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Sammanfattning 
 
De flesta besöker ett evenemang någon gång emellanåt, det kan innebära ett trevligt avbrott i 
vardagen. Evenemang har också en potential att skapa en rad positiva effekter på 
arrangörsorten, till exempel genom ökad turism. Många evenemang tycks ha karaktären av 
”traditionella företag”, men stämmer denna bild överens med verkligheten? Är initiativtagare 
till gatufestivaler entreprenörer? 
 
Denna uppsats är skriven på uppdrag av Piteå Dansar och Ler AB och syftar till att undersöka 
hur processen som föregår uppstarten av gatufestivaler ser ut i jämförelse med den 
traditionella entreprenörskapsprocessen. En genomgång av tidigare gjorda studier resulterade 
i uppsatsens teoretiska referensram. I denna beskrivs fem faktorer som visat sig betydelsefulla 
vid uppstarten av traditionella företag; motivation, socialt kapital, humankapital, finansiering 
och statlig inblandning. Dessa faktorer är viktiga byggstenar i det vi kallar för den 
traditionella entreprenörskapsprocessen. Denna period delar vi vidare in i tre faser; 
idégenererings-, planerings- och realiseringsfasen.  
 
Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen skapade vi en intervjuguide, vilken 
användes vid intervjuerna med initiativtagarna till tre av Norrlands största gatufestivaler; 
Kirunafestivalen, Skellefteåfestivalen och Piteå Dansar och Ler. De ursprungliga 
initiativtagarna till festivalerna fick svara på frågor rörande de fem olika faktorer som 
beskrivs i den teoretiska referensramen. Vi var intresserade av hur dessa faktorer upplevdes 
under tiden som föregick uppstarten av de tre gatufestivalerna.  
 
Resultatet visar att uppstarten av gatufestivaler liknar den traditionella 
entreprenörskapsprocessen i många avseenden. Bland annat är betydelsen av motivation, 
socialt kapital och humankapital stor även för initiativtagare till gatufestivaler. Det finns dock 
några punkter som skiljer uppstarten av gatufestivaler från den traditionella 
entreprenörskapsprocessen. Bland annat har finansieringen av gautfestivaler och 
inblandningen från offentlig sektor en annan karaktär. Andra punkter som skiljer de två 
processerna åt är det ovanligt stora risktagandet det innebär att arrangera en gatufestival samt 
gatufestivalernas lokala anknytning.  
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1. Inledning 

 
I den första delen av inledningskapitlet introduceras evenemangsbegreppet och festivalers 
betydelse för arrangemangsorten och dess invånare. Därefter presenteras fem faktorer som är 
avgörande under uppstartsfasen i entreprenörskapsprocessen; motivation, humankapital, 
socialt kapital, finansiering och statlig inblandning. Avslutningsvis ställer vi oss frågan om 
detta är sant även för initiativtagaren till en gatufestival eller om den processen ser helt 
annorlunda ut.  
 

1.1 Om evenemang i allmänhet och festivaler i synnerhet 

1.1.1 Evenemangsbegreppet  

De flesta besöker ett evenemang av något slag emellanåt, evenemangen fungerar som ett 
avbrott i vardagslunken, ett tillfälle att träffa vänner och familj under trevliga former. Det 
florerar många begrepp inom evenemangslitteraturen och någon enhetlig definition på vad ett 
evenemang är tycks inte finnas (Mossberg & Sandström, 1996). Mossberg och Sandström ger 
dock följande övergripande definition:  

 
”Ett evenemang är en aktivitet som är avgränsad i tiden. Det har ett program, en 
arrangör och ett antal deltagare. Evenemanget är öppet för allmänheten och det 
inträffar högst en gång om året.” (s.9) 

Utöver det breda evenemangsbegreppet finns ett antal samlingsnamn på olika typer av 
evenemang. Hallmark events är enligt Getz (1997) ett evenemang som har en så tydlig och 
signifikant tradition, publicitet, image och attraktionskraft att den ger sitt 
lokal/regionalsamhälle en turistisk konkurrensfördel som destination. Hall (1992) menar 
vidare att hallmark events passar på evenemang av mycket varierande karaktär, inklusive 
festivaler. Dessa evenemang visar dessutom på en lång rad ekonomiska, fysiska och sociala 
effekter. Vår definition av en gatufestival är: 

”Ett evenemang som använder sig av det offentliga rummet, som har större delen av 
stadens befolkning och även inresta från andra orter som målgrupp, vilket reflekteras 
i festivalens utbud. En betydande del av en gatufestival är musik, med artister som 
vänder sig till alla målgrupper. Men även aktiviteter såsom tivoli och marknader är 
vanliga ingredienser i gatufestivalen. Slutligen ser vi på gatufestivalen som ett 
evenemang där besökarna inte bara är åskådare, utan även deltagare.” 

1.1.2 Evenemangets betydelse och regionala effekter 

Evenemang har en potential att dra till sig besökare som spenderar pengar på arrangörsorten. 
Påverkan på turismen är förmodligen också den mest avgörande ekonomiska effekten av ett 
evenemang. Förutom den direkta ökningen av turism under själva genomförandet ger ett 
lyckat evenemang också en marknadsföringseffekt på längre sikt (Mossberg och Sandström, 
1996). Evenemangsturism kan dessutom bidra till att jämna ut säsongsberoendet som existerar 
på vissa orter. De mest uppenbara ekonomiska effekterna av ett evenemang är dock givetvis 
de direkta intäkter som evenemanget ger arrangören i form av till exempel biljettintäkter. En 
annan aspekt av evenemangsturismen är att ett lokalt evenemang kan göra att 
lokalbefolkningen inte åker bort på semester utan stannar hemma istället, semesterkassan 
gynnar således den lokala ekonomin (Ericsson och Vaagland, 2002).  
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Under de år Stockholm Water Festival arrangerades gjordes ekonomiska utvärderingar av 
evenemanget. År 1995 beräknades festivalen ha genererat en omsättning i Stockholm på 1.5 
miljarder kronor (Mossberg och Sandström, 1996). Det återkommande evenemanget 
Uddeholm Swedish Rally genererade enligt en utvärdering år 2003 35,5 miljoner kronor i 
extra inkomster för regionen (Karlsson, 2003). Under fotbollsturneringen Gothia cup 2006 var 
omsättningen på arrangörsorten Göteborg 282 miljoner kronor (www.gothiacup.se).  
 
De ekonomiska effekterna är bara en del i följderna av ett evenemang. Andersson (1999) 
menar att det finns sociala och kulturella effekter i form av känslor, hälsa, identitet, 
upphetsning, inspiration och vänskap både hos såväl inresta evenemangsbesökare som hos 
lokalbefolkningen. Getz (1997) hävdar att den positiva image som en destination får efter ett 
lyckat evenemang även vänds inåt mot lokalbefolkningen och bidrar till att skapa ökad 
stolthet och självkänsla. Evenemanget kan också skapa ett ökat engagemang i form av olika 
aktiviteter efter evenemanget. Getz (2000) i Karlsson (2003) pekar på det ideella 
engagemanget som ytterligare en social och kulturell effekt av ett evenemang. Den betydande 
frivilliginsatsen har inte bara ett ekonomiskt värde i form av gratis arbetskraft utan bidrar 
också ofta till en stärkt lokal samhörighet och självkänsla.  Ytterligare en aspekt på 
evenemang bidrar Ericsson och Vaagland (2002) med. Festivalen kan fungera som ett tillfälle 
då utflyttade återvänder till hemorten och i samband med festivalen passar på att hälsa på 
vänner och bekanta. Festivalen fungerar därmed som en mötesplats. Evenemanget kan 
dessutom fungera som en arena där affärskontakter skapas mellan människor som inte skulle 
ha träffats om det inte varit för evenemanget.  
 
Naturligtvis går det också att tänka sig negativa effekter av ett evenemang. Getz (1997) menar 
att evenemang som är till för att locka mycket folk till en liten yta ofta skadar den lokala 
miljön. Evenemang riskerar också att bidra till det som (O´Sullivan & Sheffrin, 2003) kallar 
för negativa externa effekter. Exempel på sådana i samband med gatufestivaler är hög 
ljudnivå och fylleri som kan vara störande för människor som inte deltar i evenemanget.   
 

1.2 Entreprenörskapsprocessen 
 
Många evenemang tycks ha karaktären av ”traditionella företag”. I organisationen finns en 
marknadsavdelning, en ekonomiavdelning, en avdelning för personella resurser, etc. Den mest 
uppenbara skillnaden är att genomförandefasen för ett evenemang ofta är någon eller några 
veckor, en del evenemang är över på en dag, medan det traditionella företaget har ett jämnare 
flöde på sin verksamhet och sina transaktioner. De flesta evenemang och i synnerhet 
gatufestivaler är förenade med ett visst risktagande. Det finns en del externa, opåverkbara 
faktorer som i värsta fall kan vara skillnaden mellan succé och flopp, ett exempel på det är 
vädret. Arrangörerna av gatufestivaler kan således betraktas som något av risktagare (Graham, 
Goldblatt & Neirotti, 2001).  Trots dessa något riskfyllda förutsättningar finns det individer 
alternativt organisationer som tar initiativet till gatufestivaler. Vilka är dessa personer, och hur 
ser arbetet med uppstarten av en ny gatufestival ut?  
 
