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I 

Sammanfattning 
 

 

Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de 

senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, 

s. 1). Mycket är ostuderat kring samhällsentreprenörskap, främst gällande processen att starta 

och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al., 2018, s. 2). Drivkrafterna hos en 

samhällsentreprenör fokuserar på att bidra till samhällsnytta till skillnad från en kommersiell 

entreprenör där fokus ligger på ekonomisk tillväxt (Sastre-Castillo et al., 2015, s. 354). I och 

med detta fokus kan en del hinder och svårigheter för samhällsentreprenörer identifieras. Dessa 

är enligt Oganisjana et al.  (2017, s. 34) bristande kompetens, begränsade kontaktnät, höga 

risker, bristande finansieringsmöjligheter och brist på mätbarhet. För att underlätta dessa hinder 

finns möjligheten att få vägledning från en accelerator. En accelerator fokuserar på att 

effektivisera lärandet hos entreprenörer, förbättra deras innovativa förmåga och utbilda 

entreprenörer inom affärsutveckling (Levinsohn, 2014, s. 4).  

 

Efter vår undersökning av tidigare forskning upplevde vi ett gap i forskningen kring kopplingen 

mellan en accelerator och samhällsentreprenörer. Med detta som grund är syftet med studien 

att berika den forskning som finns gällande samhällsentreprenörskap och undersöka hur en 

accelerator påverkar samhällsentreprenörer i processen från idé till hållbar verksamhet, vilket 

leder fram till vår frågeställning: Hur påverkar acceleratorer samhällsentreprenörer i 

processen från idé till hållbar verksamhet? För att svara på denna frågeställning utförde vi en 

kvalitativ studie med en grupp samhällsentreprenörer som alla är anslutna till en accelerator.  

Datainsamlingsmetoden som användes var semi-strukturerade intervju i fokusgrupp och 

därefter genomfördes en analys för att hitta mönster och återkommande teman i datan. Från 

våra respondenter kunde vi utläsa att det finns ett antal hinder och svårigheter som uppkommer 

under processen. De största svårigheterna som identifierades är kombinationen av 

samhällsnytta och lönsamhet, att legitimera verksamheten genom att formulera och förmedla 

ett värdeerbjudande, finansiering och en förlängd startfas. För att överkomma dessa hinder 

anser respondenterna att passion och empati är de viktigaste egenskaperna och därmed ses 

kompetenser som sekundärt.  

 

Resultatet från denna studie påvisar att genom att bortse från vikten av kompetens i uppstarten 

av verksamheten synliggörs tecken på begränsad rationalitet och samhällsentreprenörerna löper 

därmed risken att förlänga uppstartsfasen då anskaffning av kompetenser inte får tillräckligt 

stort fokus. Detta i kombination med de hinder och svårigheter som identifierats leder till en 

förlängd startfas där samhällsentreprenörerna genomgår både en utvecklingsfas och även en 

etableringsfas. Etableringsfasen innefattar svårigheter som utveckling av en stabil kundbas och 

hållbar finansiering. Baserat på detta anser vi att samhällsacceleratorer i stor utsträckning 

påverkar samhällsentreprenörer i deras process då de kan vägleda och utbilda dem genom att 

uppmärksamma begränsad rationalitet och därmed även vikten av kompetens. Genom denna 

vägledning kan processen underlättas och förkortas vilket kan medföra reducerade svårigheter. 

Således kan denna studie bidra med kunskap kring acceleratorers påverkan på den 

samhällsentreprenöriella processen. 
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Vi vill först av allt tacka vår handledare Jan Abrahamsson som under arbetets gång funnits till 

hands och väglett oss genom processen. Vidare vill vi tacka de respondenter som tagit sig 

tiden att delta under intervjun och berikat vårt arbete med värdefull information kring 

samhällsentreprenörskap och resultatet av studien. Slutligen vill vi tacka deltagarna i den 

seminariegrupp vi deltagit i, som under arbetets gång granskat och gett feedback som 

förbättrat kvalitén av arbetet. 
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1. Inledning 
 

Nedan beskrivs de faktorer som vi lagt till grund för vårt problem.  De beskriver även varför vi 

intresserat oss av detta och varför vi anser att det finns ett gap i forskningen. Denna beskrivning 

leder fram till vår problemformulering och slutligen klargör vi syftet med denna studie samt 

hur vi begränsat oss i vårt arbete.  

 
 

1.1 Problembakgrund 

 

1.1.1 Kommersiellt entreprenörskap 

För att utvecklingen på lokal, regional och global nivå ska gå framåt krävs ekonomisk tillväxt, 

vilket till stor del drivs av kommersiellt entreprenörskap (von Friedrichs et al., 2014, s. 7). 

Venkataraman (1997) definierar kommersiellt entreprenörskap som undersökningen av hur, av 

vilka och med vilka effekter, möjligheter att skapa framtida varor och tjänster upptäcks, 

utvärderas och utnyttjas. Detta innebär att entreprenörer är den uppsättning individer som 

upptäcker, utvärderar och utnyttjar möjligheter på marknaden (Shane & Venkataraman, 2000, 

s. 218) genom att identifiera och utveckla en lönsam verksamhet som ämnar att skapa personlig 

vinning utav ekonomisk tillväxt (Austin et al., 2012, s. 3; Sastre-Castillo et al., 2015, s. 354). 

 

1.1.2 Samhällsentreprenörskap 

Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de 

senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, 

s. 1). Samhällsentreprenörskap är ett brett område som varierar i omfattning och är därmed svårt 

att definiera. Området har rört sig från att endast innefatta icke vinstdrivande verksamhet, till 

att även innefatta verksamheter som kombinerar samhällsnytta och vinst (Austin et al., 2006, s. 

2). På så sätt drivs samhället framåt genom att det skapas tjänster, produkter och modeller som 

både gynnar samhället och som även underlättar för dess invånare att agera för en bättre 

omgivning (Chalmers, 2012, s. 18). Samhällsentreprenörskap kan även benämnas socialt 

entreprenörskap och enligt vår uppfattning är innebörden av de två begreppen densamma. I och 

med detta har vi valt att använda oss av begreppet samhällsentreprenörskap. 

 

Samhällsentreprenörskap drevs från början främst av staten medan det idag även drivs av lokala 

samhällsentreprenörer som tar fram lösningar på samhällsproblem baserat på efterfrågan från 

marknaden (Chalmers, 2012, s. 17). Von Friedrichs et al., (2014, s. 9) menar att 

samhällsentreprenörskap inte är begränsat till en specifik sektor eller bransch, utan förekommer 

i många olika sektorer och former. Eftersom samhällsentreprenörskap gynnar samhället genom 

att förbättra förutsättningarna för en bättre livskvalitet, sociala förutsättningar för människor 

samt ökar möjligheten att utveckla välfärden (von Friedrichs et al., 2014, s. 7), bör samhället 

främja utvecklingen för fler samhällsinnovationer - men hur gör man? Två av de viktigaste 

faktorerna för framgångsrikt entreprenörskap är utbildning och kunskap (Levinsohn, 2015, s. 

20). Tillväxt av samhällsentreprenörskap påverkas även av samhällsaspekter som exempelvis 
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attityder, trender samt kulturen i samhället (von Friedrichs et al., 2014, s. 9). Således behöver 

samhället kunna erbjuda samhällsentreprenörer utbildning och kunskap, samtidigt som kulturen 

i samhället välkomnar och underlättar nya idéer och utveckling av nya företag.  

 

1.1.3 Kommersiellt- kontra samhällsentreprenörskap 

Det finns många likheter mellan personlighetsdragen för samhällsentreprenörer och 

kommersiella entreprenörer, exempelvis är de innovativa och risktagande (Sastre-Castillo et al., 

2015, s. 354). Utöver likheterna finns det även skillnader mellan dem då drivkraften hos 

samhällsentreprenörer tenderar att fokusera på utsatta grupper i samhället och underlätta för 

dessa medan en kommersiell entreprenör fokuserar på att skapa ekonomisk tillväxt (Sastre-

Castillo et al., 2015, s. 354). Kommersiellt entreprenörskap med ekonomiskt syfte har blivit 

studerat sedan 1755 med bland annat studier från Richard Cantillon, medan entreprenörskap 

som fokuserar på ett samhällssyfte inte började studeras förrän på 1990-talet av Greg Dees, den 

så kallade “Father of social entrepreneurship education” (Worsham, 2012, s. 442). 

Samhällsorienterat entreprenörskap har fått mer uppmärksamhet under de senaste decennierna, 

medan kommersiellt entreprenörskap är mer välstuderat.  

 

Den samhällsentreprenöriella processen innefattar ett antal aktiviteter; upptäckt, utvärdering 

och fullföljande av en möjlighet eller ett behov i samhället (Bacq et al., 2011, s. 6). Processen 

leder förhoppningsvis till en verksamhet som skapar tillväxt och kan säkra en hållbar 

verksamhet (Johnson et al., 2017, s. 313). Processen börjar med att en möjlighet upptäcks, 

vartefter affärsmodell och strategier optimeras för att kunna skapa tillväxt i verksamheten som 

innebär att en ekonomisk hållbarhet skapas (Johnson et al., 2017, s. 79). Denna process liknar 

processen för kommersiellt entreprenörskap som tidigare nämnts, bortsett från att målet inte är 

att skapa personlig vinning utan istället är målet med processen att skapa en hållbar verksamhet 

och möta ett samhällsbehov (Bacq et al., 2011, s. 6). Det är denna process från idé till hållbar 

verksamhet som vi vill undersöka i denna studie. 

 

Det är svårt att förutse framtiden, men samhällsproblem kommer fortsätta att finnas och därmed 

också ett behov av innovativa och passionerade samhällsentreprenörer som brinner för att lösa 

dessa problem (Praszkier & Nowak, 2011, s. 163). Ett samhällsproblem som går att identifiera 

idag och som det arbetas med konstant är miljön samt svårigheten att producera och distribuera 

ren och miljövänlig energi (Praszkier & Nowak, 2011, s. 163). Detta påvisar även hur syftet 

mellan kommersiellt entreprenörskap och samhällsorienterat entreprenörskap skiljer sig åt, då 

samhällsentreprenören väljer att fokusera på olika samhällsproblem och försöka lösa dessa 

istället för att försöka maximera den ekonomiska vinsten (Underwood et al., 2012, s. xi). 

 

Samhällsentreprenörer agerar för att kunna möjliggöra och uppmuntra den stora massan att 

skapa ett förbättrat samhälle, utan att samhällsentreprenörer ska göra hela jobbet (Robb, 2012, 

s. 15). Målet med detta är att ändra vanor samt öka intresset och medvetenheten hos människor. 

Det går även att observera skillnader i de entreprenöriella attityderna, där en kommersiell 

entreprenör finner möjligheter i en växande marknad medan samhällsinriktade entreprenörer 

finner möjligheter i olika samhällskriser (Miller et al., 2012, s. 349). Samhällsentreprenörer kan 

även ha svårare än kommersiella entreprenörer att dels rekrytera personal, men även att hitta 

finansiell hjälp då fokus inte ligger i ekonomisk tillväxt och därigenom inte heller alltid 

genererar särskilt stora vinster (Sastre-Castillo et al., 2015, s. 353). En annan svårighet för 
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samhällsentreprenörer är att mäta sin inverkan på samhället och värdet av arbetet, medan 

kommersiella entreprenörer kan mäta sitt värde med ekonomiska mått (Austin et al., 2006, s. 

3). 

 

1.1.4. Hinder och svårigheter 

Det finns en del hinder och svårigheter för samhällsentreprenörer såsom bristande kompetens, 

begränsade kontaktnät, höga risker, bristande finansieringsmöjligheter och brist på mätbarhet 

(Oganisjana et al., 2017, s. 34).  

 

När det kommer till bristande kompetens inom samhällsentreprenörskap, har efterfrågan på 

utbildning inom detta ämne ökat (Miller et al., 2012, s. 349). Därmed har även utbudet av 

utbildningar samt vilka kompetenser som är viktiga för samhällsentreprenörer sammanställts 

(Miller et al., 2012, s. 349). En undersökning av Miller et al., (2012) visar att några av de 

viktigaste kompetenserna för samhällsentreprenörer är att bygga effektiva team, hantera 

finansiellt kapital, förmågan att mäta värdet av verksamheten, kreativ användning av 

begränsade resurser, innovativitet och kreativitet, samt lust och förmåga att skapa betydande 

samhällsnytta. Att utveckla dessa kompetenser blir därför viktigt samtidigt som det är svårt för 

samhällsentreprenörer att identifiera och utveckla dessa kompetenser utan hjälp utifrån (Miller 

et al., 2012, s. 349). Det kan således vara en bra start för acceleratorer att utveckla dessa 

kompetenser hos de samhällsentreprenörer som de arbetar med. 

 

Enligt Weber och Kratzers (2013) undersökning av sociala nätverks inverkan på 

samhällsorienterade företag har nätverk en stor inverkan på såväl samhällsvärde som finansiellt 

värde. Sociala nätverk är viktiga för alla sorters entreprenörer, att bygga nätverk och binda 

kontakter har stor inverkan på möjligheten att starta ett framgångsrikt företag (Weber & 

Kratzer, 2013, s. 220). 

 

Risker gällande samhällsentreprenörskap är de ständigt nya och skiftande, förändringar i 

människors beteenden och även de möjligheter som nya innovationer inbringar gör att nya 

risker uppkommer kontinuerligt (Lyapuntsova et al., 2018, s. 7). Eftersom personer ofta är mer 

passionerade av vissa delar av entreprenörskap, kan det innebära en risk. Cardon et al., (2009, 

s. 516) delar in entreprenörer i rollerna; innovatör, företagsgrundare och företagsutvecklare. 

Risken uppkommer, eftersom vi anser att det går att sammankoppla samhällsentreprenörers 

drivkrafter med passionen som likställs med innovatörens, där passionen ligger i att lösa ett 

samhällsproblem vilket kan leda till svårigheter att känna samma passion för att bygga en 

ekonomiskt hållbar verksamhet.  

 

En av de största svårigheterna vad gäller affärsutveckling av samhällsorienterade företag är 

bristande finansieringsmöjligheter (Castellas et al., 2018, s. 130). En faktor som gör det svårt 

att få finansiering ligger i att det är svårt att legitimera värdet av investeringen och svårigheten 

för samhällsentreprenörer att garantera avkastning (Castellas et al., 2018, s. 148). En aspekt 

som gör det svårare för samhällsentreprenörer att övertyga investerare är att nyttan som deras 

verksamhet skapar är svår att mäta (Haski-Leventhal & Mehra, 2015, s. 81). I en kommersiell 

verksamhet kan entreprenörerna söka finansiering baserat på deras vinst och ekonomiska 

tillväxt, då de kan mäta sitt värde med ekonomiska mått (Austin et al., 2006, s. 3). För en 

samhällsentreprenör är det svårt att mäta den samhällsnytta som verksamheten bidrar med 
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(Haski-Leventhal & Mehra, 2015, s. 81), hur kan exempelvis förbättrad levnadsstandard hos 

nyanlända eller ökad självständighet och självkänsla hos en person med funktionsnedsättning 

mätas?  

 

1.1.5 Acceleratorer 

Som tidigare nämnt är kunskap och utbildning en aspekt som har stor påverkan på framgången 

av samhällsentreprenörskap. En källa till kunskap för en samhällsentreprenör är att söka hjälp 

och rådgivning av en accelerator (Cohen, 2013a, s. 19). Acceleratorer investerar inga egna 

pengar i entreprenörers verksamhet, men kan hjälpa till att knyta kontakter med externa 

investerare (Levinsohn, 2014, s. 3).  Målet för en accelerator är att effektivisera lärandet hos 

entreprenörer, förbättra entreprenörers innovationsförmåga, utbilda entreprenörer inom 

affärsutveckling och utöka entreprenörers nätverk (Levinsohn, 2014, s. 4).  

 

En accelerators utbildningsprogram består av föreläsningar och individuell handledning där 

entreprenörer får nödvändig kunskap inom finansiering, identifiering av kundsegment, 

värvning av humankapital samt utveckling av tjänster och produkter (Cohen, & Hochberg, 

2014, s. 4). Den individuella handledningen innebär att en mentor diskuterar med entreprenörer 

hur deras verksamhet kan optimeras och utvecklas med hjälp av den kunskap de erhållit 

(Levinsohn, 2014, s. 5). Ett nätverk av entreprenörer som tar hjälp av samma accelerator är 

även förväntade att samtala med varandra för att kunna utbyta kunskap och erfarenheter mellan 

varandra (Cohen 2013a, s. 19). På så sätt kan kompetenser utvecklas som entreprenörer inte 

haft om de inte använt sig av en accelerator, vilket gör att oddsen för en hållbar och 

framgångsrik samhällsverksamhet ökar (Levinsohn, 2014, s. 5). Genom att ta hjälp av en 

accelerator kan entreprenörer komma över svårigheterna med att ha ett nystartat företag genom 

att de får hjälp att skapa en förbättrad affärsmodell, utbildning inom företagsamhet samt tillgång 

till fler kontakter och resurser genom det nätverk de blir en del av (Cohen & Hochberg, 2014, 

s. 4).  

 

Utbildning från en accelerator gör mest nytta för en verksamhet där samtlig personal har 

liknande nivå av kunskap inom ett område, vilket innebär att specifik kompetens saknas 

(Pandey et al., 2017, s. 96). Entreprenörer med mycket erfarenhet och kunskap om 

samhällsentreprenörskap är mer benägna att se utbildningen som mindre värdefull (Cohen, 

2013b, s. 109) vilket kan bero på att entreprenörerna känner att de inte kommer att lära sig något 

nytt från acceleratorn. Faktum är dock att genom individuell handledning med en mentor får 

samhällsentreprenörer mer kunskap än om de agerat ensamma (Cohen & Hochberg, 2014, s. 

12). På samma sätt som mentorskap, ger utbildning störst fördelar för samhällsverksamheter 

som saknar specifik kompetens, eftersom de får möjlighet att införskaffa en stor andel kunskap 

från acceleratorn (Pandey et al., 2017, s. 96). 

 

En accelerator som inriktar sig på samhällsentreprenörer kan, utöver de kunskaper och 

utbildningar som tidigare nämnts, även hjälpa till med insamling av pengar, ansökningar om 

bidrag men även stärka varumärket i ett tidigt skede i utvecklingen genom att ställa sig bakom 

samhällsentreprenörernas verksamhet (Pandey et al., 2017, s. 95). Det utökade nätverk som en 

samhällsentreprenör får med hjälp av en accelerator kan delas in i två kategorier beroende på 

om nätverket utgörs av kunder och partners eller av andra entreprenörer (Pandey et al., 2017, s. 

97). De samhällsverksamheter som har hög nivå av specifik kompetens har med stor 
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sannolikhet ett mer utformat nätverk än de verksamheter som saknar specialkompetens (Cohen, 

2013b, s. 109). Trots detta kan båda kategorierna utvidga sina nätverk med hjälp av en 

accelerator. Eftersom finansiering är en av de utmaningar som samhällsentreprenörer ställs 

inför kan en accelerator göra stor skillnad genom att föreslå olika finansieringsalternativ (Cohen 

& Hochberg, 2014, s. 14). De kan även initiera kontakt med aktörer som kan erbjuda 

finansiering för samhällsverksamheten (Pandey et al., 2017, s. 97). 

 

1.2 Diskussion av problembakgrund 

Vi beskriver i problembakgrunden de faktorer som ligger till grund för vår frågeställning. För 

att förstå vad samhällsentreprenörskap är, måste läsaren ha förståelse för vad kommersiellt 

entreprenörskap innebär eftersom samhällsentreprenörskap utvecklades därifrån. 

Samhällsentreprenörskap utvecklades när individer upptäckte problem i samhället som de ville 

hitta en lösning på och skapade en hållbar verksamhet som balanserar ekonomisk hållbarhet 

och samhällsnytta. Detta multipla fokus skapar ett antal hinder och svårigheter som är unika 

och mer utmanande för en samhällsentreprenör jämfört med en kommersiell entreprenör. Dessa 

hinder och svårigheter beskrivs i bakgrunden för att ge läsaren en förståelse för varför en 

samhällsentreprenör kan vara i större behov av extern rådgivning än en kommersiell 

entreprenör. Denna rådgivning kan komma från exempelvis en accelerator som kan hjälpa 

samhällsentreprenören genom utbildningar, ett utvidgat nätverk samt kontakt med finansiärer. 

Studien kommer därför undersöka kopplingen mellan samhällsentreprenörer och en accelerator 

samt acceleratorers påverkan på samhällsentreprenörers process. Processen som 

samhällsentreprenören går igenom från upptäckten av en möjlighet till en ekonomiskt hållbar 

verksamhet är komplex och innehåller många kritiska aktiviteter såsom utveckling av en 

affärsmodell, finansiering samt balanseringen mellan den ekonomiska- och samhälleliga 

nyttan.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar acceleratorer samhällsentreprenörer i processen från idé till hållbar 

verksamhet? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att berika forskningen om samhällsentreprenörskap, genom att 

undersöka hur acceleratorer kan påverka en samhällsentreprenör i sin process från idé till 

hållbar verksamhet. Vi hoppas att denna uppsats kan skapa förståelse och kunskap om vad 

samhällsentreprenörskap är, hur det skiljer sig från kommersiellt entreprenörskap samt hur 

acceleratorer kan stödja och utveckla en samhällsentreprenör på bästa sätt.  

 

Då vi kan identifiera hinder för samhällsentreprenörer i litteraturen, vill vi studera om dessa 

hinder kan underlättas av en accelerator. Vi vill även undersöka om samhällsentreprenörer 

upplever att det finns oidentifierade hinder som behöver större fokus för en bättre 

utvecklingsprocess. Resultatet från vår undersökning kan förhoppningsvis vara till nytta för 

acceleratorer i deras utveckling av sitt sätt att arbeta och ge dem direktiv för att ta fram ett 

anpassat utbildningsprogram för samhällsentreprenörer.  
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1.5 Avgränsningar 

Umeå är en relativt liten stad jämfört med städer i södra Sverige, men ändå den största staden i 

Norrland och den 11:e största staden i Sverige (SCB, 2019). Eftersom vi både är begränsade 

tidsmässigt och ekonomiskt i arbetet med denna studie blir det därför mest fördelaktigt att göra 

undersökningen i Umeå. Eftersom Umeå trots allt är en relativt stor stad anser vi att det kan 

tillföra en tillräcklig grupp respondenter som passar studiens syfte.  

 

Vi har även avgränsat oss till samhällsentreprenörer då vi vill undersöka de olika hinder som 

finns för samhällsentreprenörer och vilken effekt acceleratorer har på samhällsentreprenörskap. 

Vi har därför begränsat vår undersökning till samhällsentreprenörer som är lokaliserade i 

Umeå-regionen och som är ansluten till en accelerator. 

 

1.6 Forskningsgap 

Kommersiellt entreprenörskap har, som tidigare nämnts, varit i fokus för forskningen sedan 

mitten på 1700-talet, men samhällsentreprenörskap har endast uppkommit under de senaste 

decennierna (Worsham, 2012, s. 442). Samhällsentreprenörskap är ett nyare fenomen och det 

är även mycket som är ostuderat vilket ger upphov till forskningsgap, till exempel gällande 

processen att starta och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al., 2018, s. 2). Därför 

är forskningen inom området samhällsentreprenörskap inte alls lika utbredd och djupgående 

som den forskning som avser kommersiellt entreprenörskap.  

 

Vi upplever ett gap i forskningen gällande kopplingen mellan acceleratorer och 

samhällsentreprenörer, samt hur samhällsentreprenörer upplever accelerators mentorsprogram. 

Detta stärks av Pandey (2017, s. 87) då forskning saknas gällande vad samhällsentreprenörer 

upplever som mest värdefullt i kontakten med acceleratorer. Med hjälp av denna studie vill vi 

fylla detta gap med en tydligare bild av hur acceleratorer kan hjälpa samhällsentreprenörer med 

de olika hinder som finns samt ge en tydligare teoretisk koppling till den 

samhällsentreprenöriella processen. Med vår studie vill vi även bidra till en tydligare bild av 

vad samhällsentreprenörer önskar av en accelerator och vilka aktiviteter som blir viktigast när 

det kommer till handledningen. 
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1.7 Disposition 

Nedan beskrivs dispositionen för denna uppsats och ger en kort beskrivning av vad som 

inkluderas i respektive kapitel (figur 1). 

 

 
Figur 1. Disposition 
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2. Teori 
 

Detta avsnitt kommer att handla om de teorier som vi bygger vår uppsats på. Avsnittet börjar 

med entreprenöriella teorier och efter detta, teorier som anpassats för att lämpa sig efter 

samhällsentreprenörskap. Vidare kommer den samhällsentreprenöriella processen, tillväxt, 

samhällsnytta samt verktyg för att kunna mäta samhällsnytta att beskrivas och kopplas till 

teorin. Slutligen sammanfattas teorierna i en modell samt en beskrivning av hur de hänger ihop. 

 
 

2.1 Entreprenöriella processen 

Entreprenörer måste vara medvetna om att miljön de är verksamma i kommer att förändras och 

likaså verksamhetens förutsättningar (Johnson et al., 2017, s. 79). Johnson et al., (2017, s. 79) 

menar att företaget går igenom olika steg i sin utveckling som kräver olika strategier (figur 2). 

Teorin grundar sig på att företag startar i liten skala i utvecklingsstadiet (development) där det 

krävs större investeringar och det är viktigt att erbjuda en unik produkt eller tjänst. Vidare menar 

författarna att om företaget överlever detta kritiska stadium sker en stark tillväxt (growth) 

eftersom det finns många nya potentiella kunder och marknadsandelar. Således är konkurrensen 

låg och möjligheten för vinst är stor (Johnson et al., 2017, s. 79). När fler företag gör entré på 

marknaden stärks konkurrensen och marknaden stabiliseras (shake-out) (Johnson et al., 2017, 

s. 79). För att överleva är det viktigt med en stark företagsledning samt finansiell styrka 

eftersom de företag som inte lyckas konkurrera inte överlever (Johnson et al., 2017, s. 79). 

