. Anledningen till varför hon startade företaget var frustrationen 
över vilka produkter som fanns på marknaden och hur svårt det var att få tag i produkter 
med ekologiskt innehåll. Respondenten startade företaget eftersom hon inte kunde sälja 
egentillverkade produkter utan att de först hade blivit säkerhetsbedömda och registrerats. 
Till en början drevs försäljningen genom en närståendes bolag eftersom att respondenten 
studerade samtidigt som produkten togs fram. De flesta hinder som hon såg under denna 
period var regelverken kring kosmetiska produkter och att det var svårt att förstå hur allt 
fungerade, samt att hon inte hade någon som hon kunde ta hjälp från. Branschen där 
företaget är verksamt inom är kosmetik och skönhet. Studiens respondent menar att 
regelverken främst gynnar de stora aktörerna på marknaden eftersom att det är samma 
avgift för alla företagare inom branschen oavsett omsättning, samma årsavgift och avgift 
per produkt. Respondenten är enskilt anställd i företaget men tankarna går i att anställa 
en person då bolaget växer. Produkterna säljs i 150 butiker i Sverige och skickas till 
återförsäljare i utlandet. 

4.5.1! Entreprenörskapsutbildning 
Respondenten har kunskap som har blivit självlärd i samband med att hon driver bolaget 
och genom att hon har läst mycket om exempelvis bolagsformer. Innan respondenten 
startade bolaget hade hon ingen kunskap inom entreprenörskap och inte ens ett intresse 
för ämnet. Hon menar att hon kände sig tvungen att lära sig om företagande i samband 
med uppstarten av företaget. Vidare har respondenten en gymnasial utbildning mot Barn 
och Fritid och även en universitetsutbildning som förskollärare. Hon tror därför att rollen 
som arbetsledare kan komma att påverkas av hennes utbildning, men att det skulle i så 
fall skulle visa sig då hon börjar anställa fler personer till bolaget. 
 
“Att hålla på att i teorin lära sig massor av saker, det fungerar ju också till en viss del, 
men jag tror att i slutändan handlar det ändå om att utveckla sig själv som person.” 
 
Respondenten tror att ens personlighet spelar in i sitt entreprenörskap och hon har själv 
kunnat använda sig av sina egenskaper som exempelvis att vara driven och att ha många 
saker för sig, i sitt entreprenörskap. Vidare har hon kunnat ta hjälp av en familjemedlem 
som driver företag och har då fått hjälp med praktiska frågor, som exempelvis att placera 
pengar och att pensionsspara. 
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4.5.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
När det gäller att ta risker menar respondenten att hon inte hindras av att ta nya vägar i 
områden som hon inte känner sig kompetent inom, men att hon inte ser situationer som 
riskabla utan att man bara får testa sig fram. Helst föredrar hon att ta de vägar där hon 
känner sig kompetent, men gör hon inte det så gäller det att fråga och läsa. De beslut där 
hon känner sig osäker gäller mer ekonomiska beslut, som exempelvis hur mycket hon ska 
ta ut i lön eller hur mycket hon ska sätta av i pension. När det gäller de risker som 
respondenten önskar att ta i företaget låter hon sig inte hämmas av hur bundet företaget 
är av sina resurser. Eftersom att hon har valt ett brett företagsnamn ger det henne också 
framtida möjligheter att variera sina produkter, en tanke som har slagit henne tidigare. 
Studiens respondent menar att hon har landat i tanken på senare tid att fokusera på en 
specifik skönhetsprodukt och ha den mikronisch som företaget faktiskt har. Hon ser på 
risk som läskigt men menar även att de företag som inte vågar ta risker självdör. 
 
Innovativ förmåga 
Respondenten menar att företaget innoverar på marknaden i stor utsträckning eftersom 
att det i Sverige inte finns många liknande företag som erbjuder det som respondentens 
företag gör. Hon menar således att formen och innehållet i produkten är innovativ, trots 
att produkten finns i andra delar av världen. Respondenten menar att branschen till viss 
del gynnar innovation och tillväxt, men att det mest är de stora aktörerna på marknaden 
som gynnas av regelverken. Hon hoppas på att det ska tillkomma skärpta regler gällande 
ingredienser i produkterna eftersom att det finns alltför många kemikalier i produkterna 
idag. För studiens respondent är det viktigt att vara innovativ och hon har valt att 
producera innehållet i produkten för hand, vilket hon vidare menar kan ses som antingen 
innovativt eller bakåtsträvande, beroende på hur man ser det. Vidare har hon ständigt 
många nya och innovativa tankar men menar att hon låter sig begränsas av praktiska 
detaljer vad gäller utförandet. 
 
Proaktiv förmåga 
Branschen där respondentens företag är verksam inom är växande. Hon tror att fler 
konsumenter kommer att bli mer medvetna kring vad de använder för produkter och vad 
de innehåller samt att intresset för produkter med ekologiskt innehåll kommer att öka, så 
att marknaden automatiskt kommer att börja erbjuda produkter med bättre innehåll. Som 
ett resultat av marknadsutvecklingen menar hon att det är av väsentlighet att försäkra sig 
om sin placering på marknaden och även marknadsandel. Detta kopplar hon samman med 
olika typer av icke-sponsrad marknadsföring, som exempelvis nöjda kunder och butiker, 
för att stärka sitt varumärke i relation till de potentiella kommande konkurrenterna. För 
att nischa sig på marknaden och skapa en efterfråga som hon tror kommer att öka i 
framtiden inom branschen, har respondenten valt att fokusera mycket på produkter med 
bra innehåll eftersom att hon uppmärksammat en avsaknad av sådana produkter på 
marknaden idag. Exempelvis menar hon att produkter som funnits på marknaden och som 
skulle vara ekologiska och aluminiumfria alternativ har varit dåliga, det vill säga att det 
tidigare utbudet har varit dåligt. Just proaktivitet menar hon är viktigt eftersom att 
utvecklingen i företaget annars kan riskera att stanna av. 
 
Självständighet 
Respondenten är ensamt anställd i företaget men produkterna är spridda i flera länder och 
säljs för tillfället i 150 butiker runt om i Sverige. Hon ”outsourcar” delar av produktionen 
som exempelvis etikettering, trots att innehållet i produkten tillverkas för hand eftersom 
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att hon inte vill att det ska bli en massproducerad vara. Hon tycker att självständigt arbete 
är viktigt eftersom att det är av det självständiga arbetet som hon kan ta ut riktningen på 
företaget, men tycker även att det är viktigt att kunna ta hjälp av andra och det är något 
som hon har lärt sig att göra med tiden. Då hon själv är ansvarig för företaget menar hon 
att det i slutändan ändå handlar om att ta besluten själv, även fast man kan väga in andras 
åsikter i besluten. 

4.6! Företag F - Love by Lola 

Yessica Thor är grundare och ägare av badklädesföretaget Love by Lola som lanserades 
under 2015 och nu är inne på sin tredje säsong. Bolaget är riktat mot kvinnor och är 
verksamt inom detaljhandel, e-handel och klädbranschen. Yessica är ensamt anställd i 
bolaget men anlitar en webbyrå och en revisor. Uppstarten av företaget är inte baserat på 
strategi utan det är en kombination av att hon reser mycket, hennes kreativa förmåga och 
tidigare erfarenheter. Då Yessica har varit entreprenör sedan hon var 18 år, i elva år, ville 
hon denna gång starta ett bolag där hon kunde skapa något som hon själv kunde bära och 
inom ett område med design, kreativitet, PR och marknad. Resultatet av detta blev hennes 
nuvarande bolag och hon menar att oavsett om det har varit oplanerat åren innan så känns 
det idag som ”handen i handsken”. När det gäller uppstarten av företaget berättar Yessica 
att hon åkte till en underklädes- och badklädesmässa i Paris där hon etablerat kontakt med 
stora och professionella leverantörer. Hon menar att hon själv inte förstod varför de valde 
att samarbeta med henne eftersom att hon inte hade några stora ekonomiska resurser och 
att hon designade produkterna för hand, vilket hon menar varit på en amatörnivå. När hon 
hade avtalat med leverantörer kontaktades kända personer som hon ville skulle kopplas 
ihop med varumärket och som ville bära produkten kostnadsfritt. Företaget fick snabbt 
positiv respons i Stockholm och från utlandet, vilket hon menar varit konstigt med tanke 
på antalet soltimmar i Sverige. Yessica menar att uppstarten av företaget har gått bättre 
än förväntat. 

4.6.1! Entreprenörskapsutbildning 
Yessica har gymnasial utbildning där hon har läst Handel och Administration. Hon menar 
att det inte har funnits mycket utrymme för entreprenörskap på gymnasiet eller är något 
som hon har blivit inspirerad av från lärarnas sida. Vidare menar hon att det inte har 
funnits en innovativ mentalitet i skolan. De företagsekonomiska kurserna som hon läste 
menar hon inte är användbara för entreprenörskap, eftersom att de kurserna mer hjälper 
en att få koll på försäljning och bokföring. Kurser inom ledarskap och beteendevetenskap 
tror hon hade varit användbara kurser att läsa då hon har märkt att entreprenörskap och 
företagande till stor del grundar sig i dessa ämnen. En lärdom från gymnasietiden är att 
det kommer att finnas personer som motsätter sig henne. Exempelvis anordnade hon en 
stor välgörenhetsgala som projektarbete i skolan och blev tillsagd av lärarna att projektet 
hade blivit för stort och att hon skulle göra något enklare istället. Hon menar att hon 
skapade en entreprenörsanda tidigt och såg möjligheter i även de teoretiska ämnena i 
skolan eftersom att hon inte gillade skolsystemet, till exempel kunde hon komma på 
projekt som inte fanns och försökte hela tiden att tänka i nya banor. Att hon drogs tillbaka 
när hon försökte tänka nytt i projektarbetet menar hon tyder på att skolan inte jobbar med 
att tänka innovativt. Under gymnasietiden startade Yessica ett UF företag men minns inte 
exakt vad hon gjorde. Även under UF menar hon att det har varit personer som ifrågasatt 
idéer och att skolan bara gett rum för det som ska vara realistiskt. 
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“Jag vet inte om det finns en lära om entreprenörskap [...]. Jag har alltid blivit lärd att 
bli det jag gör eller den jag är och det är väl det som är det unika med entreprenörskap, 
att det är nog mer hur man är.” 
 
Vidare anser hon även sig själv vara en självlärd entreprenör. Yessica menar att det är 
kombinationen mellan en drivkraft att vara modig och att se möjligheter som har skapat 
det som hon gör idag. Eftersom att det inte är ”normalt” att starta ett bikiniföretag utan 
att tidigare ha arbetat med design och mode, har hon fått lära sig mycket själv och därför 
finns det inte någon röd tråd i hennes lärandeprocess. Yessica har vidare en bror som är 
entreprenör och hon umgås med vänner som är likasinnade, där många av dem även är 
entreprenörer. Hon menar att de stödjer varandras företag och att hon inspireras av sina 
vänner men inte tar mycket hjälp av dem för att hon alltid har haft en stark inre röst om 
vad hon känner fungerar för henne. Hon menar att hon har lärt sig att på distans befinna 
sig i en miljö där det har gått väldigt fort och stigit personer över huvudet och där rätt 
beslut inte har tagits. Oavsett om det är framgångar eller motgångar menar hon att det är 
motgångarna som hon lär sig från. 

4.6.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
Näringen i Yessicas entreprenörskap och framgångar är att hon är väldigt risktagande och 
att hon ser möjligheter mer än risker. Hon menar att det som blir störst lärdom och 
utmaning för ens personliga utveckling, men även att det kan ge störst resultat när man 
tar beslut som man inte känner sig helt trygg med eftersom att det kan få in en på en ny 
väg eller kundkrets. När det gäller företagets framtida utveckling menar hon att det är en 
svår balansgång i hur risktagande hon ska vara. Exempelvis menar hon att hon vill starta 
ett modehus men att det ibland är bättre att ta tillvara på företagets stabilitet. På så vis 
väger hon fördelar mot nackdelar i de riskabla beslut som hon står inför.  
 
Innovativ förmåga 
Produkten som bolaget erbjuder har inte så mycket nytänkande utan Yessica menar att 
det är varumärket som är innovationen och hela bolagsbyggandet i sig. Sättet som hon 
har gått tillväga på och att det har blivit ett premiummärke med hög igenkänningsfaktor, 
mer än bara produkten i sig, menar hon är ett innovativt arbetssätt. Yessica har lagt stort 
fokus på intervjuer där hon har fokuserat mycket på kvinnligt entreprenörskap och att det 
går att starta stora företag utan någon utbildning, mer än den gymnasiala utbildning som 
hon har haft. Det är för henne inte viktigt att vara innovativ, hon tror mer att det är viktigt 
att hitta en signatur utan att svaja för mycket på bolagets grundkoncept. På så sätt blir 
Love by Lola mer av ett varumärke än ett företag. Den bransch där bolaget är etablerat 
inom menar hon är lätt att växa i och att det går väldigt snabbt att se resultat. Vidare menar 
Yessica att det är lättare att i hennes bransch skapa större behov till kvinnor än till män, 
dels eftersom att det som företag går att utnyttja det faktum att kvinnor tror att de behöver 
olika kläder till olika tillfällen, men också att kvinnor är majoriteten av konsumenter inom 
modebranschen. Hon förklarar det som att kvinnor är en “easy target” och att det därför 
är smartare som företag att vända sig till kvinnor istället för till män.  
 