Uppkomsten av och initiativtagarna till traditionella företag behandlas inom 
företagsekonomin bland annat av den ämnesgren som benämns entreprenörskap. Inom 
entreprenörskapsforskningen finns många uppfattningar om vilka karaktäristika en 
entreprenör har. Sundnäs, Kjellman & Eriksson (2002) menar att även om 
beteendevetenskaplig forskning av så kallade entreprenörskapsegenskaper ibland kritiseras på 
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grund av dess grova generaliseringar, finns det en poäng med att illustrera entreprenören med 
hjälp av deras egenskaper. Författarna menar att den framgångsrike entreprenören ofta är 
uthållig, initiativrik, innovativ, moderat risktagare, socialt kompetent, tävlingsinriktad och 
självständig.  
 
Hur stämmer den ovan givna bilden av entreprenören överens med egenskaperna hos 
initiativtagarna till gatufestivaler? Finns det ”gatufestivalentreprenörer” och kan dessa 
sorteras in i det fack där vi placerar entreprenörer som ligger bakom traditionella företag, eller 
är festivalerna beställningsjobb och skrivbordsprodukter från turisttörstande kommuner? 
 
En naturlig följd till frågan om vilka egenskaper initiativtagare till gatufestivaler har är frågan 
om arbetsprocessen vid uppstarter av gatufestivaler. Den entreprenöriella processen beskrivs 
ofta i fyra faser. Den första fasen är utvecklingen av en intention att starta ett företag. I den 
andra fasen upptäcks möjligheten att göra affärer i ett speciellt sammanhang. Den tredje fasen 
består av resursinsamling och i den fjärde och slutliga fasen inleder företaget sitt utbyte med 
marknaden (Van Gelderen, Thurik och Bosma, 2004). Sundnäs et al. (2002) identifierar i sin 
tur tre faser som enklare åskådliggör den entreprenöriella uppstartsprocessen; idégenerering, 
planering och realisering. Uppstartsfasen kantas ofta av problem och hinder och lyckas 
entreprenören inte övervinna dessa är projektet dömt att misslyckas (Sundnäs et al, 2002). En 
avgörande faktor i den entreprenöriella processen är den som i Global Entrepreneurship 
Monitors [GEM] rapport Entreprenörskap i Sverige (Aronsson & Delmar, 2001) kallas för 
entreprenöriell förmåga. GEM är ett forskningsprogram som årligen ger ut information om 
den entreprenöriella aktiviteten i för närvarande 39 länder runt om i världen. Entreprenöriell 
förmåga innebär kunskap (humankapital), men också motivation att exploatera 
affärsmöjligheter genom att skapa nya företag. Entreprenöriella aktiviteter är således ett 
resultat av en individs uppfattning av att det finns en affärsmöjlighet och inställningen att han 
eller hon har kunskap, självtillit och motivation att skapa något av den möjligheten. 
Entreprenörens motivation är delvis beroende av om hon eller han anser att det är socialt 
accepterat att starta företag eller inte. Motivationen är naturligtvis också starkt 
sammanknippad med intresse, det vill säga känslan av att det är roligt och tillfredsställande att 
utföra aktiviteten. Att starta upp en ny gatufestival innebär naturligtvis en viss arbetsbörda. 
Vilka är drivkrafterna för initiativtagarna och ser de olika ut beroende på initiativtagarens 
bakgrund och den miljö de verkar i? Hur ser initiativtagarna på sin egen kunskap och förmåga 
att genomföra idéer, både sina egna och andras? Sammanfattningsvis, hur ser den 
entreprenöriella förmågan ut hos initiativtagarna till gatufestivaler jämfört med förmågan hos 
den ”traditionella entreprenören”? 
 
Ytterligare en avgörande faktor i uppstartsfasen av nya företag bidrar bland andra Samuelsson 
(2005) med. Den faktorn är entreprenörens sociala kompetens och nätverk. Samuelsson menar 
att de entreprenörer som är socialt kompetenta och blir accepterade av omgivningen som 
företagare har större chans att bli framgångsrika. De som har stora nätverk lyckas också i 
större utsträckning då de har chans att rekrytera kompetens ur det sociala nätverket.  Hur 
viktigt är det att kunna prata för sig och känna rätt personer för den som vill arrangera en 
gatufestival? Och vilken betydelse har karaktären på de sammanhang där initiativtagaren 
verkat tidigare för dennes möjligheter att använda sig av sitt kontaktnät? Är det bättre att vara 
”kommungubbe” eller ”musiksnubbe”? Blir det viktigare vid en gatufestival, där det 
offentliga rummet utnyttjas på ett annat sätt, att veta vem man ska tala med? Finns det andra 
organisationer eller föreningar som av någon anledning kan vara motståndare till en 
tillställning som en gatufestival? Och hur hanterar man i så fall det?  
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Vidare är ett av de största hindren för entreprenöriella aktiviteter finansieringen av tilltänkta 
projekt (Aronsson & Delmar, 2001). Finansiering kan enligt Sundnäs et al. (2002) ske på 
olika sätt, genom till exempel eget kapital, främmande kapital, riskkapital och företagsstöd. 
Liknar finansieringen av gatufestivaler den som traditionella företag byggs upp genom, eller 
sker den med hjälp av medel från stat, kommun och landsting? Kanske finns det ytterligare 
någon källa till finansiering som avviker från den av traditionella företag, vilken är det i 
sådana fall?  
 
Eventuell hjälp med finansiering från stat, kommun eller landsting torde vara främjande för 
uppstarten av nya gatufestivaler. Det går dock att ställa sig frågan om och i sådana fall vilken 
statlig inblandning som kan ha negativt hämmande effekt. Enligt Aronsson & Delmar (2001) 
finns ett klart negativt samband mellan graden av entreprenörskap och den statliga 
inblandningen i en ekonomi. Med statlig inblandning syftas i rapporten till storleken på den 
offentliga sektorn och olika former av beskattning. Även arbetsmarknadsrelaterade faktorer 
som till exempel höga lönekostnader och en trögrörlig arbetsmarknad påverkar graden av 
entreprenörskap. Det statliga Verket för näringslivsutveckling [NUTEK] (2003) menar att den 
offentliga sektorns och de stora företagens dominans och regelverkens anpassning (gällande 
till exempel anställningar och skatter) till dessa bidrar till att den entreprenöriella aktiviteten 
är lägre i Sverige än i många andra länder. Gäller detta även för gatufestivaler? Hur påverkar 
den omfattande statliga inblandningen tilltänkta gatufestivaler?  
 
Dessa avgörande faktorer påverkar uppstartsfasen i entreprenörskapsprocessen. Stöter 
initativtagaren till gatufestivaler på samma problem i uppstartsfasen som den traditionella 
entreprenören och är samma faktorer avgörande? Eller ser det helt annorlunda ut vid 
uppstarten av gatufestivaler?  Detta leder till vår problemformulering och syftet med vår 
studie. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur liknar eller skiljer sig uppstarten av gatufestivaler från uppstarten av traditionella företag? 
 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för uppstartsfasen av gatufestivaler och hur denna ser ut i 
jämförelse med den traditionella entreprenörskapsprocessen.  
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2. Teoretisk metod 
 
Den teoretiska metoden ger läsaren inblick i den förförståelse och kunskapssyn som ligger till 
grund för uppsatsen. Hur vår bakgrund och vår syn på kunskap påverkar perspektiv,  
angreppssätt och metodval diskuteras. Kapitlet avslutas med att valet av teoretiska 
utgångspunkter och kritik mot dessa diskuteras.  
 

2.1 Förförståelse 
 
Det finns två huvudsakliga typer av förförståelse. Den ena bygger på den utbildning en 
forskare har inom det ämne som ska studeras. Den andra grundar sig på erfarenheter och 
fördomar eller förutfattade meningar forskaren tar med sig i sitt sätt att angripa ett problem. 
Samspelet mellan vår förförståelse om ämnet, våra fördomar och den miljö vi lever i påverkar 
utformningen av studien (Holme & Solvang, 1997). Vi tror att vår utbildning inom ämnet 
entreprenörskap och vår bakgrund har stor betydelse för hur vi angriper ämnet 
entreprenörskap, och hur vi utformar studien. Nedan följer därför en kort beskrivning av vilka 
vi är och vår akademiska och yrkesmässiga bakgrund.   
 