Vidare beskriver författarna att när marknaden blivit mättad och tillväxten är låg har 

mognadsfasen (maturity) blivit nådd. Där blir standardiserade produkter och tjänster vanligare 

för att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet (Johnson et al., 2017, s. 79). Författarna 

fortsätter med att beskriva att konkurrensen är stark i mognadsfasen och det är nödvändigt att 

ständigt arbeta för att vinna marknadsandelar och minska kostnader. De företag som överlever 

detta stadium går in i nedgångsstadiet (decline) där konkurrensen är så extrem att det enda som 

gäller är att vinna över varandra (Johnson et al., 2017, s. 79). 

 

 
Figur 2. Företagslivscykeln 

Anpassad från Johnson et al. (2017, s. 79)  
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Samhällsentreprenörer konkurrerar inte på samma sätt som kommersiella entreprenörer. De 

konkurrerar, inte bara med andra samhällsentreprenörer, utan även med kommersiella 

entreprenörer som erbjuder liknande produkter eller tjänster.  Det som gör 

samhällsentreprenörer unika är att de vill skapa värde för både kunderna och för samhället i 

stort (Underwood et al., 2012, s. xi). Det som blir en utmaning är att kunna kommunicera detta 

till kunderna samt att få kunderna att finna ett större värde i deras erbjudande än vad de gör hos 

kommersiella företag.  

 

I utvecklingsstadiet av företagslivscykeln har samhällsentreprenörer ofta en fördel eftersom de 

är differentierade från konkurrenter och har en unik affärsidé som riktar sig mot 

samhällsproblem. Utmaningen kommer snarare när denna fas är slut eftersom mätbarheten för 

samhällsentreprenörskap är komplicerad vilket gör att svårigheter uppkommer (Austin et al., 

2006, s. 3). De största svårigheterna är bristande finansieringsmöjligheter, begränsade 

kontaktnät, höga risker och att entreprenörerna inte besitter tillräckligt bred kompetens 

(Oganisjana et al., 2017, s. 34). Därför är tillväxt- och stabiliseringsfasen särskilt viktiga då de 

innefattar kritiska processer som är svåra att navigera. 

 

2.2 Entreprenöriellt beteende 

 

2.2.1 Entreprenörers egenskaper 

Entreprenörer har sedan länge setts som individer som är innovativa, risktagande och orädda 

(Delgado-García et al., 2012, s. 409). De egenskaper och kunskaper som samhällsentreprenörer 

behöver, skiljer sig något från de som behövs hos kommersiella entreprenörer eftersom de 

måste balansera finansiell lönsamhet med samhällsnytta (Miller et al., 2012, s. 350). 

Entreprenörer generellt är verksamma i en miljö som är okänd, oförutsägbar och i ständig 

förändring vilket gör att de måste vara engagerade i sin verksamhet och dess mål (Delgado-

García et al., 2012, s. 409). Är entreprenörerna optimistiska och engagerade kommer de sätta 

upp mer långsiktiga och mer ambitiösa mål för verksamheten och i slutändan känna sig mer 

tillfredsställda med verksamhetens utveckling (Delgado-García et al., 2012, s. 421). Om 

entreprenörer däremot känner sig osäkra eller känner fientlighet från sin omgivning kommer 

målen bli mer kortsiktiga och entreprenörerna uppnår inte den utveckling som önskats 

(Delgado-García et al., 2012, s. 421). För att samhällsentreprenörer ska kunna skapa långsiktiga 

planer för framtiden behöver de se optimistiskt på framtiden och vara engagerade i att deras 

verksamhet ska tillföra samhällsnytta. Om de, tidigt i utvecklingen, känner sig osäkra eller att 

samhällets efterfrågan av produkten eller tjänsten inte är tillräcklig finns risken att planerna blir 

för kortsiktiga och att verksamheten inte blir ekonomiskt lönsam. 

 

Cardon et al., (2009) menar att entreprenörers passion för sin verksamhet har en stor betydelse 

för hur verksamheten utvecklas. Entreprenörers passion är även en förklaring till varför 

entreprenörer inte ger upp även om de går motgångar och risker till mötes (Cardon et al., 2009, 

s. 511). Passionen kan även innebära att entreprenörer blir förblindade och tar inte in 

information från omgivningen vilket skadar verksamheten då entreprenörerna får en felaktig 

bild av verkligheten (Cardon et al., 2009, s. 518). Trots att teorin är baserad på ageranden från 

kommersiella entreprenörer anser vi att detta även kan appliceras på samhällsentreprenörer. 

Samhällsentreprenörer är, precis som kommersiella entreprenörer, benägna att känna stor 
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passion över sin verksamhet eftersom innovationen ofta är grundad i entreprenörernas önskan 

att göra skillnad i samhället. Således löper de även risken att erfara de negativa konsekvenserna 

från passion som gör entreprenörer blinda för omgivningen och marknaden. För att 

verksamheten ska utvecklas och överleva måste samhällsnyttan vara ekonomiskt lönsam och 

om passionen tar över riskerar samhällsentreprenörer att missa signaler från marknaden. På så 

sätt kanske inte produkten eller tjänsten anpassas tillräckligt mycket efter efterfrågan eller en 

ändring som kan göra verksamheten lönsam.  

 

2.2.2 Opportunity recognition 

Entreprenörskap handlar om opportunity recognition, alltså att hitta möjligheter och skapa en 

verksamhet som drar nytta av de möjligheterna (Shane & Venkataraman, 2000, s. 217). För att 

en entreprenöriell möjlighet ska bli till en affärsidé krävs det att möjligheten kopplas samman 

med individer som har entreprenöriella egenskaper (Vogel, 2017, s. 943), som nämns i 

föregående avsnitt. Inom forskningen finns det argument för att dessa möjligheter antingen 

existerar på marknaden och är redo att upptäckas eller att dessa möjligheter skapas av individer 

med entreprenöriella egenskaper (Shane & Venkataraman, 2000, s. 218). Inom 

samhällsentreprenörskap är det främst individer med rätt driv och samhällsintresse som behöver 

bli medveten om ett behov i samhället eller en utsatt grupp individer som inte uppmärksammas. 

Kommersiella entreprenörer fokuserar på att utnyttja en möjlighet på marknaden för att skapa 

maximal vinning medan samhällsentreprenörer fokuserar på att skapa så mycket samhällsnytta 

som möjligt (Underwood et al., 2012, s. xi; von Friedrichs et al., 2014, s. 9). 

 

En möjlighet för kommersiella entreprenörer definieras som en möjlighet att kunna sälja en 

produkt, tjänst eller råmaterial till ett högre pris än produktionskostnaden (Shane & 

Venkataraman, 2000, s. 220). Både kommersiellt- och samhällsentreprenörskap handlar om att 

upptäcka ett behov på marknaden. Skillnaden är att kommersiella entreprenörer inte vill att 

behovet ska fyllas utan de vill skapa en verksamhet som kan tjäna pengar på att behovet 

kvarstår, medans samhällsentreprenörer helst skulle vilja att behovet försvinner till en följd av 

deras verksamhet (Underwood et al., 2012, s. xi). 

 

Ardichvili et al., (2003, s. 118) beskriver att teorin om opportunity identification som istället 

lägger vikt på att utvecklingen av den entreprenöriella möjligheten måste vara effektiv och 

kunna utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Författarna menar att kärnprocessen startar med 

individer som är uppmärksamma på nya möjligheter, vilket baseras på personliga egenskaper, 

relevant kunskap, erfarenhet och sociala nätverk. Vidare beskriver författarna att kreativitet och 

optimism är egenskaper som gör individer uppmärksamma på möjligheter på marknaden. 

Kunskap om marknaden och produkten krävs för att kunna utnyttja möjligheten och ett socialt 

nätverk kan underlätta verkställandet av möjligheten (Ardichvili et al., 2003, s. 118). 

 

Vår uppfattning är att opportunity recognition även kan appliceras på samhällsentreprenörskap 

eftersom samma personliga egenskaper gör att en möjlighet upptäcks. Samhällsentreprenörer 

måste vara uppmärksamma på vilka behov som uppstår i samhället för att kunna skapa en 

lösning på problemet. Även optimism behövs för att känna att det finns en lösning som kan 

underlätta eller lösa det samhällsproblem som de valt att rikta verksamheten mot. En fördel för 

samhällsentreprenörer är om det finns tidigare kunskap eller erfarenhet inom den typ av arbete 

som behovet kräver (Miller et al., 2012, s. 349), exempelvis utbildning inom arbete med 
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kriminella, språkkunskaper för att kunna möta nyanlända eller utbildning om arbete med 

individer med funktionsvariation. Således anser vi att opportunity identification-teorin bidrar 

med förståelse för vad som behövs för att även en samhällsentreprenöriell möjlighet ska 

upptäckas.  

 

2.2.3 Beslutsfattande 

För att förstå entreprenörskap behöver vi förstå hur entreprenörer fattar beslut om vilka 

möjligheter som är värda att utforska och gå vidare med (Maine et al., 2014, s. 53; Shepherd et 

al., 2015, s. 13). Vi har tidigare beskrivit de egenskaper som återfinns hos många entreprenörer 

och vad som gör att entreprenörer är mer uppmärksamma när det gäller möjligheter på 

marknaden. Beslutet att starta en entreprenöriell verksamhet grundas oftast inte på finansiella 

motiv utan istället på självuppfattning och uppfattning om omgivningen (Shepherd et al., 2015, 

s. 37). De faktorer som främst påverkar besluten är den förkunskap och utbildning entreprenörer 

har, relaterat till möjligheten, hur de uppfattar omgivningen och dess förutsättningar samt hur 

de reagerar på den entreprenöriella möjligheten (Shepherd et al., 2015, s. 37). Inom 

samhällsentreprenörskap behövs ofta kompetenser inom området som kan vara svåra att 

identifiera vilket exempelvis en accelerator kan hjälpa till med (Miller et al., 2012, s. 349). En 

accelerator kan även hjälpa samhällsentreprenören att utveckla de kompetenser som identifieras 

(Levinsohn, 2014, s. 5).  

 

När det kommer till entreprenörskap och beslutsfattande är begränsad rationalitet en viktig 

teori att ta hänsyn till som myntades av Simon (1990). Teorin menar att entreprenörer sällan 

har komplett eller korrekt information innan de fattar ett beslut utan entreprenörer slutar söka 

mer information när de känner att de vet “tillräckligt” för att fatta ett beslut (Simon, 1990, s. 

163). Det är även uppmärksammat att entreprenörer är benägna att bortse från information som 

motsäger deras åsikter (Cohen et al., 2018, s. 3; March, 1978, s. 589). Entreprenörer som startar 

en ny verksamhet har större risk för begränsad rationalitet eftersom de ofta inte har tillräckligt 

med kunskap (Cohen et al., 2018, s. 4). Detta kan resultera i att de misstolkar insamlad 

information och feedback, de har begränsade nätverk samt att de oftast är fästa vid egna åsikter 

och inte tar emot feedback som motsäger deras uppfattning (Cohen et al., 2018, s. 4; March, 

1978, s. 589). Vår uppfattning är att denna teori blir aktuell för samhällsentreprenörskap då 

samhällsentreprenörerna precis som kommersiella entreprenörer ofta är väldigt passionerade 

över att förverkliga sina idéer. Därmed tar de inte in all information från marknaden utan endast 

den information som passar deras tänkta tillvägagångssätt. Detta kan leda till bristfälliga 

marknadsundersökningar eller en misslyckad affärsplan då idén inte möter efterfrågan.  

 

2.2.4 Entreprenöriella team 

I dagsläget är det sällsynt att ett nystartat företag drivs av en ensam entreprenör och det finns 

stöd för att de verksamheter som startas av ett team får snabbare tillväxt (Lechler, 2001, s. 264; 

Knapp et al., 2015, s. 594; Eisenhardt & Schoonhoven, 1990, s. 524). Ett entreprenöriellt team 

definieras som en grupp med två- eller fler individer som är aktiva i driften av en verksamhet 

samt är med och tar strategiska beslut (Knapp et al., 2015, s. 594). Verksamhetens framgång 

påverkas av hur det entreprenöriella teamet tillsammans uppfattar verkligheten samt tar beslut 

och fördelar resurser (Yang & Wang, 2014, s. 379; Eisenhardt & Schoonhoven, 1990, s. 524). 

Forbes et al., (2006, s. 226) förtydligar att sammansättningen av ett team med kompetenta 
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individer är viktigt eftersom kvaliteten på det entreprenöriella teamet speglar kvaliteten på 

verksamheten. Författarna menar även att kvaliteten på teamet är en faktor som potentiella 

finansiärer grundar sina beslut på, vilket betyder att det kan ha påverkan på framgången av 

verksamheten. 

 

Sammansättningen av det entreprenöriella teamet är av stor vikt och om det görs på rätt sätt kan 

det skapa en stor fördel för verksamheten (Lechler, 2001, s. 264). Knapp et al., (2015, s. 595) 

menar att individers drivkraft mot framgång är en egenskap som bör vara på samma nivå inom 

teamet för att detta ska fungera effektivt. Författarna menar också att individer som skiljer sig 

åt i den drivkraften har olika ambitionsnivå, förväntningar samt inställningar till mål och 

uppgifter inom den entreprenöriella verksamheten. Vidare beskriver Knapp et al., (2015, s. 595) 

att dessa skillnader kan leda till att individer med högre drivkraft förlorar motivationen och 

produktiviteten, vilket leder till att effektiviteten i verksamheten minskar. Ett entreprenöriellt 

team med liknande drivkraft är mer benägna att stötta varandra i motgångar och samarbeta för 

det gemensamma målet (Knapp et al., 2015, s. 595). 

 

Oftast handlar inte beslutsfattandet i en entreprenöriell verksamhet om en individ utan 

verksamheten drivs mest troligt av ett entreprenöriellt team som innefattar de individer som 

medverkar under uppstarten av ett företag (Yang & Wang, 2014, s. 379; Zheng, 2012, s. 578). 

Ett entreprenöriellt team bör ha en heterogen sammansättning av individer med olika 

egenskaper (Forbes et al., 2006, s. 226), detta för att klara av alla de uppgifter som ett nytt 

företag kräver, men även för att erhålla ett bredare socialt kontaktnät (Bamford et al., 2000, s. 

259). Heterogena team innebär att flera personers egenskaper och kunskap sammansätts vilket 

leder till ökad grad av kompetens (Cohen et al., 2018, s. 4). Detta kan i sin tur göra att graden 

av begränsad rationalitet minskar (Cohen et al., 2018, s. 4; Bamford et al., 2000, s. 258). 

Besluten grundas då på en bredare och mer komplett informationsbas som grundas på flera 

individers erfarenheter (Cohen et al., 2018, s. 4; Bamford et al., 2000, s. 259). Ett heterogent 

team ökar således möjligheterna för en framgångsrik och hållbar verksamhet eftersom det 

skapar en nyttig konflikt när individerna utmanar varandra och kommer med olika synvinklar 

och perspektiv vilket leder till att bättre beslut fattas (Forbes et al., 2006, s. 226).  

 

Om team-medlemmarna skiljer sig åt i stresshantering och social förmåga tenderar 

verksamheten att fungera sämre vilket även påverkar beslutsfattande negativt (Knapp et al., 

2015, s. 594). Dufays (2017) menar att dessa skillnader mellan individer i ett entreprenöriellt 

team kan resultera i osämja och spänningar i gruppen vilket minskar de positiva följderna som 

tidigare nämnts. Vidare beskriver Dufays (2017) att i större samhällsentreprenöriella team är 

det vanligt med konflikter över effektivitet, rättvist beslutsfattande samt fokus på hur 

samhällsproblemet hanteras. I små team handlar spänningar om att individerna är olika 

engagerade i innovationen och lägger ned olika mycket tid i verksamheten (Dufays, 2017). 

Avslutningsvis menar Dufays (2017) att det är vanligt att samhällsentreprenörer som ingår i 

mindre team delar upp sin sysselsättning mellan samhällsverksamheten och en annan 

anställning. Spänningarna uppstår då om en person i teamet upplever att den får göra det mesta 

själv trots att de ska dela upp arbetet jämnt inom verksamheten (Dufays, 2017). 
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2.3 Skapa en hållbar verksamhet 

 

2.3.1 Lean-Start-Up 

Lean-start-up är ett nyare sätt att se på en affärsmodell. Den fokuserar på att experimentera 

istället för att först göra en plan och att lyssna på vad kunden behöver istället för att bygga 

affärsplanen baserad på gissningar om vad kunden behöver (Ries, 2011, s 81). En viktig aspekt 

av att bygga en framgångsrik affärsplan är att förstå och kunna förmedla värdet och fokusera 

mer på själva värdeskapandet snarare än att vinstmaximera (Ries, 2011, s. 85). Målet är att kapa 

kostnader och spill, snabba på verksamhetens entré på marknaden samt se till att produkterna 

är väl anpassade efter efterfrågan på marknaden (Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012, s. 460). 

Genom att testa idéer och laborera för att hitta bästa sätt att göra saker, istället för att direkt 

designa en slutgiltig modell tas en mer anpassad affärsmodell fram (Blank, 2013, s. 5). Att 

laborera och ta fram många olika prototyper för att testa på marknaden kan dock vara kostsamt 

för ett start-up (Heitmann, 2014, s. 3).  

 

Att planera affärsplanen innan entré på marknaden och sedan använda sig av den förutbestämda 

planen kan vara riskfyllt och resultera i väldigt mycket arbete om det visar sig att den inte 

överensstämmer med kundbehovet (Blank, 2013, s. 5). Därför ligger fokus på att lära sig av 

sina misstag och förbättra idén under tiden (Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012, s. 460). En 

nackdel med att testa hypoteser för att förbättra affärsplanen är att det lätt kan brista i 

neutraliteten (York & Danes, 2014, s. 28) och därmed inte överensstämma med marknadens 

behov. Det som menas med detta är att entreprenörer inte testar sina hypoteser på marknaden 

utan på personer de känner eller liknande, vilket inte ger ett objektivt resultat (York & Danes, 

2014, s. 28). Entreprenörer kan även tendera att överskatta sin kunskap eller bekräfta sina egna 

hypoteser med minsta lilla tecken från marknaden (York & Danes, 2014, s. 28). 

 

Historiskt sett har den entreprenöriella processen börjat med att skapa en affärsplan som 

beskriver ett problem och hur detta ska lösas (Blank, 2013, s. 4). Affärsplanen kompletteras 

även en likviditetsbudget och resultatbudget som förutser framtida intäkter och kostnader samt 

inkomster och utgifter, vilket ligger till grund för investeringsmöjligheter och utgör den 

framtida handlingsplanen (Mason & Stark, 2004, s. 243). Affärsplaner bygger på antaganden 

om framtiden som inte alltid stämmer och blir därför oftast slöseri med tid och ofta behöver 

affärsplanen ändras sedan den kommit ut på marknaden (Blank, 2013, s. 5). Lean-start-up 

fokuserar istället på att sammanställa olika hypoteser som sedan testas på marknaden för att 

bekräftas eller avvisas (Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012, s. 460). Författarna menar vidare att 

avvisade hypoteser sedan måste anpassas och testas igen för att motsvara marknadsbehovet.  

 

Lean-start-up är bättre kopplad till nutidens entreprenörskap och hur affärsplaner utvecklas 

idag. Studier visar att mer än hälften av start-ups misslyckas inom det tre första åren, då de 

oftast bygger på antaganden som sedan inte går att koppla till verkligheten samt att 

entreprenörer ofta är oerfarna och är begränsade i sin kunskap (Artinger & Powell, 2016, s. 

1048). Lean-start-up syftar till att ändra på detta genom att koppla affärsplanen till verkligheten 

i ett tidigt stadie och innebär att det uppstår mindre risk att misslyckas då verkligheten blir mer 

involverad och affärsplanen testas och anpassas.   
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2.3.2 Business model canvas 

 
Figur 3. Business model canvas 

Anpassad från Osterwalder & Pigneur (2010) 

 

Lean-start-up modellen använder sig av Osterwalder och Pigneurs (2010) modell, business 

model canvas (figur 3) som ett verktyg för att sammanställa affärsplanen. Business model 

canvas innefattar olika hypoteser inom de olika områden som är viktiga för ramverket 

(Osterwalder & Pigneur, 2010, s. 15). Författarna beskriver att detta sker genom att hypoteser 

sammanställs i en canvas där entreprenören får en bra översikt över vad som är huvudfokus och 

vilka aktiviteter och inkomstkällor som är viktiga. Osterwalder & Pigneur (2010, s. 15) menar 

även att dessa antaganden är enkla att byta ut under tiden som idéen testas och anpassas. Genom 

att använda sig av business model canvas blir det enklare att kommunicera en bra översikt av 

företagets kärnaktiviteter till alla inom företaget (Osterwalder & Pigneur, 2010, s. 50). Detta 

öppnar även ögonen för entreprenörer och illustrerar den ekonomiska sammansättningen av 

företaget (Osterwalder & Pigneur, 2010, s. 50) såväl som den klargör den aktuella affärsplanen 

(Osterwalder & Pigneur, 2010, s. 51). 

 

Genom att bygga en affärsplan på detta sätt blir det möjligt för entreprenörer att testa hypoteser, 

få feedback och sedan enkelt, utan att behöva skriva om hela affärsplanen, ändra och anpassa 

vissa delar för att motsvara förväntningar som framkommit från marknaden.  

 

2.3.3 Triple layer business model canvas 

Triple layer business model canvas är en utvecklad form av business model canvas som även 

tar hänsyn till samhälls- och miljömässiga aspekter av affärsplanen (Joyce & Paquin, 2016, s. 
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1474). Triple layer business model canvas ger möjligheten att utveckla en mer hållbar 

affärsplan, då den utökar business model canvas som är ekonomiskt grundad till att komplettera 

med två lager till; ett samhällsorienterat lager och ett miljöorienterat lager (Joyce & Paquin, 

2016, s. 1474). Den utvecklade modellen tillhandahåller både ett horisontellt- och ett vertikalt 

sammanhang som möjliggör analys av det ekonomiska, miljömässiga och sociala lagren var för 

sig, men även tillsammans (Joyce & Pacquin, 2016, s. 1482). Den ger möjlighet att plocka isär 

affärsmodellen för att kunna utveckla lagren individuellt i ett horisontellt sammanhang (Joyce 

& Paquin, 2016, s. 1482), men även kunna koppla samman lagren och visa på en helhet av alla 

tre lager i ett vertikalt sammanhang (Joyce & Paquin, 2016, s. 1482).  

 

De olika lagren innehåller hypoteser precis som Osterwalder och Pigneurs (2010) business 

model canvas, som är det ekonomiska lagret, skillnaden på lagren är att de är mer 

karaktäriserade av andra inriktningar (Joyce & Paquin, 2016, s. 1484; Lüdeke-Freund & 

Dembek, 2017, s. 1671; Bocken et al., 2017, s. 7). Det sociala lagret fokuserar på de sociala 

aspekterna medan det miljömässiga lagret fokuserar på miljöaspekterna av affärsplanen (Joyce 

& Paquin, 2016, s. 1477). Genom att använda sig av triple layer business model canvas kan alla 

delar fångas in och täckas av affärsplanen och ge en mer välutvecklad och hållbar affärsplan 

(Joyce & Paquin, 2016, s. 1484).  

 

När det gäller samhällsentreprenörer har de oftast en välutvecklad tanke och idé om den 

samhällsorienterade delen men ofta inte en särskilt väl genomtänkt ekonomisk del av 

affärsplanen (Underwood et al., 2012, s. xi). Genom att använda sig av triple layer business 

model canvas kan samhällsentreprenörer få en mer genomtänkt och heltäckande affärsplan som 

även, i större utsträckning, skulle vara både ekonomiskt hållbar och samhällsmässigt hållbar. 

Vi använder denna teori då vi, efter genomgång av litteraturen, uppfattat att 

samhällsentreprenörer ofta glömmer den ekonomiska biten men också att detta är en svårighet 

och ett hinder för dem. 

 

2.4 Tillväxt 

Många småföretag har problem med att skapa en stark tillväxt, men om dessa företag kunde ha 

tillgång till nödvändigt stöd och information skulle möjligheterna för tillväxt öka (Achtenhagen 

et al., 2017, s. 180; Shah et al., 2013, s. 2197). Vägen till tillväxt och de utmaningar som uppstår 

är olika för varje företag, men vikten av planering och förberedelse för tillväxt gäller för 

samtliga företag (Hess, 2012, s. 58; Shah et al., 2013, s. 2191). I en studie av Achtenhagen et 

al., (2017, s. 167) undersöktes 30 mindre entreprenöriella företag från södra Sverige, där viktiga 

aktiviteter som hade stort inflytande på företagens utveckling identifierades. De tre aktiviteter 

som identifierades som kärnaktiviteter för företagens tillväxt var; att kontinuerligt uppdatera 

affärsplanen efter kundbehovet, kontinuerligt uppdatera affärsplanen efter bransch- och 

konkurrensutveckling; samt att identifiera kundsegment och anpassa marknadsföringen och 

försäljningstekniker efter segmentet (Achtenhagen et al., 2017, s. 174–175).  

 

Att uppdatera affärsplanen efter kundbehovet innebär att företaget måste följa med i 

marknadens utveckling och anpassa sin affärsidé för att erbjuda en produkt eller tjänst som är 

anpassad efter vad marknaden efterfrågar (Achtenhagen et al., 2017, s. 174; Hess, 2012, s. 87). 