Proaktiv förmåga 
Yessica menar att hon inte gör konkreta prognoser för företagets framtid utan är mer 
reaktiv på vad som händer och kan styra en vecka utifrån dagsformen på företaget. Hon 
menar att hon saknar förkunskaper, stora ekonomiska resurser och utbildning och därför 
anser att marknaden kan vara enkel att hantera med rätt personlighet. Det som Yessica 
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däremot upplever som svårt i modebranschen är att man inte kan få patent på exempelvis 
en triangelbikini, men att det går att varumärkesskydda. Trots det finns det många som 
kopierar och där menar hon att hon arbetar som hårdast för att inte efterfölja trender och 
istället jobba med produkter som fungerar genom olika säsonger, för att på så sätt skapa 
egna trender. Fördelen med att befinna sig på e-handeln är att hon enkelt kan gå ut med 
nyheter när hon vill. Hon menar också att hon följer den digitala utvecklingen mer än 
själva branschen i sig. 
 
Självständighet 
Om självständigt arbete menar Yessica att det är viktigt men även naturligt för henne att 
vara själv, eftersom att hon har varit sin egen chef under elva år. Hon ”outsourcar” 
produktionen till andra länder och designen skapas i Sverige. Yessica menar därför att 
hon behöver synkronisera kringleverantörerna för att produkten ska kunna levereras till 
kund. Annat när det gäller självständighet menar hon är att skilja på henne själv som 
entreprenör och företaget och att hon inte ska identifiera sig med företaget. Hon menar 
att det gäller att ha en balans mellan vem hon är privat och personen som ska styra 
företaget till nästa nivå. Avslutningsvis menar Yessica att hon under åren som egen 
företagare har fått mer färdighet i vem hon är som entreprenör och att hon även har hittat 
denna balansgång. 

4.7! Företag G - Sällberg & Co, GDPR Hero 

Daniel Sällberg är grundare till Sällberg & Co som är en juristbyrå och bolaget GDPR 
Hero som går under samma företagsparaply och som är ett juristnischat IT-företag. Det 
första företaget har funnits sedan december 2016 medan GDPR Hero officiellt växte ut 
ur företaget under december 2017. Sällberg & Co gick från Daniel som ensam anställd 
till 16 anställda på mindre än ett år. Bolagen har 15 heltidsanställda och tio, snart 12, 
studenter som har olika funktioner i båda bolagen. Bolagen är verksamma inom den 
juridiska marknaden som Daniel menar är en stel bransch där det är mycket standardiserat 
och skyddat. Daniel har tidigare arbetat på flera stora bolag och tycker att dessa tenderar 
att bli mer lika konceptföretag efter en period, exempelvis att företagen är väldigt smarta 
och effektiva till en viss gräns men att det efter denna gräns blir stelt. Han märkte att han 
trivdes bättre i de små bolagen där han kunde få en överblick över vad som händer och få 
en större förståelse för en speciell uppgift då han förstod vad de andra anställda också 
höll på med. Daniel startade bolagen för att det var det mest motiverade sättet för han att 
arbeta på, där han kunde skapa något själv från grunden och vidare utveckla. Han menar 
att tanken på att starta bolag var så lockande att han gjorde ett försök. 

4.7.1! Entreprenörskapsutbildning 
Daniel har en civilekonomutbildning inom entreprenörskap. Han menar att de 
företagsekonomiska kurserna har varit användbara och att ekonomi generellt är viktigt att 
förstå när man startar företag, både internt och externt i organisationen, som till exempel 
att förstå externredovisning och hur man ska söka kapital. Daniel menar att det även är 
mycket utanför själva utbildningen som man kan få med sig från skolan, som till exempel 
det sociala samarbetet och nätverkandet. Genom casearbete under skolutbildningen fick 
Daniel möjlighet att kombinera teori med praktik, något som han menar är viktigt 
eftersom att man som entreprenör använder 80% praktik och 20% teori när man startar 
företag. Han menar att det är lättare att ta den resan om man har börjat lite innan. Som 
entreprenör är det högt tempo och genom utbildningen har Daniel även kunnat lära sig att 
prioritera, vilket han menar har krävts under utbildningen. Vidare ansåg han att lärare 
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under utbildningen hade bra kontakter i näringslivet och att han uppmuntrades att knyta 
kontakter. 
 
Bredvid sina studier arbetade Daniel även mot kunder och kunde därigenom få praktisk 
och självlärd kunskap inom entreprenörskap. Därför visste Daniel redan efter studierna 
hur han skulle prata med en kund och vilka produkter som kan sälja. Denna erfarenhet 
var även något som han lärde sig mest ifrån, men genom teori kunde han applicera och 
direkt tillämpa sina kunskaper i praktiken. Daniel menar att han någonstans i bakhuvudet 
tog rätt beslut och märker nu i efterhand att den teoretiska kunskapen har varit bra att ha, 
men att det inte skapat en trygghet när han träffade kunder eller utvecklade sitt företag. 
Därför menar han att det är viktigt med praktisk utbildning men att grundförståelsen även 
måste finnas i bakgrunden. När det gäller processen att starta företag ansåg Daniel att 
utbildningen inte gav honom all den kunskap som han behövde och att det var väldigt 
mycket förståelse som saknades de sista metrarna. Utbildningen gav till större del 
kunskap utifrån ett teoretiskt och filosofiskt perspektiv, där han menar att praktisk 
utbildning saknats och att det därför i hans entreprenörskap har varit mycket ”learning by 
doing”. 

4.7.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
Daniel menar att han är väldigt risktagande, till exempel gick bolaget från att bara ha varit 
Daniel som ensamt anställd till 16 anställda på mindre än ett år. Anledningen till 
rekryteringen var för att han hade sett en möjlighet, att det var ett fönster som öppnade 
sig så att han behövde satsa. Daniel säger att han inte ser något som svårt utan att det är 
mer eller mindre jobb och att han med sina risker vill uppnå ett visst mål. I samband med 
att bolaget Sällberg & Co växte menar Daniel att han har blivit mer medveten kring risker, 
eftersom att han inte längre bara riskerar sitt eget liv och företag utan även andras. Han 
menar att han har tvingats lugna sig men att han kan bli frustrerad över de möjligheter 
som företagen missar. Daniel försöker att blanda riskabla projekt med tryggare projekt 
och menar att företagen tillsammans kan göra det, där konsultverksamheten är den mest 
riskabla verksamheten. Daniel menar att det är viktigt att sätta av riskprojekt och att man 
måste våga misslyckas. Han menar att även om man misslyckas så lär man sig något från 
det. Vidare säger Daniel att man även kan lära sig från andras misslyckanden och 
framgångar. 
 
Innovativ förmåga 
Båda bolagen gör nya innovativa lösningar för världen eftersom att juridik inte är ett så 
utforskat område och därför är det inte heller svårt att göra mycket för att vara innovativ. 
Daniel vill hitta tekniska lösningar, andra arbetssätt och paketeringar av tjänster inom 
affärsjuridik. Han vill få juridiken mer lättförståelig och hitta andra sätt att arbeta på och 
menar att det arbetssättet är rätt så nytt. Daniel anser att det är viktigt med innovation; att 
hela tiden hitta smartare lösningar, att vara föränderlig när det kommer ny information på 
marknaden och att ha drivet till att åstadkomma detta. Daniel menar att han försöker 
inspireras av andra och om han inte är den som är först ut med en ny lösning, finns det 
inga hinder för att göra samma sak själv och att ta tillvara på en bra idé. Vidare menar 
Daniel att han försöker inspireras av andra och att det är så han utvecklas som mest. 
 
Proaktiv förmåga 
Daniels bolag omfattas av dels en trygg och långsiktig verksamhet men även delar som 
är mer riskabla. Till exempel erbjuder de en programvara som är en abonnemangstjänst 
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och som bygger på att företag kan använda den under en hel livstid, vilket är den säkra 
delen av verksamheten. Däremot menar Daniel att han tror att den marknaden kommer 
att bli mättad på sikt och att antalet konkurrenter kommer att öka väsentligt. Sedan finns 
de delar av verksamheten där de anställda agerar konsulter och utbildar företagets kunder 
om ny lagstiftning eller inom ett specialinriktat affärsjuridiskt område. När det gäller den 
del som är riktat mot konsultande menar Daniel att det gäller att göra prognoser för att 
kunna förutspå ny lagstiftning för att konsulterna ska kunna utvecklas snabbare än andra 
på marknaden, exempelvis de större advokatbyråerna, och att de på så vis lever på ny 
lagstiftning. Denna del är mer riskabel eftersom att det finns risker att de prognostiserar 
och lär sig om en viss lagstiftning som sedan får ett litet genomslag i praktiken. Om 
proaktivitet säger Daniel att det är viktigt för dem att veta vad som är på gång eftersom 
att marknaden är snabbrörlig, men att branschen där båda företagen är verksamma inom, 
satsar på långsiktiga lösningar och att det går mot nischade byråer. 
 
Självständighet 
Båda bolagen har 16 heltidsanställda och tio, snart 12, studenter med olika funktioner i 
bolagen. Vad gäller styrningen i företagen menar Daniel att det är centraliserat, men att 
han vill att det ska bli mer självgående arbete. Samtidigt säger han att han har svårt att 
lämna ifrån sig allt helt och hållet eftersom att han har varit inblandat i företagen från 
början och därför vill lära upp medarbetarna att bli bättre på sina roller än vad han själv 
menar att han är.  
 
“Jag inbillar mig att jag är väldigt öppen och tillmötesgående. Sedan är det visst så att 
om jag inte tror på en idé, då får man mindre tid på sig att bevisa att det fungerar.” 
 
Daniel säger att det är en utmaning att lita på att medarbetarna klarar arbetsuppgifterna. 
Därför blir han ofta positivt överraskad när de bevisar motsatsen och att han därför känner 
att han borde släppa mer på ansvaret. När det gäller initiativ som kommer från personer 
utan chefsposition menar Daniel att han vill ha en företagskultur där alla ska ta initiativ 
och ge förslag, men eftersom att han ser de faktiska kostnaderna bättre än medarbetarna 
så får de också mindre tid på sig att bevisa att en idé fungerar. Dock menar han att de 
tillsammans alltid diskuterar alla idéer och testar dem. 

4.8! Företag H - Savely 

Företaget Savely har funnits i mindre än ett år och grundades av Pontus Gustafsson. 
Företaget har fyra anställda och tre konsulter men har planer på att anställa fler. Savely 
är en spar- och utbildningsapplikation inom finansbranschen där ungdomar har möjlighet 
att spara till produkter som de själva efterfrågar och genom att gå de utbildningsmoment 
som Savely erbjuder kan ungdomarna köpa produkten billigare än vad de annars skulle 
göra om de gick direkt till e-handlaren. Att rikta sig till ungdomar förklaras av att personer 
under 16 år inte kan handla på internet utan målsmans godkännande, vilket Savely då 
underlättar genom att samla in målsmans godkännande genom mobilt bankID. Savely är 
således en digital tjänst som kopplar samman bank, e-handlare och konsumenter. Tidigare 
erfarenhet av branschen kombinerat med marknadsanalyser gjorde att företagets 
grundare, Pontus, valde att starta företaget för att fylla det gap som han menar att 
ungdomar har när det gäller deras kunskapsnivåer inom bank. Efter att, under hösten 
2017, ha släppt en betaversion för att se hur tjänsten skulle mottas av konsumenter på 
marknaden, väntar nu Pontus tillsammans med medarbetare på att förbättra tjänsten 
betydligt mer i samband med att ett nytt EU-direktiv släpps. Detta kommer att förenkla 
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företagets verksamhet då Pontus menar att aktörer kommer att ha mycket lättare att koppla 
upp sig mot sparkonton, mobilt bankID och att ge sitt godkännande till diverse tjänster. 
Pontus lägger själv ner mycket tid på entreprenörskap, där fritid läggs på arbete eller event 
där han kan träffa andra personer att lära sig från. 

4.8.1! Entreprenörskapsutbildning 
Företagets grundare Pontus har en gymnasial utbildning inom språk, men hans personliga 
intresse för entreprenörskap gjorde att han under gymnasiet valde till en kurs inom 
företagande. Vidare startade han under gymnasietiden ett UF företag, vilket gjorde att han 
genom utbildningen fick blodad tand för entreprenörskap. Genom UF lärde sig Pontus 
mycket praktiskt som exempelvis att skriva en affärsplan och mer konkret hur det 
fungerar med årsredovisning och bokföring. UF företaget valde Pontus att starta upp en 
andra gång efter att han varit tvungen att avsluta företaget i samband med avslutade 
studier på gymnasiet. Företaget startades då upp i en annan konstellation som enskild 
firma och eftersom att ingen av hans medgrundare ville fortsätta driva företaget valde 
Pontus att driva det ensam. Pontus flyttade över företagets befintliga kunder och de 
praktiska delarna när han åter startade UF företaget efter gymnasiet. Från gymnasietiden 
hade han med sig tidigare erfarenhet från att ha startat upp företag som han kunde 
applicera i det nya sammanhanget. Eftersom att UF företag skiljer sig från andra 
”verkliga” företag när det gäller momsredovisning och företagsstruktur behövde han läsa 
på en del vid uppstartandet av företaget för andra gången. Företaget drevs under ett antal 
år innan det sedan lades ned för att Pontus skulle börja läsa vid universitet och där även 
beslöt sig för att starta ett annat företag. 
 