Vi är båda uppväxta i Norrland, Umeå respektive Piteå. Vi har läst företagsekonomi med 
inriktning mot entreprenörskap vid Umeå School of Business and Economics (USBE). Lina 
läste de inledande 40 poängen i företagsekonomi vid Mittuniversitetet i Östersund. Efter 
flytten till Umeå fortsatte hon att läsa på distans mot Mittuniversitetet i Östersund. 
Distanskursen Entreprenörskap och affärsutveckling gav en bra översikt över främst den 
svenska entreprenörskapsforskningen, men även en insikt i ämnet entreprenörskap i ett mer 
internationellt perspektiv. Lina har även läst en fristående termin vid Coe College i Iowa, 
USA och en termin Psykologi A vid Umeå universitet. Parallellt med studierna i ekonomi 
läser Cecilia idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Programmet innehåller 
kurser i bland annat pedagogik, psykologi, juridik och ekonomi. Våra studier på c-nivå inom 
entreprenörskapsämnet har gett oss bra kunskap om de mest vedertagna teorierna och en bra 
bild av var forskningen befinner sig i dagsläget. Vi tror också att våra studier i 
beteendevetenskapliga ämnen har gett oss förmågan att se entreprenörskapsämnet ur ett annat 
perspektiv. Detta tror vi har påverkat både formuleringen av problemet och till viss del de 
teoriområden vi valt att fokusera på. Även vår yrkesmässiga bakgrund som innehåller ett 
flertal olika jobb för oss båda har gett oss kunskap om olika typer av branscher och 
organisationer. Den kunskapen har bidragit till vår syn på entreprenörskap som en process 
med många inblandade faktorer.   
 
Anledning till att vi skriver vår uppsats på uppdrag är att vi fick tips av en bekant om 
uppdragsdatabasen www.examensjobb.nu. Vid en genomgång hittade vi ett uppdrag från Piteå 
Dansar och Ler AB. Då Cecilia ursprungligen är från Piteå och dessutom är bekant med 
företagets VD kändes uppdraget intressant och spännande. Den ursprungliga 
uppdragsbeskrivningen som hämtades på adressen  
http://www.examensjobb.nu/pages/projektinfo.sp?projid=2978 var följande: 
 

”Hur ser den typiske gatufestarrangören ut? Är det vissa typer av människor som 
dras till sådana jobb? Piteå dansar och ler skulle vilja ha en jämförelse mellan 
festivalerna i Skellefteå, Kiruna och Piteå för att belysa vilka typer av människor som 
arbetar i de olika festivalorganisationerna, när det gäller ålder, bakgrund etc, - för 
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att se om det finns vissa ”festivaltyper”. Finns det alltid någon organisatör, någon 
”doer” osv i festivalorganisationerna?”  

 
Den ursprungliga uppdragsbeskrivningen skiljer sig dock väldigt mycket från den slutgiltiga 
problemställningen som vi själva arbetat fram. Den största skillnaden är nog att vår uppsats 
behandlar initiativtagarna till gatufestivaler medan uppdragsbeskrivningen frågade efter 
förvaltarna av festivalerna. Det är därmed väldigt liten risk för någon inverkan på grund av att 
Cecilia är bekant med uppdragsgivaren. Sammanfattningsvis kommer den förförståelse och de 
förväntningar vi för med oss påverka hur studien utformas. Detta gäller val av metod, 
teoretisk referensram såväl som tolkningen av resultatet.  
 

2.2 Perspektiv 
 
Den förförståelse vi har med oss in i studien påverkar ur vilket perspektiv vi väljer att se på 
problemet. Valet av perspektiv innebär ”att välja vad man ser på och hur man ser på det man 
vill se.” (Olsson & Sörensen, 2001, s.63) Syftet med vår studie är att skapa förståelse för 
uppstartsfasen av gatufestivaler och hur denna ser ut i jämförelse med den traditionella 
entreprenörskapsprocessen. Detta gör vi genom att identifiera ett antal faktorer som har 
betydelse för entreprenörskapsprocessen i traditionella företag och därefter undersöka om 
dessa återfinns i processen att starta en gatufestival. Vårt perspektiv blir därmed individen och 
den process initiativtagare till gatufestivaler går igenom innan uppstarten.  Det går även att 
tala om en annan typ av perspektiv, nämligen inifrån- eller utifrånperspektiv. Då insamling av 
data sker genom kvalitativa metoder kan man tala om ett inifrånperspektiv, i motsats till ett 
utifrånperspektiv som ofta sammanknippas med kvantitativa studier. Ett inifrånperspektiv 
innebär en närhet till problemet och att genom språket tolka och beskriva den information 
som insamlas. Ett utifrånperspektiv handlar mer om att hålla en viss distans till det man 
undersöker och genom mätningar beskriva och förklara resultat (Olsson & Sörensen, 2001). 
Då vi vill komma fenomenet nära och få en kvalitativt ingående beskrivning använder vi oss 
av ett inifrånperspektiv. Valet av perspektiv är nära sammankopplat med vår syn på kunskap. 
 

2.3 Kunskapssyn  
 
Hur vi ser på vårt ämne och hur vi väljer att utforska det är ett resultat av hur vi ser på 
människan, verkligheten och på produktionen av kunskap (Widerberg, 2002). Synen på 
kunskap är till viss del knuten till det problem som ska studeras. Vi anser att vi måste beskriva 
vårt problem i dess sammanhang för att skapa förståelse och mening för problemet. I det 
sammanhanget är delarna beroende av helheten och tvärtom. Vi menar alltså att det är svårt 
att skapa förståelse för den typ av problem vi valt genom att studera individen som en 
avgränsad del från sin kontext. När det gäller vårt problem väljer vi istället att ansluta oss till 
det som Backman (1998) kallar för det kvalitativa perspektivet. Individen är i detta perspektiv 
en del av sin omgivning och påverkas och påverkar därmed den.  
 

2.4 Angreppssätt  
 
Backman (1998) beskriver två angreppssätt vilka utgör två huvudsakliga och motsatta 
strategier i vetenskapligt arbete, kvalitativt och traditionellt angreppssätt. Inte nödvändigtvis 
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sammankopplat, men starkt sammanknippat med en kvalitativ ansats är det induktiva 
arbetssättet. Det innebär att man börjar arbetet i eller i interaktion med empirin för att därefter 
formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. Motsatsen är den traditionella 
(kvantitativa) ansatsen där ett deduktivt, hypotesprövande arbetssätt ofta nyttjas (Backman, 
1998). Trots att vi som sagt ansluter oss till det kvalitativa perspektivet när det gäller synen på 
världen och på kunskap kommer vi delvis att använda oss av den motsatta strategin, 
deduktion. Med ett deduktivt arbetssätt utgår forskaren från begreppsliga formuleringar i form 
av teorier, frågeställningar och hypoteser i syfte att testa dessa i empirin. Syftet med vår studie 
är inte att isolera enskilda variabler för att studera sambandet mellan dessa, men den 
teoretiska referensramen styr vår datainsamling. Vårt arbetssätt kan liknas med det som 
Johansson Lindfors (1993) kallar den gyllene medelvägen.  Det teoretiska perspektivet 
generar då inte hypoteser som ska testas utan fungerar som en skapare av intressefokus utifrån 
vilket forskaren närmar sig empirin. 
 

2.5 Metod för datainsamling 
 
Hittills har vi endast talat om ett kvalitativt perspektiv när det gäller synen på verkligheten 
och på kunskap. Åsberg (2000) menar att de olika perspektiven på världen och på kunskap 
ofta är alltför självklart sammankopplade med kvantitativa respektive kvalitativa metoder för 
datainsamling. Ett kvalitativt perspektiv innebär inte självklart att forskaren använder sig av 
traditionellt kvalitativa metoder för datainsamling, till exempel djupintervjuer. I vår studie är 
vi beroende av enskilda individers resonemang och reflektion över den period i deras liv som 
innefattade uppstarten av en gatufestival. Med vårt forskningsproblem och den teoretiska 
referensramen i åtanke anser vi dock att den kvalitativa forskningsintervjun är mest lämplig 
för datainsamling. Den ger oss möjlighet att få en nyanserad bild av tiden innan och under 
uppstarten av gatufestivalen.  
 

2.6 Teorival 
 
När vi inledde arbetet med uppsatsen hade vi begränsad kunskap om hur den traditionella 
entreprenörskapsprocessen och de faktorer som påverkar den beskrivs i teorin. I arbetet med 
formuleringen av problemställningen fick vi med hjälp av GEM-rapporten (Aronsson & 
Delmar, 2001) en inledande kunskap om den traditionella entreprenörskapsprocessen. GEM-
rapporten fungerade således som en början i det arbete som i första hand syftade till att genom 
litteratursökning inom området få en insikt om vilka faktorer som beskrivs som avgörande för 
den traditionella entreprenörskapsprocessen. Inledningsvis blev vi således något styrda av de 
faktorer som behandlas i GEM-rapporten. När vi utökade litteratursökningen upptäcktes dock 
andra faktorer än de som tas upp i GEM-rapporten, och i slutändan fungerade rapporten 
endast som språngbräda. Sökningen av litteratur gjordes genom Umeå universitetsbiblioteks 
databaser samt den nationella biblioteksdatabsen Libris. En del av de sökord vi använde var 
för sig eller i kombination med varandra var: entrepreneurship, new venture support, 
networks, financing, social capital, human capital, motivation, achievement motivation och 
self-efficacy. Genom litteraturstudiet fick vi således klart för oss vilka faktorer som i teorin 
beskrivs som mest avgörande för den entreprenöriella processen.  Dessa faktorer utgör de 
områden som återfinns i vårt teorikapitel. Teoriområdena skall inte ses som från varandra 
avhängiga delar utan som av varandra påverkbara.  
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2.7 Kritik av sekundära data   
 