Denna aktivitet är till stor del experimentbaserad och feedback-driven och entreprenörer 

fokuserar på att tillfredsställa marknadsbehovet (Achtenhagen et al., 2017, s. 174). 
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Anpassningen kan innefatta att sänka priserna för att locka en bredare marknad eller bredda 

sortimentet som erbjuds (Hess, 2012, s. 87). Eftersom entreprenörer i uppstartsfasen ofta har 

bristande erfarenhet, har de ofta svårt att prioritera vilka aktiviteter som är viktigast och hur de 

ska fördela sin tid (Achtenhagen et al., 2017, s. 174; Penrose, 1955, s. 534). Det finns en tydlig 

koppling till lean-start-up i denna aktivitet, där det är viktigt att lyssna på kunder och att hela 

tiden anpassa affärsplanen efter marknadsbehovet. Detta är en genomgående aktivitet som är 

viktig i processen från idé till hållbar verksamhet. 

 

Den andra kärnaktiviteten som innefattade att anpassa affärsplanen efter bransch- och 

konkurrensutveckling är viktig för att positionera sitt företag på bästa sätt (Achtenhagen et al., 

2017, s. 174). Två svårigheter är att veta hur hantering av osäkerheten på marknaden ska gå till 

och att förutse hur konkurrenter kommer att agera i framtiden (Achtenhagen et al., 2017, s. 174; 

Lehmann, 2015, s. 20). Företag uttryckte även en rädsla för att stora aktörer skulle kopiera deras 

affärsidé och de upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om hur de kan skydda sin 

affärsplan (Achtenhagen et al., 2017, s. 174). En samhällsentreprenör behöver även komma 

över de svårigheter som ligger i att både analysera förändringar på marknaden och bland 

konkurrenter, eftersom detta kan ha stor påverkan på den egna verksamheten. 

 

Den tredje kärnaktiviteten innebär att identifiera kundsegment och anpassa marknadsföring och 

försäljningstekniker efter det valda kundsegmentet (Achtenhagen et al., 2017, s. 175; Shah et 

al., 2013, s. 2198). Företaget bör arbeta med att skapa acceptans hos kunder samt en innovativ 

och unik affärsidé som är attraktiv för det valda kundsegmentet (Achtenhagen et al., 2017, s. 

175; Hess, 2012, s. 83). Genom att kontinuerligt förbättra produkten eller tjänsten som erbjuds 

ökar lojaliteten hos kunderna och förutsättningar för tillväxt skapas (Hess, 2012, s. 83). Detta 

innefattar svårigheter som exempelvis tidsbrist samt att övertyga kunder att köpa företagets 

produkter eller använda deras tjänster (Achtenhagen et al., 2017, s.175). Ibland befinner sig 

företaget långt ifrån sin målgrupp ur en geografisk synvinkel vilket kan försvåra försäljningen 

och det lägger extra vikt på marknadsföring eller användning av andra försäljningskanaler 

(Achtenhagen et al., 2017, s. 175; Lehmann, 2015, s. 21). Marknadsföring och försäljning är 

viktigt på ett annat plan för de samhällsentreprenörer som är inriktade på arbete med utsatta 

grupper. De behöver istället använda marknadsföring för att locka finansiärer samt göra 

samhället medvetet om deras existens och arbete. 

 

I samma studie av Achtenhagen (2017, s. 175–177) identifieras även viktiga stödaktiviteter för 

processen som innefattar att; säkerställa finansieringsmöjligheter och utveckla en effektiv 

process gällande inbetalningar från kunder; skapa och utveckla nödvändig kompetens inom 

företaget vilket innefattar både anställda och ledningen; utveckla en tydlig och strukturerad 

process anpassad för att kunna utveckla företagets framtida tillväxt på ett effektivt sätt. Tidigare 

nämnda studier fokuserar på verksamheten för att förstå hur förutsättningar för tillväxt skapas, 

men för en komplett bild måste även drivkrafterna bakom verksamheten samt miljön de är 

verksamma i också tas i åtanke (Wiklund et al., 2009, s. 367). 

 

En strategimetod för tillväxt är organisk utveckling där företaget utvecklar sin egen förmåga 

vilket kan nås genom att mer kunskap och erfarenhet utforskas (McKelvie & Wiklund, 2010 s. 

273). Denna typ av tillväxt sker generellt genom att skapa nya produkter eller tjänster, bygga 

ett starkare varumärke, bygga en lojal kundbas samt skapa innovativa affärslösningar 

(Lehmann, 2015, s. 18–19). Genom organisk utveckling sprids investeringen ut över tid då 
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företaget växer och mindre direkt finansiering är nödvändig (Johnson et al., 2017, s. 340). 

Företaget är inte beroende av andra aktörer vilket gör att de kan växa i sin egen takt och behöver 

inte anpassa sina strategier efter någon annan samt att nödvändiga aktiviteter kan växa fram 

naturligt (Johnson et al., 2017, s. 340). En nackdel med organisk tillväxt är att det kan ta väldigt 

lång tid vilket gör att det blir kostsamt och riskfyllt, men om företaget anpassar sig på ett bra 

sätt och processen hanteras effektivt kan den långsamma tillväxten vara fördelaktigt för mindre 

företag (Johnson et al., 2017. s. 340). Alternativet till organisk tillväxt är sammanslagning, 

förvärv eller allianser vilket innebär att på olika sätt alliera sig med ett större och mer 

framgångsrikt företag vilket inte är fördelaktigt för små företag eftersom deras egna affärsidéer 

äventyras (Johnson et al., 2017, s. 339; Lehmann, 2015, s. 19). Studier visar att förvärv 

misslyckas mer än hälften av gångerna eftersom det skapar en stor finansiell börda och det är 

ofta komplicerat att ena de två företagen till en enhet (Lehmann, 2015, s. 19). 

 

Tillväxtprocessen blir lika viktig och hanteras på samma sätt för kommersiella och 

samhällsorienterade företag och blir betydande för vår studie då processen är i fokus. En viktig 

del i samhällsentreprenörers process är tillväxt och vi vill undersöka hur företagen hanterar 

detta samt hur de får hjälp från acceleratorn. Eftersom Achtenhagen (2017, s. 180) och Shah et 

al., (2013, s. 2197) uttrycker att mindre företag är i behov av stöd och utbildning i sin utveckling 

av företaget, kan detta kopplas till behovet av en accelerator.  Detta blir även viktigt vid 

undersökningen av effekten av en accelerators förmåga att vägleda start-ups i tillväxtfasen. 

Eftersom samhällsentreprenörer ofta driver mindre företag blir den mest relevanta 

tillväxtsmetoden organisk tillväxt då de behåller sin självständighet. Samhällsentreprenörer är 

ofta passionerade i deras samhällsorienterade arbete och de kan lätt tappa kontrollen över sin 

idé om de skulle alliera eller sälja sin idé till någon som inte delar deras vision och passion för 

samhällsändamålet. 

 

2.5 Värdeskapande 

Value creation theory härstammar från den neoklassiska nationalekonomin där värdet bestäms 

av utbytesvärde och fokus ligger på priset av en vara eller en tjänst (Windsor, 2017, s. 77). 

Grundprocessen inom entreprenörskap är värdeskapande, ett företag skapar värde för sina ägare 

och om inget värde skapas är sannolikheten för konkurs stor (Windsor, 2017, s. 80). Om ett 

företag inte skapar kundvärde så kommer utbudet inte vara efterfrågat och varan eller tjänsten 

genererar ingen försäljning (Windsor, 2017, s. 80). Ett fenomen som vuxit fram är corporate 

social responsibility (CSR) som är tänkt att kunna öka det upplevda värdet för kunden och 

därmed göra att kunden kan tänka sig att betala mer för en vara då värdet upplevs högre då 

samhällsnyttan adderas (Windsor, 2017, s. 81). Detta går även att koppla ihop med triple layer 

business model canvas där inte bara det ekonomiska värdet står i centrum utan även 

samhällsvärde och miljömässigt värde (Windsor, 2017, s. 83). Porter & Kramer (2011) pratar 

om att skapa shared value (delat värde) som innebär att företag genererar ett ekonomiskt värde 

samtidigt som samhällsvärde beaktas. Författarna menar att syftet med detta är att koppla ihop 

ekonomisk vinning med samhällsnytta.  

 

Tankarna kring att skapa delat värde är det samhällsentreprenörer syftar till samt kan beskriva 

bakgrunden till samhällsentreprenörskap och därför utgör detta en bra beskrivning av hur värde 

skapas och en ny syn på vad värde kan vara. Det finns incitament till att värde inte bara kan 

finna grund i en vara eller en tjänst som någon kan ta nytta av, utan också i att bidra till att 
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hjälpa personer som är mer utsatta eller liknande (Porter & Kramer., 2011).  Kommersiella 

entreprenörer fokuserar mer på arbete med CSR, både för att de måste och för att de vill, medan 

samhällsentreprenörer fokuserar på att skapa ett delat värde eftersom de arbetar med att skapa 

större samhällsnytta. 

 

2.6 Mäta samhällsnytta 

Austin et al., (2006, s. 3) menar att det är svårare att mäta värdet, även kallat samhällsnyttan, 

inom samhällsentreprenörskap än inom kommersiellt entreprenörskap där nytta mäts med hjälp 

av kvantifierbara medel såsom finansiella indikationer, marknadsandelar och kvalitet. När det 

kommer till samhällsentreprenörskap ligger svårigheten gällande mätbarheten i att det inte är 

kvantifierbara mått, värdet kan skifta mycket och vara temporära såväl som att inverkan på 

samhället kan vara svår att värdesätta (Austin et al., 2006, s. 3). 

 

Eftersom det finns stora svårigheter att mäta samhällsvärdet har Clark och Brennan (2012, s. 

24) tagit fram en modell, the proposed balance value matrix (figur 4). Författarnas modell syftar 

till att konceptualisera effekten och genom detta komma fram till ett samhällsvärde. Modellen 

har utvecklats för att täcka in fler dimensioner och därmed kunna mäta nytta på ett mer 

tillförlitligt sätt (Clark & Brennan., 2012, s. 24). I modellen som författarna presenterar kan det 

avläsas att output har ett begränsat värde och syftar till den produkt eller tjänst som 

samhällsentreprenörer erbjuder. Detta är ofta det monetära värdet (Clark & Brennan., 2012, s. 

24). Outcome syftar till det mervärde som produkten eller tjänsten skapar för kunden på kort 

sikt, medan impact syftar till det sammanställda värdet som skapas på lång sikt som inbringar 

olika samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga förbättringar (Clark & Brennan., 2012, s. 24). 

 

 

 
Figur 4. The proposed balance value matrix 

Anpassad från Clark & Brennan (2012, s. 26) 
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Denna teori om att mäta samhällsnytta anser vi har stor potential för att hjälpa oss i vårt arbete 

med denna studie. Som tidigare nämnts är ett hinder för samhällsentreprenörer att verifiera 

verksamheten och visa på värdet av varan eller tjänsten. Genom att beskriva output, outcome 

och impact kan samhällsentreprenörer visa på ett mer långvarigt värde och använda sig av detta 

i kommunikation med kunder och finansiärer. Modellen visar inte ett direkt värde som varan 

eller tjänsten har. Men den kan hjälpa till att beskriva vilka aspekter som är värdefulla och på 

vilket sätt.  

 

2.7 Sammanfattning 

 

 
Figur 5. Vår teorimodell 

 

För att skapa en tydligare bild av de teorier vi valt att grunda vår studie på samt ge en bild av 

hur de hänger ihop, har vi tagit fram en teorimodell (figur 5). Vår problemformulering handlar 

om hur samhällsentreprenörer påverkas av acceleratorer i processen från idé till hållbar 

verksamhet vilket inte inkluderar mognads- och nedgångsfasen. Därför kommer vårt fokus att 

ligga i de tidiga stadierna i företagslivscykeln eftersom de processer vi vill undersöka 

huvudsakligen är utveckling och tillväxt, men även till viss del stabilisering. Således handlar 

de teorier vi valt om företagens och ledningens agerande i de första stadierna i processen.  

 

Genom hela processen måste samhällsentreprenörer ta avgörande beslut där entreprenörerna 

löper stor risk att låta tidigare erfarenheter samt den egna passionen hindra ett objektivt och 

optimalt beslut. Samhällsentreprenörer är ofta väldigt passionerade i sin verksamhet och måste 

se till att samla tillräckligt med information och även ta in den informationen för att beslutet 

ska spegla marknaden. Insamlingen av information sker oftast på ett mer effektivt sätt om 
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verksamheten drivs av ett heterogent team och besluten som fattas är inte påverkade av 

begränsad rationalitet i samma utsträckning. Vi har tidigare beskrivit vikten av rätt 

sammansättning inom verksamheten och vilka positiva och negativa effekter teamet kan ha på 

verksamhetens framgång. 

 

Opportunity recognition utgör ingångsstadiet i processen där samhällsentreprenörer upptäcker 

ett samhällsproblem som de vill lösa.  Opportunity recognition är kopplat till entreprenörers 

egenskaper som blir extra viktiga då de är faktorer som definierar en samhällsentreprenör. När 

en möjlighet är upptäckt är nästa steg att bygga en affärsplan. En användbar strategi för detta 

är lean-start-up som bygger på hypotesframtagning där ett bra hjälpmedel för att sammanställa 

det olika hypoteserna är business model canvas. Med hjälp av business model canvas kan 

entreprenörer sammanställa sina hypoteser och de får även vägledning till vilka olika delarna 

av företaget som är viktiga att ha i åtanke. En utvecklad modell av detta är triple layer business 

model canvas som är relevant för just samhällsentreprenörer då denna vidgar perspektivet och 

innefattar ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga aspekter av företagsutvecklingen. Med 

alla aspekter involverade blir det enklare att bygga en samhällsentreprenöriell affärsplan, vilket 

inte är lika lätt med business model canvas som endas innefattar de ekonomiska aspekterna och 

passar bättre för kommersiellt entreprenörskap. 

 

För att sedan skapa tillväxt i företaget har vi, med hjälp av litteraturen, hittat olika aktiviteter 

som är viktiga att tillämpa samt strategier som kan appliceras. De aktiviteter som vi identifierat 

innefattar anpassning efter marknadens efterfrågan, anpassning till konkurrenter och 

anpassning av marknadsföring mot kundsegment. Även stödaktiviteter nämns och dessa går att 

sammankoppla med de hinder och svårigheter som vi identifierade i föregående kapitel, där 

mycket handlar om att hitta finansieringsmöjligheter samt utveckla nödvändiga kompetenser 

inom företaget. Den strategi för tillväxt som vi anser bäst tillämplig för mindre företag och i 

synnerhet samhällsorienterade företag är organisk tillväxt där företaget växer i en takt som 

passar företagets erfarenheter och finansiella medel. Detta är även i enlighet med lean-start-up 

där utvecklingen sker över tid och beror mycket på feedback och marknadsbehov.  

 

Värdeskapande är grunden för allt entreprenörskap där vikten av att kunna skapa värde blir 

avgörande för företagets fortlevnad. Således strävar entreprenörer konstant efter att kunna 

skapa värde för både kunder och andra intressenter. För samhällsentreprenörer handlar det om 

att skapa värde som inte bara når kunden, men också samhället i stort. En viktig del för 

samhällsentreprenörer är att kunna mäta värdet för sina produkter och tjänster. Detta är 

komplicerat då det inte bara handlar om ett ekonomiskt värde utan innefattar samhället i stort. 

Att kunna förmedla hur stort värde deras verksamhet faktiskt genererar blir viktigt dels för 

finansieringsmöjligheter men också för att kunna prissätta på ett sätt som blir hållbart i längden.  
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3. Metod 
 

Detta område handlar om hur denna studie ska genomföras. Vi börjar med att beskriva och 

motivera de ställningstaganden som ligger till grund för vår studie. Vår forskningsstrategi och 

forskningsdesign beskrivs för att ge en tydlig bild av vilka faktorer som ligger bakom vår studie 

samt hur denna studie kommer utföras. Vidare beskriver vi hur vi kommer utföra datainsamling, 

hur litteratursökningen genomförs samt vilka kriterier vi har för att säkra en hög kvalitet på 

kommande empiri och analys. 

 
 

3.1 Forskningsstrategi 

 

3.1.1 Forskningsparadigm 

När det handlar om världsbild finns det två huvudsakliga paradigm som ligger till grund för 

vetenskapliga undersökningar; positivism och interpretivism som är varandras motsatser 

(Mackenzie & Knipe, 2006, s.3). 

 

Positivism grundar sig i en världsbild som är självständig och utgångspunkten i forskningen är 

empiriskt grundad genom observation och experiment (Mackenzie & Knipe, 2006, s.3). 

Forskningen är logisk, matematisk och objektiv, därmed påverkas den inte av människan 

(Mackenzie & Knipe, 2006, s. 3). Positivismen bygger på ett naturvetenskapligt forskningsideal 

och vill förklara, förenkla och avbilda den faktiska världsbilden genom att mäta och jämföra 

fakta (McGregor & Murnane, 2010, s. 421). Den kritik som finns mot positivismen är 

exempelvis svårigheten att separera människan från omgivningen den lever i samtidigt som det 

är svårt för en person att se saker objektivt då människor ofta påverkas av sina egna erfarenheter 

och åsikter (Ryan, 2015, s. 421). Det är svårt att ta fram ett objektivt och välstrukturerat resultat 

då det ibland ignorerar viktiga aspekter (Ryan, 2015, s. 421).  

 

Interpretivism som är en motsats till positivism grundar sig i att världsbilden inte går att skilja 

från människan, den bygger på ett socialvetenskapligt forskningsideal och vill skapa förståelse, 

problematisering och tolkning av olika sociala fenomen (Mackenzie & Knipe, 2006, s. 3). 

Interpretivismen är subjektiv och utgår ifrån att forskning ses på olika sätt av olika människor 

(Thanh & Thanh, 2015, s. 25). Författarna anser att detta beror på att den är svår att generalisera 

då den inte är svart eller vit utan vi tolkar och förstår beteenden och information på olika sätt.  

 

Kvalitativa undersökningar grundar sig oftast på en interpretivistisk inriktning där målet är att 

tolka och förstå information snarare än att plocka fram empiriska data som går att mäta och 

jämföra, vilket mer stämmer överens med kvantitativa undersökningar (Mackenzie & Knipe, 

2006, s. 5; McGregor & Murnane, 2010, s. 421). Vårt arbete kommer vara mest influerad av 

det interpretivistiska synsättet då vi kommer att ha en kvalitativ undersökningsmetod som syftar 

till att tolka och försöka förstå hur processer och effekter uppkommer och fungerar. Den data 

vi samlar in kommer vara svår att kvantifiera och mäta på ett kvantitativt sätt utan kommer att 

behöva tolkas och därmed vara en spegling av hur vi uppfattar resultatet, vilket stämmer 

överens med en kvalitativ undersökningsmetod.  



 

 

 

 

 

 

22 

3.1.2 Ontologi 

Ontologi handlar om hur författaren ser på verkligheten och hur verkligheten fungerar 

(Scotland, 2012, s. 9). Vad gäller verklighetssynen kan denna antingen ses genom ett 

positivistiskt- eller interpretivistiskt synsätt. Positivismen innebär att verkligheten är objektiv 

och separerad från forskaren (Scotland, 2012, s. 10) medan interpretivismen innebär att den 

sociala verkligheten är subjektiv och socialt konstruerad (Tuli, 2010, s. 101; Scotland, 2012, s. 

11). Med en interpretivistisk verklighetssyn kan det existera lika många syner på verkligheten 

som människor, då alla ser verkligheten på olika sätt (Tuli, 2010, s. 101). När det kommer till 

verklighetssyn kommer vårt arbete att influeras både av positivism och interpretivism. Detta 

eftersom vi, i så stor utsträckning som möjligt, vill försöka vara objektiva i vårt arbete samtidigt 

som vi vet att det hela inte kommer att bli fullständigt objektivt då detta är svårt att åstadkomma. 

Resultatet kommer att spegla olika människors syn på verkligheten och därmed kommer det 

inte att vara helt separerat och objektivt.  

 

3.1.3 Epistemologi 

Kunskapssyn handlar om vad en människa identifierar som giltig kunskap (Tuli, 2010, s. 99). 

Positivistisk kunskapssyn menar att endast kunskap som går att mäta och jämföra är giltig 

kunskap som är applicerbar, kunskap är därmed objektivt och självständigt i relation till 

forskaren (Tuli, 2010, s. 99; Scotland, 2012, s. 10). Interpretivistisk kunskapssyn syftar till att 

tolka kunskapen utifrån egna erfarenheter och synsätt, syftet är att minimera avståndet mellan 

forskaren och forskningsfrågan (Tuli, 2010, s. 100). Denna studie stämmer mer överens med 

den interpretivistiska kunskapssynen eftersom vi kommer tolka den data vi samlar in och ser 

inte kunskap som något helt objektivt. Vi kommer att försöka vara så objektiva i vår tolkning 

som möjligt, men vi inser att vi kommer influeras av interpretivism i och med att forskningen 

inte kommer att vara helt separerad från oss själva. Vi kommer att tolka vår data efter våra egna 

erfarenheter och synvinklar då en kvalitativ studie kommer att genomföras vilket resulterar i att 

den kommer vara svår att mäta och jämföra helt objektivt. 

 

3.1.4 Angreppssätt 

Ett deduktivt angreppssätt utgår ifrån att bevisa teorier där utgångspunkten är teorier och valet 

av de teorier som passar problemformuleringen samt syftet med studien (Yom, 2015, s. 620). 

Först tas hypoteser fram som sedan testas och analyseras med hjälp av statistiska analysmetoder 

(McGregor & Murnane, 2010, s. 426). En svaghet med detta angreppssätt blir att den bygger 

på bestämda teorier som sedan testas på ett visst urval (Yom, 2015, s. 622).   

 

Det induktiva angreppssättet utgår ifrån att upptäcka nya teorier där första steget är att definiera 

en frågeställning som sedan testas och antingen stärks eller förkastas (Gehman et al., 2018, s. 

287). Istället för att skapa hypoteser används en frågeställning och sedan datainsamling för att 

generera en teori utifrån (Ormerod, 2010, s. 1210). En negativ faktor som finns med den 

induktiva processen är att det kan bli svårt att generalisera teorin eftersom den baserar sig på 

ett mindre stickprov och är framtaget av forskare som är påverkade av egna värderingar (Collis 

& Hussey, 2009, s. 8). 

 

Varken deduktivt eller induktivt angreppssätt passar bra med hur vi kommer att genomföra vår 

studie utan vi kommer istället använda oss av ett abduktivt angreppssätt (figur 6). Abduktion är 
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en induktiv studie med deduktiva inslag, där forskaren kopplar samman teori med den egna 

insamlade datan för att komplettera tidigare teorier (Gehman et al., 2018, s. 297; Råholm, 2010, 

s. 261). Detta beskriver hur vår studie kommer att utformas eftersom vi har tagit fram tidigare 

teorier och vidare kommer vi ta fram egna empiriska data för att utveckla teorierna och ge dem 

en rikligare beskrivning. 

 

 
Figur 6. Illustration av abduktivt angreppssätt 

 

3.1.5 Förförståelse 

Som författare har vi båda tidigare erfarenheter och kunskaper som kommer influera denna 

studie. Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter och kunskaper kommer påverka oss i 

vår forskning, men vårt mål är att göra denna studie så objektiv som möjligt. Vi har båda 

studerat entreprenörskap och affärsutveckling under vår studietid vid Umeå Universitet. Även 

erfarenhet av entreprenörskapsutbildning på gymnasienivå finns bland våra tidigare 

erfarenheter. Detta gör att vi har god insyn i vad entreprenörskap handlar om. Det som blir nytt 

för oss i och med denna studie är grundligare förståelse för processen samt de olika hinder och 

svårigheter som finns för samhällsentreprenörer.  

 

3.2 Forskningsdesign 

 

3.2.1 Kvalitativ studie 

Vi har tidigare identifierat och motiverat de paradigm som vi antar i denna studie och med dessa 

i åtanke är en kvalitativ studie den forskningsansats som passar bäst. En kvalitativ studie 

handlar, i motsats till kvantitativ studie, om ord istället för siffror (McGregor & Murnane, 2010, 

s. 421). Kvalitativ forskning är svårare än kvantitativ forskning att definiera då kvalitativa 

studier undersöker vad, varför och hur istället för de kvantitativa undersökningarna som söker 

svar på hur många och hur mycket (Keegan, 2009, s. 11; Berg, 2001, s. 3). Fokuset i kvalitativ 

forskning är således betydelse och djup istället för mätning (Keegan, 2009, s. 11; Berg, 2001, 

s. 2). En kvalitativ metod innefattar oftast ett mindre antal respondenter som representerar en 
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population i jämförelse med kvantitativ forskning som innefattar ett stort antal respondenter 

som är uttagna utifrån ett specifikt urval (Keegan, 2009, s. 12). Interaktion mellan forskare och 

respondent är spontan, dynamisk och informell (Keegan, 2009, s. 12). Processen för kvalitativ 

forskning tar längre tid än kvantitativ forskning och kan inte analyseras med hjälp av 

dataprogram utan måste tolkas (Berg, 2001, s. 2). Målet med kvalitativa studier är att förstå 

människor och tolkningen utgör en viktig del av forskningen (Keegan, 2009, s. 13). 

 

Kvantitativ forskning mäter en andel av en grupp individer som tycker och agerar på ett visst 

sätt, exempelvis har ett visst köpbeteende eller har en viss åsikt (Keegan, 2009, s. 11). Målet 

med kvantitativ forskning är att fånga upp statistik som gör det möjligt att urskilja olika 

kategorier eller grupper (Keegan, 2009, s. 11). Kvantitativ forskning fokuserar på numeriska 

mått som anger hur många eller hur mycket (Berg, 2001, s. 3). Denna typ av forskning är ofta 

mer respekterad vilket beror på att forskningen är kopplad till precision och siffror (Berg, 2001, 

s. 2). En kvantitativ undersökning innefattar ofta standardiserade frågor och alla respondenter 

svarar, individuellt och självständigt, på samma frågor (Keegan, 2009, s. 12). Denna typ av data 

kräver en komplex analys, men resultaten blir tydliga, mätbara och lätt att applicera på andra 

grupper (Keegan, 2009, s. 12). 