Pontus har vidare en utbildning inom entreprenörskap på universitetsnivå. Han har en 
kandidatexamen i Retail Management där utbildningen har varit riktad mot konsumenter 
och detaljhandel, vidare har han en masterexamen inom International Management och 
International Business. Skillnaden mellan dessa examen menar Pontus är att kandidaten 
har gett mer grundläggande kunskap och fokuserat mycket på teori. Under kandidaten 
läste Pontus en kurs inom Business Creation and Strategy, där de fick lära sig processen 
att starta bolag, som att exempelvis skriva affärsplan, prata med potentiella användare, 
samarbetspartner eller kund. Pontus menar att han hade mer engagemang i denna kurs än 
vad andra i klassen hade, eftersom att de inte haft samma intresse för entreprenörskap. 
Det var även denna kurs som han menar byggde upp hans intresse för entreprenörskap 
ännu mer. På mastersnivå har det varit större fokus på entreprenörskap, där valde Pontus 
exempelvis till valbara kurser inom ämnet som han vidare har kunnat använda som en 
entreprenör. Pontus menar att samspelet mellan teori och praktisk erfarenhet är viktig när 
det gäller att lära sig entreprenörskap. Han menar att utbildningen har varit så pass bred 
och gett honom alla de verktyg som krävs för att kunna attackera problem, validera idéer 
och komma på kreativa lösningar, något som han menar är egenskaper som entreprenörer 
behöver överlag. Vidare gav utbildningen ett socialt nätverk som han menar har gjort det 
lättare för honom att starta bolag. 
 
Pontus har även genererat självlärd kunskap om entreprenörskap i samband med att driva 
bolag, som exempelvis att skriva aktieägaravtal, hur han ska prata med investerare och 
hur han bygger en bra pitch. Han läser även mycket på sin fritid och plockar därigenom 
upp användbar information, även om han menar att det är den praktiska erfarenheten som 
driver kunskapen vidare. Pontus tycker att fortbildning även när man väl driver bolag är 
viktigt eftersom att han annars riskerar att upprepa sina misstag. Vidare menar Pontus att 
det finns fördelar av att lära sig teori efter att man väl har den praktiska erfarenheten, 
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däremot tror han att de praktiska verktyg som behövs för att bygga bolag är för specifik 
för att det ska kunna läras ut genom skolan. 

4.8.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
Pontus menar att han tar stora och kalkylerade risker och inte har några problem med att 
gå in i riskfyllda projekt. Sammansättningen av företagets team består av kompletterande 
personligheter och förmågor och denna dynamik gör att Pontus ändå kan ifrågasättas av 
de andra medarbetarna på ett hälsosamt sätt.  
 
“Jag har inget problem att vi som bolag går in i riskfyllda projekt när jag inte har någon 
kompetens för att jag litar på resten av teamet, men som person vill jag gärna använda 
det jag kan och är bra på och det är något som jag tror är väldigt viktigt.” 
 
Pontus position i företaget, tillsammans med hans långa erfarenhet och kompetens, gör 
att han kan ta de risker som han önskar. Dock kan i vissa fall Pontus riskbenägenhet 
hämmas av företagets VD då han har sista ordet. Det händer med andra ord att VD:n 
motsätter Pontus önskemål vilket Pontus då måste respektera. I slutet av dagen tar Pontus 
flest risker inom de områden som han känner sig trygg inom och avstår från osäkra 
situationer.  
 
Innovativ förmåga 
Pontus menar att företagets innovation är ny för slutanvändarna; ungdomarna som laddar 
ner applikationen, men även för deras föräldrar. Företagets intäktsmodell är snarlik en 
“cashback site” och där är det inte så hög innovationskraft menar han. Marknaden som 
företaget innoverar på är komplex eftersom att det är mycket regleringar och osäkerhet. 
Det finns i dagsläget ingen annan aktör på marknaden som erbjuder samma lösning som 
Savely då de möjliggör för unga personer att spara till en produkt på internet och sedan 
genomföra köpet. Pontus valde att starta Savely på grund av EU-direktivet som skulle 
släppas, vilket i sin tur skulle underlätta för ”fintech startups” att koppla upp sig mot 
sparkonton och mobilt bankID. Pontus såg därför till att starta företaget för att kunna dra 
nytta av tidsaspekten när det gäller EU-direktivet, trots att det för honom inte varit så 
passande eftersom att han då drev ett annat bolag. Ett sätt att se på innovativa lösningar 
är att ta hänsyn till timingen menar han, för att hamna steget före konkurrenter och att 
hitta en bra position på marknaden innan andra aktörer gjort det. Även i Pontus tidigare 
bolag gjorde han marknadsanalyser och även där såg han att förändringar på marknaden 
kunde ge företaget en positiv skjuts. Pontus beskriver att hans sätt att bygga bolag är ett 
samspel mellan att först ha en vision och sedan utföra den efter trender och den generella 
marknadssituationen. 
 
Proaktiv förmåga 
Pontus menar att det för honom handlar om att bygga bolag utifrån kundens perspektiv 
och respons innan en stor förändring har genomförts eller nått sin kulmen, för att han ska 
kunna se om det finns någon potential i produkten. Därför sätter Pontus upp bolag som 
projekt till en början med tydliga mål som utvärderas kontinuerligt. Pontus agerar 
proaktivt på det sättet att han inte väntar på att en förändring ska ske och se hur det mottas 
på marknaden innan han sedan låter företaget testa det, utan att han ser till att ha en 
produkt ute innan till exempel ett EU-direktiv kommer. Han agerar alltså i förhand på 
framtida hot eller möjligheter istället för att reagera i efterhand på en förändring. 
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Självständighet 
Företaget Savely har fyra anställda och tre konsulter. Planerna går i att anställa två till 
beroende på om företaget får ett finansiellt bidrag. I dagsläget tar ingen anställd ut lön 
och ingen av grundarna är 100% aktiva i bolaget. Savelys grundare Pontus tillsammans 
med bolagets VD fattar de flesta besluten själva men ser till att involvera samtliga fyra 
personer i alla beslut, medan konsulterna agerar på order. Detta menar Pontus är ett 
resultat av företagets lilla storlek som vidare gör det enkelt för honom att kunna inkludera 
samtliga personer i beslutsfattandet. Självständighet för Pontus betyder att själv kunna 
lägga upp arbetstimmarna som han vill, vilket också ger honom större frihet. Av tidigare 
erfarenheter då han har arbetat på kontor med fasta arbetstider har Pontus nu valt att ge 
den friheten till företaget; att kunna bestämma själv. 

4.9! Företag I - Entreprenörsresan 

Isak Björnström är grundare till företaget och podcasten Entreprenörsresan sedan ett år 
tillbaka. I podcasten intervjuar Isak framgångsrika entreprenörer och företaget är 
verksamt inom branschen för media, ljud och podcast. Isak valde att starta företaget för 
att han ville lära sig mer om ämnet entreprenörskap och av andra entreprenörer som hade 
kommit längre i den världen än vad han själv hade gjort. Vidare märkte han att fler 
personer befann sig i en liknande situation som han själv gjorde, där de inte vågade 
utveckla en idé som de hade. Därför menar Isak att han ville använda podcasten som en 
plattform för att sprida kunskap och inspiration till andra som även är intresserade av 
företagsverksamhet och således hjälpa fler personer att uppfylla sina drömmar. Isak är 
ensamt anställd i företaget men har två personer som är konsulter, vilka hjälper till att 
klippa och redigera ljudmaterial. 

4.9.1! Entreprenörskapsutbildning 
Isak har gymnasial utbildning inom samhällsprogrammet där han har läst ekonomi och 
fick genom utbildningen mer koll på företagsekonomi, som han även menar kan ha lagt 
grunden för den kunskap som han har inom företagande. Från utbildningen har han fått 
en grundförståelse för ämnet och menar att hans nyfikenhet har utvecklats under tiden. 
Under skolperioden fick Isak inte möjlighet att starta ett UF företag eftersom att han läste 
på ett gymnasium som specialiserade sig mot snowboardåkande. Då han själv tävlade i 
snowboard hade han mycket kontakt med sponsorer och företag. På så vis blev han sitt 
eget varumärke och förklarar att det på ett sätt blev som att driva ett UF företag, men om 
sig själv. 
 
Förutom gymnasieutbildningen har Isak läst mycket böcker om företagande, ledarskap 
och entreprenörskap samt pratat mycket med andra människor. Han har läst några enstaka 
kurser som exempelvis Yrkeskunnande och Situationsanpassat Ledarskap genom sitt 
arbete, samt har gått ett mentorsprogram på Almi där han har fått träffa en mentor en gång 
i månaden och fått direkt hjälp i de situationer där han som företagare har befunnit sig. 
Då Isaks pappa även driver eget företag har han kunnat få hjälp därifrån vad gäller de 
misstag som han har gjort, likaså hans framgångar. Isak menar att mycket av hans 
kunskap kommer hemifrån då han är uppvuxen i en företagarfamilj. Slutligen har han fått 
många lärdomar genom egna tidigare erfarenheter av sitt uppstartade företag, vilka han 
idag kan använda som tumregler för sitt entreprenörskap.  
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4.9.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
Då Isak har ett litet företag och inte har en så stor budget att arbeta med, menar han att 
varje satsning också blir lite mer riskabel. Eftersom att han inte har så många löpande 
kostnader så kan han dock göra satsningar med största delen av företagets tillgångar, om 
han så vill. Vidare menar Isak att han kan ta ganska stora risker där han känner sig säker 
och att ju mer säker och påläst han är inom ett område desto tryggare blir det att ta risker. 
När Isak fattar riskabla beslut brukar han rådfråga personer i hans nära omgivning som 
fungerar som mentorer, och därefter utvärdera vilket beslut som han ska ta. Isak menar 
att det är viktigt att ha folk runtomkring sig som vågar vara kritiska och ifrågasättande. 
 
Innovativ förmåga 
Podcasten är ny för de lyssnare som drömmer om att starta eget företag eller att göra något 
som de kanske ännu inte har kommit till skott med. Med andra ord är tjänsten ny för 
slutanvändarna. Vidare menar Isak att det är viktigt att vara innovativ eftersom att det 
finns många podcast och liknande ljudböcker som vill nå samma målgrupp och att det 
gäller att sticka ut från mängden genom att vara kreativ och innovativ. Isak välkomnar 
därför hela tiden nya arbetssätt och idéer för att sticka ut från konkurrenterna. 
 
Proaktiv förmåga 
Isak prognostiserar inte framtiden för mer än ett halvår framåt, men menar att det är 
viktigt att vara proaktiv även om det kanske inte är av mest väsentlighet för honom. Han 
menar att han arbetar mycket med att testa, ”trial and error”, vilket även innebär att han 
snabbt vet om en idé fungerar eller om han behöver ändra något till det att han känner att 
idéen fungerar. Isak försöker testa sig fram och lära sig av de saker som han har lyckats 
med, men även att lära sig av sina misslyckanden. Vidare menar han att det gäller att vara 
snabbrörlig men att det även är viktigt att kunna stanna upp för att utvärdera och dra 
lärdom av sina åstadkommanden. 
 
“Visst, jag kanske är proaktiv i någon månad framöver sådär med saker jag gör, men jag 
vill hellre vara snabbrörlig.” 
 
Eftersom att företaget är ganska litet är det korta processer och därför behövs inga långa 
projekt, utan han kan testa och utvärdera idéer med en gång och få svar direkt. Gällande 
företagets bransch menar Isak att den är ganska komplex då det kommer nya podcast hela 
tiden och i nya former, vilket nu även utvecklas mot videopodcast. Vidare menar han att 
det går snabbt i branschen och att den ändras hela tiden. För Isak är det däremot viktigt 
att driva företaget utifrån det som han själv vill skapa och det som han tror på, utan att 
kolla för mycket på hur andra gör eller vad dem gör. 
 
Självständighet 
Självständighet är viktigt för Isak och han liknar det med eget ansvar. För att finna ork att 
driva igenom allt och att ta eget ansvar, menar han att man måste vara självständig och 
brinna för det man gör. Hans inlärningsprocess inom entreprenörskap och företagande 
menar han är positiv.  
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4.10! Sammanfattning av empiri 
 

Tabell 3. Sammanfattning av respondenternas entreprenörskapsutbildning. 
 

 
 
Tabell 3 sammanfattar respondenternas entreprenörskapsutbildning utifrån kategorierna 
självlärd, gymnasial nivå samt högskole- och universitetsnivå. Tabell 4 och 5 
sammanfattar respondenternas entreprenöriella orientering genom karaktärsdragen 
risktagande, innovativ och proaktiv förmåga samt självständighet. Av de nio respondenter 
som har intervjuats i studien anser samtliga respondenter att de besitter tidigare kunskap 
relaterat till entreprenörskap och företagande, vilket i studien benämns som självlärd 
entreprenör. Tre av respondenterna har även studerat ämnet på gymnasial nivå och endast 
en av dessa fortsatte entreprenörskapsutbildningen på universitet. Två av respondenterna 
har universitetsutbildning med entreprenörskap eller företagande som inriktning, men 
saknar en gymnasial utbildning inom ämnet. Även förklarat faller endast en person in 
under alla tre utbildningskategorier. 
 
EO skiljer sig relativt mellan respondenterna. Tabell 4 och 5 omfattar tillsammans 
karaktärsdragen inom EO som kännetecknar entreprenören. Det genomsnittliga svaret för 
respondenterna är att tre av fyra karaktärsdrag är uppfyllda och därmed blir den 
genomsnittliga EO hög. Majoriteten av respondenterna har en hög riskbenägenhet då 
deras riskuppfattning tolkats som låg. Den innovativa förmågan är låg då innovationer 
främst sker på mikronivå och att innovativa processer inte sker kontinuerligt, trots att de 
olika branscherna gynnar innovation och tillväxt. Den proaktiva förmågan kan utifrån 
respondenternas svar tolkas som hög, trots att en minoritet av respondenterna aktivt utför 
långsiktiga prognostiseringar. Vissa av respondenterna har en kortsiktig syn på prognoser 
på grund av företagets bransch där de agerar proaktivt utifrån den givna situationen. 
Självständighet var överlägset högst i jämförelse med de tre andra karaktärsdragen, där 
samtliga respondenter visade sig agera självständigt antingen i samband med bolagets 
styrning eller företagarens delegering av arbetsuppgifter. En slutlig sammanfattning är att 
det går att se kopplingar mellan utbildningsnivå och respondenternas uppfattning av sin 
EO. 
 