Vi har strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av vetenskapliga 
artiklar. Backman (1998) menar att den vetenskapliga artikeln har högst status bland 
vetenskapliga dokument. Vi föredrar vetenskapliga artiklar då det ger större möjlighet att 
bedöma giltigheten för den kunskap som presenteras i artikeln. I många fall innehåller också 
vetenskapliga artiklar den nyaste forskningen. Källor som kan anses mindre tillförlitliga är till 
exempel de websidor vi använt såsom www.nutek.se och www.almi.se. Dessa har inte samma 
vetenskapliga värde och tillförlitlighet då organisationerna bakom dessa sidor kan antas 
handla i eget syfte. Vi anser dock att de fyller en funktion i uppsatsen, eftersom dessa 
organisationer arbetar för att stärka och öka de entreprenöriella aktiviteterna i Sverige och 
därmed har en del i den entreprenöriella processen.  
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3. Teori  
 
För att förstå den entreprenöriella processen kommer vi att använda oss av en flerdimensionell 
forskningsmodell. En sådan modell tar hänsyn till entreprenören som individ, såväl som till 
den kontext entreprenören verkar i (Johnson, 1990). Det är när de olika aspekterna sätts 
samman som en bild av den entreprenöriella processen framträder. I teoriavsnittet vill vi 
skapa en grund för analysen av processen vid uppstart av gatufestivaler, avsnittet innehåller 
därför delar som rör entreprenören som individ, entreprenörens omgivning och samspelet där 
emellan. 
 
Centralt för vad som får människan att handla och vad som ger den aktiviteten mål och 
mening är motivationen (Imsen, 2000). Teorikapitlet inleds därför med motivation som grund 
för entreprenöriell aktivitet.  

3.1 Motivation och drivkrafter  
 

”Motivation handlar om hur känslor tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och 
glöd åt våra handlingar. Det ligger känslor och förväntningar före en aktivitet, de 
följer med medan vi utför aktiviteten, och de lägger sig som en slöja runt minnet av 
handlingen.” (Imsen, 2000, s. 271) 

 
I uppsatsens inledning lades den entreprenöriella förmågan fram som en avgörande faktor i 
den entreprenöriella processen. Den entreprenöriella förmågan beskrevs där som kunskap och 
motivation att identifiera och exploatera affärsmöjligheter. Alltså, individens uppfattning om 
att det finns en affärsmöjlighet och att individen har kunskap, självtillit och motivation att 
skapa något av den möjligheten (Aronsson & Delmar, 2001). Kunskapsaspekten av den 
entreprenöriella förmågan kommer att diskuteras i ett särskilt avsnitt om humankapital. I den 
här delen kommer individens motivation och drivkrafter att behandlas. Två begrepp vars 
betydelse och samband med entreprenörskap har undersökts flitigt kommer att introduceras; 
prestationsmotivation (need for achievement) och self-efficacy. Teorier om olika aspekter av 
företeelsen motivation hjälper oss att belysa den del av vårt problem som handlar om viljan 
och intresset för att genomföra en uppgift, i det här fallet att starta ett företag. Att diskutera 
motivationens betydelse för uppstarten av företag ger oss en grund för vår beskrivning av vad 
som motiverar initiativtagaren i processen som föregår uppstarten av gatufestivaler. Går det 
att klargöra vad som motiverar initiativtagarna till gatufestivaler, blir det också enklare att 
arbeta med åtgärder som främjar motivationen hos individer.  

3.1.1 Prestationsmotivation  

Prestationsmotivation kan beskrivas som en önskan att utföra något som är bra i förhållande 
till en kvalitetsnorm. En individ som är starkt motiverad att prestera något vill klara av en 
utmaning, inte bara för att uppnå fördelar utan också för att helt enkelt göra ett bra jobb. 
Prestationsmotivation innebär alltså en positiv inställning till att själv kunna prestera och klara 
av saker och ting och är inte i första hand kopplad till en önskan om belöning. Denna ”äkta” 
så kallade autonoma prestationsmotivation är kopplad till en självständig 
framgångsupplevelse (Imsen, 2000). Enligt Imsen har huvudparten av forskningen om 
prestationsmotivation sitt ursprung i David McClellands arbete på 1950-talet. I boken The 
Achivieving Society (McClelland, 1967) undersöker han sambandet mellan 
prestationsmotivation hos befolkningen och ekonomisk utveckling i samhället. Alschuler 



 10  

(1973) i Imsen (2000) har sammanfattat forskningen om personlighetsegenskaper kopplade 
till prestationsmotivation. Han menar att det finns fyra egenskaper hos individer med hög 
prestationsmotivation. 
1. För prestationsinriktade individer är det inte belöningen som prestationerna för med sig 
som är viktiga. Det som räknas är att göra ett bra arbete. Det är också viktigt för den 
prestationsmotiverade individen att få feedback på sitt arbete. 
2. Prestationsmotiverade individer vill ha kontroll över sin tillvaro, de föredrar därför 
situationer där de själva har ansvar för utgången.  
3. Prestationsinriktade personer vill gärna ha utmaningar, men skulle aldrig välja en uppgift 
som på förhand är dömd att misslyckas. Därför gör de noggranna kalkylering över 
möjligheterna att lyckas eller misslyckas.  
4. Det är det långa perspektivet som räknas för individen med hög prestationsmotivation, en 
större belöning i framtiden föredras framför en mindre för stunden.   
 
Teorin om prestationsmotivationens samband med entreprenörskap lades fram tidigt. 
McClelland som gav individer med hög prestationsmotivation beteckningen 
”entreprenörskapspersonlighet”. McClelland menar att en rad personlighetsfaktorer som är 
kopplade till prestationsmotivation är viktiga faktorer för att förklara ekonomisk tillväxt i 
samhället. McClelland såg en orsakskedja där individens prestationsorientering som genom 
olika sociala, kulturella och politiska processer sammantaget leder till ökad ekonomisk 
tillväxt i den andra änden av orsakskedjan (Imsen, 2000). Individer med hög 
prestationsmotivation är således viktiga för samhället då de driver tillväxten framåt. Det är 
också sambandet med tillväxt och utveckling som gör prestationsmotivationen hos 
initiativtagare till gatufestivaler viktig att studera.   Finns ett sådant samband är det möjlighet 
att diskutera hur sociala, kulturella och politiska processer kan utformas för att främja 
prestationsmotivationen hos individerna i ett samhälle. 1990 gjorde Johnson en 
forskningsöversikt över 23 stycken tidigare gjorda studier av sambandet mellan 
prestationsmotivation och entreprenörskap. Studierna är alla resultatet av kvantitativa 
mätningar, sammanlagt användes åtta olika typer av test för att mäta prestationsmotivation. 
Trots att 20 av de 23 studierna visar på ett positivt förhållande mellan prestationsmotivation 
och entreprenöriellt beteende menar Johnson att det inte finns entydiga bevis på sambandet. 
Johnson ger tre förklaringar till detta. För det första finns det en risk att de studier som 
undersöker prestationsmotivation lägger in olika saker i begreppet och således studerar olika 
saker. Det blir därmed svårt att dra några generaliserande slutsatser. För det andra har mycket 
av forskningen inom detta område syftat till att särskilja ”entreprenörer” från ”icke-
entreprenörer” på basis av den psykologiska predispositionen och den motivationsbaserade 
benägenheten. Även här blir svaren tvetydiga då det finns stora skillnader dels mellan 
entreprenörer och dels mellan deras företag. Slutligen menar Johnson att studiet av sambandet 
mellan prestationsmotivationen och entreprenöriell aktivitet är alltför endimensionell. För att 
få en verklig förståelse för hela den entreprenöriella processen måste flerdimensionella 
forskningsmodeller användas som kan beskriva betydelsen av den kontext entreprenören 
arbetar i.  
 