 

3.2.2 Fallstudier 

Eisenhardt (1989) har tagit fram en metod för att bygga teorier från fallstudier. Metoden 

stämmer överens med ett abduktivt angreppssätt och resulterar i teorier som är trovärdiga och 

överförbara (Eisenhardt, 1989, s. 532). Med denna metod ses varje fall som en självständig 

undersökning och forskaren arbetar för att koppla samman fallen tills en teori är formad 

(Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 25). Processen startar med att forskaren tar fram nya teorier 

från fall med induktiv ansats för att sedan gå över till att använda deduktiv ansats och testa 

denna nya teori mot data som samlats in från fallen (Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 25). Att 

utföra en fallstudie passar väl ihop med de abduktiva angreppssätt som vår studie grundar sig i 

och blir därför en aktuell metod. 

 

Första steget i metoden är att identifiera problemformuleringen och hitta ett forskningsgap 

(Eisenhardt, 1989, s. 536; Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 26; Wilson & Vlosky, 1997, s. 60). 

Problemformuleringen bygger dels på redan existerande teorier men ämnar utveckla dessa till 

en ny teori (Eisenhardt, 1989, s. 536). Nästa steg i processen handlar om att välja de fall som 

ska studeras, att välja rätt respondenter är viktigt för att få en population som stämmer överens 

med det som ska studeras (Eisenhardt, 1989, s. 537; Wilson & Vlosky, 1997, s. 60). Urvalet 

bör varken vara slumpmässiga eller stratifierade utan bör vara lämpade för att tillföra teoretiskt 

inflytande (Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 27; Wilson & Vlosky, 1997, s. 60).  

 

Nästa steg innefattar insamling av data, när det kommer till fallstudier kan antingen kvalitativ 

insamling, kvantitativ insamling eller en blandning av båda användas (Eisenhardt, 1989, s. 538; 

Wilson & Vlosky, 1997, s. 60). Kvalitativ insamling av data kan innefatta exempelvis intervjuer 

och observationer (Eisenhardt, 1989, s. 537) medan kvantitativa insamlingsmetoder kan vara 

enkäter och matematiska modeller (Williams, 2007, s. 66). Intervjuer är den insamlingsmetod 

som oftast används inom fallstudier, då det är ett mycket effektivt sätt att samla in innehållsrika 

empiriska data (Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 28). När data är insamlat börjar analysen dels 

av varje fall för sig, men även för att hitta mönster mellan de olika fallen och jämföra om det 
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finns likheter dem emellan (Eisenhardt, 1989, s. 540; Pedersen et al., 2016, s. 633; Mayring, 

2000, s. 2). Vid användning av flera fall ökar även generaliserbarheten markant (Eisenhardt & 

Graebner, 2007, s. 27) och om det finns en gemensam förklaring för samtliga fall kan en teori 

utvecklas (Yin, 1981, s. 63). 

 

Efter datainsamling och dataanalys kan framtagandet av en teori starta, dels genom att definiera 

resultatet i detalj men också genom att, med hjälp av data validera teorier som uppkommer 

(Eisenhardt, 1989, s. 541; Yin, 1981, s. 63). Med hjälp av tidigare forskning och de teorier som 

samlats in i början av studien kan den nya datan jämföras och genom detta utvecklas gamla 

teorier eller kompletteras med hjälp av den nya datan (Eisenhardt, 1989, s. 544). De delar som 

skiljer sig från varandra, liknar varandra samt vilka delar som tillkommer från nya data utskiljs 

(Eisenhardt, 1989, s. 544; Ivey, 2012, s. 319). En svårighet med denna metod är att resultatet 

kan tolkas olika av olika människor och därmed kan samma data bygga olika nya teorier vilket 

kan leda till ifrågasättanden (Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 29). Det som blir extra viktigt är 

därmed att alla delar är väl underbyggda och kopplade till tidigare forskning såväl som att varje 

del är uppdelad och förklarad samt försvaras med tydliga argument (Eisenhardt & Graebner, 

2007, s. 29; Yin, 1981, s. 64). 

 

3.2.3 Fallpresentation - Coompanion Nord 

Det fall som vi valt att studera är samhällsentreprenörer som tar hjälp av Sveriges ledande 

samhällsaccelerator Coompanion, som startar och utvecklar majoriteten av Sveriges 

samhällsorienterade företag (Svensk Kooperation, u.å.). Coompanion finns på 25 platser i 

landet och har ett kontor i Umeå som ingår i Coompanion Nord (Coompanion Nord, u.å.) vilket 

är det som vi kommer att utgå ifrån.  

 

Coompanion Nord erbjuder avgiftsfri rådgivning till samhällsentreprenörer, det kan exempelvis 

handla om idégenerering, finansieringsalternativ eller juridisk hjälp (E. Mattsson, personlig 

kommunikation, Mars 13, 2019). De erbjuder både rådgivning för nystartade företag och 

verksamhetsutveckling vilket innebär att de är med långt i processen. Handledningen som 

Coompanion Nord erbjuder innehåller dels Social Business Board i idéfasen som innebär att 

samhällsentreprenörerna får presentera sin idé för en panel med företagsfrämjande aktörer så 

som Almi, Uminova Holding, Convoy och Umeå Universitet Handelshögskolan. Coompanion 

Nord anordnar även Social Innovation i Norr, vilket är en konferens där samhällsentreprenörer 

får utbyta erfarenheter och får ny kunskap. Vidare har Coompanion Nord löpande 

kunskapsseminarier och workshops där samhällsentreprenörerna kan nätverka med andra som 

också arbetar med samhällsentreprenörskap. En svårighet som Coompanion Nord kan hjälpa 

samhällsentreprenörer med är att inkludera affärsnytta, som innefattar de ekonomiska delarna, 

med samhällsnyttan då de identifierat att det annars är vanligt att samhällsentreprenörer 

fokuserar på sitt värdeerbjudande men inte kopplar detta till marknaden och verksamheten. (E. 

Mattsson, personlig kommunikation, Mars 13, 2019) 

 

De fall som kommer att undersökas innefattar flera grupper av samhällsentreprenörer som är 

anslutna till Coompanion Nord. Detta överensstämmer med vår problemformulering och gör 

det möjligt för oss att genomföra vår studie kopplat till verkligheten och samhällsentreprenörer 

som befinner sig i olika stadier av sin utveckling. Fallstudier resulterar i teorier som har hög 
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trovärdighet och generaliserbarhet (Eisenhardt, 1989, s. 532) och således hoppas vi att datan vi 

samlar in resulterar i teorier som kan generaliseras till många fler acceleratorer.  

 

3.3 Undersökningsmetod 

 

3.3.1 Datainsamlingsmetod 

Enskilda intervjuer är den vanligaste metoden för insamling av data i kvalitativa studier 

(Lambert & Loiselle, 2007, s. 229). Orsaken till varför forskare väljer att ha intervjuer är att det 

möjliggör att samla in detaljerad och djupgående data om respondenternas tankar, attityder och 

kunskap om det som undersöks (Lambert & Loiselle, 2007, s. 229; Britten, 1995, s. 252). 

Intervjuer möjliggör även för respondenterna att inte bara ge ett direkt svar på frågan utan också 

visa deras känslor kring ämnet, vilket ger en mer djupgående beskrivning (Ivey, 2012, s. 319). 

Problem med denna metod är att den data som samlas in påverkas av den individ som utför 

intervjun genom att individen kan, trots en önskan att vara neutral, vrida intervjun efter sina 

egna perspektiv och fördomar (Lambert & Loiselle, 2007, s. 229).  

 

Vad gäller intervjuer som datainsamlingsmetod finns det tre fundamentala strukturer som en 

intervju kan följa; strukturerade, semi-strukturer och ostrukturerade (Gill et al., 2008, s. 291; 

DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006, s.314; Britten, 1995, s. 251). Strukturerade intervjuer 

innebär frågeformulär som besvaras muntligt, det förekommer inga följdfrågor och intervjun är 

väldigt strukturerad (Britten, 1995, s. 251). Ostrukturerade intervjuer är därmed motsatsen till 

strukturerade intervjuer och kan börja med en förutbestämd fråga som sedan bygger vidare med 

följdfrågor som uppkommer utifrån vad respondenten svarar (Gill et al., 2008, s. 291). Semi-

strukturerade intervjuer bygger på nyckelfrågor som både kan variera i ordningsföljd samt att 

följdfrågor kan läggas till beroende på samtalet (Britten, 1995, s. 251; Gill et al., 2008, s. 291; 

DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006, s. 315).  

 

En vanlig metod för semi-strukturerade intervjuer är fokusgrupper, där ett valt ämne diskuteras 

och forskaren fungerar som en moderator genom intervjun (Gill et al., 2008, s. 293; Ivey, 2012, 

s. 319; Tursunovic, 2002, s. 67). Gill et al., (2008, s. 293) menar att forskarens roll blir att guida 

samtalet utefter de förutbestämda intervjufrågor som tagits fram. När det gäller storleken på 

fokusgruppen är det enligt författarna bättre att ha en större grupp för att dels få fler perspektiv 

och en bättre diskussion men också då en del personer tenderar att inte tillföra tillräckligt till 

diskussionen (Gill et al., 2008, s. 293). Den optimala storleken på en grupp tros vara mellan 6–

8 respondenter men det fungerar även bra med 3 såväl som 14 respondenter (Gill et al., 2008, 

s. 293). Målet med fokusgrupper är att en diskussion ska skapas mellan de olika respondenterna, 

snarare än mellan moderatorn och respondenterna och eftersom forskaren är mindre involverad 

i fokusgruppsintervjuer ökar objektiviteten (Qu & Dumay, 2011, s. 243; Tursunovic, 2002, s. 

67; DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006, s. 315).  

 

I denna studie kommer intervjuer att ske i fokusgrupp vilken gör det möjligt för oss att 

förhoppningsvis få mer nyanserade data eftersom respondenterna kan starta en diskussion 

utifrån de frågor vi ställer. Målet med fokusgruppen är att samla in interaktiva data som kommer 

från diskussionen som skapas mellan respondenterna (Lambert & Loiselle, 2007, s. 229). 

Diskussionen kommer från att respondenterna reagerar på varandras svar, ifrågasätter varandra 
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eller påminns om något utifrån en annan respondents svar (Lambert & Loiselle, 2007, s. 229). 

Datan som samlas in från en fokusgrupp beror till hög grad av sammansättningen av gruppen 

och hur de reagerar på varandra (Lambert & Loiselle, 2007, s. 229).  

 

Var intervjuerna hålls är en annan viktig faktor och de bör hållas på en plats som är tillgänglig, 

bekväm och fri från distraktioner (Gill et al., 2008, s. 294). Samtidigt menar Gill et al., (2008, 

s. 294) att platsen inte bör vara för privat eller för formell då respondenterna antingen kan 

komma att känna sig för bekväma eller för obekväma. Vi har valt att hålla intervjuerna i ett 

grupprum på Umeå Universitet då vi tänker att detta kommer ge en känsla av att det är en mer 

objektiv studie och inte kopplar samman studien med Coompanion Nord. Med tanke på att 

många frågor handlar om Coompanion Nord kan detta tolkas som att studien görs för deras 

räkning. Genom att hålla intervjuerna på Umeå Universitet hoppas vi kunna minska denna 

koppling och förtydliga för respondenterna att den direkta kopplingen inte finns.  

 

För att registrera data från våra intervjuer i fokusgrupp kommer vi använda oss av 

transkribering. Transkribering innebär att ett samtal omvandlas till text och är nödvändigt för 

att hantera organisering av insamlat data eftersom ett samtal inte går att undersöka, kopiera eller 

analysera (Mero-Jaffe, 2011, s. 232). En svårighet med fokusgruppsintervjuer är att 

transkriberingen blir mer komplex och tidskrävande då det blir svårare för forskarna att avgör 

vem som säger vad, det kan därför vara bra att ta anteckningar under intervjuerna för att 

förenkla transkriberingen (Gill et al., 2008, s. 294; Tursunovic, 2002, s. 71). Vår transkribering 

kommer ske genom ljudinspelning med stöd av numrering av respondenter. Anledningen till 

att vi väljer att numrera respondenterna är för att kunna erbjuda anonymitet, men även för att 

underlätta transkriberingen då det blir lättare för oss att identifiera vem som säger vad utan att 

behöva namnge individen. 

 

Hollander (2004) anger olika kontext som kan uppstå i en fokusgrupp beroende på 

associationer, status, konversationer och relationer. De kontexter som vi behöver vara mest 

medvetna om under vår fokusgrupp och som har potential till att påverka vår data är relationer 

och konversationer. Om respondenterna känner varandra sedan tidigare är de mer benägna att 

känna sig bekväma i situationen och prata mer fritt (Hollander, 2004, s. 621) och eftersom våra 

respondenter genomgår samma program hos Coompanion Nord kommer de mest troligt redan 

ha någon form av relation till varandra. Kontexten påverkas även av konversationen genom att 

den respondent som startar konversationen sätter sin prägel på hur den kommer att fortsätta, om 

gruppen är dominerad av ett kön tenderar kontexten att speglas av det (Hollander, 2004, s. 620). 

 

3.3.2 Urval 

När det kommer till kvalitativ forskning finns det en svårighet avseende hur urvalet genomförs 

(Bagnasco et al., 2014, s. e6). För att uppnå den fakta som krävs är målinriktat urval en bra 

utgångspunkt vad gäller fokusgrupper (Bagnasco et al., 2014, s. e6). Målinriktat urval innebär 

att respondenterna väljs ut för att passa det mål som forskningsfrågan behandlar (Bagnasco et 

al., 2014, s. e6; Coyne, 1997, s. 624) samt att respondenterna kan ge rikligt med information 

gällande de fall som ska studeras, för att uppnå syftet med studien (Coyne, 1997, s. 624). 

 

I vår studie kommer vi göra ett målinriktat urval då vi kommer att intervjua specifika 

entreprenörer som är anslutna till Coompanion Nord. Vi riktar därmed in oss på en specifik 
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grupp av personer. Dessa är de personer som krävs för att få den meningsfulla information som 

behövs för att nå målet med studien och svara på studiens syfte. 

 

3.3.3 Analysmetod 

Inom kvalitativ forskning finns olika sätt att analysera data (Mayring, 2000, s. 2), samtliga med 

målet att dra empiriska slutsatser utifrån utvärdering och kategorisering av data (Yin, 2009, s. 

126). Genom att strukturera och kategorisera kvalitativa data såsom transkriberingar, 

observationer eller anteckningar från intervjuer efter teman (Pedersen et al., 2016, s. 633; 

Mayring, 2000, s. 2) kan återkommande material upptäckas, mönster visualiseras och slutsatser 

dras (Pedersen et al., 2016, s. 633). Mönster kan sedan matchas för att möjliggöra en jämförelse 

mellan mönstren i datan med mönster från den teoretiska basen (Yin, 2009, s. 136). Vår 

undersökning innefattar olika aspekter av hur en accelerator påverkar en samhällsentreprenör 

och de olika aspekterna undersöks på olika sätt. Matchningen av mönster sker övergripande av 

alla aspekter, men även för varje aspekt individuellt (Yin, 2009, s. 137) och detta stämmer 

överens med vår analysmetod för detta arbete. 

 

När syftet med studien är att skapa en ny teori, kan en ny modell eller teori skapas genom att 

systematiskt strukturera och kategorisera data (Elo & Kygnäs, 2008, s. 108; Graneheim et al., 

2017, s. 30). Analysen delas in i tre stadier och är desamma för både induktiv och deduktiv 

studie; förberedelse, organisering och sammanställning av resultat (Elo & Kygnäs, 2008, s. 

109). Det finns inga riktiga regler för hur analysen av data ska genomföras utan det varierar lite 

beroende på syftet med studien samt den data som samlats in, det viktiga är att finna ett mönster 

som går att förstå och sammanställa till en modell (Elo & Kygnäs, 2008, s. 109). Det deduktiva 

sättet att analysera data handlar om att hitta kategorier eller teman i redan existerande modeller 

och försöka finna likheter i den nya datan som samlats in och genom detta stärka att den tidigare 

forskningen stämmer (Graneheim et al., 2017, s. 30).  

 

Eftersom vår studie bygger på ett abduktivt angreppssätt kommer analysen att utgå både från 

en induktiv och deduktiv metod. Dels kommer vi försöka validera den teorimodell som 

framställts från tidigare forskning, men även ta fram nya kategorier och teman för att kunna 

komplettera den tidigare teorimodellen med nya insikter från datainsamlingen. Från vår analys 

kommer vi förhoppningsvis kunna sammanställa en ny teorimodell som både inkluderar 

tidigare forskning och ny information från den data som vi samlat in.  

 

3.3.4 Intervjuguide 

Att konstruera intervjufrågor är en komplex process eftersom det inte finns en mall som 

fungerar för alla typer av intervjuer utan frågorna måste vara anpassade till varje specifik studie 

och dess syfte, respondenter samt intervjumetod (Qu & Dumay, 2011, s. 248). Syftet med 

studien påverkar vilka frågor som ställs och vad forskaren vet sedan tidigare påverkar hur 

frågorna ställs (Leech, 2002, s. 665; Pedersen et al., 2016, s. 631). Vi kommer utföra 

semistrukturerade intervjuer i fokusgrupp som är den vanligaste intervjumetoden i kvalitativ 

forskning och innebär att frågor ställs utifrån en intervjuguide (Qu & Dumay, 2011, s. 246). 

Frågorna i intervjuguiden tas fram utifrån de teman som studien behandlar för att se till att 

intervjun innefattar de ämnen och problem som forskaren vill utreda (Qu & Dumay, 2011, s. 

246). 
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Första frågan är oftast en introduktionsfråga (Pedersen et al., 2016, s. 631; Qu & Dumay, 2011, 

s. 250) som Spradley (1979) benämner som en grand-tourfråga. Att börja med denna typ av 

fråga uppmuntrar respondenten att börja prata och får dem att känna sig mer bekväma (Leech, 

2002, s. 667). Vår första fråga i intervjuguiden (bilaga 1) är en introduktionsfråga där 

respondenterna får beskriva sina verksamheter. De följande frågorna är ämnade att strukturera 

upp intervjun och kan vara undersökande, direkt- eller indirekt, tolkande eller ämnad för att 

respondenten ska specificera något (Pedersen et al., 2016, s. 631). Frågorna bör inte vara 

ledande eller multipla eftersom det sänker kvaliteten och objektiviteten på den data som samlas 

in (Westby et al., 2003, s. 16). Frågor som endast kräver ett ord som svar, exempelvis ja- och 

nej-frågor, tenderar att sätta stopp för diskussionen och bör därför undvikas (Qu & Dumay, 

2011, s. 248). I framtagandet av våra intervjufrågor har vi haft detta i åtanke och vi har försökt 

att inte använda frågor som går att svara ja eller nej på utan vi har konstruerat frågor som 

uppmuntrar till diskussion mellan respondenterna. Frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) är 

baserade på den teoretiska bas vi tidigare presenterat samt till vårt syfte. Således handlar 

frågorna om hur respondenterna upplever resultatet av Coompanion Nords arbete samt hur 

deras verksamhet har påverkats. Frågorna är utformade så att de uppmuntrar till diskussion och 

är formulerade för att svara på de teman som är aktuella för vår frågeställning; samhällsnytta, 

hinder, kompetens, nätverk, affärsmodell samt processen. 

 

Den som leder intervjun, moderatorn, spelar även en viktig roll för hur väl intervjun genomförs 

samt den data som samlas in (Qu & Dumay, 2011, s. 248). Moderatorn bör ge ett professionellt 

intryck och visa sig kompetent om området, dock inte verka mer kompetent än respondenterna, 

samt få respondenterna att känna sig bekväma (Leech, 2002, s. 665). Moderatorn bär ansvaret 

för att diskussionen flyter på och bör undvika frågor som inte uppmuntrar till diskussion (Qu & 

Dumay, 2011, s. 248). Handlingar som sätter stopp för en diskussion är exempelvis att avbryta 

respondenten i ett svar eller en berättelse eller att ställa otydliga- eller obegripliga frågor (Qu 

& Dumay, 2011, s. 248). Om moderatorn upplever att svarsfördelningen mellan respondenter 

hamnar ur balans kan en mindre styrning vara nödvändig för att se till att data som samlas in 

kommer från samtliga respondenter och inte domineras av en enskild person (Pedersen et al., 

2016, s. 633). Frågorna i vår fokusgrupp kommer ställas av en av oss för att frågorna ska ställas 

på samma sätt och minska risken för förvirring. Vi kommer även att hålla oss neutrala och inte 

avbryta under intervjun för att diskussionerna mellan respondenterna kan hållas ostörda. 

 

3.4 Litteratursökning 

Litteratursökning är en viktig del i all typ av forskning och resulterar ofta i att forskningsgap 

upptäcks (vom Brocke et al., 2015, s. 206). Litteraturen utgör grunden och ramverket för studier 

och utgör även grunden för utveckling av nya teorier (vom Brocke et al., 2015, s. 206; Levy & 

Ellis, 2006, s. 182). Kvaliteten på litteratursökningen speglar den kvalitet som studien får i 

slutändan eftersom forskaren måste ha kunskap om vad som gjorts tidigare för att studien ska 

tillföra något nytt (Boote & Beile, 2005, s. 3). 

 

Att identifiera de sökord som resulterar i användbar litteratur är en utmaning vid 

litteratursökning från databaser (Levy & Ellis, 2006, s. 190). De sökord som legat till grund för 

vår litteratursökning innefattar bland annat entrepreneurship, social entrepreneurship, 

accelerators och entrepreneurial process. Ett vanligt misstag är att endast använda sig av ett 
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fåtal sökord och sedan anse litteratursökningen slutförd eftersom detta leder till en smal 

litteraturbas (Levy & Ellis, 2006, s. 190). För att undvika detta har vi använt oss av många fler 

sökord som redovisas i bilaga 2. Vår litteratursökning har utgått från de sökningar vi gjort på 

databaserna, men för att skapa en djupare undersökning har vi även gått bakåt i litteraturen 

vilket rekommenderas av Webster & Watson (2002). Att gå bakåt i litteraturen handlar om att 

undersöka de referenser samt författare som används i litteraturen och följa dessa stegvis bakåt 

vilket resulterar i en mer komplett litteratursökning (Levy & Ellis, 2006, s. 191). I den litteratur 

vi fått vid sökning av de tidigare nämnda sökorden har vi undersökt de källor som används och 

sökt rätt på de originalkällor som bidragit till en bredare förståelse för de teman denna studie 

innefattar.  

 

3.5 Källkritik 

För att säkerställa hög kvalitet på litteraturen som används i forskningen måste forskaren fatta 

viktiga beslut om var sökningen efter litteratur ska ske samt med vilka kriterier som kvaliteten 

av litteraturen ska bedömas (vom Brocke et al., 2015, s. 206). Dessa beslut kan handla om vilka 

databaser som skall användas, vilken typ av tidskrifter som litteraturen ska komma ifrån samt 

ta fram en strategi för hur källsäkerheten ska säkerställas (vom Brocke et al., 2015, s. 206). Vi 

beslutade, innan vi började vår litteratursökning, att Umeå Universitetsbiblioteks databas samt 

Google Scholar skulle användas för vår litteratursökning. Detta eftersom en del artiklar i Umeå 

Universitetsbiblioteks databas inte går att läsa online men då ofta går att hitta via Google 

Scholar. I så stor utsträckning som möjligt har vi försökt använda källor som är vetenskapligt 

granskade, vilket innebär att de blivit granskade i flera steg, dels av ansvarig utgivare men även 

av experter inom området innan publicering har skett (Rowland, 2002, 247–248). Denna 

granskning höjer kvaliteten och trovärdigheten på publiceringen och innebär att artikelns 

innehåll har godkänts av andra än författarna (Rowland, 2002, 247).  

 

Digitala källor och hemsidor har undvikits som referenser eftersom vi anser att vetenskaplig 

litteratur ger ett bättre stöd för vår studie. De hemsidor som använts handlar om Coompanion 

Nord och den informationen går inte att hitta från vetenskapliga artiklar. Annan information 

om Coompanion Nord har erhållits via intervju med en anställd på företaget, intervjun har sedan 

transkriberats och refererats till. I övrigt har vi främst använt doktorsavhandlingar, 

vetenskapliga artiklar och böcker för att stödja vår studie. Detta gör att vi känner oss trygga 

med den information som inhämtats då den är granskad i flera steg innan den publicerats.  

 

3.6 Etiska principer 

Etiska dilemman finns inom alla forskningsområden och handlar om att göra något bra utan att 

skada de som medverkar i undersökningen (Orb et al., 2000, s. 93). Eftersom kvalitativ 

forskning är mer förutsägbar jämfört med kvantitativ forskning måste forskaren vara beredd på 

att hantera de etiska dilemman som kan uppkomma under kontakt och uppsökning av 

respondenter (Orb et al., 2000, s. 93). För att en respondent ska medverka i en studie måste de 

vara villiga att dela med sig av sina personliga upplevelser och åsikter (Orb et al., 2000, s. 93). 

Respondenten måste också frivilligt ställa upp på att medverka i undersökningen samt vara 

medveten om vad den handlar om (Qu & Dumay, 2011, s. 252; Britten, 1995, s. 253). 

Respondenten behöver inte fullkomlig information om studien, men information om hur 

insamlade data kommer användas och presenteras samt hur intervjuprocessen kommer gå till 



 

 

 

 

 

 

31 

behöver redovisas innan intervjun kan inledas (Qu & Dumay, 2011, s. 253; Orb et al., 2000, s. 

95). 

 

Anonymitet och konfidentialitet är två av de etiska faktorer som måste hanteras i kvalitativ 

forskning (Orb et al., 2000, s. 95). Respondenter behöver vara medvetna om var studien 

kommer publiceras och vilka som kommer ha tillgång till den samt vilken individuell 

information som ingår i studien (Orb et al., 2000, s. 95).  Respondenterna har rätt till sin 

integritet samt konfidentialitet, speciellt om intervjuerna handlar om känslig information (Qu 

& Dumay, 2011, s. 254). Eftersom våra respondenter kommer från olika verksamheter kan 

hantering av företagshemligheter dyka upp eftersom studien handlar om utveckling av olika 

aspekter i verksamhetens utveckling. Under vår intervju kommer respondenterna bli numrerade 

för att vi ska kunna urskilja vem som säger vad under intervjun vilket krävs för hanteringen av 

datan. Således kommer inte respondenterna nämnas vid namn vilket innebär att vi kan erbjuda 

viss anonymitet. 