!  
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Tabell 4. Sammanfattning av respondenternas entreprenöriella orientering; risktagande 
och innovativ förmåga. 

 

 
 

Tabell 5. Sammanfattning av respondenternas entreprenöriella orientering; proaktiv 
förmåga och självständighet. 
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5! Analys 
 
I detta kapitel presenteras en tematisk analys som redogör och sammanfattar den data 
som framkommit under intervjutillfällena. Den tematiska analysen är uppdelad utifrån 
studiens två teman, vilka är entreprenörskapsutbildning och entreprenöriell orientering. 
Vidare analyseras data i detalj utifrån teori och empiri som tidigare har redogjorts för i 
studien vilket benämns som den förklarande analysen. I denna del redogörs både 
skillnader i de olika utbildningsgrupperna men också entreprenörskapsutbildning som 
helhet. Avslutningsvis presenteras konceptualiseringen för att visa på de samband som 
har återfunnits mellan entreprenörskapsutbildning och de fyra karaktärsdragen inom 
entreprenöriell orientering.   

5.1! Tematisk analys 

5.1.1! Entreprenörskapsutbildning 
Självlärd 
Samtliga respondenter menar att de är självlärda och att de har skaffat sig kunskap genom 
att läsa på och testa sig fram. Till exempel menar Pontus att han i sitt fortsatta lärande och 
learning by doing har lärt sig hur man skriver ett aktieägaravtal, hur man pratar med 
investerare eller bygger en bra pitch. Sammantaget visar intervjuerna att det är viktigt att 
lära sig av sina egna misslyckanden för att undvika att de i framtiden återupprepas, men 
att det även är viktigt att lära sig av sina framgångar. Två av respondenterna, Anders och 
Isak, menar uttryckligen att de har kunnat utnyttja andras misstag i sitt eget företagande 
för att i sin tur undvika samma felsteg själv. Vidare har flera respondenter uttryckt att de 
kan hämta inspiration från andra företagare. Daniel menar att det finns många fördelar i 
att ta efter andra företagares innovationer för att kunna dra nytta av det i sin egen 
företagsutveckling. När det gäller respondenternas närhet till eget företagande visar det 
sig att de flesta har personer i sin närhet som är egenföretagare och entreprenörer. Genom 
att respondenterna har varit nära företagande innan eller efter att de själva har startat 
företag, har de kunnat bli hjälpta eller hjälpa andra entreprenörer i sitt företagande. När 
de har fått hjälp av andra personer i sitt entreprenörskap har det till större delen varit 
praktisk kunskap, som exempelvis redovisning av skatt och pension, men att dessa även 
har fungerat som bollplank vid diskussioner och utvärdering av nya idéer. Vidare har vi 
genom intervjuerna kunnat se att de personer som inte har haft någon form av utbildning 
inom entreprenörskap önskar att de hade haft en sådan. En tredjedel av respondenterna 
har även i efterhand på eget initiativ läst kurser eller gått mentorsprogram via exempelvis 
inkubatorn Almi. Detta för att de menar att de har saknat viss kunskap eller att de har sett 
ett stort värde i praktisk utbildning. 
 
Gymnasial utbildning 
Av studiens respondenter hade tre av dessa gymnasial utbildning inom entreprenörskap 
och företagande. Från denna utbildning menar två av respondenterna, Pontus och Isak, att 
de har fått en grundförståelse för vad det innebär att starta företag och vidare menar 
Pontus att han praktiskt har lärt sig hur man skriver en affärsplan och mer konkret om 
bokföringsregler. Två av tre respondenter med en gymnasieutbildning startade UF företag 
och respondenten Pontus fortsatte även att driva företaget efter att utbildningen avslutats, 
men var då tvungen att starta upp det på nytt. Från UF fick han med sig praktiska 
kunskaper och detta var delvis något som han kunde ta med sig i den senare uppstarten 
av företaget, men då UF företag skiljer sig från “verkliga” företag genom till exempel sin 
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bolagsform och vad gäller momsredovisning, behövde han komplettera med egenlärd 
kunskap som han genererade genom läsning. Vidare fann vi en avvikande åsikt bland 
dessa respondenter som menar att den gymnasiala utbildningen inte tillfört någon 
kunskap till hennes företagande, trots att även hon startat UF företag. Exempelvis menar 
hon att det inte funnits utrymme för entreprenörskap i utbildningen eller att hon inte blivit 
fått inspiration om ämnet från lärarna. Vidare går att tolka att två av tre respondenter har 
haft ett intresse för entreprenörskap under gymnasietiden, till exempel valde Pontus till 
kurser inom ämnet entreprenörskap och företagande, medan Yessica har kunnat nyttja de 
teoretiska ämnena för att tänka i nya banor. Samtidigt menar Isak att hans intresse för 
entreprenörskap genererades via skolan. 
 
Högskole- och universitetsutbildning 
Vidare i studien har tre respondenter utbildning på högskole- och universitetsnivå inom 
entreprenörskap eller företagande. En av dessa har en kombination med en gymnasial 
utbildning inom samma område. Samtliga respondenter har valt att kombinera sin 
utbildning med praktisk erfarenhet inom ämnet som de vidare menar har varit till fördel i 
sitt fortsatta entreprenörskap. Denna kombination menar respondenterna har varit viktig 
för att kunna hjälpa dem att applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken. Två av 
respondenterna, Daniel och Pontus, menar att utbildningen har genererat kunskap i form 
av socialt samarbete och nätverkande som har gjort det lättare för dem att starta bolag. 
Då en av respondenterna har olika examen, kandidat och master, inom ämnet på högskole- 
och universitetsnivå menar han att utbildningen har skiljt sig åt beroende på nivå som han 
har läst. Exempelvis inkluderade den treåriga utbildningen till större del teoretisk 
kunskap, till skillnad från den femåriga utbildningen på mastersnivå. Samtliga 
respondenter har genom den skolrelaterade utbildningen erhållit en grundläggande 
förståelse för ämnet entreprenörskap och företagande, teoretiskt och filosofiskt. Jonathan 
menar dock att de teoretiska kunskaperna som har lärts ut på universitet har varit mer 
komplexa i verkligheten när det exempelvis gäller att använda olika analysmodeller. 
Likaså menar Daniel att verkligheten av att starta bolag till större del är praktisk och att 
utbildningen därför bör inkludera fler praktiska lärosätt. Samtliga respondenter belyser 
vikten av samspelet mellan teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Denna 
kombination av utbildning menar de flesta av respondenterna att de saknar genom sin 
utbildning, där de endast har fått en teoretisk grund att stå på. 

5.1.2! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
Resultatet gällande respondenternas risktagande visar att majoriteten tagit hänsyn till 
företagets resurser i form av humankapital och finansiella medel. Detta indikerar på en 
hög riskbenägenhet då företagaren har avvägt beslutet i relation till företagets resurser 
och vad respondenten har råd att förlora i den givna situationen. Vidare svarade sex av 
nio respondenter att de hellre tar riskabla beslut inom tryggare områden där de besitter 
större kunskap. Likaså svarade majoriteten att de övervägt besluten noggrant och därmed 
inte tagit risker som uppfattats som osäkra, eftersom att de har samlat på sig relevant 
kompetens för den givna situationen, vilket vidare leder till lägre riskuppfattning och 
därmed högre riskbenägenhet. Trots att samtliga företag befinner sig i en uppstarts- eller 
tillväxtfas svarade intressant nog samtliga respondenter som fick frågan, att de faktiskt 
har möjlighet att ta de risker som de önskar att ta och att de inte låter sig hämmas av 
företagets begränsade resurser. Sammanställningen av karaktärsdraget risktagande hos 
respondenterna är således hög eftersom att majoriteten av respondenterna inte låter sin 
riskbenägenhet hämmas av hur begränsat företaget är av sina resurser, samt att de hellre 
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tar risk inom kompetenta områden vilket på så sätt minskar deras riskuppfattning och 
därmed ökar deras riskbenägenhet. Vad sju av respondenterna hade gemensamt visade 
sig vara att deras riskbenägenhet var kopplad till tidigare erfarenheter, vilka har satt sin 
prägel på hur de har valt att agera i riskabla situationer. Exempelvis menade Anders att 
han har blivit bekväm med risk medan Mattias förklarade att han har lärt sig från andras 
tidigare misstag då de har tagit för stora beslut utan noggrant övervägande. Resterande 
två intervjupersoner förklarade att de istället förlitar sig på sina kollegor och lär sig från 
andra personer om de själva saknar kompetens inom ett visst område. Respondenternas 
inställning till risk kan sammanfattningsvis inte kopplas till skolrelaterad utbildning utan 
istället baseras på självlärd kunskap eller mer specifikt andra personers erfarenhet. 
 
Innovativ förmåga 
Den innovativa förmågan analyseras som låg hos samtliga respondenter då produkten 
eller tjänsten som företaget erbjuder är ny för kunden eller bolaget, vilket klassificeras 
som innovation på mikronivå. Enbart ett företag, Aifloo, erbjuder en tjänst som även är 
ny för marknaden, men respondenten lägger ändå ingen vikt på att kontinuerligt arbeta 
med innovation. Yessicas företag är etablerat i en bransch som inte gynnar innovation 
och lägger därmed inte ner mycket tid på kontinuerliga innovationsprocesser. Större delen 
av de övriga respondenterna uttrycker att det i deras marknad krävs att företagen är 
innovativa och erbjuder något nytt samt att det finns stora möjligheter för företagen att 
innovera. Samtidigt lägger mindre del av respondenterna vikt på innovativa lösningar. 
Detta indikerar på en medvetenhet hos intervjupersonerna om dels behovet men också 
möjligheterna av innovation som de aktivt väljer att inte ta tillvara på. Sammantaget 
resulterar respondenternas svar i en låg innovativ förmåga. Att jämföra mellan de olika 
utbildningsgrupperna var de universitetsutbildade entreprenörerna innovativa i störst 
utsträckning då två av tre respondenter arbetar kontinuerligt med innovation i hög grad. 
Detta följs av de självlärda entreprenörerna, räknat på respondenter som endast besitter 
självlärd kunskap, där två av tre av dem arbetar med innovation; en i större utsträckning 
och en relativt mycket. Lägst innovativ förmåga visade sig de gymnasieutbildade 
entreprenörerna ha där endast en respondent arbetar relativt mycket med innovation på 
kontinuerlig basis. Många av respondenterna har dock svarat att de har ett stort intresse 
av innovation men på grund av företagets unga ålder arbetar de fortfarande med att få ut 
den första innovationen på marknaden, istället för att kontinuerligt arbeta med innovativa 
förbättringar eller lösningar.  
 
Proaktiv förmåga 
Enbart två respondenter förklarar att de kontinuerligt prognostiserar framtiden i hög grad 
i förebyggande syfte och fyra respondenter har en kortsiktig proaktiv förmåga då 
prognostiseringen görs delvis i både mindre utsträckning men även för kortare perioder. 
Resterande tre respondenter menar att de inte lägger ner tid på prognostisering i företaget. 
Av de sammanlagda antalet respondenter som i någon utsträckning arbetar med prognoser 
är det fyra av sex som har utvecklat innovation som ett resultat av prognostisering. För 
de två svarande som inte har utvecklat en innovativ lösning har de tolkat branschen eller 
marknaden som komplex, instabil eller växande, vilket har varit gemensamt för samtliga 
respondenternas bransch eller marknad. På grund av antalet respondenter som inte utför 
framtidsprognoser, tillsammans med de två som har valt att inte agera innovativt trots att 
företaget befinner sig i en osäker marknad, så agerar majoriteten av respondenterna inte 
proaktivt långsiktigt i form av att upprätta framtidsprognostiseringar. 
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Inom detta karaktärsdrag går det att se skillnader mellan utbildningsgrupperna, där två av 
företagarna som arbetar aktivt för att förutse framtiden har en universitetsutbildning och 
där en av dem även har en gymnasieutbildning inom entreprenörskap eller företagande. 
Jonathan är en av de personer som förklarar att företaget uppdaterar sin SWOT-analys 
kontinuerligt och att det är en analysmodell som han först blivit introducerad för genom 
sin utbildning. Av respondenterna som delvis prognostiserar har hälften av dem en 
skolrelaterad utbildning och resterande anser sig som självlärda. Vidare väljer två av tre 
självlärda entreprenörer att inte prognostisera. Av de fem respondenter som har en 
skolrelaterad utbildning, varav en som besitter både gymnasial och universitetslärd 
kunskap, arbetar fyra av dessa med proaktiva analyser. De självlärda entreprenörerna 
poängterar vikten av att arbeta så bra som möjligt med deras nuvarande produkt eller 
tjänst som företaget säljer eller ska sälja. De menar även att istället för att blicka framåt i 
en så pass ovetande bransch väljer de istället att se tillbaka på tidigare misstag som andra 
företag har gjort eller egen tidigare erfarenhet, för att exempelvis undvika framtida hot. 
Vissa förklarar även att de agerar istället för att reagera och att deras agerande bygger på 
bra magkänsla, vilket de även menar är proaktivt. Sammantaget går att analysera att 
respondenterna i samtliga utbildningsgrupper i stor utsträckning använder sig av sin 
specifika kunskapskälla i det proaktiva agerandet. Avslutningsvis kan tolkas att alla 
respondenter har ett behov av att vara proaktiv utifrån den bransch eller marknad där 
företaget befinner sig i och att majoriteten av respondenterna har en hög proaktiv 
förmåga. Däremot kan vi se att de proaktiva handlingarna skiljer sig åt beroende på hur 
företagaren uppfattar företagets framtid, situation och beroende på vilken fas som 
företaget befinner sig i. Således krävs inte endast långsiktig prognostisering för att vara 
högt proaktiv, utan även att bibehålla och stärka företagets position på marknaden kan 
räknas till ett proaktivt beteende. Därmed faller majoriteten in under en delvis eller hög 
proaktiv förmåga.  
 