Johnson (1990) bestrider alltså inte att det finns ett samband mellan prestationsmotivation och 
entreprenöriell aktivitet, precis som 20 av det 23 studierna i hans forskningsöversikt visar på. 
Det är precisionen av mätinstrumenten och operationaliseringen av begreppen han ställer sig 
tveksam till. Johnson själv är således tveksam till resultatet av studierna i sin 
forskningsöversikt, trots det anser vi att det inte går att bortse från att översikten faktiskt 
speglar den sammanlagda forskningen på området vid den tidpunkten. Att Johnson menar att 
sambandet mellan prestationsmotivation och entreprenörskap inte är helt klarlagt, gör bara 
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den aspekten av motivationsbegreppet intressantare att studera ytterligare. En annan forskare 
som genomfört en studie vars resultat tydligt pekar på att det inte finns något samband mellan 
prestationsmotivation och entreprenöriell aktivitet är Hansemark (2003). I Hansemarks 
longitudinella studie mättes personliga karaktäristika på en grupp individer. Elva år senare 
samlades data innehållande information om huruvida individerna startat företag eller ej in. 91 
individer deltog i studien som gjordes på universitetsstudenter. Prestationsmotivation mättes 
med två olika test, Thematic Apperception Test (TAT) och Cesarec-Marke Personality 
Schedule (CMPS). Vid tiden för den första studien visade experimentgruppen en signifikant 
höjning av prestationsmotivation i jämförelse med kontrollgruppen. Då data samlades in elva 
år senare på alla 91 som medverkade i den ursprungliga studien hade cirka 10 % fler av 
individerna ur gruppen med prestationsmotivation över medianvärdet startat ett företag. 
Skillnaderna är således i riktning att prestationsmotivation har betydelse för uppstarten av 
företag, men skillnaden är inte signifikant.  Resultaten motsäger alltså till stor del den 
forskning som gjorts tidigare inom området. Hansemarks studie är relevant då den i någon 
mening kompletterar Johnsons (1990) resonemang om prestationsmotivationens samband 
med entreprenörskap. I studien används samma mätinstrument som många av studierna i 
Johnsons översikt baseras på, ändå blir resultatet det motsatta.  2004 publicerades resultatet av 
en metaanalys genomförd på sjutton tidigare gjorda studier (Collin, Hanges & Locke, 2004). 
Av dessa sjutton var det endast tre som fanns med i den tidigare nämnda Johnsons (1990) 
forskningsöversikt. Resultatet av studien stödjer hypotesen att prestationsmotivation 
förutsäger både valet av entreprenörskap som yrke och prestationen i den rollen.  
 
Sammanfattningsvis finns det studier som pekar både för och emot ett positivt samband 
mellan prestationsmotivation och entreprenörskap.  Att viljan och intresset är avgörande för 
individens intentioner att starta företag är dock mycket sannolikt (Aronsson & Delmar, 2001).  
Starkt sammanknippat med motivationen är också individens förväntningar inför en uppgift, 
den så kallade self-efficacyn (Imsen, 2000).  

3.1.2 Self-efficacy  

Bandura (1997) har utvecklat teorin om individens förväntningar om att klara av uppgifter, 
self-efficacy. Enligt Imsen (2000) är teorin en vidareutveckling av Banduras egen teori om 
social inlärning.  Förväntningarna om vad vi klarar av styr vilka uppgifter vi tar oss an, och ju 
större förväntningar om framgång vi har, desto mer tid och kraft kommer vi att investera i den 
uppgiften. Self-efficacy handlar alltså om individens egen uppfattning om sin förmåga att 
utföra en uppgift. Self-efficacy behöver följaktligen inte överensstämma med verkligheten. 
Bandura (1997) skiljer mellan två slags förväntningar: 
1. efficacy expectations - förväntningar individen har om att klara av de handlingar som krävs 
för att klara den slutgiltiga uppgiften och nå målet.  
2. outcome expectations - förväntningar om resultatet som följer av handlingarna  
 
I entreprenörskapssammanhang skulle efficacy expectations kunna vara förväntningar om att 
klara av alla handlingar som leder till uppstarten av ett nytt företag, och outcome expectations 
förväntningar om att klara av att driva företaget på ett framgångsrikt sätt.  Intressant för 
diskussionen om betydelsen av individens self-efficacy är källan till densamma. 
 
Bandura (1997) menar att det finns fem källor till individens self-efficacy.  
1. tidigare erfarenhet - individens tidigare erfarenhet om samma eller liknande uppgifter.  
2. vikarierande erfarenhet - individen ser någon som han eller hon kan identifiera sig med 
göra uppgiften.  
3. verbal övertalning - uppmuntran och stöd från omgivningen. 
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4. emotionella förhållanden - individens förväntningar om den psykologiska responsen vid 
handlingar. Till exempel kan tanken på rodnad eller skakig röst när individen ska tala inför 
folk påverkar self-efficacyn för just den uppgiften.  
5. individens tolkning - individen kopplar ihop orsaksförklaringar med sin prestation och 
tolkar därmed sin prestation. 
 
Banduras teori om self-efficacy har bland annat använts vid arbete med skolelevers 
motivation (Imsen, 2000), teorin är dock mycket användbar i entreprenörskapssammanhang. 
Genom att applicera teorin kan vi få förståelse för hur det går att påverka den potentiella 
entreprenören att tro på sin förmåga i entreprenörskapssammanghang (Boyd & Vozikis, 
1994).  
Framgångsförväntningars påverkan på utvecklingen av entreprenöriella intentioner och 
entreprenöriella handlingar har studerats av Chen, Greene och Crick (1998). Författarna 
genomförde två studier, en på studenter (n = 140) och en på chefer på mindre företag. Den 
första studien jämförde en grupp entreprenörskapsstudenter (n = 34) med en grupp som 
organisationsbeteendevetenskap (n = 78) och en grupp som studerade organisationspsykologi 
(n = 29). Den andra studiens urval bestod dels av en grupp chefer som startat företaget de 
arbetade i och en grupp som arbetade som chef på ett företag som ägdes av någon annan. 
Efter bortfall bestod studien av 174 användbara svar. Det som Chen et al. kallar för 
entreprenöriell self-efficacy [ESE] (vår översättning) mättes genom att deltagarna i båda 
studierna fyllde i ett formulär där de skulle skatta vilka förväntningar de har om att klara av 
olika uppgifter. Resultatet från båda studierna visade att det finns ett positivt samband mellan 
ESE och sannolikheten att bli en entreprenör. De studenter som visade stark ESE uttryckte 
också starkare intentioner att starta ett eget företag, de som var chefer för sitt eget företag 
hade också starkare ESE än de som arbetade som chef i någon annans företag. Chen et al.s 
studie visar på sambandet mellan att tro på sin egen förmåga att genomföra en uppgift och att 
faktiskt ge sig i kast med den uppgiften. Ett resonemang som går att överföra på många 
sammanhang. Den del av den entreprenöriella förmågan som handlar om självtillit tycks 
således ha stor betydelse för utvecklingen av entreprenöriella intentioner. Och det är ju oftast 
viljan och intresset som ligger till grund för handling (Imsen, 2000). I steget från tanke till 
handling behöver den potentiella entreprenören resurser. Finansiellt kapital naturligtvis, och 
betydelsen av det kommer att behandlas i en senare del av teorikapitlet. Enligt teorin är dock 
tillgången på socialt kapital nog så viktig.  

3.2 Socialt kapital  
 
Socialt kapital definieras av Bourdieu (1986) som de faktiska och potentiella resurser en 
individ har tillgång till genom sina relationer med andra individer. Bourdieu menar att 
individens sociala kapital är en produkt av medvetna eller omedvetna investeringsstrategier 
vars syfte är att etablera eller reproducera sociala relationer. Går det att skapa förståelse för 
initiativtagarnas tillgång till socialt kapital vid tidpunkten för uppstarten av gatufestivalen 
finns ett bra underlag för diskussion om hur man kan arbeta med att förbättra individers 
tillgång till socialt kapital och därmed också deras möjligheter att exploatera de idéer 
individerna har.  
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3.2.1 Det sociala kapitalets ursprung  

Enligt Baron och Markman (2000) byggs det sociala kapitalet upp med hjälp av en individs 
sociala kompetens. Författarna menar att den för entreprenören väldigt viktiga sociala 
kompetensen består av fyra specifika färdigheter; 
1. social perception - förmågan att ”läsa av” andra och deras motiv, karaktärsdrag och 
intentioner. Social perception är viktig för entreprenören vid till exempel förhandlingar och 
rekrytering av partners och anställda.  
2. impression management - att genom olika sociala tekniker, till exempel smicker locka fram 
positiva reaktioner hos andra människor. God impression management kan enligt författarna 
ha stor betydelse för entreprenören vid anskaffning av kapital. Detta då entreprenörens 
beteende ansikte-mot-ansikte har stor betydelse för finansiärers beslut.  
3. persuasion and social influence - förmågan att förändra andras attityd och/eller beteende i 
önskad riktning. Bra för entreprenören att ha vid rekrytering av partners och anställda samt 
vid kundkontakter och förhandlingar.  
4. social adaptability - förmågan att kunna anpassa sig till och känna sig bekväm i olika 
sociala situationer, viktigt för entreprenören som ibland måste försöka etablera 
affärsrelationer med främlingar med olika social och kulturell bakgrund.  