 

3.7 Sanningskriterier 

Att påvisa resultatets kvalitet är en utmaning i kvalitativ forskning (Rolfe, 2006, s. 304) men är 

nödvändigt för att resultatet ska bidra med utveckling (Konradsen et al., 2013, s. 66). Om inte 

forskningen är pålitlig, autentisk och påvisar kvalitet saknar den värde (LeCompte & Goetz, 

1982, s. 31). Hur kvaliteten av forskningen valideras beror på forskarens kunskap och arbete 

(Bashir et al., 2008, s. 38). De termer som används är trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

(Bashir et al., 2008, s. 38). Dessa begrepp beskrivs mer ingående nedan. 

 

3.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om intern validitet och innefattar att hitta en teoretisk bas och förklaring 

för det samband som forskningen resulterar i (Eisenhardt, 1989, s. 542). Med hjälp av teorin 

skapas en starkare bas för sambandet och resultatet av forskningen blir mer trovärdig och får 

bättre slagkraft (Eisenherdt, 1989, s. 542). Det forskaren vill uppnå är data som är möjlig, 

tillförlitlig och kan försvaras om den ifrågasätts (Bashir et al., 2008, s. 35). Är trovärdigheten 

hög skulle en annan forskare kunna använda samma metod för att samla in data om de fick 

samma förutsättningar (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). Trovärdighet används således främst 

för att förklara orsaken till resultatet (Bleijenbergh et al., 2011, s. 150). För att skapa 

trovärdighet för teori som utvecklas från forskningsresultatet krävs det att forskaren utför en 

noggrann jämförelse med existerande teori (Eisenhardt, 1989, s. 544).  

 

Intern validitet är sammankopplat med ett positivistiskt synsätt eftersom det handlar om att 

grunda självständig forskning i teori (Rolfe, 2006, s. 305). Denna studie har till viss del ett 

positivistiskt synsätt och således kommer trovärdighet vara ett viktigt sanningskriterium att 

påvisa. Vi kommer styrka vårt resultat med den teori vi samlat in och presenterat tidigare i detta 

arbete och kopplar det samman med det resultat vi får fram.  

 

3.7.2 Överförbarhet 

Överförbarhet, även kallat extern validitet, handlar om att påvisa att forskningen och dess 

resultat även kan stämma in på andra grupper eller individer än de respondenter som ingick i 
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studien (Konradsen et al., 2013, s. 67). Är överförbarheten hög så skulle en oberoende forskare 

få samma resultat eller dra samma slutsatser om de utförde studien i en liknande miljö 

(LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). Ansvaret för överförbarheten ligger hos forskaren och kräver 

att urvalet är passande, att data samlas in och analyseras på ett korrekt sätt och att utvecklingen 

av ny teori är så objektivt som möjligt (Konradsen et al., 2013, s. 67). 

 

Vi hoppas att vi kan skapa överförbarhet med denna studie. Vårt resultat kommer genereras 

från en fokusgrupp med samhällsentreprenörer som är använder sig av Coompanion Nord, men 

vårt mål är att vårt resultat ska kunna appliceras hos andra acceleratorer. Som tidigare nämnt 

ligger ansvaret för vår studies överförbarhet hos oss och för att möta det ansvaret gör vi ett urval 

som stämmer överens med det vi vill undersöka och vi kommer göra vårt bästa för att datan 

samlas in och analyseras på bästa sätt. 

 

3.7.3 Pålitlighet 

Stenbacka (2001) menar att pålitlighet, även kallad reliabilitet, handlar om att skapa förståelse. 

Pålitlighet byggs upp genom att forskaren använder pålitliga och passande metoder, de 

kunskaper och erfarenheter som forskaren har samt de antaganden som studien bygger på 

(Bashir et al., 2008, s. 39). För att öka pålitligheten ligger även ett stort fokus på den data som 

samlas in, metoder för att öka datans pålitlighet samt verifiering av att analysen stämmer 

överens med datan (Rolfe, 2006, s. 305). För att uppnå detta kan forskaren återkomma till 

respondenterna efter analysen för att undvika missförstånd eller få analysen kontrollerad av en 

grupp kollegor eller en handledare (Rolfe, 2006, s. 305).  

 

Den data och analys som kommer presenteras i denna studie granskas systematiskt av en 

handledare samt andra studenter vilket ökar pålitligheten av studien. De metoder vi valt för 

denna studie samt den teoretiska bakgrund vi utformat granskas också under vårt arbete, detta 

för att verifiera att pålitligheten blir så hög som möjligt. 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel presenterar resultatet från den fokusgrupp vi genomfört och de svar vi fick från 

våra respondenter. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av genomförandet av fokusgruppen. 

Sedan presenteras de företag som deltagit i vår studie. Resterande information handlar om de 

svar vi fick från respondenterna uppdelat under de teman vi identifierat från den teoretiska 

referensramen och som användes för ökad struktur i intervjumallen. 

 
 

4.1 Sammanfattning av fokusgrupp 

Vid genomförandet av fokusgruppen deltog tre företag. Intervjun tog ungefär en timme och 

samtalen flöt på med bra diskussioner mellan respondenterna. Respondenterna fick börja med 

att beskriva sina affärsidéer vilket var en bra inledning av samtalet då detta ger en bra 

introduktion för både moderator men även de övriga respondenterna. En insikt i deras 

verksamhet och samhällsidé ger en bättre förståelse för svaren på resterande frågor. Efter denna 

presentation av respondenternas verksamheter fortsatte diskussionen kring mer djupgående 

frågor. Den data som framtagits kommer att presenteras i kronologisk ordning med fokus på 

den data som har relevans för studien. Viktiga utdrag och citat kommer att vävas in för att göra 

beskrivningen mer levande och visa på vad respondenterna uttryckt med sina egna ord.  

 

4.2 Presentation av respondenter 

För att få en överblick av respondenterna vill vi inleda med en presentation av de verksamheter 

som våra respondenter är verksamma i. Med hjälp av figur 7 ger vi en övergripande beskrivning 

av verksamheterna för att sedan ge en mer detaljerad beskrivning. Med en bättre förståelse över 

vad verksamheten går ut på samt i vilket stadie verksamheten befinner sig i är det lättare att 

sedan följa med i resterande empiri och analys. 

 

 
Figur 7. Sammanfattning av respondenter 

 

4.2.1 Ume-eco-ride 

Ume-eco-ride är ett företag som drivs av en enskild samhällsentreprenör. Företaget har en 

eldriven pod-taxi som framförs på cykelbanorna i Umeå vilket utgör stommen i affärsmodellen. 

Just nu genomgår företaget även en utvecklingsprocess och en ny tjänst håller på att växa fram. 

Den nya tjänsten innebär skolskjuts där upp till sex barn blir skjutsade till- och från skolan med 
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hjälp av en lådcykel. Affärsmodellen för skolskjutsen befinner sig i dagsläget i ett 

utvecklingsstadium så inkomsterna genereras från taxiverksamheten med pod-taxin. 

 

I det stora hela innefattar värdeerbjudandet hållbara transporter och Ume-eco-ride affärsidé är 

erbjuda klimatsmarta och nytänkande alternativ till transport. Målet är även att inspirera 

förbipasserande att fundera på sina dagliga transportval och uppmuntra människor att värna om 

miljön. Företaget har funnits i två år och befinner sig i senare delen av uppstartsfasen, där fler 

kunder och ett mer stabilt inkomstflöde är viktigt för företaget.  

 

4.2.2 Stöckebygdens utveckling 

Stöckebygdens utveckling är en ekonomisk förening och drivs av ett team av 

samhällsentreprenörer. Tillsammans arbetar de för att främja hållbar landsbygdsutveckling med 

målet att utveckla landsbygden, främst det samhälle de bor i. Stöcke är en mindre by utanför 

Umeå med egen skola, men som saknar affär och möjligheter för företagande, handel och 

aktiviteter. På grund av detta måste skolbarnen åka buss in till Umeå för att idrotta och de 

boende måste ta bilen till stan för att handla eller besöka en träningslokal. Målet för 

Stöckebygdens utveckling är att minska biltransporterna genom att skapa en mötesplats i form 

av ett allaktivitetshus som främjar kultur och företagande och med en utemiljö som främjar 

rörelserikedom. När byggnaden är byggd kommer affärslokaler hyras ut för att generera 

hyresintäkter och möjliggöra lokalt företagande. Byggnaden kommer även innehålla 

idrottslokaler för skolans idrottsundervisning, gym, butik samt café för att skapa möjlighet till 

samvaro och aktivitet för byborna samt boende i kringliggande byar. 

 

Verksamhet består idag av yoga och ungdomsverksamhet i befintliga lokaler. Föreningen har 

varit verksam i tre år och befinner sig i senare delen av uppstartsfasen där själva etableringen 

är utmaningen. Finansiering behövs för att kunna bygga mötesplatsen vilket är en förutsättning 

för stabila intäktsflöden i form av hyresintäkter. 

 

4.2.3 Gröönt 

Gröönt är ett företag i utvecklingsfasen som drivs av två bröder som fokuserar på hyperlokal 

livsmedelsproduktion där de kommer använda sig av en amerikansk teknik för att odla 

grönsaker året om. Detta genom ett slutet system i form av en modul på 30 kvadratmeter där 

odlingen sker vertikalt och värms upp av ledbelysning som imiterar den naturliga fotosyntesen 

och gör det därigenom möjligt för plantor att växa även under den kalla svenska vintern. Vatten 

och näring till plantorna färdas i ett slutet system och därigenom krävs mindre vatten. Tekniken 

gör även att bättre skördar och högre näringstäthet uppnås i plantorna som växer snabbare med 

mindre resurser. Ett framtida mål är att även kunna odla ekologiskt under sommarhalvåret. 

Grönsakerna kommer sedan säljas i en ombyggd container i anslutning till odlingsmodulen. 

Förhoppningen är att kunna placera ut dessa mitt i bostadsområden för att på så sätt komma 

nära kunder och minska transporter samt finnas tillgängliga där kunderna bor.  

 

Gröönt vill initialt starta med 3 containers men de vill fortsätta verka i liten skala även i 

framtiden och därigenom behålla känslan av familjeföretag och istället inspirera andra att starta 

ett liknande koncept i på andra orter och på sätt få spridning. En utökning entreprenörerna vill 

göra i framtiden är att placera moduler i närhet till skolor i Umeå där barn får bli del i 
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odlingsprocessen samt lära sig om grödorna som sedan används i matbespisningen. Idag finns 

ingen verksamhet utan arbetet är fokuserat på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

att kunna initiera verksamhet när modulerna är inköpta. 

 

4.3 Samhällsentreprenöriella processen 

Företagen befinner sig i relativt tidiga skeden i sin utveckling. Gemensamt är att det krävs en 

stabil inkomstkälla och en bredare kundkontakt för att kunna etablera verksamheten fullt ut och 

stabilisera företagen samt få dem att växa. De som befinner sig alldeles i början av processen 

har upplevt att processen förlängts till följd av försvårande omständigheter från kommunens 

sida i form av åtkomsten av tillstånd för en yta att vara verksam på. Samhällsentreprenörerna 

som kommit lite längre i processen upplevde att idéfasen och uppstarten av företagen fungerade 

bra, energin och drivet fanns där och det mesta fungerade effektivt. Omgivningen var positiv, 

media uppmärksammade företagen och finansiering var mer lättillgängligt vilket gjorde att de 

kickstartade från början. Den större utmaningen kom senare i processen då företaget behövde 

stå på egna ben samt när anskaffning av hållbara kundrelationer och vidareutveckling av en 

stabil affärsmodell var nödvändigt. En utmaning som uppmärksammats är att sluta avtal med 

kunder och företag samt erhålla den legitimitet som krävs för vidare finansiering och en stabil 

kundbas. Även medvetenhet och ett förändrat beteende hos kunder är något som 

samhällsentreprenörerna pekar ut som viktigt för att individer i större utsträckning ska välja ett 

mer hållbart och samhällsfrämjande alternativ. 

 

Företagen var från början av processen i kontakt med flera företagsfrämjande acceleratorer som 

var mer kommersiellt inriktade och upplevdes därmed mer standardiserade. Därefter kom 

företagen i kontakt med Coompanion och upplevde då att Coompanion hade bättre förståelse 

för ett samhällsnyttigt fokus, deras arbetssätt och på så sätt kunde de erbjuda ett bra stöd för att 

hjälpa företagen i uppstartsfasen. En av samhällsentreprenörerna beskriver dem som; 

 

“...när jag kom dit var det som att komma hem för att de förstod liksom mitt tänk och de var i 

samma tänk fast ännu mer avancerat, så att det blev jätteskönt att förstå att jag inte är ensam 

om att tänka så här...” 

 

Samhällsentreprenörerna upplever att Coompanion är ett bra stöd och att de i större utsträckning 

kunnat hjälpa och förstå kombinationen med samhällsnytta och ekonomisk lönsamhet i 

jämförelse med andra acceleratorer som de varit i kontakt med.  Detta menar 

samhällsentreprenörerna beror på att Coompanion riktar sig mot samhällsentreprenörskap 

vilket medför att de inte är lika standardiserade i sitt arbetssätt. Uppfattningen vid kontakt med 

övriga acceleratorer var att de fokuserade mer på verifiering av verksamheten samt på finansiell 

lönsamhet vilket inte passade deras affärsmodeller och arbetssätt. Ytterligare en aspekt som 

upplevts positivt med Coompanion är den fortlöpande coachningen och det ihållande 

samarbetet som inte avslutats efter ett första möte. Denna kontinuitet och ihållande kontakt 

genom processen är något som företagen upplever som väldigt värdefullt. För 

samhällsentreprenörerna med mindre tidigare erfarenhet har Coompanion gjort stor skillnad i 

uppstartsfasen med finansiering och etablering av företagen men samhällsentreprenörerna 

upplever att Coompanion gärna kunnat hjälpa dem i större utsträckning under den senare delen 

av etableringen. Den hjälp som företagen upplever att de skulle vilja ha mer av innefattar 
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bredare kunskap gällande långsiktig och hållbar etablering, kundfinansiering och 

finansieringsmöjligheter.  

 

“…det som är utmaningen och det man kanske skulle behöva hjälp med, alltså hur hittar man 

den här långsiktiga, långsiktigheten i sin affärsmodell när det är samhällsnytta i fokus.” 

 

4.4 Hinder och svårigheter 

Det största hindret som samhällsentreprenörerna upplever är den finansiella tillgängligheten i 

och med den företagsform som tillämpas. Det faktum att samhällsentreprenörer har svårt att 

bevisa en ekonomisk stabilitet gör att svårigheter att legitimera verksamheten inför finansiärer 

och investerare uppstår. Under uppstarten av företagen upplevde de som kommit längre i 

processen att finansiering var relativt enkelt att erhålla och det fanns möjlighet att söka 

uppstartsbidrag och projektpengar från olika finansiärer.  

 

“En förstudie är oftast ganska lätt att få pengar till, det, det vill många finansiera men sen efter 

det är det ”eeh neeee”.” 

 

När uppstartsfasen är förbi och företagen behöver finansiering för vidareutveckling och 

stabilisering har det stött på problem med att hitta finansiärer som har förtroende för en 

samhällsnyttig idé och vågar investera i ett företag som inte fokuserar på lönsamhet i samma 

utsträckning som ett kommersiellt företag. En annan svårighet som samhällsentreprenörerna 

upplever är den ekonomiska stabiliteten och möjligheten att handskas med fasta kostnader. 

Samhällsentreprenörerna uttrycker att andra aktörer ofta har stort intresse för den 

samhällsnyttiga idén men de flesta har svårt att förstå kopplingen mellan samhällsnytta och 

lönsamhet. Detta kan yttra sig i att de flesta vill göra miljömässiga val och är positiva till en 

samhällsförbättring, däremot upplever samhällsentreprenörerna fördomar gällande möjligheten 

att skapa lönsamhet inom verksamheten och samtidigt behålla ett samhällsfokus. I och med att 

affärsidéerna inte är traditionella möter samhällsentreprenörerna svårigheter att förmedla 

samhällsnyttan till marknaden och när respondenterna ombads att ange vilket de anser vara det 

största hindret för en samhällsentreprenör svarade en av samhällsentreprenörerna; 

 

“...jag skulle säga att det är just det där att, i och med att affärsidéen inte är traditionell, att 

det ska vara, alltså de flesta affärsidéer baseras ju på vinst och lönsamhet och våran affärsidé 

gör ju inte det utan där att ju målet att skapa gemensam samhällsnytta” 

 

Samhällsentreprenörerna upplever att omgivningen lätt kan uppfatta verksamheten som en 

ideell förening och har svårt att förstå hur företagen ska kunna vara lönsamma och hållbara 

ekonomiskt. Med tanke på att processen tar lång tid och marginalerna är låga har 

samhällsentreprenörerna mött tvivel från omvärlden som har svårt att förlita sig på en långsam 

tillväxttakt. Både ensamma samhällsentreprenörer och samhällsentreprenöriella team upplever 

att det är viktigt att hålla modet och intresset uppe trots tvivel och motgångar. Entreprenörerna 

anser att en del hinder och svårigheter skapas eftersom andelen samhällsentreprenörer på 

marknaden är liten vilket gör det svårt för både kunder och finansiärer att förstå värdet i en 

samhällsnyttig idé. Detta eftersom kommersiellt entreprenörskap med fokus på ekonomisk 

lönsamhet fortfarande utgör normen för entreprenörskap. 
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“Få lite kvantitet i det, så många får del av det så att det blir norm liksom med den här typen 

av tänk och inte en liten falang med vi som håller på med sociala innovationer.” 

 

Ett annat upplevt hinder som framkom intervjun var svårigheten att få tiden att räcka till. 

Samhällsentreprenörer är i viss mån tvungna att arbeta vid sidan av sin samhällsnyttiga 

verksamhet för att få vardagsekonomin att gå ihop. Detta utgör en svårighet att fokusera 

tillräckligt på verksamheten vilket också gör att processen tar längre tid. Detta försvårar även 

finansiering och tillit från andra aktörer.  

  

“...dom förstår inte riktigt hur vissa liksom bitar av vardagen för en entreprenör fungerar, dom 

kollar bara på idén och om den är verifierad och alla dom delarna, så att det är därför jag 

också gillar Coompanion för dom har inget direkt program utan det tar den tid det tar och man 

får den hjälp man behöver” 

 

Något som samhällsentreprenörerna uttrycker har varit till stor hjälp är den kontinuerliga 

kontakten med Coompanion vilket bidragit till kunskap, tips och uppmuntran. 

Samhällsentreprenörerna upplever att Coompanion har gjort stor skillnad för dem att övervinna 

de hinder de upplevt och samtalen med coachen har varit den aktivitet som upplevts som mest 

avgörande. När de varit på ett möte har de fått mer kunskap och tips om hur de kan tackla de 

hinder de upplever samt mer energi och ökat självförtroende. De upplever att Coompanion tror 

på deras affärsidé och de kan känna stöd och uppmuntran samt att någon står på deras sida och 

vill hjälpa till. Något som anges som en förutsättning för att andelen samhällsentreprenörer ska 

öka är att de kan få bättre stöd och rådgivning, inte bara i uppstartsfasen, utan även under 

etableringsfasen. 

 

“.. jag hade coachning nu i måndags och man är så här full av energi… jag hade tänkt att vara 

ganska ledig i påsk men nu är jag bara jättesugen på att jobba och göra det här…” 

 

4.4.1 Kompetens 

Kompetens upplevs som sekundärt enligt samhällsentreprenörerna och egenskaper som 

passion, empati, driv och viljan för affärsidéen är något som de upplever som det viktigaste. De 

upplever självklart att kompetenser är viktiga, men i jämförelse med personliga egenskaper som 

engagemang, tålamod och envishet så blir kompetens inte lika viktigt då det mesta går att lära 

sig eller erhålla på annat vis. Det krävs att empati och förståelse för samhället är äkta, utan 

drivet finns risken att motivationen och orken inte räcker till för att klara sig igenom de 

utmaningar som uppkommer under processen. 

 

“...någon som kanske behöver satsa på hållbarhet vet inte hur dom ska göra, jag tror att dom 

inte vet vad dom ska göra för att som inte har nog med känsla för vad som är viktigt att satsa 

på och empati är något man kanske föds med men…man måste bry sig på riktigt om samhället.” 

 

Samhällsentreprenörerna upplever att kunskap inom ekonomi, marknadsföring, teknik samt 

juridik är de kompetenser som kan behövas, men de anser inte att de är avgörande vid uppstarten 

av företaget utan att kompetens är något som kan anskaffas under processens gång. De uttrycker 

att mycket kompetens går att läsa sig till, men att det inte går att lära sig att känna passion för 

en samhällsnyttig idé. 
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“...man kan lära sig hur man bokför men man kanske inte kan lära sig hur man blir nyfiken.” 

 

När det kommer till kompetens upplever de samhällsentreprenörer som inte har drivit företag 

tidigare att Coompanion har kunnat hjälpa dem med förståelse för vilka kompetenser som 

behövs. Coompanion upplevs som en dörröppnare som kan ge inspel och tips på var dessa 

kompetenser kan erhållas. De upplever även att de får mycket kunskap genom rådgivning och 

samtal med sin coach. Något som entreprenörerna upplever att de hade velat ha mer hjälp med 

är juridiska frågor och kunskap kring företagsformer samt hur tolkning av regler och lagar kring 

företagsformerna ska användas i det praktiska arbetet. Även hjälp med kunskap inom juridik 

gällande avtalsformer samt hur tillstånd och avtal med företag utformas. En lösning som kom 

upp som ett förslag är att en juridisk rådgivare skulle finnas tillgänglig och arbeta nära 

coacherna för att kunna komplettera coachningen. Rådgivaren skulle då kunna beskriva det 

juridiska på ett mer pedagogiskt sätt då juridik lätt blir väldigt formellt och svårhanterligt för 

någon som inte har den kunskapen sedan tidigare. Vidare önskas även mer utvecklade lösningar 

och ifrågasättande för att vidga kompetenser då utvecklingen upplevs som hämmad då 

Coompanion uppfattats som för positiva i vissa fall. Till viss del önskas mer utmanande 

feedback där entreprenören ges möjlighet att vidareutveckla sina kompetenser.  

 

4.4.2 Nätverk 

Samtliga samhällsentreprenörer ser sociala nätverk som en förutsättning i uppstarten av 

företaget men även fortlöpande under hela processen. De upplever sociala nätverk som 

ovärderliga och viktiga för verksamhetens spridning. Även stöd och förståelse från familj och 

vänner upplevs som värdefullt och nödvändigt för arbetet med en samhällsverksamhet. I 

entreprenöriella team bidrar varje individ med sitt personliga nätverk vilket ger bättre 

förutsättningar för större nätverk. De sociala nätverken är värdefulla då det ger möjlighet för 

entreprenörerna att erhålla både kompetens och inspiration som går att använda inom den egna 

verksamheten. Även samarbeten ses som värdefulla och via samarbeten kan de sociala 

nätverken utvidgas. 

 

“...för mig så är en social innovation en riktning, alltså man kan gå åt samma håll med väldigt 

många även fast man gör lite olika saker så handlar det om att få bättre samarbete och det är 

mindre armbågar om man möter människor som verkligen delar med sig och försöker förbättra 

varandra…” 

 

Samhällsentreprenörerna upplever att Coompanion har kunnat bidra till ett utvidgat socialt 

nätverk genom tips om företagskontakter inom olika organisationer samt tips om olika 

företagsevenemang som har kunnat utvidga det sociala nätverket. Nätverket kan då utökas 

genom att samhällsentreprenören får möjlighet att knyta kontakt med både andra entreprenörer, 

men även arrangörerna för evenemanget samt andra företagsrepresentanter. Coompanion 

arrangerar även egna aktiviteter och event där samhällsentreprenörer kan knyta kontakt med 

varandra samt ges möjlighet att utbyta erfarenheter och få tips på hur andra har gjort. Vidare 

har Coompanion kunnat para ihop samhällsentreprenörerna med kontakter inom olika 

organisationer som kunnat hjälpa dem vidare i processen. Detta är något som varit värdefullt 

för utvecklingen av verksamheterna. 
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“Då har man fått tips och breddat nätverket... gjort det möjligt att presentera mig på saker som 

dem arrangerar så att andra får höra talas om mig.” 

 

4.5 Affärsmodell 

Utifrån vår intervju kan vi se att samhällsentreprenörerna utformar sina affärsmodeller genom 

att testa och experimentera med olika tillvägagångssätt och värdeerbjudanden. De företag som 

arbetar med att etablera företaget försöker vara öppna och ta fram olika alternativ för framtiden 

när en del av affärsidéen blivit mer stabil. Därefter testas de nya alternativen mot marknaden 

för att se om alternativet utgör ett hållbart tillskott till affärsmodellen. Entreprenörerna använder 

sig bland annat av kundfeedback för att få svar på om idén fyller ett behov eller utgör ett 

önskvärt hållbart alternativ. Är marknaden inte redo för ändringen anpassas affärsmodellen för 

att bättre passa efterfrågan.  

 

“...se lite vad som funkar och prata med familjerna och så, hur de upplever tjänsten och höra 

hur man tar den vidare.” 