Självständighet 
Självständighet mäts genom antingen en centraliserad bolagsstyrning eller hög grad av 
delegering kring arbetsuppgifter för att självständigheten ska vara hög och vice versa. Av 
de tre respondenter som är ensamt anställda innebär det automatiskt att de klassificeras 
som hög grad av självständighet då de trivs med att vara den primära beslutsfattaren i 
företaget samt att bära hela ansvaret själv. Vidare är styrningen inom företagen hos fyra 
av respondenter centraliserad, där tre av respondenterna i låg grad delegerar uppgifter, 
men att initiativ som har kommit från personer utan chefspositioner har implementerats. 
Detta visar att självständigheten är hög för dessa respondenter. I Pontus företag är 
styrningen centraliserad, samtidigt som delegering av uppgifter sker delvis. Detta kan 
liknas vid båda förklaringar av den ”enväldiga självständigheten”, vilket gör att vi kan 
analysera det självständiga tänkandet i företaget som högt. De resterande två 
respondenterna driver ett decentraliserat företag, där ena svarar att de i stor utsträckning 
delegerar uppgifter medan den andra inte gör det. För den svarande där delegering sker i 
hög grad tillsammans med att självständighet främjas inom organisationen, vilket även 
bevisas genom att initiativ från personer utanför chefsroller har implementerats, är 
självständigheten även för denna respondent hög. För den andra respondenten vars 
delegering är låg vägs självständigheten upp genom det faktum att självständigt arbete 
främjas och att idéer från andra personer har implementerats i stor utsträckning. 
Sammanfattningsvis analyseras därför alla respondenternas självständighet som hög. 
Slutligen går det inte att återfinna någon koppling eller skiljaktigheter mellan de olika 
utbildningsgrupperna. 
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5.2! Förklarande analys 

5.2.1! Skillnader i entreprenörskapsutbildning 
Syftet med den gymnasiala utbildningen inom entreprenörskap och företagande är att 
intressera individerna för ämnet vilket exempelvis kan göras via UF företag. Genom 
denna praktiska form av lärande så ska studenterna få vägledning i hur man startar ett 
företag i verkligheten och lärarna fungerar som coacher i processen (Ung Företagsamhet, 
2012). Av de tre respondenter som ingår i kategorien gymnasial utbildning har två av dem 
startat UF företag inom sitt program. Den ena personen Yessica, menar dock att hon 
upplevde sig hämmas av lärare och andra vägledare under programmet och sin utbildning 
då hon haft större ambitioner än vad som ansågs som realistiska. Däremot saknas 
information om specifika mål som Yessica satte upp och därför kan tolkas att de lärare 
under UF företagandet endast följde sina arbetsuppgifter i undervisningsplanen. UF är ett 
projekt som lägger grunden för unga entreprenörer, vilka erbjuder kunskaper som kan 
komma att användas i senare skede och statistik visar på att chanserna ökar för individen 
som genomgått programmet senare i livet startar eget företag (Ung Företagsamhet, 2012). 
Detta är något som studiens resultat även bekräftar då båda respondenter som gått UF 
företagande även har startat eget företag. I Yessicas fall kan analysen göras att hon under 
sitt UF företagande lärde sig att alltid stå på sig och att följa sina egna drömmar samt att 
hennes intresse för entreprenörskap ökade. Den andra respondenten Pontus ser positivt 
på sina UF erfarenheter. Den kunskap som han besitter idag menar han grundar sig i de 
lärdomar som han har fått genom programmet. Han bekräftar även att den praktiska delen 
att engagera sig i företagsprocesser har gjort gott för framtida projekt, något som UF 
syftar till att främja (Ung Företagsamhet, 2012).  
 
Sammantaget visar detta att de elever som fått möjlighet att medverka i detta praktiska 
program har uppfyllt de önskemål som Ung Företagsamhet (2012) önskar att lära. 
Gällande den tredje respondenten Isak som även han har gymnasial utbildning men inte 
har deltagit i UF företagande, bekräftas ändå teorin som vad gymnasial utbildning inom 
ämnet syftar till att främja. Utbildningen kan exempelvis delas upp i två tillvägagångssätt 
där personen antingen får kunskap genom entreprenörskap eller om entreprenörskap. Den 
förstnämnda inkluderar praktiskt genomförande och den senare fokuserar på teoretisk 
utbildning, vilka vidare har olika påverkan på individens utveckling av sin förmåga att 
användandet av kunskaper (Moberg, 2014, s. 523). Isak tillhör kategorien utbildning om 
entreprenörskap då han endast blivit introducerad till ämnet genom teoretiska kurser som 
han menar har ökat hans medvetenhet och nyfikenhet kring företagande. Hans gymnasiala 
erfarenhet har lagt grunden till att förstå vad företagande handlar om, vilket han vidare 
har utvecklat tillsammans med sin självlärda kunskap. Med andra ord har Isaks utbildning 
påverkat honom positivt, men som Cope & Watts (2000, s. 106) menar är denna teoretiska 
utbildning är en typ av ytinlärd kunskap. Ytinlärning klassificeras som den mest 
grundläggande kunskapskällan där personen endast genererar grundkunskaperna som 
krävs för att skaffa sig en förståelse kring ett ämne och som på lång sikt inte kännetecknas 
som användbar kunskap. Det ska dock tilläggas att samtliga respondenter även är 
självlärda och på så vis kan den skolrelaterade kunskapen ses som ett komplement till den 
självlärda kunskapen, eller tvärtom. 
 
Jonathan, Daniel och Pontus har alla gått en utbildning på universitetet där de har läst 
kurser inom entreprenörskap och företagande. Som Heinonen och Poikkijoki (2006, s. 
83-86) menar så syftar entreprenörskapsutbildning på universitetsnivå till att bidra till 
högre entreprenöriell orientering med hjälp av en tre-stegs process som innefattar olika 
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typer av kunskapslärande. Likaså menar Pajarinen et al. (2006, refererad i Taatila, 2010, 
s. 49) att en högre utbildning främjar innovativ förmåga i större utsträckning, vilket vi 
dock inte kan konstatera utifrån respondenternas svar. Den innovativa förmågan skiljer 
sig inte för någon av respondenterna beroende på utbildningsgrad. Fortsättningsvis menar 
både Hänti et al. (2008, refererad i Taatila, 2010, s. 54), Taatila (2010, s. 55) och Lindberg 
et al. (2017, s. 462) att universitetsutbildning bör inkludera praktiska kurser för att kunna 
stimulera studentens entreprenöriella mindset.  
 
Detta bekräftar både Daniel och Pontus från sin egen studietid och lyfter fram samspelet 
mellan teori och praktik. Jonathan önskar att hans universitetsutbildning hade haft fler 
praktiska aspekter då utbildningen enbart fokuserade på teori, vilket han istället genom 
sin självlärda kunskap har fått lära sig. Detta bekräftar även den argumentation som 
presenterades av Dutta et al. (2011, s. 174-175) som menar att det återfinns ett gap i den 
undervisning som saknar praktiska inslag. Om individen enbart lär sig teoretiskt om 
entreprenörskap finns det en risk att personen idealiserar entreprenören och förminskar 
sin egen förmåga att exempelvis tänka innovativt och agera självständigt (Oosterbeek et 
al., 2010, s. 442). Vi kan med hjälp av respondenternas svar bekräfta att den praktiska 
delen av utbildningen som inte har erbjudits genom en formell utbildning, går att 
komplettera med hjälp av självlärd kunskap. Däremot har ingen av de högskole- och 
universitetslärda entreprenörerna uttryckt att de specifikt genom sin utbildning har lärt 
sig att bli mer risktagande, proaktiv, innovativ och självständig, vilket Heinonen och 
Poikkijoki (2006, s. 84) motsatsvis menar att högre utbildning ska främja. 

5.2.2! Entreprenörskapsutbildning som helhet 
Studiens intervjuer visar att utbildning inom entreprenörskap har gett respondenterna, 
Pontus och Isak, kunskap som exempelvis att utforma en affärsplan och mer konkret om 
bokföring och redovisning, vilket är kunskaper som de har kunnat använda vid uppstarten 
av sina företag. Resultatet överensstämmer med tidigare teori som visar att utbildning 
inom entreprenörskap främst har fokuserat på etablerandet av nya företag (Gibb, 2002a, 
s. 137). Vidare menar Gibb (2002a, s. 137) att sådan utbildning kan försumma 
studenternas kapacitet att lära sig att tänka och agera entreprenöriellt. Yessica bekräftar 
detta då hon menar att den skolrelaterade utbildningen inte har skapat utrymme för 
entreprenörskap eller innovativt tänk, vilket även har begränsat hur entreprenöriell hon 
har kunnat. Därför kan det tolkas att utbildningen inte har lyckats skapa en lärande miljö 
där Yessica har utvecklats personligen genom utvecklingen av sina entreprenöriella 
attribut (Gibb, 2002a, s. 139; Gibb, 2002b, s. 257). Motsatsvis uttryckte Isak att hans 
intresse för entreprenörskap utvecklades genom utbildningen. Ardichvili et al. (2003, s. 
113-114) menar att ju högre entreprenöriell medvetenhet som personen i fråga har desto 
större är sannolikheten för personen att upptäcka möjligheter. Detta kan bekräftas genom 
studiens resultat eftersom att de respondenter, Yessica och Pontus, som redan varit 
entreprenöriellt medvetna innan eller under utbildningen även har kunnat dra fördel av 
sin utbildning genom att exempelvis välja kurser inom området eller se möjligheter i även 
de teoretiska kurserna för att främja sin entreprenöriella sida. Samtidigt innebär det även 
att utbildning inom entreprenörskap är relevant för personer utan entreprenöriell 
medvetenhet, vilket även bekräftas genom underlaget i studien då utbildningen hjälpte 
Isak att bygga upp ett socialt nätverk och ge honom förkunskaper inom ämnet (Ardichvili 
et al., 2003, s. 113). Detta går även att förklara genom att personer som inte varit 
entreprenöriellt medvetna innan eller under sina studier istället har fokuserat på andra 
dimensioner av utbildningen, till skillnad från de personer som redan varit entreprenöriellt 
intresserade (Fayolle & Gailly, 2015, s. 87). Därför kan vi vidare dra kopplingen att de 
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personer utan entreprenöriell medvetenhet innan sin utbildning har kunnat utveckla sitt 
intresse för ämnet genom utbildningen, samtidigt som personer som har varit 
entreprenöriellt medvetna innan eller under sin utbildning inte har kunnat vidareutveckla 
sina entreprenöriella attribut med hjälp av undervisningen. 
 
Cope och Watts (2000, s. 105) menar att entreprenörskap är en kontinuerlig process av 
lärande och vi kan genom studiens underlag bekräfta även detta eftersom att samtliga 
respondenter belyst vikten av fortbildning, oavsett om de har haft en skolrelaterad 
utbildning bakom sig eller inte. Vidare har vi kunnat se att respondenterna har utvecklat 
eller kompletterat kunskap beroende på den specifika situationen eller organisatoriska 
cykel där företaget befunnit sig i. Exempelvis genom att de experimenterat, observerat 
eller inspirerats av andra företagare, läst på inom ett särskilt område eller tagit tillvara på 
möjligheter som funnits på marknaden (Gibb, 1993, s. 24; Kuratko, 2005, s. 579-580). 
Learning by doing är framförallt något som respondenterna belyser som viktigt i 
entreprenörskapsprocessen. Då samtliga av studiens respondenter har självlärd kunskap 
som de har kunnat generera genom att exempelvis starta och driva eget företag innebär 
det även att inlärningsprocessen har fortsatt även efter uppstartat företag. Annat som vi 
kan se har påverkat respondenternas entreprenöriella egenskaper har varit tidigare 
erfarenheter och stöd från personer i deras närhet, vilket även Farmer et al. (2009, s. 255) 
menar bidrar till entreprenöriell medvetenhet. Exempelvis menade Pontus att han 
återupptog UF företaget på nytt efter sin gymnasieutbildning och att han kunde applicera 
tidigare kunskaper från den processen i det nya sammanhanget. Vidare kan bekräftas att 
flera av respondenterna i studien, som till exempel den anonyma respondenten, har fått 
mycket hjälp och stöd från nära personer i hennes omgivning. Vi kan däremot inte 
bekräfta huruvida det finns ett samband mellan entreprenörer och deras nära relationer 
till andra entreprenörer eller företagare som Marques et al. (2012, s. 668) menar har en 
påverkan. Exempelvis menade Anton att hans entreprenöriella egenskaper inte uppstått 
till en följd av att han skulle ha varit nära entreprenörskap och företagande innan han 
valde att starta företag och menar motsatsvis att hans familj har varit totalt ointresserad 
av entreprenörskap. I och med att flertalet respondenter ändå uttryckte att de varit nära 
involverade entreprenörskap i samband med familjerelationer och där de menade att det 
inte skulle finnas en koppling mellan familj och deras egna entreprenöriella intresse, 
skulle detta kunna analyseras som att det antingen inte finns något samband 
överhuvudtaget eller att det beror på deras omedvetenhet kring nära relationers påverkan 
på entreprenörskap. 