3.2.2 Bonding och bridging social capital  

Flertalet forskare har genomfört studier i syfte att undersöka det sociala kapitalets betydelse 
för den begynnande entreprenören. I Davidsson och Honigs (2003) studie delas det sociala 
kapitalet upp i två olika typer, bonding social capital och bridging social capital. Bonding 
social capital baseras på starka relationer med vänner och familj. Exempel på den potentiella 
entreprenörens bonding capital är föräldrar som är företagare, uppmuntran från familj och 
vänner eller att vara gift. Bridging social capital består av kontakter som tillhandahåller 
information. Medlemskap i organisationer, kontakter med offentliga instanser, affärsnätverk 
och andra typer av ”affärskontakter” är andra exempel på bridging capital. Davidsson och 
Honigs (2003) indelning av socialt kapital i bonding och bridging kan liknas med 
Granovetters (1973) kategorisering av socialt kapital i strong och weak ties.  Strong ties är 
relationer till vänner och familj som tillhandahåller säker och konstant tillgång till resurser, 
det kan till exempel vara ett syskon som hjälper till gratis i företaget. Weak ties är ytliga 
bekantskaper mellan människor som är användbara för att skaffa information som annars 
skulle vara svår eller mycket kostsam att få tag på. Weak ties förlänger individens nätverk 
genom att koppla samman individer och möjliggör utbyten individer och organisationer 
emellan. Resultatet av Davidsson och Honigs (2003) studie visar tydligt på vikten av bonding 
social capital. Eftersom begynnande entreprenörer är en relativt liten grupp i samhället, 
började författarna med ett väldigt stort urval av vuxna individer. Efter en viss andel bortfall 
gjordes intervjuer med 632 individer. Av dessa identifierades 380 som begynnande 
entreprenörer. Resultatet av intervjuerna med de 380 individerna i det slutgiltiga urvalet visar 
ett starkt positivt samband mellan att ha vänner och familj som är företagare och att få 
uppmuntran från desamma å ena sidan och sannolikheten att starta ett företag å andra sidan. 
Studien pekar också på nyttan av bridging capital under hela processen som föregår 
uppstarten av företag. Samtidigt som användning av bonding capital avtar ju längre in i 
etableringsprocessen individen kommer, så ökar nyttan av bridging capital. Författarna menar 
därför att man från samhällets sida bör fokusera på att underlätta för potentiella företagare att 
utveckla sitt bridging capital. Davidsson och Honig ger oss begreppen bonding och bridging 
capital, begrepp som hjälper oss att kategorisera initiativtagarnas sociala kapital, vilket i sin 
tur underlättar en jämförelse med den traditionella entreprenörskapsprocessen.  
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Adler och Kwon (2002) diskuterar i en frekvent citerad artikel det sociala kapitalet och dess 
fördelar. Tillgång till större mängd, mer relevant och kvalitativt bättre information är en stor 
fördel. Socialt kapital ger också inflytande, kontroll och makt. Slutligen är solidaritet från 
omgivningen ofta ett resultat av individens sociala kapital. Socialt kapital kan dock ibland 
vara till nackdel för individen. Adler och Kwon menar precis som Bourdieu (1986) att socialt 
kapital är något individen investerar i. Ibland kan kostnaden för den investeringen överstiga 
vinsten som det sociala kapitalet genererar. För stark sammanhållning inom ett socialt nätverk 
kan också resultera i en stelhet i nätverkets tankemönster och brist på nya idéer.  
 
Även Greve (1995) har genomfört en studie om sambandet mellan sociala nätverk och 
entreprenörskap. Data samlades in från personer som ansökt om att medverka i kurser i 
företagsetablering vid två olika skolor i Norge. Av de ursprungliga 106 respondenterna 
klassificerades 100 som varande i en entreprenörskapsprocess. Respondenterna delades 
därefter in i en av tre faser i entreprenörskapsprocessen; (1) har affärsidéer och är motiverade 
att starta företag men har inte påbörjat de faktiska förberedelserna (34 %), (2) befinner sig i 
planerings och etableringsfasen (22 %), driver ett företag som de etablerat eller tagit över från 
någon annan (44 %). Respondenterna fick svara på en enkät med frågor rörande deras 
nätverksaktiviteter de senaste sex månaderna. Resultatet av studien visar att storleken på det 
sociala nätverket och den tid som används till att ”nätverka”, att ha kontakter som kan bidra 
till ytterligare kontakter (”en vän till en vän”) varierar i de tre faserna. De individer som 
kommit längst i etableringsprocessen har större sociala nätverk, och använder dem också i 
större utsträckning. Det resultatet stämmer väl överens med Davidsson och Honigs (2003) 
resultat, att nyttan av bridging capital ökar ju längre in i etableringsprocessen entreprenören 
kommer. Greves (1995) studie fungerar som en utgångspunkt för vår studie av de olika 
typerna av socialt kapitals varierande betydelse vid olika tidpunkter vid uppstarten av 
gatufestivaler. De uppstartsprocesser vi valt att studera är redan genomförda och 
initiativtagarna har genomgått alla de tre faser som beskrivs av Greve (1995). De har därmed 
möjlighet att ”med facit i hand” beskriva det sociala kapitalets nytta i de olika faserna.  
 
Att det sociala kapitalet har betydelse är ganska klart. Frågan är om vilja, motivation och 
socialt kapital är tillräckligt för att initiera och genomföra uppstarten av ett företag, vilken 
betydelse har formell utbildning och arbetslivserfarenhet?  

3.3 Humankapital  
 
Enligt O´Sullivan och Sheffrin (2003) är humankapital den kunskap och de färdigheter som 
en individ tillägnar sig genom utbildning och erfarenhet. Genom att belysa humankapitalets 
betydelse för initiativtagare till gatufestivaler skapas ett diskussionsunderlag för hur och vilka 
delar av humankapitalet hos individer som kan påverkas genom olika åtgärder. Ett 
klargörande av den formella utbildningens betydelse kan till exempel vara användbar i 
diskussionen om nischade universitetsutbildningar inom event mangagement.  
 
I den tidigare refererade studien av Davidsson och Honig (2003) undersöktes inte bara det 
sociala kapitalets betydelse utan även betydelsen av individens humankapital vid uppstarten 
av företag. Studiens utgångspunkt är att om det finns möjligheter att skapa nya vinstdrivande 
verksamheter så kommer individer med större humankapital att vara bättre på att uppfatta 
dem. Väl inne i en entreprenörskapsprocess kommer individer med större humankapital att 
vara bättre på att exploatera affärsmöjligheter. Kiatkowski (2004) menar att det är just 
förmågan att uppfatta möjligheter som är entreprenörskap. Kiatkowski betonar att en sådan 
definition framhäver att den förmågan inte behöver vara jämt fördelad över alla individer, 
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men också att det är en tillgång som kan läras in och ut. Davidsson och Honig (2003) har i sin 
studie delat in humankapital i fyra olika komponenter; (1) formell utbildning, (2) 
arbetslivserfarenhet, (3) erfarenhet att arbeta som chef och (4) tidigare erfarenhet av att starta 
företag. Genom att jämföra en grupp begynnande entreprenörer med en kontrollgrupp, båda ur 
den svenska befolkningen (se avsnittet om socialt kapital), skapades en bild av de fyra olika 
komponenternas betydelse för huruvida individen startar ett företag och hur framgångsrikt 
individen gör det. Explicit kunskap, tillägnad genom formell utbildning (1), visade sig ha 
betydelse för individens benägenhet att upptäcka möjligheter stora nog att exploatera i 
företagsform. Även tidigare erfarenhet, både i form av arbetslivserfarenhet och specifik 
erfarenhet att starta företag (2,4) påverkar förmågan att upptäcka och exploatera möjligheter. 
Erfarenhet att arbeta som chef (3) visade sig däremot inte ha någon betydelse för individens 
förmåga att upptäcka möjligheter.  
 
Även om Davidsson och Honig (2003) fann ett positivt samband mellan individens 
humankapital var det resultatet av studiens andra del, det sociala kapitalet, som starkast visade 
sig förutsäga förmågan att upptäcka affärsmöjligheter. 
Humankapitalets och det sociala kapitalets betydelse för entreprenöriella aktiviteter har 
många beröringspunkter med Banduras teori om self-efficacy (Imsen, 2000). En aspekt av det 
entreprenörskapsrelaterade humankapitalet är tidigare erfarenhet av att starta företag 
(Davidson & Honig, 2003), tidigare erfarenhet av uppgiften är också den starkaste källan till 
self-efficacy (Bandura, 1997). Banduras begrepp vikarierande erfarenhet går att uttrycka som 
”kan hon/han det så kan väl jag”, för den potentiella entreprenören borde det således vara 
positivt att vistas i en miljö där det finns positiva förebilder, till exempel familjemedlemmar 
som är egna företagare. Banduras tredje viktigaste källa till self-efficacy är verbal övertalning, 
det kan jämföras med det Davidsson och Honig (2003) kallar för bonding social capital, det 
vill säga stöd och resurstillgång i nära relationer.  
Davidsson och Honigs beskrivning av humankapitalet som bestående av fyra komponenter är 
relevant då den ger oss en teoretisk begreppsmall vi kan tillämpa i studiet av uppstarten av 
gatufestivaler. Utöver att hjälpa oss att sätta ord på initiativtagarnas olika typer av 
humankapital, utgör studien med sin bredd en bra grund för jämförelse mellan den 
traditionella entreprenörskapsprocessen och uppstarten av gatufestivaler.  
 
De tre ovan nämnda aspekterna: motivation, socialt kapital och humankapital, utgör första 
steget i den entreprenöriella processen, idégenereringen (se figur 1). Nedan följer två aspekter, 
finansiering och statlig inblandning, som är andra steget i processen och handlar om planering 
av själva verksamheten.  

3.4 Finansiering 
 
Finansiering är en av de grundläggande aspekterna vid företagande (Sundnäs et al., 2002) och 
ett av de största hindren för entreprenöriella aktiviteter (Aronsson & Delmar, 2001). Det kan 
främst vara problematiskt för små och nystartade företag då det ofta saknas en större andel 
eget kapital som underlättar företagets finansiering i uppstarten.  