 

Samhällsentreprenörerna är öppna för att ändra och anpassa affärsmodellen efter marknadens 

behov, men även uppbyggnaden av verksamheten är anpassningsbar. När det kommer till 

Coompanion och hur de har hjälpt entreprenörerna med deras affärsmodeller upplevs 

Coompanion som peppande och de har kunnat bidra med olika synvinklar om hur 

affärsmodellen kan utformas och utvecklas. Företagen har sedan själva testat dem och valt vilka 

olika alternativ som fungerar bäst för deras verksamhet och affärsidé. Coompanion har varit en 

inspirationskälla till olika sätt att utforma affärsmodellen och har gjort det möjligt för 

entreprenören att få kunskap om olika alternativ samt bolla idéer för att hitta det alternativ som 

bäst passar det enskilda företaget.  

 

“Att kunna bolla med dem och få fler idéer och fler, ja möjliga affärsmodeller som man kanske 

känner till lite diffust i bakhuvudet, men att få det förklarat för sig… man är mer rustad att 

liksom ta dom här besluten och kunna väga dom lite mot varandra i framtiden.” 

 

En aspekt som Coompanion kunnat ge vidare kunskap om är olika samarbeten och 

vidareutveckling av affärsmodellen som entreprenörerna inte tänkt på innan och som kan 

upplevas som mer komplicerade lösningar. Detta har dels handlat om olika lösningar gällande 

samarbeten med skolor, där det krävs mer avancerade tillstånd och avtal med både kommunen 

och Skolverket. Detta har inneburit att Coompanion fått stötta lite extra för att uppmärksamma 

samhällsentreprenörerna gällande dessa regler som behöver tas hänsyn till. Även delar där 

entreprenörerna saknar tidigare erfarenhet har Coompanion kunnat bidra med kunskap kring. 

Det kan handla om olika värdeerbjudanden och exempelvis abonnemangslösningar eller andra 

lösningar för affärsmodellerna. Detta har varit utvecklande för affärsmodellerna och något 

entreprenörerna uppskattat.  

 

4.6 Samhällsnytta 

Samtliga samhällsentreprenörer kan identifiera det direkta värde samt det kort- och långsiktiga 

värdet som deras verksamheter bidrar med. Värdet yttrar sig på olika sätt eftersom 

verksamheterna skiljer sig åt. Det direkta värdet är mer riktat mot användaren och yttrar sig i 
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tillgänglighet och transport. Det yttrar sig i det direkta monetära värdet såsom att kunna 

transportera sig från en plats till en annan, att kunna ha tillgång till färska grönsaker eller kunna 

utföra vardagliga aktiviteter i anslutning till hemmet. Kortsiktigt yttrar sig värdet på olika sätt, 

men går att koppla till hållbarhet och karaktäriseras av viljan att ändra på ett beteende för att 

skapa ett mer hållbart samhälle. Ume eco-ride vill ändra människors beteende genom att 

erbjuda ett mer hållbart transportalternativ samt ändra människors mönster och inspirera till att 

använda andra alternativ än bil. Långsiktigt är förhoppningen att värdet yttrar sig i mindre 

miljöpåverkan och en långsiktig förändring i människors beteende och vanor när det gäller 

transport. 

 

“Så det, kan det bidra till och kanske inspiration också för att när man ser podden tänker man 

kanske på sina egna transportvanor eller andra val ur ett miljöperspektiv.” 

 

Stöckebygdens utveckling vill också bidra till denna beteendeförändring genom att skapa 

förutsättningar för mindre bilanvändning för människor som bor i- och omkring Stöcke och på 

så sätt bidra till mindre miljöpåverkan. Samtliga samhällsentreprenörer kan även identifiera ett 

långsiktigt värde som deras verksamhet kan ge i framtiden och målet är att förmedla värdet och 

uppnå de långsiktiga målen. Både Ume Eco-ride och Stöckebygdens utveckling ser ett 

långsiktigt värde i mer hälsosamma- och gladare barn som får vara ute i friska luften och röra 

på sig.  

 

“Sen långsiktigt så, det är ju den här ofrivilliga ensamheten som finns som också är ett 

folkhälsoproblem och det vill vi ju förhindra genom att ha en mötesplats.” 

  

Gröönt vill bidra till att sprida kunskap kring hur odling fungerar och visa på hur odling kan 

ske lokalt på ett hållbart sätt. De vill även ändra på ett beteende hos både producenter och 

konsumenter för att förbättra både miljön och folkhälsan. Långsiktigt vill de kunna arbeta med 

skolor för att förändra ungas syn på livsmedel och placera livsmedelsproduktionen närmare 

människan samt integrera detta i utbildningen. De hoppas även kunna inspirera fler till att starta 

liknande verksamheter för att minska transporter, sprida kunskap och involvera fler. 

 

“...vi blir fler som jobbar med matproduktion lokalt och att man får in det i skolorna mer ...det 

finns så många olika sätt att jobba på med mat som många människor inte tänker på tror jag.” 

 

De som inte hunnit etablera sig på marknaden har inte börjat sprida sitt budskap ännu, men de 

har strategier för hur de ska sprida värdet när den faktiska verksamheten är igång. Övriga 

verksamheter sprider värdet genom sociala medier och genom egna hemsidor. De medverkar 

även i media så ofta de kan och sprider sitt värde på konferenser samt vid kundmöten genom 

att berätta om verksamheten och dess värdegrund. En aspekt som uttrycks som en utmaning är 

att förmedla värdet samt uppskatta ett monetärt värde av verksamhetens påverkan på miljön 

och samhället. Det är även utmanande att paketera detta värde och leverera det till marknaden. 

Samhällsentreprenörerna identifierar en risk att bli en del av bruset av information och vill hitta 

ett sätt att sticka ut från mängden och bevisa värdet för kunderna samt inspirera dem till att 

välja mer hållbara alternativ.  

 

“Det är ju en utmaning att nå ut och liksom paketera ihop det.” 
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Coompanion har kunnat underlätta för samhällsentreprenörerna i form av att ge tips på 

verksamheter på andra orter som utför liknande verksamhet samt forskning som kan hjälpa 

samhällsentreprenörerna att skapa ett tydligare värdeerbjudande. Med forskningens hjälp samt 

genom att se hur andra verksamheter löst sina problem upplever samhällsentreprenörerna att de 

får inspiration och tips på hur de kan presentera värdet av sin verksamhet. Coompanion har fått 

entreprenörerna att lita på sin värdegrund och inspirerat dem att framhäva de miljömässiga- och 

sociala aspekterna av affärsidén samt visat på att samhällsnyttiga verksamheter blir alltmer 

efterfrågat på marknaden. De har även hjälpt samhällsentreprenörerna att anpassa sin 

samhällsnyttiga idé till marknaden för att bli så lönsam och möjlig. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel presenteras den analys som utförts utifrån det tidigare presenterade empiriska 

materialet. Analysen är uppdelad under de teman vi identifierat utifrån teorin och som 

presenterades i figur 8. Den teori som presenterades i Kapitel 2 kommer vävas in för att ge 

analysen ett djup och visa på kopplingar och skillnader inom varje tema. Kapitlet avslutas med 

en modifiering av den teorimodell vi presenterat (figur 9) som leder fram till vår slutgiltiga 

modell för samhällsentreprenörskap (figur 10). 

 
 

5.1 Databearbetning 

För att bearbeta den transkriberade datan har vi gått igenom samtlig text ett antal gånger för att 

verkligen lära känna innehållet. Vi har sedan strukturerat och kategoriserat data i enlighet med 

Elo & Kygenäs (2008, s. 108) och Graneheim et al. (2017, s. 30).  

 

 
Figur 8. Empiriska kategorier och teman 
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Dels har vi identifierat kategorier i enighet med den teoretiska grund som arbetet bygger på, 

men vi har även identifierat nya kategorier. Detta gjorde vi genom att identifiera återkommande 

mönster gällande exempelvis svårigheter, kompetens och samhällsnytta. Vi plockade ut de 

teman vi kunde identifiera och förde in dem i en tabell. I nästa steg kopplade vi varje tema med 

respektive respondent och färgkodade sedan återkommande teman för att skapa en överblick 

över vilka teman som är gemensamma för samtliga respondenter. Vidare skapades en tabell 

(bilaga 3) över huvudteman och subteman där huvudteman innefattar de teman som samtliga 

entreprenörer berört och subteman innefattar de teman som majoriteten berört. Resterande 

teman har endast nämnts av en minoritet av entreprenörerna och behandlas därför med 

försiktighet. Utifrån detta kunde sedan mönster identifieras som kan jämföras med den 

teoretiska basen i enlighet med Yin (2009, s. 136). Efter en omfattande genomgång och analys 

av empirin sammanställdes (figur 8) de specifika kategorier som analyserats. Vi har även 

plockat ut de specifika teman som hör till varje kategori.  

 

5.2 Samhällsentreprenöriella processen 

Utifrån den data vi samlat in kan vi identifiera likheter och skillnader med den teori som tagits 

fram. Johnson et al. (2017, 2. 79) beskriver en företagsprocess i form av företagslivscykeln som 

börjar i liten skala där stora investeringar krävs samt en unik produkt eller tjänst. Detta stämmer 

överens med den data som samlats in där entreprenörerna startat i liten skala och har behövt 

stor initial finansiering. Respondenterna poängterade även värdet av differentiering och 

autencitet som viktiga aspekter som de anser krävs för att skapa uppmärksamhet på marknaden. 

Denna differentiering sker genom att de erbjuder ett mer hållbart alternativ med ett 

samhällsfokus så som hållbara transportalternativ med elbil eller hyperlokal 

grönsaksproduktion som inte återfinns hos kommersiella företag. 

  

Skillnaden som är mest framstående vad gäller vår data i jämförelse med den teoretiska 

bakgrunden är hur processen ser ut efter utvecklingsstadiet. Johnson et al. (2017, s. 79) menar 

att nästa steg i processen innebär en stark tillväxt med stora vinstmöjligheter, men utifrån den 

data vi samlat in kan vi se att entreprenörerna upplever nästa steg på ett annat sätt. De menar 

att nästa steg innebär etablering och därigenom en förlängd startfas. Vi kan dra paralleller till 

Austin et al. (2006, s. 3) vad gäller utmaningar efter utvecklingsfasen, där författarna menar att 

samhällsentreprenörer möter stora utmaningar då mätbarheten av värdeerbjudandet är 

komplicerad. Utifrån datan kan slutsatser dras gällande att samhällsentreprenörer behöver 

längre tid att skapa en hållbar kundbas och finansiering för att etablera företaget och legitimera 

dess värde innan en tillväxtfas kan nås.  

 

Eftersom vinst inte är det primära fokuset så väljer entreprenörerna att växa organiskt och 

fokusera på stabila och värdefulla kundrelationer för att bygga ett mer hållbart och långsiktigt 

företag med en autentisk empati för samhället. Den organiska tillväxt som vi kunnat identifiera 

går i linje med det Lehmann (2015, s. 18–19) beskriver. Faktorer som vi identifierat gällande 

den förlängda startfasen är att många svårigheter finns för samhällsentreprenörerna. Dessa 

svårigheter yttrar sig i bristande kompetens men också finansieringssvårigheter och resulterar i 

att själva etableringen blir mer komplicerad och då även utdragen. Även aspekten gällande 

autencitet och legitimitet blir bidragande faktorer till den förlängda startfasen då det tar tid att 

kunna förmedla detta till marknaden. 

 



 

 

 

 

 

 

44 

5.3 Entreprenörens egenskaper 

Delgado-García et al. (2012, s. 409) menar att entreprenörer är individer som är innovativa, 

risktagande och orädda, verksamma i en okänd, oförutsägbar och ständigt föränderlig miljö 

samt att de måste vara engagerade i sin verksamhet och dess mål. Samtliga av dessa egenskaper 

är något som återfinns i den data vi samlat in. Respondenterna uppfattar ständiga utmaningar 

som kräver ett äkta engagemang och ett genuint intresse för samhällsnyttan. De ser sig själva 

som innovativa, passionerade och empatiska och anser att dessa egenskaper är nödvändiga för 

att tackla de risker och utmaningar de ständigt möter. Detta går även i linje med Cardon et al. 

(2009, s. 511) som menar att passion har stor betydelse och utgör en förklaring till varför en 

entreprenör inte ger upp trots risker och motgångar. Just passion var något som 

samhällsentreprenörerna angav som ovärderligt och absolut nödvändigt för att lyckas med en 

samhällsnyttig verksamhet. Cardon et al. (2009, s. 518) menar dock att passionen även kan ha 

en negativ effekt och gör att entreprenören kan bli förblindad för information från omgivningen 

och förlitar sig mest på sin egna intuition, vilket också är något som vi kunnat uppmärksamma 

vid intervjutillfället.  

 

Samhällsentreprenörerna upplevs ha en tendens att förlita sig på sin egen kompetens och har i 

viss mån ett väldigt starkt emotionellt band till sin affärsidé. Det vi kunnat utläsa är att vissa 

entreprenörer till viss del tycker sig veta vad som är det absolut bästa för sin egen verksamhet. 

Detta är något som kan liknas med begreppet begränsad rationalitet som myntades av Simon 

(1990) och som Cohen et al. (2018, s. 4) beskriver som att entreprenörer bortser från 

information som går emot deras egna åsikter. Samtliga respondenter är i tidiga stadier av 

uppstarten av sina verksamheter vilket även innebär att de löper större risk för begränsad 

rationalitet, detta i linje med Cohen et al. (2018, s. 4). Den begränsade rationaliteten är något vi 

kunnat identifiera i många avseenden gällande den data vi samlat in. Vi tror att detta är något 

som påverkar verksamheterna i förhållandevis stor utsträckning. Dels då 

samhällsentreprenörerna riskerar att fatta beslut utifrån limiterad information men också 

eftersom de innehar begränsade kompetenser och nätverk. Faktorer såsom begränsad kunskap 

och nätverk samt tendens att fatta overifierade beslut är något som Cohen et al. (2018, s. 4) och 

March (1978, s. 589) belyser. 

 

Vad gäller sociala nätverk och dess inverkan på samhällsentreprenörskap har det enligt Weber 

och Kratzer (2013, s. 220) stor inverkan på såväl samhällsvärde som finansiellt värde, då det 

kan bidra till möjligheten att starta ett framgångsrikt företag. Detta är även något som 

framkommit i vår data då social kompetens och sociala samarbeten ansågs som en väldigt viktig 

aspekt vad gäller att komma i kontakt med möjligheter och bygga en stabilare verksamhet.  

Den passion som entreprenörerna har för sin verksamhet betyder inte bara att det riskerar att bli 

blinda för ny information eller andra lösningar på samhällsproblem utan det kan också vara det 

som gör att de är optimistiska och ambitiösa i målsättningen för framtiden. Samtliga 

respondenter anger passion och engagemang för sin verksamhet som den största faktorn bakom 

deras ihållande driv och viljan att fortsätta och utvecklas. En annan egenskap som 

uppmärksammats från datan är viljan att skapa och påverka vilket kan refereras till Underwood 

et al. (2012, s. xi) och von Friedrichs et al. (2014, s. 9) som menar att samhällsentreprenörer 

har viljan att göra skillnad och skapa så mycket samhällsnytta som möjligt. Som tidigare nämnt 

har samtliga respondenter en tydlig bild av att deras verksamhet skapar värde samt en stark vilja 
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att göra en förändring för ett bättre samhälle där miljöpåverkan låg bakom deras beslut att starta 

en samhällsnyttig verksamhet. 

 

5.4 Lean start-up 

Respondenterna hade svårt att identifiera en specifik metod för hur de skapar en hållbar 

affärsplan, däremot nämnde samtliga att de testar idéer mot marknaden och experimenterar med 

affärsmodellen samt att de beaktar kundfeedback för att försöka optimera affärsplanen. Detta 

går i linje med Ries (2011, s. 81) beskrivning av lean start-up som fokuserar på att 

experimentera och på själva värdeskapandet snarare än att vinstmaximera. Även Blank (2013, 

s.5) beskriver lean start-up som att entreprenören testar idéer och laborerar för att hitta bästa 

sätt att utforma sin affärsmodell. En av respondenterna beskrev att vissa förändringar av 

affärsmodellen gällande exempelvis olika betalningsmetoder inte kunnat integreras i 

verksamheten då marknaden inte varit redo för vissa förändringar vilket även Trimi & 

Berbegal-Mirabent (2012, s. 460) belyser. Vidare kan dessa aktiviteter gällande ständig 

uppdatering av affärsplanen efter kundbehov och konkurrens kopplas till de kärnaktiviteter som 

Achtenhagen et al. (2017, s. 174–175) beskriver som viktiga gällande företagets tillväxt. Något 

som entreprenörerna upplevt som positivt med detta är att kunna testa olika idéer och kunna 

anpassa sig efter marknaden. Eftersom verksamheterna är små och relativt begränsade skulle 

det vara ohållbart att måsta låsa sig till en strategi som sedan inte visar sig fungera eller som är 

alltför kostsam.  

 

Vidare kan entreprenörernas arbete med affärsmodellen kopplas till de olika aspekter av 

affärsplanen som Joyce & Paquin (2016, s. 1474) behandlar i sin modell, Triple layer business 

model canvas, vilket innebär att ekonomiska, samhällsorienterade och miljömässiga aspekter 

involveras. Genom att inkludera samtliga aspekter kan samhällsentreprenörerna differentiera 

sig och skapa konkurrensfördelar samt skapa en affärsmodell som inkluderar samhälle, 

lönsamhet och miljö. Vi kan identifiera de olika aspekter som ingår i triple layer business model 

canvas i respondenternas affärsmodeller men de visar inga tecken på att de använt sig av denna 

modell vid framtagandet av affärsmodellen. Något vi reflekterat över är att 

samhällsentreprenörerna involverar samtliga aspekter automatiskt, däremot kan vi se att den 

ekonomiska aspekten av modellen behöver mer uppmärksamhet och fokus. Detta argument 

stöds av Underwood et al. (2012, s. xi) och kanske hade det varit nyttigt för respondenterna att 

använda sig av triple layer business model canvas som ett stöd i utvecklingen av 

affärsmodellerna. Där finns utvecklade möjligheter att belysa samtliga delar av verksamheten 

för att nå en bättre balans gällande nytta och lönsamhet då denna kombination upplevs som en 

svårighet. 

 

5.5 Värdeskapande 

Gemensamt för samtliga respondenter är att deras passion och fokus på ökad samhällsnytta står 

i centrum. De brinner för sina verksamheter, för att minska miljöpåverkan samt skapa ett bättre 

samhälle med förbättrad folkhälsa. Vidare uttryckte samtliga respondenter långsiktiga värden 

med minskade transporter, ökad tillgänglighet och ökat lokalt företagande som gemensamt 

innebär en förändring i beteenden och kultur hos konsumenter. De har alla identifierat 

samhällsproblem, exempelvis folkhälsa, klimatförändringar och ofrivillig ensamhet, som de vill 

lösa genom att sprida kunskap via sitt värdeerbjudande och på så sätt skapa en hållbar 
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utveckling av samhället. Genom att inspirera andra till att välja bättre alternativ men även till 

att starta liknande företag vill samhällsentreprenörerna bidra till en förändring och göra 

samhällsentreprenörskap till en norm.  

 

Samhällsnytta ligger helt klart i fokus för samhällsentreprenörerna men för att kunna sprida sitt 

värde behöver även lönsamhet skapas, vilket de är medvetna om men som även utgör en 

utmaning. Att behöva fokusera både på ekonomiskt värde och samhällsvärde beskrivs som delat 

värde av Porter & Kramer (2011). Författarna belyser att det finns ett syfte i att skapa ett värde 

som inte bara innebär en vara eller en tjänst utan även genom att hjälpa utsatta personer eller 

arbeta för en bättre miljö vilket även entreprenörerna uttryckte. Detta fokus är något som vi 

kunnat identifiera som den främsta drivkraften för entreprenörerna vilket både yttrar sig positivt 

och negativt för verksamheten. Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt till samhällsnytta, men 

utan tillräckligt fokus på lönsamhet kommer de inte kunna fortsätta skapa samhällsnytta över 

tid vilket gör att lönsamhet behöver större uppmärksamhet. Utan lönsamhet kommer värdet inte 

kunna skapas överhuvudtaget, därför är balansen avgörande för ett långsiktigt och hållbart 

värdeskapande.  

 

Då nytta inte mäts med hjälp av kvantifierbara medel såsom monetära värden och 

marknadsandelar är det svårare för en samhällsentreprenör att värdesätta och förmedla värdet 

av sin vara eller tjänst. Ett sätt att paketera värdeerbjudandet är att använda Clark & Brennans 

(2012, s. 24) modell som mäter nytta genom att beskriva direkt, kortsiktigt och långsiktigt 

värde. Samtliga respondenter kunde identifiera dessa tre aspekter av sina verksamheter som 

beskrevs tidigare. Då dels legitimitet och mätbarhet angavs som svårt att uppnå upplevdes 

svårigheter med att på kortfattat sätt förmedla värdet till marknaden. Det vi kunnat identifiera 

är svårigheterna gällande legitimitet, vilket är förståeligt då få känner till dessa former av 

entreprenörskap, vi har själva mött svårigheter att förklara innebörden av 

samhällsentreprenörskap då nära och bekanta har frågat vad vi skriver vårt examensarbete om. 

Det vi upplevt att omgivningen haft svårt att förstå är fokuseringen på samhällsnytta då de flesta 

kopplar entreprenörskap med lönsamhet. Ifrågasättandet gällande hur en verksamhet kan drivas 

utan fokus på lönsamhet är även något som samhällsentreprenörerna ofta stött på. Denna norm 

gällande verksamhetens fokus är något vi tror försvårar allmänhetens uppfattning om 

företagsamhet. Förhoppningen är naturligtvis att detta kommer att förändras till följd av 

människors ökade medvetenhet kring miljö och samhällsfrågor. 

 

5.6 Hinder och svårigheter 

Det finns inga tvivel vad gäller uppkomsten av hinder och svårigheter när det kommer till 

samhällsentreprenörskap vilket samtliga respondenter styrker. De primära svårigheter som 

identifierats är finansiering; den förlängda startfasen; att legitimera verksamheten; att 

kombinera samhällsnytta med lönsamhet; att formulera och förmedla värdeerbjudandet. Dessa 

hinder stämmer överens med tidigare teori från Oganisjana et al. (2017, s. 34) som uttrycker att 

kompetens, höga risker, små nätverk och bristande finansieringsmöjligheter är något som utgör 

svårigheter för samhällsentreprenörer. Det mest avgörande hindret vad gäller uppstarten och 

etableringen av verksamheten är finansiering. Samtliga respondenter har erhållit initial 

finansiering men upplever att det är svårare att locka investerare i senare stadier av processen 

vilket hindrar företagen från att skapa en hållbar finansiering och stabil verksamhet. 

Finansiering identifieras även av Castellas et al. (2018, s. 130) som en av de största 
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svårigheterna för samhällsentreprenörer och författarna menar vidare att en bakomliggande 

faktor för finansieringssvårigheten är att det är svårt att legitimera värdet av investeringen och 

garantera avkastning. Detta är även något som samhällsentreprenörerna identifierar då de 

uttrycker att den stora svårigheten med finansiering upplevs som en effekt av svårigheten att 

presentera värdet och legitimera verksamhetens hållbarhet.  

 

I kombination med svårigheten att erhålla finansiering upplevs även svårigheten att skapa en 

stabil kundbas under etableringen, vilket problematiserar utvecklingen av en stabil affärsmodell 

och som även förlänger startfasen. Den förlängda startfasen med ett ytterligare steg innan 

tillväxtfasen i form av en etableringsfas identifieras som en svårighet utifrån den data som 

plockats fram. Denna svårighet och detta ytterligare steg i processen är något som vi inte kunnat 

identifiera i tidigare forskning. På så sätt bidrar denna insikt till tydligare förståelse för 

samhällsentreprenörers vardag samt behovet av stöd från finansiärer under en längre tid. En 

annan svårighet som samhällsentreprenörerna uttryckte var hanteringen av de konstanta 

utmaningar som de möter i kombination med bristande kompetens, som gör att en hållbar 

affärsmodell och en stabil verksamhet blir svår att åstadkomma.  

 

5.7 Kompetens 

Samtliga respondenter upplevde kompetenser som sekundärt och menade istället att det är 

egenskaper som passion, empati och viljan att skapa och påverka som är viktigast. De anser att 

så länge passionen och ett driv finns så är kompetenser något som kan erhållas under processens 

gång. Enligt Organisjana (2017, s. 34) är bristande kompetens ett av de största hindren för 

samhällsentreprenörer vilket motsäger den empiri som vi tagit fram. Detta då entreprenörerna 

lägger större vikt vid egenskaper och anser att kompetenserna kan vem som helst lära sig och 

är något som kommer av sig själv under processens gång. Trots detta anser de att kompetenser 

kan helt klart vara bra att ha och då är det kompetens inom kommunikation, ekonomi, juridik 

och IT som står i centrum. Dessa anser de dock inte som avgörande utan kompetenser som är 

bra ifall de finns. Dock har de skaffat denna kunskap för att kunna utveckla sin verksamhet.  

 

Med detta låga fokus på kompetens finns en risk att detta är en bidragande faktor till den 

förlängda startfasen. Med bredare kompetens och större intresse i att utveckla fler kompetenser 

finns en möjlighet att företagen varit mer framgångsrika, eftersom det ändå varit tvungna att ha 

viss grundkompetens för att utveckla företagen. En aspekt som är alarmerande är den lättsinniga 

inställningen till vikten av kompetens då konstanta hinder kräver en viss förkunskap. Denna 

förkunskap kan innebära kunskap kring finansiering och hur de kan erhålla finansiering såväl 

som kunskap kring olika företagsformer och regler som gäller för dessa. Detta kan även kopplas 

till entreprenörers beslutsfattande där Miller et al. (2012, s. 349) menar att kompetenser inom 

området behövs för att ta rätt beslut. Graden av tidigare erfarenhet skiljde sig mellan 

respondenterna och en högre grad av tidigare erfarenhet visade även mer skepsis kring sin egen 

kunskap, kompetens och idé. 