5.2.3! Entreprenöriell orientering 
Risktagande 
Tidigare forskning har belyst skillnaden mellan företagarens riskbenägenhet kontra 
företagets begränsning av resurser, speciellt för mindre företag som till stor del är bunden 
av sina resurser. Exempelvis mäts riskbenägenhet i förhållande till i hur stor utsträckning 
som företagaren tar hänsyn till företagets resurser, där riskbenägenheten anses som hög i 
de fall där resurserna tas till hänsyn (Miller & Friesen, 1978, s. 923). Av studiens nio 
respondenter svarade sex av dem att de förhåller sig till företagets resurser i sina riskabla 
beslut. De resurser som de tagit hänsyn till har främst varit finansiella (Miller & Friesen, 
1978, s. 923) men de tog även hänsyn till humankapital. Däremot kan vi inte se någon 
skillnad i respondenternas riskbenägenhet utifrån vilka av företagets resurser som deras 
beslut påverkar, eller att företagets resurser skulle påverka vilka risker som företagarna 
är villig att ta. De resterande tre respondenternas låga riskbenägenhet skulle kunna bero 
på den specifika situationen, alltså är risk situationsspecifik. Riskbenägenheten skulle till 
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exempel kunna skilja sig beroende på organisationens fas och hur mycket kompetens som 
företagaren anser sig ha haft inom området i den specifika situationen (Krueger & 
Dickson, 1994, s. 387).  
 
Vi kan dra kopplingen att företagarnas riskbenägenhet i stor utsträckning beror på hur 
mycket kompetens som de anser sig ha inom ett särskilt område, vilket skulle kunna 
förklaras genom att deras riskuppfattning minskar ju mer kompetens som de besitter 
(Krueger & Dickson, 1994, s. 387), men att detta inte heller är avgörande för vilka risker 
som företagarna åtar sig eftersom att flertalet av studiens respondenter har tagit risker i 
situationer som de saknat kunskap inom. De respondenter som i hög grad är osäkra i 
beslut är antingen självlärda eller har en gymnasial utbildning. Majoriteten av 
respondenter med en skolrelaterad utbildning menar att de i hög grad tagit risker i 
områden där de känner sig kompetenta och det är vidare samma respondenter som menar 
att de noggrant överväger sina beslut och inte känner sig osäker i de beslut som tas. Högre 
utbildning omfattar praktisk kunskap i hög grad (Heinonen och Poikkijoki, 2006, s. 86-
87) vilket innebär att företagaren genererar ett högre entreprenöriellt mindset (Lindberg 
et al., 2017, s. 45). Förmågan till analytiskt och reflektivt tänkande som kan antas ligga 
bakom ett noggrant övervägande av riskabla beslut skulle kunna grunda sig i att 
utbildning är på en högre nivå (Pollard & Wilson, 2013, s. 3), som Heinonen och 
Poikkijoki (2006, s. 84) menar främjar risktagande.  
 
De entreprenörer som är självlärda eller har en gymnasial utbildning är i genomsnitt 
mindre riskbenägna i jämförelse med universitetsutbildade entreprenörer, på grund av den 
lägre nivån på utbildningen. Motsatsvis kan en högskole- och universitetsutbildning även 
vara orsaken till att en av studiens respondenter med högre utbildning känner sig osäker 
i beslut då personen kan tänkas ha blivit mer medveten kring sin egen förmåga (Lindberg 
et al., 2017, s. 450), vilket även skulle kunna ha ökat personens riskuppfattning om 
riskfyllda situationer och således minskat riskbenägenheten. Av de fyra respondenter som 
menar att de känner sig osäker vid riskabla beslut, saknar två av dem en skolrelaterad 
utbildning. En förklaring till detta kan vara att de självlärda entreprenörerna inte har haft 
lika hög utbildning som resterande respondenter. Trots att dessa två personer kan tänkas 
ha varit medvetna om sin kunskapsbegränsning har de inte låtit sig hämmas av att ta 
riskabla beslut, utan har istället sett detta som en lärandeprocess i sig; learning by doing 
(Rae & Carswell, 2000, s. 220).  
 
Lumpkin och Dess (1996, s. 144) menar att företagarens riskbenägenhet kan styras av 
vilka risker som är möjliga för företaget att ta. Samtliga respondenter har svarat att de inte 
låter sig hämmas av företaget och därför kan ta de risker som individen önskar. På grund 
av de begränsade resurser som en startup vanligtvis har är det enligt Picken (2017, s. 588) 
vanligt att företagaren vill ta fler risker än vad som är möjligt. Studiens empiri bevisar 
motsatsen, där en förklaring kan vara att respondenternas önskade risker är 
proportionerliga till de resurser som företaget har. Intressant nog har underlaget i studien 
visat att flera av respondenterna inte refererar till risk i negativ bemärkelse utan att de 
kopplar risk till möjligheter (Krueger & Dickson, 1994, s. 387).  
 
Vi kan sammanfattningsvis se att majoriteten av respondenterna är högt riskbenägna och 
detta kan delvis förklaras genom den skolrelaterade utbildningen som majoriteten av dem 
har. I samband med att samtliga respondenter även är självlärda så kan vi se att denna 
kunskapskälla är av väsentlighet, där flertalet av respondenterna menar att de genom sitt 
yrkesliv har lärt sig att hantera risk, vilket kan tolkas som att självlärd kunskap har en stor 
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förklaring till varför riskbenägenheten har varit hög hos studiens respondenter. Vi kan 
därför se att riskbenägenheten går att lära sig genom högre skolrelaterad utbildning, men 
att den självlärda kunskapen också är en viktig variabel vad gäller risktagande. 
 
Innovativ förmåga 
Forskare har menat att den innovativa förmågan kan ta sig uttryck olika, exempelvis 
genom kreativ förstörelse (Schumpeter, 1942, s. 82-85), nya användningsområden för 
produkter eller organisatoriska förbättringar (Lumpkin & Dess, 1996, s. 142-143). 
Resultatet har visat att samtliga av respondenternas produkter eller tjänster är ny på 
mikronivå, vilket Garcia och Calantone (2002, s. 118-119) menar är av den lägre graden 
av innovativ förmåga. Ett företag i studien erbjuder dock en lösning som är ny för 
marknaden, alltså på makronivå, men på grund av att organisationen inte arbetar aktivt 
med innovation, trots att branschen gynnar detta, är den innovativa förmågan låg även för 
denna respondent. Vidare visar resultatet att majoriteten av innovationerna antingen 
klassificeras som verkligen nya eller inkrementella då de inte grundar sig i ny teknik som 
i sin tur skulle öppna upp en ny marknad (Garcia & Calantone, 2002, s. 120-121). 
Sammantaget för de fem respondenter som har en skolrelaterad utbildning så uttrycker 
majoriteten att de saknat praktisk kunskap för att öva upp sina färdigheter, vilket kan 
tänkas vara en förklaring till varför den genomsnittliga innovativa förmågan är låg hos 
respondenterna.  
 
De självlärda entreprenörerna har till större del lärt sig av andra och genom sina egna 
misslyckanden. Det kan vidare analyseras som att den innovativa förmågan grundar sig i 
en kreativ inlärningsprocess och kan vara svår att lära sig teoretiskt. Den gymnasiala 
utbildningens syfte är inte att främja innovativa tankesätt utan att fokusera på att intressera 
individen för entreprenörskap och företagande (Ung Företagsamhet, 2012). Dock menar 
Heinonen och Poikkijoki (2006, s. 86) att svenska högskolor och universitet genom olika 
kunskapsformer främjar kreativt tänkande, vilket på sikt skulle betyda att de högskole- 
och universitetslärda entreprenörerna är innovativa i större utsträckning. Detta kan inte 
bekräftas av studiens respondenter. En förklaring kan vara att deras utbildning i högre 
grad har varit till mesta del teoretiskt lagd. Det ska dock tilläggas att personerna i fråga 
gick utbildningen för flera år sedan, då entreprenörskap var ett nytt ämne och därför har 
de inte heller tagit del av utbildningen som följer den senaste regeringsformen inom 
entreprenörskap (SKOLFS 2011:144). Även Lindberg et al. (2017, s. 462) menar att 
entreprenöriellt mindset byggs upp i form av aktiviteter relaterat till verkligheten, något 
som Moberg (2014, s. 523) förklarar som utbildning genom entreprenörskap, vilket på så 
vis skulle öka individens förmåga att vara innovativ. På grund av att det inte går att 
urskilja markanta skillnader mellan de skolutbildade entreprenörerna och de självlärda, 
samt det faktum att varken den ena eller den andra gruppen besitter högre innovativ 
förmåga, kan det analyseras att den innovativa förmågan inte går att lära genom 
utbildning utan istället kan ses som ett karaktärsdrag. En annan förklaring som går att 
applicera på ett fåtal respondenter är att branschen inte gynnar innovation eller endast till 
viss del, därför är behovet att agera innovativt lägre trots att respondenterna ändå kan 
besitta ett innovativt karaktärsdrag.  
 
Proaktiv förmåga 
Genom intervjuerna har vi kunnat se att övervägande del av respondenterna upprättar 
prognoser för framtiden, kortsiktiga som långsiktiga, vilket kan tolkas som att de agerar 
proaktivt (Wiklund & Shepherd, 2003, s. 24). Samtliga av studiens respondenter uppfattar 
företagets bransch som komplex, växande, instabil, eller en kombination av dessa, vilket 
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enligt Lumpkin och Dess (1996, s. 147) skulle försvåra processen för företagaren att agera 
proaktivt eftersom att dynamiska branscher och marknader som är komplexa således blir 
svårare att förutspå, trots att behovet för proaktivitet kan antas vara högre för företagaren 
i sådan marknad. Fyra av sex respondenter som prognostiserar för framtiden menar att 
företagets innovationer är ett resultat av prognostisering, vilket vidare kan tolkas som att 
de har en hög proaktiv förmåga (Krueger & Dickson, 1994, s. 387) eftersom att de på 
förhand agerar på framtida händelser för att skapa en innovativ produkt eller tjänst för att 
“skimma” marknaden före sina konkurrenter (Zahra & Covin, 1995, s. 46). Exempelvis 
menar specifikt en av studiens respondenter att han upprättar marknadsanalyser för att 
förutspå trender eller kommande skift på marknaden som gör det möjligt för företaget att 
tidigt kunna dra fördelar av. Samtidigt som vi ser att flertalet av studiens respondenter 
sammankopplar proaktivitet med företagets innovativitet (Lumpkin & Dess, 1996, s. 
161), framgår även att vissa av företagarna istället väljer att reagera på förändringar på 
marknaden och därmed inte agera som pionjärer (Lumpkin & Dess, 1996, s. 161). Detta 
innebär att tre av nio respondenter har en låg proaktiv förmåga eftersom att de väljer att 
reagera på händelser i realtid utan att i högre grad ta hänsyn till framtida förändringar. 
Detta skulle kunna förklaras genom att de företag som inte exempelvis prognostiserar har 
svårt att göra det eftersom att företagets bransch är så pass komplex. Trots att de har en 
låg proaktiv förmåga kan de fortfarande bedömas vara proaktiva då de anpassar sig efter 
förändringar eller skapar en ny efterfråga på marknaden (Miller, 1983, s. 771). 
 
Av de respondenter som i större utsträckning prognostiserar har tre av dessa utbildning 
på högre nivå, vilket skulle kunna förklaras i att dem blivit mer möjlighetssökande genom 
sin utbildning (Heinonen & Poikkijoki, 2006, s. 86) eftersom att utbildningen enligt 
Heinonen och Poikkijoki (2006, s. 84) främjar proaktivitet. Eftersom att teori vidare 
menar att personer med högre utbildning tillför högre tillväxt i samhället då de anses vara 
mer innovativa (Pajarinen et al., 2006, refererad i Taatila, 2010, s. 49) kan det vidare 
kopplas till respondenternas proaktivitet, speciellt de respondenter som tar fram 
innovativa lösningar till följd av prognostisering. Sammantaget kan utbildning på 
högskole- och universitetsnivå ses som en förklarande faktor till varför respondenterna 
med högre utbildning också är mer proaktiva. När det gäller de respondenter som har 
gymnasial utbildning, varierar deras proaktiva förmåga utifrån om de prognostiserar för 
framtiden eller där företagets innovationer är ett resultat av prognostisering. Detta skulle 
kunna förklaras i att Sveriges gymnasieskolor endast möjliggör för studenter att utbilda 
och intressera dem för ämnet entreprenörskap och företagande (Ung Företagsamhet, 
2012). Vi kan däremot inte se utifrån studiens resultat att respondenterna är mer proaktiva 
genom en gymnasial utbildning. Det vi däremot har sett samband mellan är hög proaktiv 
förmåga hos en respondent med gymnasial utbildning, där han även har självlärd kunskap. 
Vi kan vidare se att respondenter med enbart självlärd kunskap i mindre utsträckning gör 
prognoser, vilket skulle kunna förklaras i att de saknar tidigare erfarenhet som krävs för 
att hantera en dynamisk marknad och utifrån denna tillämpa olika modeller, som till 
exempel SWOT. Avslutningsvis analyserar vi att skolrelaterad utbildning främst av högre 
nivå ger effekt på företagarens proaktivitet. Vidare anses självlärd kunskap inte enskilt 
vara tillräcklig för att företagaren ska få en högre proaktiv förmåga, utan bör kompletteras 
med en högre entreprenörskapsutbildning. 
 