3.4.1 Finansieringsalternativ  

Finansieringen kan se ut på olika sätt vid uppstarten av ett företag. Sundnäs et al. (2002) delar 
upp de finansieringsalternativ som finns i fyra kategorier:  
 

1. Intern finansiering  
2. Skuld (främmande kapital)  
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3. Företagsstöd  
4. Andra finansiella källor 

 
Intern finansiering är bland annat eget kapital som ägaren eller ägarna själva bidragit med, 
men även riskkapital från till exempel privata investerare, så kallade affärsänglar. Främmande 
kapital är lån från till exempel banker, försäkringsbolag och leverantörer. Företagsstöd kan till 
exempel vara olika typer av subsidier och andra finansiella källor kan vara leasingavtal. En 
del av arbetet innan uppstarten av ett företag är att uppskatta hur mycket kapital som behövs, 
undersöka vilka finansieringsmöjligheter som finns och till vilket pris. En annan viktig del i 
arbetet är att bestämma sig för en finansieringsstruktur som fungerar bra, dvs. andelen eget 
och främmande kapital (Sundnäs et al., 2002).  
 
Scholtens (1999) tar i sin forskningsöversikt upp en studie utförd av Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) 1996, som uppmärksammat hur 
finansiering kan se ut i olika faser av företagandet. Enligt OECD är ofta tillgängligheten av 
finansieringsmöjligheter (banklån, leasing, privata investerare, kapitalmarknaden, etc.) 
begränsad i uppstartsfasen. Entreprenören måste i detta skede kunna visa upp ett fungerande 
koncept och att det finns en efterfrågan på marknaden för att få främmande kapital. Fram till 
dess måste denne klara sig med egna resurser och med hjälp av familj och vänner. När 
entreprenören lyckats med sina försök att visa upp en vinstgivande affärsidé och fått 
investerare intresserade, brukar finansieringsbilden förändras dramatiskt.  
 
Van Gelderen et al. (2006) utförde 1998 en studie i Holland. I studien undersöktes ett 
slumpmässigt, representativt urval av nya entreprenörer under uppstartsfasen av ett företag. I 
studien blev 49,936 holländare slumpmässigt utvalda och uppringda. Intervjuer hölls vidare 
med 21,393 personer (43 %). Resultatet visade att 2,4 % av den holländska befolkningen är 
nya entreprenörer som startar egna företag. En slutsats som drogs utifrån studien var att 
storleken på det tilltänkta startkapitalet påverkar utgången av uppstartsfasen. Med andra ord, 
det är lättare att starta ett företag med ett litet startkapital, då det troligen innebär att den 
tilltänkta storleken på företaget är mindre och att det helt enkelt är lättare att starta ett företag i 
liten skala. Det betyder också att det kan vara lättare att få ihop hela startkapitalet genom 
intern finansiering och inte med främmande kapital. Även Cassar (2004) menar att storleken 
på företaget har stor betydelse för finansieringen i uppstartsfasen av ett nytt företag, men 
enligt honom ligger fördelarna i att starta ett stort företag och därmed dra nytta av 
stordriftsfördelar, lägre transaktionskostnader och mindre informationsasymmetri med 
långivare och finansiärer. Hans slutsatser bygger på en studie som utfördes i Australien där ett 
antal företag bevakades över en tidsperiod på 3 år, men där det också tillkom nya företag varje 
år. Totalt var 292 företag med i studien. En annan slutsats Cassar drog i sin studie är 
betydelsen av realtillgångar. Företag med relativt sett mindre realtillgångar blir oftare 
finansierade genom mindre formella medel, där till exempel lån från utomstående individer 
har en större del i kapitalet vid uppstarten. Det visar på betydelsen av nätverksresurser i dessa 
typer av företag, något vi diskuterade tidigare i uppsatsen. Enligt Minniti, Bygrave och Autio 
(2006) är de informella investerarna i form av familj och vänner, men även entreprenören 
själv, helt avgörande. Utan dem skulle entreprenörskap och entreprenöriella aktiviteter 
upphöra. Rapporten visar också att det i alla undersökta länder fanns mer informella 
investeringar än klassiska riskkapital (venture capital). Många entreprenörer ägnar för mycket 
tid åt att leta finansiering utifrån, genom formella kanaler, något som ofta inte leder 
någonstans. Entreprenörer måste enligt Minniti et al. (2006) inse att den största delen av 
startkapitalet måste komma från egen ficka eller från andra informella kanaler.  
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Enligt Van Gelderen et al. (2006) är det alltså en fördel att starta ett företag i sådan omfattning 
att finansiering kan ske genom huvudsakligen eget kapital istället för lånat, något de får stöd 
för av Minniti et al. (2006). Cassar (2004) ser däremot inget problem med att låna kapital, 
utan ser istället till fördelarna med att starta ett företag i större skala.   

3.4.2 Riskkapital  

Aronsson och Delmar (2001) koncentrerar sig i GEM-rapporten på två former av riskkapital 
vid en jämförelse mellan olika länder; institutionella placerare (venture capital) och privata 
placerare (affärsänglar). Resultaten från de undersökningar som gjorts visar att länder med 
hög andel entreprenöriella aktiviteter har större tillgång till riskkapital, både institutionellt och 
privat riskkapital. Detta visar på att investerare söker sig till investeringsmöjligheter med hög 
kvalitet och de finns där nivån på de entreprenöriella aktiviteterna är som allra störst. GEM-
rapporten (Aronsson & Delmar, 2001) visar att Sverige har en relativt låg entreprenöriell 
aktivitet i förhållande till andra länder. Sverige är också ett av de länder där det satsas minst 
finansiellt kapital in i nystartade företag. En av orsakerna till detta kan vara att Sverige har en 
relativt liten riskkapitalmarknad och de riskkapitalister som finns satsar inte lika mycket i 
jämförelse med riskkapitalister i andra länder. En annan orsak kan vara att finansiering av nya 
företag i Sverige sker främst genom lånat kapital och inte genom riskkapital. Trots detta 
behövs det enligt GEM-rapporten mer riskvilligt kapital i Sverige då både institutionellt och 
privat riskkapital är viktiga aspekter för den entreprenöriella aktiviteten i ett land. Frågan är 
då den om det är närvaron av många nystartade företag som leder till att 
investeringsmöjligheter skapas, eller om det är tillgången till kapital att investera som leder 
till att nya företag uppkommer (Aronsson & Delmar, 2001)? Många internationella studier om 
finansiering kretsar kring vikten av eget kapital eller intern finansiering och riskkapital i 
uppstartsfasen. Enligt Aronsson och Delmar (2001) skiljer sig Sverige åt, då de flesta nya 
företag finansieras genom lånat kapital. Frågan är då om finansieringen vid uppstarten av en 
gatufestival skiljer sig åt från mer traditionella företagsuppstarter i Sverige? 
 
Det är inte bara finansieringen som är en viktig aspekt för entreprenörer, även inblandning 
från den offentliga sektorn (stat, kommun, landsting och myndigheter) kan påverka processen. 
I avsnittet nedan tittar vi närmare på denna aspekt, och dess positiva och negativa följder. 

3.5 Statlig inblandning 

 
”… when it comes to entrepreneurship, the creation of institutions conducive to 
entrepreneurial activity such as property rights, monetary stability, respect and 
enforcement of the rules of law, legal and financial transparency, market openness, 
and a fair competitive environment is the fundamental responsibility of government.” 
(Boettke och Coyne, 2006 i Minniti et al., 2006, s. 39) 

 
Staten har en inverkan på den entreprenöriella aktiviteten genom sin politik och närvaro i 
ekonomin. Många anser att staten ska finnas till och skapa förutsättningar för entreprenörer att 
verka, men inte sträcka sig så mycket längre än så (Aronsson & Delmar, 2001). I GEM-
rapporten från 2001 undersöktes hur den statliga närvaron i ett land påverkar graden av 
entreprenörskap genom att man mätte totala skatteintäkter som andel av BNP och genom ett 
index baserat på 22 olika mått hämtade från olika källor, bland annat enkätundersökningar för 
varje land. Det man kom fram till var att sambandet mellan graden av entreprenörskap och 
statlig inblandning var negativt och linjärt det vill säga ju mer statlig inblandning, desto lägre 
andel entreprenöriell aktivitet i landet. I en tysk studie (Koch och Kautonen, 2005) där både 
privat och offentlig inblandning vid nyföretagande i form av nätverk undersöktes, ifrågasätts 
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också den statliga inblandningen. Slutsatsen som drogs var att viss statlig inblandning främjar 
nyföretagande och entreprenörskap. Det kan dock ha negativa effekter om nyttan för en 
region på lång sikt inte stämmer överens med de kortsiktiga vinster politiker i regionen vill 
visa upp. Sverige är enligt Aronsson och Delmar (2001) ett av de länder med högst statlig 
inblandning och därmed låg entreprenöriell aktivitet. Detta kan till viss del förklaras av att 
Sverige har en stor offentlig sektor, vilket i sin tur innebär att en mindre del av den totala 
marknaden är konkurrensutsatt.  Det leder till en begränsning i efterfrågan av entreprenöriella 
aktiviteter. En stor offentlig sektor kan också påverka graden av entreprenöriella initiativ 
därför att det helt enkelt inte finns någon tradition eller erfarenhet av entreprenöriella 
aktiviteter. Många arbetar inom den offentliga sektorn där entreprenöriellt tänkande enligt 
GEM-rapporten varken skapas, uppmuntras eller efterfrågas.  