 

När det kommer till samhällsentreprenörskap är begränsad rationalitet som tidigare nämnt en 

viktig teori att ta hänsyn till. Genom att bortse från vikten av kompetens visar respondenterna 

tecken på begränsad rationalitet genom att åsidosätta information och kunskap då de anser sig 

ha den kunskap som krävs redan. Genom att se kompetens som något sekundärt finns det risk 

att de inte lägger den tid som krävs för att driva sin verksamhet. Om de lagt fokus i 
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utvecklingsfasen på att skaffa vidare kompetenser hade det kanske mött mindre hinder senare i 

processen. Svårigheten att identifiera kompetenser och dess betydelse stämmer överens med 

Miller et al. (2012, s. 349) som menar att samhällsentreprenörer har svårt att identifiera och 

utveckla nödvändig kompetens utan hjälp utifrån. 

 

För de samhällsentreprenörer som ingår i team kunde de se en fördel vad gäller socialt nätverk 

och åtkomsten av kompletterande kompetenser. Vad gäller kompletterande kompetenser påtalar 

Lechler (2001, s. 264) att sammansättningen av det entreprenöriella teamet är viktigt och kan 

påverka framgången av verksamheten. Forbes et al. (2006, s. 226) menar att teamet bör vara 

heterogent och individerna ha olika egenskaper, eftersom det kan leda till en ökad grad av 

kompetens och minska risken för begränsad rationalitet. Respondenterna kunde tydligt beskriva 

hur olika personer inom teamet kunde bidra med kompetens inom skilda områden. Således 

ansåg de att det inte krävs lika många kompetenser från varje individ då var och en kan bidra 

med varierad kunskap. För den enskilda samhällsentreprenören identifieras externa samarbeten 

och nätverk som viktigare då de inte kan dra nytta av olika individers kunskap inom 

verksamheten. Som tidigare nämnts hade respondenterna låg kompetens vid starten av 

verksamheten, vilket också la stor vikt på samarbeten och delade erfarenheter från andra 

aktörer. Social kompetens och förmågan att nätverka pekades ut som viktiga kompetenser för 

en samhällsentreprenör vilket är en följd av vikten att kunna nätverka med andra för att 

utvecklas. 

 

Värdet av samarbete mellan samhällsentreprenörer och att kunna dela med sig av sin affärsidé 

för att stärka den genom bra samarbete och tips från andra belystes av respondenterna. En faktor 

som ansågs försvåra samarbetsmöjligheter med andra aktörer var uppfattningen att vissa 

entreprenörer inte är villiga att samarbeta då de är rädda för att bli kopierade. När det kommer 

till rädsla kring att dela med sig av sin affärsidé förstår vi att det kan försvåra möjligheten att 

samarbeta. Detta tror vi även kan bidra till svårigheter, dels kan viktiga sociala kontakter men 

även kunskap kring affärsmodeller och feedback gå förlorade. Något vi tror är viktigt är att 

kunna dela med sig av både negativa och positiva erfarenheter. Ett givande och tagande när det 

kommer till småföretagande kan underlätta för båda parter och är något som inte bör 

underskattas. Då resurserna är begränsade och antalet samhällsentreprenörer är lågt blir 

samarbete ännu viktigare, vilket även respondenterna påtalar. 

 

5.8 Acceleratorns påverkan 

Respondenterna kan alla identifiera en positiv effekt som acceleratorn haft på deras verksamhet 

och dess utveckling. De förlitar sig starkt på acceleratorns kunskap och möjlighet till 

vägledning, vilket yttrar sig främst genom förväntningar på att acceleratorn ska kunna svara på 

samtliga frågor som uppkommer. Den stora tilltron till acceleratorn är även något som kan ses 

som en effekt av det bristande intresset för kompetens som vi identifierat. De respondenter som 

inte har tidigare erfarenheter av entreprenörskap har också haft tätare kontakt med acceleratorn. 

Tidigare teori påpekar även detta, då Pandey et al. (2017, s. 96) menar att entreprenörer som 

saknar specifik kompetens och tidigare erfarenheter har störst nytta av en accelerator. Det som 

kunnat avläsas från datan är att respondenter med mer tidigare erfarenhet även har mer specifika 

behov från en accelerator och vill snarare bekräfta viktiga delar av affärsmodellen då de 

grundläggande kunskaperna redan finns i viss mån. Respondenter med mindre tidigare 

erfarenhet uppfattar utbildningen som mer positiv än de med mer erfarenhet, vilket stämmer 
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överens med Cohen (2013b, s. 109). Detta uttrycks genom att de respondenterna med mindre 

tidigare erfarenhet kunnat erhålla mer kunskap från acceleratorn men även krävt mer hjälp och 

menar att samarbetet varit avgörande för utvecklingen av deras verksamhet. Detta är något vi 

ser som både positivt och negativt, dels då det är bra att acceleratorn kan hjälpa 

samhällsentreprenörerna men även mindre bra då det kan bidra till minskad självständighet och 

ett tydligt beroende av vidare stöd.  

 

Den aktivitet som erbjuds av acceleratorn och anses som mest värdefull enligt samtliga 

respondenter är den individuella handledningen. Genom kontinuerlig kontakt får 

entreprenörerna vägledning och utbildning och samtliga respondenter uttryckte att en aspekt 

som var värdefull är handledarens stöd och engagemang vad gäller affärsidéen. Bekräftelsen 

och stödet spelade störst roll för de respondenter som inte ingick i ett entreprenöriellt team då 

de inte har möjlighet att bolla tankar och idéer med någon annan. Detta kan kopplas till den 

påverkan som samhällsacceleratorer har på samhällsentreprenörerna. I och med den 

kontinuerliga kontakten finns acceleratorn som en vägledare och har möjlighet att fortlöpande 

kunna stötta entreprenörerna och leda dem i olika riktningar. Något som kan upplevas som 

negativt gällande detta är samhällsentreprenörernas begränsade rationalitet då de har en tendens 

att följa den väg som acceleratorn banar vilket kan leda till att de inte testar fler alternativ eller 

har en oförmåga att uppmärksamma andra vägar att gå.  

 

Acceleratorns vägledning yttrade sig i tips på andra liknande verksamheter som kunde inspirera 

samhällsentreprenören, källor till bidrag och finansiellt stöd samt vilka konferenser och möten 

som kunde bidra till utvecklingen av företaget. Genom att delta på dessa tillställningar får 

samhällsentreprenörerna även en chans att sprida information om sin verksamhet och 

värdeerbjudande samt vidga sina nätverk. Respondenterna anger även att acceleratorn har 

kunnat bidra med rådgivning gällande nyttiga kontakter samt ingångar till personer och 

organisationer via acceleratorns nätverk. Genom att få direkt kontakt samt viss legitimering 

från acceleratorn i och med användningen av acceleratorns nätverkskontakter sparar 

samhällsentreprenören värdefull tid samt behöver inte lägga onödiga resurser på att jaga fel 

personer. På så sätt kan samtliga respondenter se att acceleratorn har bidragit till att deras 

nätverk blivit större. Denna information som vi samlat in gällande acceleratorns vägledning, 

utbildning och bidrag till nätverk stämmer överens med vad Pandey et al. (2017, s. 95) 

identifierar som acceleratorns bidrag. 

 

Finansiering har tidigare identifierats som ett av de största hindren för en samhällsentreprenör. 

En majoritet av respondenterna har fått rådgivning gällande finansiering från acceleratorn och 

det har resulterat i att finansiering erhållits. Således har acceleratorn haft stor positiv inverkan 

på samhällsentreprenörernas tillgång till finansiering. Finansieringen har kommit från 

ansökning om olika bidrag och har underlättat för entreprenörerna i utvecklingsfasen vilket 

även stämmer överens med Cohen & Hochberg (2014, s. 14) som påtalar detta. De möjligheter 

som acceleratorn skapar gällande finansiering är något som kan identifieras som en positiv 

påverkan på den samhällsentreprenöriella processen och som hjälpt entreprenörerna i 

utvecklingen av deras verksamheter.  

 

Något som uppmärksammats och tolkats från fokusgruppen är att entreprenörernas tillit till 

acceleratorn kan anses bidra till minskad självständighet. Risken finns att 

samhällsentreprenörerna förlitar sig för mycket på acceleratorn och tar mindre egna initiativ 
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vilket kan bidra till begränsad rationalitet. Detta genom att entreprenörerna bortser från 

information från andra håll då de inte breddar kunskapen och informationssökningen, utan litar 

på att acceleratorn ger dem den bästa informationen. Detta kan även sätta acceleratorn i en svår 

sits då entreprenörerna verkar på en oförutsägbar marknad och behöver ta egna initiativ och 

själva vara ledande i utvecklingen av sina verksamheter. Detta visas även genom de önskade 

stöd som påtalats under intervjun där entreprenörerna önskar hjälp i stor utsträckning. Något 

som vi i analysen har svårt att se är hur de företag med liten tidigare erfarenhet skulle ha 

möjlighet att driva sina verksamheter utan vägledning och hjälp från en accelerator. Detta gör 

att acceleratorn är avgörande för deras fortlevnad. 

 

5.9 Önskad vägledning 

Under vår fokusgrupp kunde samtliga respondenter identifiera förbättringsförslag inom 

acceleratorns utbildning och rådgivning. En kompetens som de önskade mer och tydligare 

vägledning inom var juridik där de önskade att det fanns mer stöd att få. Detta eftersom de hade 

bristande kompetens redan innan inom detta område och behövde därför mer rådgivning 

angående bland annat bolagsformer samt hur avtal och tillstånd erhålls. Entreprenörerna 

uttrycker även ett behov av vidare stöd och hjälp i utvecklingen av en stabil kundbas och brister 

i egen kunskap kring detta. Respondenterna som kommit längre i sin utveckling ansåg att de i 

uppstartsfasen fått hjälp i större utsträckning än vad de fått i etableringsfasen och önskade 

därför mer rådgivning senare i processen.  

 

Vidare önskades även tydligare konstruktiv kritik och utveckling av de egna idéerna. En av 

respondenterna uttryckte att mer konstruktiv kritik önskades vilket dels kan kopplas till tidigare 

erfarenhet men även personliga egenskaper och begränsad rationalitet. Det visar på viss tendens 

till minskad begränsad rationalitet, då respondenten försöker utvidga sitt eget tankesätt. Vidare 

efterfrågas att kontinuerligt få fler alternativa lösningar från samhällsacceleratorn, vilket vi 

önskar se mer av inom samhällsentreprenörskap. Något som är alarmerande gällande 

avsaknaden kring konstruktiv feedback och fler alternativa lösningar är att okunskap kring 

begränsad rationalitet även verkar förekomma hos samhällsacceleratorn. Om inte acceleratorn 

uppmanar till fortsatt informationssökning eller verifiering från andra, ökar risken att begränsad 

rationalitet hindrar utvecklingen. Om detta är fallet hoppas vi kunna bidra till ökad 

uppmärksamhet kring detta både till förmån för samhällsentreprenörer och 

samhällsacceleratorer, då vi tror att detta kan bidra till minskade hinder och underlätta 

processen. 

 

För att kunna erbjuda den bredd av utbildning och kompetens som efterfrågas från 

entreprenörerna skulle acceleratorn kunna använda sig av en juridisk rådgivare som finns till 

hands för entreprenörerna. Alternativet kan vara vägledning till olika externa juridiska 

rådgivare där entreprenörerna kan få utökad utbildning inom juridik. Vad vi uppfattat fokuserar 

acceleratorer oftast inte på att erbjuda specifik kompetens och rådgivning, utan målet är att 

finnas där för vägledning och stöd för att entreprenörerna ska ha förutsättningar att komma i 

kontakt med rätt kompetens och information.  

 

Den önskade vägledningen tyder på att entreprenörerna tycks förvänta sig att acceleratorn ska 

kunna hjälpa dem med samtliga delar av företagets utveckling och de visar på bristande 

självständighet. Detta kan vara en grund till de många hinder och svårigheter som uppkommit 
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under processens gång i kombination med lägre fokus på inskaffande av kompetenser. Hade de 

däremot lagt större vikt vid att erhålla kompetenser och tagit kontroll över utvecklingen av sin 

verksamhet, hade kanske inte samma avgörande tillit till acceleratorn behövts. Acceleratorns 

roll är inte att driva företagen och ta strategiska val eller svara på specifika frågor kring 

utvecklingen, utan kunna erbjuda stöd och vägledning på ett grundare plan. Pandey et al. (2017, 

s. 97) styrker detta resonemang kring vad en accelerator ska finnas till för, där fattarna menar 

att acceleratorns roll är att initiera kontakt och föreslå olika alternativ som finns. 

 

5.10 Återblick teorimodell 

Vi vill nu återkoppla till den teorimodell vi tagit fram utifrån den teoretiska referensramen som 

presenterades i kapitel 2. För att tydligare kunna visa på de likheter och skillnader som 

uppkommit i och med den empiriska datainsamlingen väljer vi att visualisera de teorier som vi 

inte fått empiriskt stöd för (figur 9). Därefter följer en analys av de teorier vi kunnat verifiera 

med vår data samt vilken ny information datan förmedlat. Detta leder sedan vidare till 

framtagningen av vår slutgiltiga modell. 

 

 
Figur 9. Vår teorimodell, första steget i modellverifieringen 

 

Eftersom stor del av den teoretiska referensramen är baserad på forskning kring kommersiellt 

entreprenörskap som vi sedan försökt applicera på samhällsentreprenörskap behöver modellen 

modifieras. Samtliga respondenter har upptäckt en möjlighet på marknaden eftersom de startat 

en verksamhet för att fylla behovet de identifierat. Således finner vi stöd för opportunity 

recognition då samhällsentreprenörernas egenskaper har kombinerats med ett upptäckt behov i 

samhället, vilket resulterat i uppstarten av ett företag. Vi har även funnit stöd för att de individer 

som driver ett samhällsentreprenöriellt företag innehar speciella egenskaper och viktigast av 

allt har de ett engagemang och passion för att göra en positiv förändring för miljön och 
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samhället. Samtliga respondenter siktar mot att skapa så mycket samhällsnytta som de kan 

genom sin verksamhet. Samhällsnyttan har olika karaktär beroende på vilken verksamhet som 

bedrivs, men samhällsentreprenörerna har alla en tydlig bild av vilka positiva effekter de vill 

skapa i framtiden. Att mäta den nytta som deras verksamhet skapar identifieras av samtliga som 

en stor svårighet då det inte är lätt att visa monetära värden och legitimera en samhällsnyttig 

idé, men att det är något som krävs genom hela processen för att bygga en stabil verksamhet.  

 

Utifrån den data vi samlat in har vi inte funnit stöd för att samhällsentreprenörerna har 

användning av business model canvas eller triple layer business model canvas i utvecklingen 

av sina affärsmodeller. Ingen av respondenterna angav något specifikt verktyg som de använt 

under arbetet med affärsmodellen utan det vi kunnat utläsa är att de vuxit fram organiskt. 

Således väljer vi att bortse från dessa två modeller i vår slutgiltiga modell. Vi kan däremot finna 

stöd för lean start-up som metod för framtagning och utveckling av affärsmodeller eftersom 

samtliga respondenter är experimentella och testar olika idéer mot marknaden för att ständigt 

anpassa affärsmodellen enligt efterfrågan. En majoritet av respondenterna lägger stor vikt vid 

kundfeedback vilket också stämmer överens med lean start-up. Genom arbetet med att ständigt 

uppdatera affärsmodellen med hjälp av att lyssna på kunder och analysera marknadsbehovet 

finner vi även stöd för de kärnaktiviteter som identifierats som viktiga för organisk tillväxt. 

 

Under insamlingen av vår empiri blev det tydligt att företagslivscykeln för en 

samhällsentreprenörs verksamhet skiljer sig från den modell som beskrivs i den teoretiska 

bakgrunden, i och med att alla respondenter kan identifiera en längre startfas. Enligt den tidigare 

teorimodellen gick utvecklingsfasen över till en snabb tillväxt inom förhållandevis kort tid. 

Enligt de samhällsentreprenörer vi varit i kontakt med är denna fas betydligt längre då nyttan 

är svår att mäta och förmedla. I och med svårigheten att sprida nyttan så krävs en längre period 

av etablering för att kunna legitimera verksamheten och skapa en grundläggande kundbas. Alla 

respondenter vill förändra människors beteende med sin verksamhet och detta kan ta tid 

eftersom värdeerbjudandet måste spridas och kunderna måste se värdet i det mer hållbara 

alternativet. Eftersom fokuset inte är ekonomisk tillväxt så tillåter entreprenörerna den 

inledande fasen att ta längre tid för att visa på en autencitet och ett äkta engagemang. En 

kommersiell entreprenör som fokuserar på lönsamhet vill istället påskynda uppstartsfasen för 

att nå en snabb tillväxt och skapa ekonomisk lönsamhet. Med denna empiriska grund har vi valt 

att förlänga startfasen i förtagslivscykeln och addera en etableringsfas (figur 10). Från våra 

respondenter kan vi identifiera att under denna etableringsfas är aktiviteter för att säkerställa en 

stabil verksamhet och hållbar kundfinansiering nödvändiga. Det största hindret under 

etableringsfasen är att skaffa stabil finansiering då entreprenörerna upplever svårigheter kring 

verifieringen av sin verksamhet och dess ekonomiska lönsamhet inför investerare. 

 

Då respondenterna befinner sig i de tidiga stadierna i företagslivscykeln har vi inte kunnat 

verifiera de senare faserna såsom stabilisering, mognad och nedgång för en 

samhällsentreprenör. Av denna anledning har dessa faser uteslutits från vår slutgiltiga modell. 

I och med att samhällsentreprenörskap är en relativt ny företagsform med differentierade 

karaktärsdrag jämfört med kommersiellt entreprenörskap kan även detta bidra till att vi inte 

kunnat komma i kontakt med samhällsentreprenörer som befinner sig i de senare delarna av 

processen. En annan faktor kan även vara att marknaden för en samhällsentreprenör är svårare 

att mäta då ett samhällsorienterat behov är svårt att tillgodose i jämförelse med ett affärsmässigt 

behov. 
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Figur 10. Vår slutgiltiga teorimodell 
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6. Slutsats 
 

Detta kapitlet innehåller de slutsatser vi dragit utifrån denna studie samt de rekommendationer 

studien resulterat i. Detta kapitel svarar på det syfte vi presenterat i Kapitel 1 och som ligger 

till grund för vår studie. Kapitlet avslutas med våra egna reflektioner om resultatet samt förslag 

för fortsatt forskning inom ämnet. 

 
 

6.1 Återkoppling syfte och problemformulering 

Vårt mål med denna studie är att besvara vår frågeställning som lyder:  

Hur påverkar acceleratorer samhällsentreprenörer i processen från idé till hållbar 

verksamhet? 

 

Med den data vi samlat in och analyserat vill vi uppfylla studiens syfte vilket är att berika 

forskningen om samhällsentreprenörskap i processen från idé till hållbar verksamhet samt hur 

en accelerator påverkar denna process. Vi vill även svara på hur acceleratorer kan underlätta 

för en samhällsentreprenör att komma över de hinder som uppstår. Målet med uppsatsen var att 

skapa förståelse och kunskap om vad samhällsentreprenörskap är, hur det skiljer sig från 

kommersiellt entreprenörskap samt hur acceleratorer kan stödja och utveckla en 

samhällsentreprenör på bästa sätt. Detta genom att komma fram till förbättringsförslag för 

acceleratorer och deras arbete med att utbilda och vägleda samhällsentreprenörerna i 

utvecklingen av deras företag från idé till hållbar verksamhet.  

 

6.1.1 Samhällsentreprenöriella processen 

Vårt syfte att skapa förståelse för vad samhällsentreprenörskap är och hur det skiljer sig från 

kommersiellt entreprenörskap anser vi är uppnått. För att skapa ökad förståelse har vi kopplat 

tidigare forskning inom kommersiellt entreprenörskap till samhällsentreprenörskap och 

undersökt den litteratur och forskning som existerar. Detta kombinerar vi sedan med den nya 

data som samlats in kring samhällsentreprenörskap. Denna undersökning ger ökad förståelse 

för samhällsentreprenörskap och hur deras process samt förutsättningar i viss mån skiljer sig 

från en kommersiell entreprenörs. Den största skillnaden i en samhällsentreprenörs process är 

den längre startfasen och de stora finansieringssvårigheterna. Självklart har även kommersiella 

entreprenörer svårigheter med finansiering, men vår uppfattning är att kommersiella 

verksamheter lättare kan påvisa ekonomisk lönsamhet då detta är det primära fokusområdet och 

de har därmed bättre förutsättningar vad gäller finansieringsmöjligheter. 

 

Vidare har vi kunnat påvisa att samhällsentreprenörer upplever oidentifierade hinder som 

behöver större fokus för att bättre kunna stödja dem i sitt arbete. Dels vad gäller utvecklingen 

av kundfinansiering och monetär finansiering över en lång tid då startfasen visat sig vara längre 

och etableringen inte kunnat generera tillräcklig lönsamhet för att lyckas utveckla verksamheten 

och nå tillväxt. Genom att identifiera dessa ytterligare hinder kan vi öka förståelsen för en 

förlängd process och fler aspekter som utgör skillnader mellan den kommersiella- och 

samhällsentreprenöriella processen. 
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Utifrån datan har vi kunnat identifiera de kompetenser som anses vara viktigast enligt våra 

respondenter; kommunikation, ekonomi, juridik och teknisk kompetens. Det uppstår dock en 

paradox då kompetenser som anses vara viktiga och som behövts under utvecklingen av 

företagen kan identifieras, men trots detta ses kompetens som sekundärt av samtliga 

respondenter. De anser att driv och engagemang är det viktigaste, men de har alla varit tvungna 

att anskaffa kunskap för att kunna driva företaget vidare. Denna paradox ser vi som en 

bekräftelse på att begränsad rationalitet även existerar för samhällsentreprenörer. Denna 

vetskap bidrar till förståelsen för att detta är en aspekt som behöver belysas vad gäller 

samhällsentreprenörskap, då riskerna finns att processen påverkas negativt av effekterna från 

begränsad rationalitet. Övriga egenskaper vi identifierar hos samhällsentreprenörerna stämmer 

överens med de egenskaper som belysts i tidigare forskning; passion, innovativitet och 

risktagande. Respondenterna anser dock att empati, engagemang samt viljan att skapa 

förutsättningar för förändringar är viktiga för samhällsentreprenörer vilket även identifierats i 

tidigare forskning kring samhällsentreprenörer. 

 

6.1.2 Acceleratorns påverkan 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur en accelerator påverkar en samhällsentreprenör 

och utifrån vår data har det framkommit att acceleratorn har stor påverkan på 

samhällsentreprenörernas process, då samhällsentreprenörerna är i stort behov av vägledning. 

Det samhällsacceleratorer kan göra för att fortsättningsvis påverka den 

samhällsentreprenöriella processen är att vidare stödja och utveckla entreprenörerna i större 

utsträckning under etableringsfasen, som identifierats i detta arbete, för att försöka nå en kortare 

process. Med en kortare utvecklings- och etableringsprocess kan tillväxt nås tidigare, vilket 

skulle medföra en mer hållbar verksamhet där även lönsamhet får ta plats. För att i framtiden 

stödja samhällsentreprenörerna i processen från idé till hållbar verksamhet blir den önskade 

vägledningen en viktig faktor.  

 

Vi ville, med hjälp av detta arbete, ge förslag på förbättringar i acceleratorers utbildning och 

vägledning och från datan har vi fått fram ett antal konkreta förbättringsförslag. Genom en 

tydligare och mer fokuserad utbildning och vägledning i etableringsfasen där entreprenörerna 

upplever svagare stöd och större behov, skulle processen kunna underlättas men även 

effektiviseras. Ett högre fokus på värdeförmedling och kundfinansiering skulle stärka 

möjligheten till finansiering vilket i sin tur skulle underlätta för entreprenörerna att nå tillväxt 

och i sin tur en hållbar verksamhet med högre lönsamhet. Vi tror att samhällsacceleratorer kan 

underlätta den samhällsentreprenöriella processen genom att fokusera mer på vikten av 

kompetens samt hjälpa entreprenörerna att uppmärksamma begränsad rationalitet och den 

effekt som begränsad rationalitet har. Genom att göra samhällsentreprenören medveten om 

risken för begränsad rationalitet ökar möjligheterna att förhindra de effekter som kan komma 

till följd av detta beteende. Samhällsentreprenören skulle då vara medveten om de 

varningsflaggor som finns och vara mer medveten om att grunda beslut på information från 

många olika källor. 

 

Vi har, utifrån dessa slutsatser, kunnat identifiera ett mönster av effekter som har sitt ursprung 

i en samhällsentreprenörs begränsade rationalitet. Den begränsade rationaliteten gör att mindre 

vikt läggs på kompetens och då den grundläggande kompetensen brister läggs ett större fokus 

på att klara av att driva verksamheten. Okunskap och anskaffningen av nödvändig kunskap 
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gällande de grundläggande verksamhetsaktiviteterna tar tid från kundfinansiering och 

förmedling av värdeerbjudande vilket i sin tur bidrar till en liten kundbas. Med en liten kundbas 

i kombination med osäkerhet försämras möjligheten att verifiera verksamhetens 

framgångsmöjligheter. Detta sammantaget leder till att startfasen blir förlängd. Den förlängda 

startfasen och den bristande verifieringsförmågan är i sin tur en grund till svårigheter när det 

kommer till lönsamhet, som ökar svårigheten att erhålla finansiering. I slutändan leder detta till 

en lång process innan tillväxt och lönsamhet uppkommer, vilket gör det svårt att uppnå en 

hållbar verksamhet (figur 11). 

 

 
Figur 11. Vårt förslag på följder av begränsad rationalitet 

 

Med detta som grund tror vi att om samhällsacceleratorer fokuserar mer på att uppmärksamma 

samhällsentreprenörer gällande begränsad rationalitet och därmed även vikten av kompetens 

skulle processen underlättas, vilket skulle kunna medföra reducerade svårigheter. Många av de 

svårigheter som vi identifierat kan kopplas till grundläggande aktiviteter för att driva en 

verksamhet. Skulle de grundläggande kompetenserna finnas tror vi att större fokus skulle kunna 

läggas på strategiska och värdeskapande aktiviteter som underlättar både monetär- och 

kundfinansiering vilket i sin tur kan bidra till att samhällsentreprenörerna fortare kan nå tillväxt. 