Självständighet 
Forskare menar att det finns två primära sätt att agera självständigt inom företag. Det 
första sättet är att grundaren eller företagsägaren ensamt vill stå för besluten i företaget 
och är självständig i sin egen företagsroll (Lumpkin & Dess, 1996, s. 140), vilket studiens 
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tre ensamt anställda respondenter gör. Två av dessa företagare har en gymnasieutbildning 
där dock endast en av dem har deltagit i UF företag, vilket hon själv uttryckte som 
hämmande för sina egna visioner, varav den tredje respondenten är självlärd. Valet av 
ensamt företagande kan med andra ord inte sammankopplas specifikt till den typ av 
utbildning som respondenten har då alla tre företagare har olika erfarenhet, vilket betyder 
att ensamt företagande mest troligt skulle vara slumpmässigt. Denna typ av 
självständighet menar Lumpkin och Dess (1996, s. 141) även återfinns i företag med 
centraliserad styrning där företagsägaren har större möjlighet att ta de viktigaste besluten. 
Fyra av studiens svarande har centraliserad styrning i företagen, varav hälften av dessa är 
självlärda och andra hälften har en högskole- och universitetsutbildning. Teorin menar att 
universitetsutbildningen ska främja studenternas förmåga att agera självständigt vilket 
sker genom praktiska tillvägagångssätt för att kunna lära sig av sina misstag (Taatila, 
2010, s. 55). Detta kan vidare förklara den självständiga förmågan hos de två 
respondenterna som har en universitetsutbildning och vars företag är av centraliserad 
karaktär. Den sista respondenten som besitter universitetslärd utbildning driver ett företag 
som är decentraliserat, vilket Lumpkin och Dess (1996, s. 141) beskriver som det andra 
sättet av ett självständigt agerande. Förklaringsvis kan universitetsstudierna alltså ha haft 
en påverkan på respondenternas självständighet, även om de uttryckligen inte beskrivit 
det under intervjutillfällena. Genom praktiska övningstillfällen som universiteten syftar 
till att främja går därför att tolka att utbildningen till viss mån bidrar med självständigt 
tänkande, trots att självständighet inte erbjuds som enskilt ämne. Detta kan förklaras i att 
respondenterna själva kanske inte är medvetna om att de kan ha blivit mer självständiga 
under sin studietid. 
 
Studiens resultat bekräftar även antagandet om att delegering av uppgifter eller 
decentraliserad styrning leder till en högre grad av innovativ förmåga, då de ensamt 
anställda inte har möjlighet till input eller tankar från medarbetare och därför inte 
innoverar i lika stor utsträckning. Majoriteten av studiens respondenter belyser även 
vikten av att främja självständighet inom organisationen, något som Burgelman (1983, s. 
240) beskriver som extra viktigt för en startup. Dock förklarar de flesta respondenter att 
acceptansen från övriga kollegor att komma med tankar och idéer, ter sig naturlig på 
grund av företagets unga ålder och antalet anställda. Av detta går att analysera att 
självständigheten av respondenterna är hög som ett resultat av företagets plats i livscykeln 
och inte på grund av den enskilde företagarens kunskap som genererats kring ämnet. 
Ingen av respondenterna förklarar att självständighet är något som de medvetet har lärt 
sig genom studier eller på egen hand. Vissa uttrycker även att företagets styrning ser ut 
på ett visst sätt men att respondenten själv önskat att styrningen varit ett annat, men på 
grund av personliga egenskaper låtit sig hämmas för att åstadkomma detta. Detta indikerar 
på att självständighet grundar sig i egna preferenser och därmed inte är en förmåga som 
utbildning generellt genererar. Sammanfattningsvis finns vissa faktorer som pekar på att 
självständigheten skulle kunna ha utvecklats i samband med universitetsutbildning men 
till större del är av personliga attribut. Trots den höga självständigheten bland 
respondenterna kopplar vi inte utbildning som förklarande orsak till denna. 

5.3! Konceptualisering 

Studiens resultat konceptualiseras och presenteras i figur 2 som visar på sambandet 
mellan de olika variablerna; förmåga och medvetenhet, entreprenörskapsutbildning och 
de entreprenöriella karaktärsdragen inom EO. Konceptualiseringen bygger på studiens 
teori och empiri som analyserats och därigenom har följande samband identifierats. 
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Figur 2. Sambandet mellan entreprenörskapsutbildning och EO. 
 
Av studiens resultat framgår att det finns ett direkt samband mellan individens förmåga 
och medvetenhet till tre av de entreprenöriella karaktärsdragen risktagande, innovativ 
förmåga och självständighet. Förmåga kan förklaras som individens underliggande 
personliga attribut och preferenser, som till exempel kreativitet, analytiskt och reflektivt 
tänkande, vilka återfinns i begreppet entreprenöriellt mindset. Individens medvetenhet 
grundar sig i huruvida personen själv uppfattar, tolkar och förstår sin egen kompetens och 
användbara erfarenheter i förhållande till den givna situationen. Individens egen 
uppfattning kan vidare påverkas indirekt av en entreprenörskapsutbildning som i sin tur 
har en direkt påverkan på risktagande och proaktiv förmåga. Likaså kan vi se att 
utbildning inom entreprenörskap även har ett indirekt förhållande till förmåga och 
medvetenhet. Detta förklaras i denna studie som att entreprenörskapsutbildning kan öka 
personens förmåga och medvetenhet likaså kan deras förmåga och medvetenhet öka 
utfallet av utbildningen. Det kan uppfattas som problematiskt att det saknas en direkt 
koppling mellan entreprenörskapsutbildning och individens självständighet och 
innovativa förmåga eftersom att det skulle kunna leda till att personen inte ser mervärdet 
av att utbilda sig, genom skola eller på egen hand. Innovativ förmåga och självständighet 
har förklarats av respondenterna som att de grundar sig i personliga preferenser och 
attribut, vilket de själva inte anser har kunnat genererats genom utbildning. Detta kan 
förklaras genom att medvetenheten är bristande kring vad utbildningen egentligen har 
tillfört.  
 
Som figur 2 visar går att utläsa att entreprenörer vars förmåga och medvetenhet är låg 
kommer endast risktagande och proaktiv förmåga att påverkas genom personernas 
entreprenörskapsutbildning. Det ska dock tilläggas att resultatet visade att den innovativa 
förmågan i genomsnitt var låg hos respondenterna men att förmåga och medvetenhet ändå 
har en påverkan på karaktärsdraget. Detta visar på att det finns ett behov hos 
entreprenören att ha en högre innovativ förmåga eftersom att det finns en direkt koppling 
mellan karaktärsdraget och entreprenörens egen förmåga och medvetenhet, vilket även 
betyder att utbildningen borde främja lärandet av innovativt tänkande. Anledningen till 
att det saknas ett direkt samband mellan utbildning och den innovativa förmågan kan 
tänkas vara att många ser en innovativ förmåga som en personlig egenskap, mer än något 
som skulle kunna stimuleras genom utbildning, vilket även är något som kunnat bekräftas 
genom respondenternas svar. Självständigheten hos respondenterna visade sig vara hög, 
dock menade personerna att de inte kunde koppla detta till den utbildning som de har utan 
istället till sin egen förmåga och medvetenhet. Förklaringen bakom detta skulle kunna 
vara att självständighet som ett karaktärsdrag under begreppet EO länge har varit 
omdiskuterat där många forskare är oeniga om huruvida det ska ingå i begreppet 
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(Lumpkin & Dess, 1996, s. 136; Pearce et al., 2010, s. 219; Voss et al., 2005, s. 1134). 
Enligt studiens underlag så kan slutsatsen dras att självständighet inte främjas inom 
skolrelaterad utbildning eller genom informella studier. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga fyra entreprenöriella karaktärsdrag går genom, 
direkt eller indirekt sätt, att koppla till entreprenörskapsutbildning. Relationen mellan 
individens förmåga och medvetenhet till entreprenörskapsutbildning kan ses som bilateral 
där båda variabler är beroende av varandra. 

6! Slutsats och rekommendationer 
 
I det här avslutande kapitlet kommer studiens slutsats att redogöras, vilket vidare följs av 
praktiska rekommendationer till utbildningsanordnare i Sverige och entreprenörer. Det 
teoretiska bidraget presenteras därefter vilket följs av studiens begränsningar och 
rekommendationer för framtida forskning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur 
vi förhåller oss till de sanningskriterier som förväntas för en kvalitativ forskningsansats. 
 

 

6.1! Studiens slutsats 

Med hjälp av den teori och empiri som har samlats in under studiens gång kan vi dra 
slutsatser angående utbildningens påverkan på individens entreprenöriella orientering. 
Skolrelaterad entreprenörskapsutbildning syftar till att öka studentens förmåga i form av 
förklaringskunskap om och genom entreprenörskap. Den självlärda utbildningen bidrar 
genom processkunskap till att stärka personens tilltro till sig själv, exempelvis genom att 
personen under processens gång lär sig av sina egna eller andras misslyckanden. En 
individ med någon av dessa utbildningar bör således ha en högre grad av karaktärsdragen 
som återfinns i begreppet entreprenöriell orientering, i jämförelse med en person som 
saknar någon form av entreprenörskapsutbildning. Vi har kunnat se att utbildning endast 
har en direkt påverkan på två av attributen, risktagande och proaktiv förmåga. 
Risktagandet var som högst hos de fyra personer som såg sig själv som enbart självlärd 
entreprenör, eftersom att respondenterna genom processlärandet ansåg sig ha blivit mer 
bekväm att ta risker. Då genomsnittet av studiens respondenter har varit högt riskbenägna 
innebär det vidare att även den skolrelaterade utbildningen har haft en positiv påverkan 
på karaktärsdraget. När det gäller den proaktiva förmågan kan vi se att den formella 
utbildningen har gett störst effekt på attributet, eftersom att utbildningen har hjälpt 
individen att kunna använda sig av olika analytiska modeller som personen vidare har 
kunnat tillämpa i prognostisering eller att uppmärksamma förändringar på marknaden 
eller konsumentbeteende. 
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De entreprenöriella karaktärsdragen, självständighet och innovativ förmåga, går inte att 
koppla direkt till entreprenörskapsutbildning, men det finns ett indirekt samband till 
personens egna förmåga och medvetenhet. Den innovativa förmågan var låg hos 
genomsnittet av intervjupersonerna vilket betyder att varken utbildning, förmåga eller 
medvetenhet hos personen är positivt relaterad till egenskapen. Detta innebär att tre av 
fyra karaktärsdrag inom entreprenöriell orientering har ett indirekt eller direkt samband 
till utbildning i positiv bemärkelse, och där två av tre egenskaper har en direkt koppling 
till variabeln. Vad gäller förmåga och medvetenhet har vi kunnat se att denna variabel är 
viktig för hur personen kommer att agera i företaget. Till exempel att personen blir 
medveten om sin egen kompetens inom ett specifikt område eller utifrån en given 
situationen, så kommer personens riskbenägenhet att öka eftersom att riskuppfattningen 
minskar. Motsatsvis kan en medvetenhet om kunskapsbegränsningar hämma individens 
förmåga att hantera risker i de olika situationer där personen inte känner sig tillräckligt 
kompetent. Studien visar att förmåga och medvetenhet har en stor påverkan på 
karaktärsdragen inom begreppet entreprenöriell orientering, eftersom att förhållandet 
mellan förmåga och medvetenhet och entreprenörskapsutbildning är bilateral. Således 
finns direkta eller indirekta samband till de olika entreprenöriella egenskaperna. 
 
De praktiska delarna av en utbildning har ett stort värde, men samspelet mellan både teori 
och praktik har visat sig vara mer inflytelserik på studenternas lärandeprocess. Denna 
kombination har forskare även diskuterat under senare år och studiens resultat kan därmed 
bekräfta att praktiskt lärande bör inkluderas i entreprenörskapsutbildning. Bristen på 
praktiskt lärande kan ses som en förklaring till varför den innovativa förmågan har 
analyserats som låg och att detta karaktärsdrag tillsammans med självständighet inte har 
en direkt koppling till utbildning. Majoriteten av studiens respondenter med en formell 
utbildning har uttryckt avsaknaden av praktiskt lärande i skolan. Förmågan att kunna 
applicera teori på verkliga situationer innebär att den potentiella entreprenören i 
entreprenörskapsprocessen enklare kan upptäcka möjligheter, vilket vidare styrker 
argumentet att utbildningen bör inkludera både teoretiskt och praktiskt lärande. Det finns 
däremot en viss skillnad mellan praktiskt och teoretiskt kunskapsinhämtande mellan 
studiens olika utbildningsnivåer, men att skillnaden till stor del styrs av personens egna 
intresse för entreprenörskap och företagande. Högskole- och universitetsutbildning har 
kombinerat teoretiskt och praktiskt lärande i större utsträckning än den gymnasiala och 
självlärda utbildningen, vilket kan förklaras i att högre utbildning i högre grad är 
yrkesförberedande. 
 
Studiens resultat visar slutligen att det inte finns ett direkt samband mellan samtliga fyra 
karaktärsdrag och entreprenörskapsutbildning, men att två av karaktärsdragen, 
risktagande och proaktiv förmåga, har en direkt koppling till variabeln. Studiens 
respondenter menar att vissa karaktärsdrag enbart grundar sig i deras egna förmåga och 
inte är relaterad till kunskap, vilket med andra ord betyder att utbildningen har 
misslyckats med att stimulera företagarens tilltro till sina personliga resurser och 
självförtroende, något som utbildning inom entreprenörskap egentligen ska främja. 