På så sätt skulle ett större initialt fokus på kompetens kunna resultera i att den 

samhällsentreprenöriella processen från idé till hållbar verksamhet effektiviseras och förkortas. 

 

Det vi kunnat identifiera gällande den begränsade rationaliteten är därmed hinder för tillväxt. 

Detta eftersom startfasen förlängs för att samhällsentreprenören inte är tillräckligt öppen för att 

anpassa sin idé efter extern feedback. Respondenterna anser att de försöker anpassa sina 

modeller efter marknadens efterfrågan samtidigt som de även verkar lägga stor vikt vid 

acceleratorns vägledning. Denna tendens att förlita sig starkt på acceleratorn motsäger den 

öppenhet för marknadens efterfrågan som de anger som deras arbetssätt med sin affärsmodell. 

Således strider deras faktiska beteende med det arbetssätt som överensstämmer med lean-start-

up. Genom att vara för låst vid den ursprungliga affärsidén är risken stor att ett hinder för tillväxt 

skapas, då samhällsentreprenören inte tar till sig information från marknaden.  

 

Något vi uppmärksammat är att acceleratorns utbildning behöver vara grundläggande till en 

början, men att svårighetsgraden på utbildningen behöver öka successivt för att inte bli ett 

tillväxthinder. Eftersom majoriteten av respondenterna varit verksamma i ett flertal år, men 

uttrycker fortfarande behov av grundläggande vägledning styrks våra resonemang angående 
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begränsad rationalitet. Även det tydliga behov av kompetens som visar sig i och med detta kan 

kopplas till begränsad rationalitet, då de varit i behov av ytterligare kunskap från acceleratorn 

för att driva sin verksamhet vidare. Eftersom samhällsentreprenörerna verkar på en osäker och 

oförutsägbar marknad finns stora risker vad gäller beslut, därför blir det ännu viktigare att hitta 

en balans mellan den information som acceleratorn förmedlar och den feedback som marknaden 

ger. På så sätt effektiviseras utvecklingen av affärsmodellen och kontakten med acceleratorn 

kan fokusera på mer specifik vägledning gällande beslut som kan göra stor skillnad för 

verksamheten. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Då majoriteten av tidigare forskning handlar om kommersiellt entreprenörskap anser vi att 

denna studie bidrar till ökad förståelse inom området samhällsentreprenörskap. Vår empiri är 

insamlad från samhällsentreprenörer som är verksamma idag och kan ge en bild av hur det är 

att driva en samhällsnyttig verksamhet. Utifrån vår empiri har vi kunnat ta fram en slutgiltig 

teorimodell som är anpassad till samhällsentreprenörskap. Denna modell utgör ett bidrag till 

teorin om samhällsentreprenörskap eftersom vi inte kunnat se någon liknande modell under vår 

litteraturundersökning. 

 

För att ge en mer rättvisande bild av hur processen ser ut för en samhällsentreprenör så har vi 

förlängt startfasen samt lagt till en etableringsfas mellan utvecklingsfasen och tillväxtfasen. 

Detta med stöd från vår empiri där entreprenörerna beskrev en längre process innan företaget 

är förberedda för tillväxtfasen. Detta beror på att etableringen av en samhällsnyttig verksamhet 

tar längre tid då det upplevs svårigheter med finansiering och verifiering.  

 

Vi har kunnat identifiera och verifiera att samhällsentreprenörer har, förutom de tidigare 

identifierade egenskaperna, även ett stort engagemang och passion i att göra något åt problem 

i miljön och samhället. Detta skiljer dem från kommersiella entreprenörer som är engagerade i 

verksamhetens lönsamhet, men inte samma passion för dess effekter. Denna insikt gör att vår 

studie bidrar till förståelsen för de egenskaper som behövs för att driva en samhällsnyttig 

verksamhet och förståelse för att samhällsentreprenörer skiljer sig från kommersiella på ett 

individuellt plan. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Den modell vi skapat utifrån samhällsentreprenörernas process visar på en längre startfas med 

både en utvecklingsfas och en adderad etableringsfas till skillnad från den process som Johnson 

et al. (2017, s. 79) beskriver i tidigare teori. Således kan denna studie bidra med kunskap om 

etableringsfasen, som ökar förståelsen för en samhällsentreprenör och med det blir det lättare 

att förstå vikten av finansiellt stöd under en längre tid i processen. Investerare och finansiärer 

kan, men hjälp av denna studie, få förståelse för att en samhällsentreprenör inte kan verifiera 

sin lönsamhet på samma sätt som en kommersiell entreprenör eftersom fokus inte ligger på 

ekonomisk lönsamhet. Detta i kombination med att samhällsnytta är svårt att mäta gör att 

finansiärer måste grunda investeringsbeslut på verksamhetens potential och samhällsnytta. 

Resultatet belyser även vikten av finansiering under en längre tid, kontinuerligt under både 

utveckling- och etableringsfasen vilket är en indikation på att investeringarna inte enbart bör 
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vara projektpengar i uppstarten utan även innefatta finansiering av verksamheten fram tills dess 

att en stabil verksamhet har skapats. 

 

Studien kan även ge acceleratorer indikationer på hur de kan utveckla och kanske förändra sina 

utbildningar och stödfunktioner för att underlätta för samhällsentreprenörerna. Våra 

respondenter angav ett antal förbättringsförslag som beskrivits ovan och acceleratorer kan 

själva jämföra detta resultat med deras egna verksamhet. På så sätt bidrar denna studie till att 

acceleratorerna kan optimera sitt erbjudande vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att 

samhällsentreprenörer ökar sina chanser för framgång. 

 

6.4 Praktiska rekommendationer 

Vi har, utifrån vår empiriska insamling, fått praktiska förslag på hur acceleratorer kan 

ytterligare förbättra sin verksamhet. De samhällsentreprenörer som deltagit i denna studie har 

uttryckt att det finns en del förslag på önskad vägledning, dels gällande juridisk vägledning men 

även hjälp kring utvecklingen av stabil kundfinansiering. Under datainsamlingen kunde vi 

identifiera att acceleratorn hade förmedlat kontakt med jurister men respondenterna upplevde 

det som svårt att förstå och kunna få sammanhängande och pedagogisk vägledning från de 

kontakter som förmedlats. Därför önskade de bättre instruktioner direkt via acceleratorn genom 

mer specifik och individanpassad vägledning. Förslaget om en juridisk rådgivare som arbetade 

tillsammans med handledaren utgör ett alternativ till lösning, men kan även yttra sig i en separat 

juridisk rådgivning eller liknande. 

 

Vidare önskas även mer vägledning vad gäller de aktiviteter som uppkommer i etableringsfasen 

då svårigheter i denna fas upplevs som utmanande att koordinera på egen hand. En av dessa 

svårigheter för etablering och även tillväxt är att skapa en hållbar kundbas. Första steget är att 

göra kunden medveten om att verksamheten finns och sedan erbjuda ett tillräckligt attraktivt 

hållbart alternativ för att kunder ska förändra sitt beteende. Målet är att skapa återkommande 

och ökade antal kunder vilket utgör en förutsättning för en hållbar verksamhet. Respondenterna 

önskar därmed ökad utbildning och vägledning för att skapa en hållbar kundbas från 

acceleratorn. Utifrån tidigare forskning samt iakttagelser från empiriska data vill vi förtydliga 

vikten av progressivt tilltagande svårighet på vägledning från acceleratorn. Det är viktigt för 

tillväxten att samhällsentreprenörerna inte stannar för länge i varje fas utan ständigt utvecklas. 

Detta för att inte fastna i ett tidigt stadie då svårigheter tenderar att växa och bli mer 

komplicerade med tiden, i synnerhet när det kommer till finansiella svårigheter. Genom ett 

tydligare fokus på kompetens och en gradvis ökande fördjupning i utbildningen tror vi att 

processen kan förkortas och hinder för tillväxt minska. 

 

6.5 Samhälleliga och etiska aspekter 

Genom att berika forskningen kring samhällsentreprenörskap önskar vi kunna bidra till mer 

framgångsrika affärsidéer som kan vara värdefulla för samhället i stort. Av den empiriska datan 

uppmärksammades att samhällsentreprenörer önskade att skapa en norm kring 

samhällsentreprenörskap vilket kan nås genom mer framgångsrika exempel där samhällsnytta 

skapas i kombination med lönsamhet. Om samhällsentreprenörskap kan få mer fokus och 

inspirera fler till att driva en samhällsnyttig idé kan även fler ta del av de positiva bidrag som 

detta leder till. Eftersom vi identifierat en del svårigheter som samhällsentreprenörer står inför 
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tror vi att detta arbete kan bidra till att uppmärksamma samhällsentreprenörer gällande vikten 

av kompetens. Detta är viktigt eftersom vi identifierat bristande kompetens som en faktor som 

hämma tillväxt och förlänger processen vilket är kostsamt för verksamheterna. Genom ökad 

uppmärksamhet kring samhällsentreprenörskap kan större nytta skapas i samhället och 

därigenom bidrar detta arbete till forskningsområdet och involverar samhälleliga 

angelägenheter. 

 

Vad gäller etiska aspekter och respondenternas rättigheter har respondenterna i linje med 

det   Britten (1995, s. 253) uttrycker, frivilligt ställt upp på att delta i studien. Vidare inleddes 

intervjun med information kring studiens syfte, hur information kommer presenteras samt hur 

intervjuprocessen skulle genomföras, i enlighet med Qu & Dumay (2011, s. 253) och Orb et al. 

(2000, s. 95). Vidare informerades respondenterna kring den självständighet och objektivitet 

som arbetet följer och att studien inte görs i samarbete med acceleratorn utan att vi endast samlar 

in data i uppsatssyfte. Respondenterna erbjöds att vara anonyma vilket de har rätt till enligt Qu 

& Dumay (2011, s. 254). Genom att numrera respondenterna under fokusgruppen erbjöds 

anonymitet, men samtliga respondenter ansåg att detta inte var nödvändigt utan ville medverka 

med företagsnamn. Därför valde vi att använda namn vid presentationen av företagen men att 

sedan inte koppla svar på frågor till specifika respondenter för att på sätt inte ange vem som 

uttrycker vad och därigenom bidra till viss anonymitet.  

 

Respondenterna blev även informerade om hur informationen de lämnar skulle hanteras, var 

studien kommer att publiceras samt vilka som kommer ha tillgång till studien. Efter att intervjun 

var genomförd och transkriberad skickades transkriberingen till samtliga respondenter som fick 

godkänna materialet och säkerställa att inga missuppfattningar gjorts gällande datan. Vi har 

därefter hanterat data med största möjliga objektivitet och försökt analysera resultatet både 

utifrån entreprenörens och acceleratorns perspektiv.   

 

6.6 Återkoppling sanningskriterier 

Då trovärdighet handlar om intern validitet och innefattar att hitta en teoretisk bas och 

förklaring för det samband som forskningen resulterar i (Eisenhardt, 1989, s. 542), anser vi att 

vi med hjälp av den teoretiska bas som vi framtagit kunnat genomföra en trovärdig studie. Detta 

med stöd från att vi kunnat bekräfta, men också utveckla, tidigare forskning och ta fram både 

likheter och skillnader däremellan. Vad gäller överförbarhet, även kallat extern validitet, som 

handlar om att påvisa att forskningen och dess resultat även kan stämma in på andra grupper 

eller individer än de respondenter som ingick i studien (Konradsen et al., 2013, s. 67), har vi 

försökt utföra arbetet neutralt i koppling till accelerator för att kunna påvisa överförbarhet. En 

del specifika aspekter när det kommer till entreprenörernas upplevelser av acceleratorn kan vara 

svåra att föra över till andra då det kan variera dels gällande arbetssätt men även gällande 

entreprenörers upplevelse och behov av vägledning. Detta är något vi tagit i beaktning vid 

analysen av studien och vid granskning av analysen kan vi påvisa överförbarhet vad gäller 

processen. Vad gäller pålitlighet, även kallad reliabilitet, menar Stenbacka (2001) att det 

handlar om att skapa förståelse och Rolfe (2006, s. 305) uttrycker att pålitligheten ökar om 

arbetet granskas av handledare och kollegor. Detta arbete kontrolleras och granskas 

kontinuerligt av både andra studenter samt en handledare och med detta som stöd anser vi att 

även pålitlighet kan påvisas. 
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6.7 Förslag om fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning som uppkommit under studien anser vi vara den påverkan 

kompetens har på den samhällsentreprenöriella processen eftersom vi tydligt kunde se ett lågt 

fokus på kompetens. Det hade varit intressant att se hur processen skulle fungera, och om den 

skulle förändras, ifall högt fokus på kompetens fanns redan i den första delen av processen. 

Kanske hade samhällsentreprenörerna haft bättre hjälp från samhällsacceleratorn om 

kompetensnivån var högre, då mindre fokus skulle behövas för grundläggande utbildning och 

större fokus istället kunnat läggas på strategisk utveckling och optimering av värdeerbjudandet. 

Med en testgrupp av entreprenörer och ett samarbete med en samhällsaccelerator som kunde 

sätta resurser på att ändra fokus i början av processen för att påvisa den stora vikten av 

kompetens hade varit en mycket intressant studie för att se vad den resulterat i. 

 

En undersökning med fler respondenter i form av samhällsentreprenörer som befinner sig i de 

senare delarna av processen skulle möjliggöra en komplettering till vår slutgiltiga modell. Detta 

skulle ge en komplett bild av hela processen för en samhällsentreprenör vilket saknas i denna 

studie. Eftersom vi endast lyckats komma i kontakt med samhällsentreprenörer som befinner 

sig i de tidiga stadierna visas en tydlig bild av uppstart och etablering. Avsaknaden av en vidare 

verifiering av de senare stadierna gör att studien skulle kunna kompletteras ytterligare. En 

insamling av data från en större grupp samhällsentreprenörer, verksamma på olika marknader 

och i fler stadier av processen, skulle ge ett intressant resultat vad gäller helheten. 

 

En jämförande studie mellan samhällsentreprenörer som använder sig av en accelerator och 

samhällsentreprenörer som inte gör det är också ett område för framtida forskning. Resultatet 

från en sådan undersökning skulle besvara frågan hur samhällsentreprenörer som inte använder 

sig av acceleratorer överkommer hinder och svårigheter de möter. En annan intressant aspekt 

hade varit identifiering av vikten av kompetens hos en grupp som inte använder sig av en 

accelerator och om det skiljer sig mellan grupperna. Det skulle även gå att undersöka om samma 

hinder och svårigheter uppfattas av båda grupperna. 

 

6.8 Författarnas reflektioner om resultatet 

Vi är nöjda med resultatet och anser att det visar tydligt på de skillnader i processen som 

samhällsentreprenörer står inför. Vi anser att vi uppfyllt studiens syfte samt att studien bidrar 

till bredare forskning kring samhällsentreprenörskap. Svårigheter i etableringsfasen vad gäller 

vidare finansiering och utveckling av en stabil kundbas är upptäckter som vi inte stött på i 

tidigare forskning vilket även tillför nyttig information för samhällsacceleratorer i deras arbete. 

Att kunna utveckla forskningen kring samhällsentreprenörskap var vårt mål och vi är glada över 

att vår undersökning kunde bidra med en modell som är anpassad till samhällsentreprenörskap.  

Samhällsentreprenörernas upplevelser kring vikten av kompetens är också något som var 

intressant och något som vi anser att samhällsacceleratorer bör lägga större vikt vid. Bristen av 

kompetens är även något som vi tror påverkar de svårigheter som uppkommer i 

etableringsfasen. Det var otroligt intressant att se att begränsad rationalitet visade sig på ett 

tydligt sätt då entreprenörerna dels ansåg sig ha tillräcklig kompetens och såg kompetens som 

något sekundärt samtidigt som de uttryckte att många svårigheter uppkom vilket resulterade i 

att de behövde anskaffa mer kompetens. Vi hoppas att uppmärksamhet kring begränsad 

rationalitet kan hjälpa samhällsentreprenörer i framtiden och att processens svårigheter kan 

reduceras med denna insikt.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Intervjuguide med teorikoppling 

Fråga Teorikoppling Referens 

Introduktion 

1) Först tänker vi att ni, var och en, får ge en 

kort beskrivning av er affärsidé och hur 

långt ni kommit i utvecklingen av företaget.  

Introduktionsfråga, även 

kallad grand-tour fråga 

(Leech, 2002, 

s. 667)  

(Spradley, 

1979) 

Processen 

2) Vilka delar av processen att utveckla ert 

företag tycker ni varit mest utmanande? 

Företagslivscykeln (Johnson et 

al., 2017, s. 

79)  

3) Finns det några delar av er process som ni 

upplever att Coompanion kunnat hjälpa er 

mer eller mindre med? Vilka? 

Vilka delar hjälper 

acceleratorer till med? 

(Cohen, & 

Hochberg, 

2014, s. 4) 

4) Vilken aktivitet som Coompanion Nord 

erbjuder anser ni har störst effekt på er 

utveckling? Exempelvis: 

Kunskapsseminarier- och workshops, Social 

Business Board och Social Innovation i Norr 

Acceleratorers olika 

aktiviteter 

(Cohen, & 

Hochberg, 

2014, s. 4) 

Hinder 
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5) Upplever ni några specifika hinder i 

arbetet med en samhällsnyttig ide? 

• Vilket anser ni vara det största 

hindret för en samhällsentreprenör? 

• Upplever ni att finansiering är en 

svårighet?  

•  Känner ni att Coompanion kan 

hjälpa er med dessa, i så fall hur? 

Hinder och svårigheter 

Hinder och svårigheter 

Acceleratorers hjälp med 

finansiering 

Acceleratorers hjälp med 

hinder 

(Oganisjana et 

al., 2017, s. 

34) 

(Oganisjana et 

al., 2017, s. 

34) 

(Cohen & 

Hochberg, 

2014, s. 14) 

(Pandey et al., 

2017, s. 97). 

(Cohen & 

Hochberg, 

2014, s. 4) 

6) Finns det några hinder ni skulle vilja ha 

mer hjälp med från Coompanion? I så fall 

vilka?  

• Har ni några förslag på hur ni skulle 

vilja att Coompanion agerade för att 

hjälpa er med dessa hinder? 

Hinder och svårigheter 

 

Acceleratorers hjälp med 

hinder 

(Oganisjana et 

al., 2017, s. 

34) 

(Cohen & 

Hochberg, 

2014, s. 4) 

• Kompetens 

7) Vilka kompetenser anser ni är viktiga för 

att driva ett samhällsnyttigt företag?  

Bristande kompetens, 

hinder 

(Oganisjana et 

al., 2017, s. 

34) 

(Miller et al., 

2012, s. 349) 

8) Vilka av de viktiga kompetenserna 

upplever ni att ni har? 

Viktiga kompetenser inom 

samhällsentreprenörskap 

(Miller et al., 

2012, s. 349) 

9) Hur har ni förvärvat dessa kompetenser, 

kommer dessa från tidigare erfarenheter eller 

har dessa utvecklats i samspel med 

Coompanion?  

Acceleratorers inverkan på 

kompetens  

(Miller et al., 

2012, s. 349) 
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10) Finns det några specifika kompetenser 

som ni skulle vilja att Coompanion hjälper 

er att utveckla? Vilka? 

Acceleratorers inverkan på 

kompetens  

(Miller et al., 

2012, s. 349) 

11) Känner ni som arbetar i team att ni kan 

komplettera varandra eller har alla liknande 

kompetenser? 

Högre kompetens i team då 

man kompletterar varandra 

Bättre beslut med mer 

kunskap inom teamet 

Sammansättning av 

entreprenöriella team 

(Cohen et al., 

2018, s. 4) 

(Forbes et al., 

2006, s. 226).  

(Knapp et al., 

2015, s. 594) 

• Nätverk 

12) Hur viktiga anser ni att sociala nätverk 

är för utvecklingen av ert företag? 

Nätverks påverkan på 

samhällsentreprenörer 

(Weber & 

Kratzer, 2013, 

s. 220) 

13) På vilket sätt upplever ni att 

Coompanion har kunnat bidra till 

utvecklingen av era sociala nätverk? 

En accelerators förmåga att 

utvidga nätverk 

(Levinsohn, 

2014, s. 4) 

Affärsmodell 

14) Hur har ni utvecklat er affärsmodell? 

• Vilka hjälpmedel har ni använt er av?  

Lean start-up 

Business model canvas 

Triple layer business model 

canvas 

(Blank, 2013) 

(Osterwalder 

& Pigneur, 

2010) 

(Joyce & 

Paquin, 2016) 
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15) Finns det delar i affärsmodellen som 

Coompanion hjälpt er att uppmärksamma 

som ni inte tänkt på själva? I så fall vilka? 

Acceleratorers utbildning i 

affärsutveckling 

Vilka delar hjälper 

acceleratorer till med? 

(Levinsohn, 

2014, s. 4–5) 

(Cohen, & 

Hochberg, 

2014, s. 4) 

16) Hur har arbetet med Coompanion 

utvecklat er förmåga att beskriva er 

affärsidé? 

Acceleratorers utbildning i 

affärsutveckling 

(Levinsohn, 

2014, s. 4)  

Samhällsnytta 

17) Kan ni identifiera och beskriva ert 

direkta värde, kortsiktiga mervärde och 

långsiktiga värde? 

Mäta samhällsvärde 

Värdeskapande 

(Clark & 

Brennan., 

2012, s. 24) 

(Windsor, 

2017, s. 83) 

(Windsor, 

2017, s. 77) 

18) Hur förmedlar ni värdet av er produkt 

eller tjänst till kunderna?  

• Upplever ni några specifika 

svårigheter när det kommer till att 

förmedla värdet? 

Mäta samhällsvärde (Clark & 

Brennan., 

2012, s. 24) 

(Windsor, 

2017, s. 83) 

19) Hur upplever ni att Coompanion kan 

hjälpa er att anpassa ert samhällserbjudande 

efter marknaden? 

Mäta samhällsvärde 

Acceleratorers inverkan på 

kunskap 

(Clark & 

Brennan., 

2012, s. 24) 

(Cohen & 

Hochberg, 

2014, s. 12) 

20) Har ni något som ni skulle vilja tillägga 

gällande samhällsnyttiga idéer som ni tänkt 

på under intervjun men som inte kommit 

upp?  

Avslutande fråga 
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Bilaga 2: Sökord 

Ämnesområde Sökord 

Kommersiellt entreprenörskap • Entreprenörskap 

• Entrepreneurship 

Samhällsentreprenörskap • Samhällsentreprenörskap 

• Social entrepreneurship 

• Social entrepreneurship + risks 

• Financing + social entrepreneurship 

• Social innovation 

• Differences + social entrepreneurship 

• Social entrepenurship + future 

• Problems + social entrepreneurship 

• Social entrepreneurship + competences  

• Social entrepreneurship + networks 

Acceleratorer • Accelerators 

• Accelerators + social entrepreneurship 

• Accelerators + entrepreneurship 

Entreprenöriellt beteende • Passion 

• Entrepreneur + behaviour  

• Bounded rationality 

Tillväxt • Business growth 

• Activities + growth 

• Entrepreneurial growth 

Entreprenöriella processen • Entrepreneurial + process 

Företagslivscykeln • Product life cycle 

• Business life cycle  

• Business process 

Skapa en hållbar verksamhet • Lean-start-up 

• Osterwalder 

• Triple layer business model canvas 

Värdeskapande • Value creation + theory 

Mäta samhällsnyttan • Performance + measurement 

• Social value + measurement 
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Bilaga 3: Kodning och kategorisering av empiriska data 

Kategori Primära teman Sekundära teman Minoritet teman 

Samhällsentreprenöriell

a processen 

Stöd för socialt 

nätverk 

Initial 

uppmärksamhet 

Beslutsfattande 

  
Uppstartsfasen Organisk tillväxt 

  
Etableringsfasen Liten skala 

  
Nätverka med andra 

samhällsentreprenöre

r 

Marknadsefterfråga

n 

   
Autencitet 

   
Differentiering 

Samhällsentreprenören

s egenskaper 

Passion 
 

Empati 

   
Innovativ 

   
Risktagande 

   
Vilja att skapa och 

påverka 

   
Begränsad 

rationalitet 

Lean start-up Testa idéer Kundfeedback 
 

 
Experimentell 

affärsmodell 

  

Värdeskapande Minskade 

transporter 

Samhällsproblem Hållbar utveckling 
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Ändra beetende Främja lokalt 

företagande 

Förbättra samhället 

 
Folkhälsa Tillgänglighet Sprida kunskap 

  
Miljöpåverkan Kultur 

  
Inspirera 

 

Hinder och svårigheter Finansiering Skapa kundbas Bristande 

kompetens 

 
Förlängd 

startfas 

Skapa norm Mäta samhällsnytta 

 
Förmedla värde Skapa hållbar 

affärsmodell 

Tillstånd 

 
Legitimitet Konstanta 

utmaningar 

Skapa hållbar 

finansiering 

 
Skapa 

samhällsnytta 

Skapa stabil 

verksamhet 

Sprida värde 

 
Formulera 

värdeerbjudand

e 

Initial finansiering 
 

  
Nytta + lönsamhet 

 

Kompetens Kommunikation Ekonomi Juridik 

 
Nätverka Kompletterande 

kompetenser  

IT 

 
Kompetenser 

sekundärt 

 
Social kompetens 

   
Informationssöknin

g 
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Våga samarbeta 

Acceleratorns påverkan Utbildande Kontinuitet Konferens 

 
Vägledning 

 
Bekräftelse 

 
Individuell 

handledning 

 
Tidigare erfarenhet 

 
Stöd för idén 

  

 
Bidrag till 

nätverk 

  

Önskad vägledning 
 

Skapa kundbas Individuell modell 

  
Juridik Konstruktiv kritik 

   
Etablering 
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