6.2! Praktiska rekommendationer och samhälleliga aspekter 

Vår framtidsvision är att utbildningsanordnare inom entreprenöriell utbildning ska öka 
studenternas medvetenhet och stimulera deras tilltro till den egna förmågan, eftersom att 
det kommer att påverka huruvida de ser kunskapen som genererats genom utbildningen 
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som användbar (se figur 3). Genom ökad förmåga och medvetenhet om sin egen 
kompetens kan studenter ta till sig och använda den formella kunskapsinhämtningen på 
ett sätt som gynnar de entreprenöriella attributen, där det finns ett direkt samband. Det 
finns en stor mängd forskning som visar att entreprenöriell orientering ökar företagets 
prestation, vilket i sig skulle leda till en större tillväxt i samhället då färre bolag riskerar 
nedläggning. Om utbildning lyckas stimulera samtliga karaktärsdrag inom entreprenöriell 
orientering, genom att öka den potentiella entreprenörens förmåga och medvetenhet kring 
sin egen kapacitet, så bör även regeringens mål om att bidra till ökad ekonomisk tillväxt 
i samhället, uppfyllas.  
 

 
 

Figur 3. Framtidsvision om entreprenörskapsutbildning kopplat till EO. 
 
Med en ökad förmåga och medvetenhet kring utbildning och dess användbarhet skulle 
fler personer se större värde i att utbilda sig inom entreprenörskap och företagande, vilket 
skulle öka attraktiviteten av en skolrelaterad utbildning. Det rekommenderas därför till 
utbildningsanordnare i Sverige att inkludera praktiskt lärande för att öka studenternas 
förmåga att använda sina kunskaper, samt att öka deras medvetenhet kring vad 
utbildningen bidrar till. 
 
Det rekommenderas även att entreprenörer och företagare som väljer att utbilda sig på 
egen hand ska fortsätta se inlärningsprocessen som kontinuerlig. Då fler av studiens 
respondenter utan en skolrelaterad utbildning menade att de saknade viss kunskap som 
de tror hade kunnat genereras genom den formella utbildningen, bör den självlärda 
kunskapen ses som ett komplement till skolrelaterad undervisning. För att bättre främja 
de entreprenöriella attributen behöver således företagarna öppna upp sin medvetenhet 
kring begränsningarna av sin utbildning, samt förändra synen på att karaktärsdragen 
endast skulle vara personlighetsdrag. Genom att bli mer medveten om att vissa av 
karaktärsdragen faktiskt går att lära sig teoretiskt, kan entreprenörerna istället se den 
självlärda kunskapen som ett mer praktiskt komplement till en teoretisk utbildning, för 
att på så sätt få ett bättre samspel mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. 
 
Rekommendationerna kan tillsammans främja en samhällsekonomisk tillväxt i Sverige. 
Med samhällsekonomisk tillväxt ökar Sveriges BNP i takt med att fler arbetstillfällen 
skapas och arbetslösheten således minskar (Gibb, 2002b, s. 247). Tillväxten av nya 
företag som en utbildning ger med sig går i linje med initiativet ”smart tillväxt” som 
Europa Kommissionen tagit fram i Europa 2020 (KOM(2010) 2020 slutlig). En annan 
samhällelig aspekt om rekommendationerna efterföljs är att antalet högutbildade i Sverige 
ökar, om utbildning inom entreprenörskap anses vara mer attraktiv och på så sätt tillför 
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högre samhällsekonomisk tillväxt (Pajarinen et al., 2006, refererad i Taatila, 2010, s. 49). 
Högre attraktion av utbildningar skulle kunna få positiva effekter för Sveriges ekonomi 
om fler personer från utlandet betalar för att utbilda sig i Sverige i samband med den 
ökade globala efterfrågan på utbildning (Solomon, 2007, s. 168). 

6.3! Teoretiskt bidrag 

Forskning har tidigare testat olika variablers påverkan på entreprenöriell orientering, där 
kombinationen formell och informell utbildning inom entreprenörskap har exkluderas. 
Forskare har däremot börjat undersöka om hur enskilda kurser inom ämnet leder till 
entreprenörskap samt vilka styrkor och svagheter sådan utbildning har. Majoriteten av 
liknande studier har haft en kvantitativ forskningsansats och därmed varit mätbara, varav 
denna studies teoretiska bidrag, genom en kvalitativ forskningsansats, syftar till att lyfta 
fram personliga åsikter om vad entreprenören och företagaren själv anser sig har blivit 
lärd genom utbildningen och deras självuppfattning om sina entreprenöriella 
karaktärsdrag. Vidare bekräftar denna studie tidigare forskning kring väsentligheten av 
teoretisk och praktisk utbildning.  
 
I denna studie sätts EO i förhållande till olika former av utbildning, formellt och 
informellt kunskapsinhämtande, för att vi genom tidigare forskning har kunnat se ökat 
intresse för specifikt informellt inhämtande av kunskap, därigenom learning by doing, 
vilket vidare belyser vikten av en kontinuerlig process av lärande. Denna studie syftar till 
att sammankoppla olika redan forskade områden, EO och olika former av utbildning inom 
entreprenörskap för att visa på att det finns en relation mellan dessa, vilket vidare har 
kunnat bevisats i studien. Således är det teoretiska bidraget att koppla olika former av 
entreprenörskapsutbildning i förhållande till vissa specifika egenskaper inom EO, vilket 
tidigare inte har forskats inom. Avslutningsvis fyller denna studie en del av det 
forskningsgap som tidigare har identifierats vad gäller formellt och informellt 
kunskapsinhämtande i relation till EO, samt är vår studie en början till en jämförelse 
mellan olika utbildningsnivåer kopplat till EO. 

6.4! Begränsningar och framtida forskning 

Denna studie är begränsad på så vis att den bygger på intervjupersonernas egen 
uppfattning om sina karaktärsdrag och hur utbildningen kan tänkas ha påverkat dessa 
egenskaper, vilket inte heller behöver överensstämma med deras verkliga situation. 
Studiens forskningsansats skiljer sig från det kvantitativa metodvalet, där en större mängd 
data hade behövts samlas in och där resultaten varit mätbara, vilket hade påverkat studiens 
tillförlitlighet annorlunda. Respondenternas uppfattning har också sina begränsningar, då 
många av studiens medverkande har gått en skolrelaterad utbildning för länge sedan och 
där en risk finns att de förskönat eller förminskat sin uppfattning om utbildningens 
egentliga påverkan. Inför framtida forskning hade det därför varit av intresse att studera 
liknande förhållanden vad gäller utbildning och EO, där respondenterna faktiskt har tagit 
del av den regeringsform och förordningar som inträtt under 2000-talet.  
 
Vidare hade det varit intressant att ändra infallsvinkeln i studien för att närmare undersöka 
utbildningsanordnare inom gymnasieskola, högskola och universitet, för att se hur de 
ställer sig till entreprenörskapsutbildning i förhållande till studenternas EO. Genom sådan 
infallsvinkel hade vi mer djupgående kunnat förstå innebörden och syftet med utbildning 
inom entreprenörskap, vilket vidare hade kunnat förklara utfallet på respondenternas 
olika entreprenöriella attribut. Inför framtida forskning hade det därför varit relevant att 
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göra liknande undersökning som denna studie gör, med en annan typ av urvalsgrupp. Det 
hade även varit intressant att undersöka kunskap som färskvara för att se om det finns 
skillnader mellan ålder på kunskap och dess relation till EO. Annan framtida forskning 
hade kunnat fokusera på en specifik bransch eller marknad, för att undersöka huruvida 
entreprenörens olika karaktärsdrag utifrån utbildningsnivå skiljer sig inom branschen, där 
alla entreprenörer i så fall kan tänkas ha samma möjlighet till att exempelvis agera 
innovativt. 
 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan entreprenörskapsutbildning och 
entreprenöriell orientering, där utbildning har definierats utifrån gymnasial utbildning, 
högskole- och universitetsutbildning och som självlärd. Vi har lyckats urskilja likheter 
och skillnader mellan de olika utbildningsgrupperna, trots att det inte ingår i studiens syfte 
och problemformulering. Vi ser därför att vi har åstadkommit ett resultat som från början 
varit högre än förväntat och anser att denna studie har öppnat upp för ett 
forskningsområde inför framtida forskning. Vi anser vidare att det är av intresse för 
utbildningsanordnare att djupare förstå vikten av utbildning inom entreprenörskap och 
företagande och vad den faktiskt bidrar med, för att förbättra de skolrelaterade kurser 
inom ämnet som idag erbjuds. 

6.5! Sanningskriterier 

 
De sanningskriterier som ska följas i en kvalitativ studie skiljer sig från en kvantitativ 
forskningsansats. Lincoln och Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380) och 
Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380) delar in 
sanningskriterier för kvalitativa studier i två huvudkategorier, trovärdighet och äkthet. 
Dessa kategorier har underrubriker av kriterier som bör efterföljas och vilka vidare 
presenteras nedan. Inom varje område presenteras även hur studiens forskare har förhållit 
sig till dessa kriterier. 

6.5.1! Trovärdighet 
Trovärdighet delas in i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380; Guba & 
Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380). Tillförlitlighet innebär att 
studiens resultat kan av andra anses som acceptabel och att den verklighet som presenteras 
är den enda riktiga. För att uppfylla detta kriterium kan forskarna be intervjupersonerna 
bekräfta att de tolkningar som gjorts av deras svar faktiskt stämmer (Lincoln & Guba, 
1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 381; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman 
& Bell, 2017, s. 381). Vi har skickat över transkriberingarna av våra inspelade intervjuer 
för att få dessa godkända av samtliga respondenter, dock saknas godkännande från två av 
dem. Vi anser att vi har gett alla respondenter samma chans att revidera och/eller 
acceptera våra tolkningar av datainsamlingen. 
 
Överförbarhet menar Lincoln och Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 382) 
och Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 382) avser att resultatet 
ska kunna användas i andra kontexter, tillfällen eller miljöer. På grund av att studiens 
respondenter har företag i olika branscher så menar vi att överförbarheten är hög, samt att 
de innehar olika typer av utbildningar vilket gör att resultatet är applicerbart på en stor 
mängd entreprenörer, oavsett utbildning eller bransch. Vidare ska även pålitligheten vara 
hög, vilket innebär att studiens forskare säkerställer att processen av studien går rätt till, 
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exempelvis genom att en utomstående part agerar som granskare (Lincoln & Guba, 1985, 
refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 382; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & 
Bell, 2017, s. 382). Vi har haft kontinuerlig kontakt med vår handledare som har väglett 
oss genom denna forskning och på så vis kan vi anta att pålitligheten är hög. Till sist ska 
studien uppfylla kriteriet konfirmering som betyder att forskaren agerat utifrån god tro 
och inte medvetet låtit sina personliga åsikter prägla resultatet på något vis (Lincoln & 
Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i 
Bryman & Bell, 2017, s. 383). Vi har genom analys och tolkning av resultatet endast 
utgått från rimliga antaganden kopplat till teori och inte låtit oss tolka utifrån egna tankar, 
erfarenheter eller värderingar, och har i alla lägen agerat utifrån god tro.      

6.5.2! Äkthet 
Lincoln och Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383) och Guba och Lincoln 
(1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383) menar att äkthet eller autenticitet kan 
delas upp i fem kriterier, vilka är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Det förstnämnda kriteriet 
beskriver Lincoln och Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383) och Guba 
och Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383) som att studien ska ge en 
tillräckligt rättvis bild av åsikter och uppfattningar som finns bland gruppen som har 
studerats i urvalet. Omfånget bland respondenter som finns i studiens urval är brett och 
representerar olika branscher. Således har vi kunnat säkerställa att skapa en rättvisande 
bild av resultatet i studien eftersom att vi har fått en variation bland respondenterna, som 
minimerar risken att de är för likasinnade, vilket skulle kunna ha påverkat utfallet i 
studien. Vidare har vi varit noggranna med att inför själva intervjutillfällena säkerställa 
att respondenterna faller in i någon av de olika utbildningsgrupperna för att varje grupp 
ska vara så representerbar som möjligt. Ontologisk autenticitet innebär att de 
respondenter som har medverkat i studien också har kunnat skapa sig en bättre förståelse 
kring sin sociala miljö och situation (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 
2017, s. 383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383). Eftersom 
att studien syftar till att undersöka relationen mellan olika former av utbildning och dess 
relation till de entreprenöriella egenskaperna så uppfylls även detta kriterium, då det kan 
hjälpa fler företagare att förstå samspelet mellan utbildning och karaktärsdrag.  
 
Pedagogisk autenticitet innebär att studiens undersökning ska bidra till att respondenterna 
skapar sig en bättre bild av hur andra personer upplever saker och ting i deras miljö 
(Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; Guba & Lincoln, 1994, 
refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383). Denna studie bidrar till att skapa en bild av hur 
de entreprenöriella attributen förhåller sig till olika nivåer av utbildning för att se vilken 
effekt det har på entreprenören och företagaren. Detta skapar således en djupare förståelse 
för deltagarna om hur liknande egenskaper kan stimuleras eller även hämmas på olika 
sätt. Det näst sista kriteriet är katalytisk autenticitet och betyder enligt Lincoln och Guba 
(1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383) och Guba och Lincoln (1994, refererad i 
Bryman & Bell, 2017, s. 383) att undersökningen är gjord på ett sätt att deltagarna kan 
förändra sin situation. Även här uppfylls kriteriet då studien belyser vikten av utbildning 
och samspelet mellan teoretiskt och praktiskt inhämtande av kunskap, vilket betyder att 
entreprenören själv kan bestämma över sina attribut genom att förändra hur de exempelvis 
tar till sig olika former av kunskapsinhämtning. Taktisk autenticitet är att undersökningen 
gjort att deltagarna genom studien kan förbättra sina möjligheter att utföra åtgärder som 
krävs (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; Guba & Lincoln, 
1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383). Då vi genom studien har gett 
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rekommendationer för hur entreprenörer kan främja sina entreprenöriella egenskaper 
uppfylls delvis detta kriterium, eftersom att de kan fortbilda sig genom egenlärd kunskap. 
Begränsningar finns att studiens respondenter inte har samma möjligheter till 
skolrelaterad utbildning, exempelvis den gymnasiala utbildningen. 
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