3.5.1 Skatter och avgifter 

Aronsson och Delmar (2001) tar i GEM-rapporten upp beskattning och dess betydelse för att 
uppmuntra entreprenörskap, något som debatteras i många länder, däribland Sverige. Många 
anser att skatter har en negativ effekt på företagande och entreprenörskap. Orsakerna till det 
kan vara många, men en faktor kan vara att höga skatter avskräcker entreprenörer att starta 
nya företag, då en stor del av det företagarna förväntas generera försvinner på skatter av olika 
slag. En annan orsak kan vara den press som företagare upplever över att det kapital de 
inbringar bättre skulle kunna användas för att öka tillväxten och skapa nya jobb än gå till 
skatter. Ett annat hinder för tillväxtföretagen är kostnaden för personal i form av olika 
avgifter. Detta gör att många företagare avstår från att nyanställa trots att det finns behov och 
möjligheter. Skattesystemen är komplexa, men trots alla negativa aspekter skatter har på 
entreprenörskap och nyföretagande finns det också vissa positiva sidor. Att till exempel 
undkomma inkomstbeskattning och moms borde ha en positiv påverkan på entreprenörskap 
och nyföretagande (Aronsson & Delmar, 2001).  

3.5.2 Statliga åtgärder  

Vad kan staten göra för att underlätta och främja entreprenörskap och nyföretagande? 
Reynolds, Storey och Westhead (1994) har, i likhet med Sundnäs et al. (2002) och Van 
Gelderen et al. (2006), i en internationell studie jämfört antalet nystartade företag i Frankrike, 
Tyskland, Italien, Irland och England och identifierat tre stadier i entreprenörskapsprocessen 
(1) idéstadiet, (2) uppstartsfasen och (3) det nya företaget och dess utveckling.  
 
I dessa stadier kan staten enligt Reynolds et al. genom olika program och handlingsplaner 
påverka processen på olika sätt: 
 

1. Uppmuntra idéer. Staten kan i ett första läge se över de regler och restriktioner som 
påverkar möjligheten att starta företag för att uppmuntra individer att slå slag i saken  

2. Underlätta uppstartsfasen, indirekt. Staten kan använda sig av allmänna medel för att 
förbättra infrastrukturen på ett sådant sätt att det underlättar för entreprenörer i 
uppstartsfasen. Det skulle indirekt uppmuntra individer att starta företag  

3. Underlätta uppstartsfasen, direkt. Utforma program för att identifiera, informera och 
utbilda nya entreprenörer som är intresserade av att starta företag    

4. Underlätta utveckling/överlevnad. Se till att det finns stöd och hjälp för nystartade 
företag till exempel genom rådgivning, resurser och nätverk. 

 
Dessa förslag är utformade utifrån en studie med deltagare från ett antal olika länder vilket 
gör att studien med större sannolikhet är anpassningsbar till Sverige och svenska företag.  
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3.5.3 Företagsstöd 

Det finns många olika organisationer och institutioner i Sverige (NUTEK, ALMI 
Företagspartner, NyföretagarCentrum, m.fl.) vars syfte är att främja entreprenörskap och ge 
rådgivning, stöd och hjälp med finansiering vid uppstarten av ett företag. Verket för 
näringslivsutveckling, NUTEK, ser som en av sina viktigaste uppgifter att stärka 
entreprenörskapet i Sverige och öka nyföretagandet. De arbetar med att identifiera hinder som 
finns för entreprenöriella aktiviteter och lämnar förslag på hur dessa hinder kan överkommas 
(NUTEK, 2003). ALMI Företagspartner finns etablerade runt om i hela Sverige. De främjar 
tillväxt i näringslivet genom marknadskompletterande finansiering och affärsutveckling 
(www.almi.se). I sin rapport från 2003 har NUTEK identifierat några viktiga aspekter för att 
få till stånd ökad entreprenöriell aktivitet i Sverige: 
 

1. Utbildningssystemet. Att tidigt komma i kontakt med vad entreprenörskap och 
företagande innebär och på lång sikt förändra attityder.  

2. Skatter och regelsystem. Se över skatter och regelsystem som hämmar tillväxt och 
entreprenörskap. 

3. Det sociala skyddet. Likställa de risker och möjligheter som finns mellan anställning 
och företagande för att fler ska se eget företagande som ett alternativ. 

4. Skapa mötesplatser. Underlätta kontakten mellan privata finansiärer och 
entreprenörer. För att ytterligare möjliggöra kommersialisering av idéer i ett tidigt 
skede behövs komplement till de privata riskkapitalbolagen. 

5. Nätverk. Främja bildandet av nätverk för entreprenörer och utbilda rådgivare som kan 
möta individer och se möjligheterna oavsett bransch, företagsform, etc. 

6. Dynamiska miljöer. Ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningar som finns 
och utveckla dynamiska miljöer för entreprenörskap att växa fram i.  

7. Entreprenöriell potential. Öka det entreprenöriella utrymmet inom den i Sverige stora 
offentliga sektorn men också på universitet och högskolor samt i svenska storföretag. 

 
En del av de förslag på åtgärder som NUTEK presenterar sammanfaller med vad Reynolds et 
al. (1994) kom fram till i sin studie. Det handlar i slutändan om att öka nyföretagandet och 
därmed skapa ökad ekonomisk tillväxt i landet.  
 
I en annan studie utförd i Skottland (Deakins, Graham, Sullivan & Whittam, 1998), där 
entreprenörskapsnivån och nyföretagandet varit lågt liksom i Sverige (Aronsson & Delmar, 
2001), undersöktes betydelsen av tillgång till olika typer av stöd för nyföretagare och nya 
entreprenörer. Fyrtiofem personer fick under 18 månaders tid en mentor och förhållandet dem 
emellan, som var studiens huvudsakliga fokus, studerades. När de 18 månaderna var över, 
intervjuades deltagarna igen. Slutsatsen av studien var att vissa stödprogram kan öka 
nyföretagande och entreprenörskap genom att till exempel använda före detta entreprenörer 
som mentorer på nyföretagarkurser och program. Att utveckla nätverk i ett tidigt skede som 
enligt studien är en annan viktig del, skulle mentorerna kunna bidra med sina egna nätverk. 
Vid uppstarten av en gatufestival kan det vara mycket värdefullt att få stöd och råd från någon 
som själv varit eller är i samma sits och därmed undvika en del av de misstag som de begick 
eller få hjälp med olika praktiska lösningar.   

3.6 Sammanfattning 
 
Den entreprenöriella processen består av ett antal aspekter som rör entreprenören som individ, 
omgivningen entreprenören befinner sig i och samspelet dem emellan. Det finns många 
faktorer som påverkar entreprenöriell aktivitet, men grunden ligger i att ha motivation och 
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viljan att göra något. Motivation kan delas upp i två delar; prestationsmotivation och self-
efficacy. Prestationsmotivation handlar om viljan att utföra en uppgift så bra som möjligt utan 
en tanke på belöning. Self-efficacy handlar om individens egen uppfattning om sin förmåga 
att utföra en uppgift. Motivation är en del av idégenereringen (Fas 1, figur 1) i den 
entreprenöriella processen. Fas 1 innehåller förutom motivation också tillgången till socialt 
kapital och humankapital. Davidsson och Honig (2003) delar upp begreppet socialt kapital i 
Bonding social capital och Bridging social capital. Bonding social capital baseras på starka 
relationer med vänner och familj. Exempel på den potentiella entreprenörens bonding capital 
är föräldrar som är företagare, uppmuntran från familj och vänner eller att vara gift. Bridging 
social capital består av kontakter som tillhandahåller information. Medlemskap i 
organisationer, kontakter med offentliga instanser, affärsnätverk och andra typer av 
”affärskontakter” är andra exempel på bridging capital. Humankapitalet består av den 
kunskap och de färdigheter som en individ tillägnat sig genom utbildning och erfarenheter. 
Dessa tre delar, motivation, humankapital och socialt kapital leder entreprenören till att 
upptäcka och utforska vilka möjligheter som finns tillgängliga. I nästa skede, 
planeringsstadiet (Fas 2, figur 1), planeras själva verksamheten. Entreprenören etablerar 
affärskontakter med till exempel myndigheter och finansiärer. Finansieringen är en 
grundläggande faktor för att överhuvudtaget kunna realisera sina idéer och därmed ett stort 
hinder att överkomma i den entreprenöriella processen. Hur finansieringen går till varierar 
mycket mellan olika typer av branscher och företag, men forskning visar att man i ett 
inledande skede får räkna med ett stort eget kapital. I Sverige sker dock den mesta 
finansieringen av nya företag genom främmande kapital i form av banklån. Även statlig 
inblandning är en faktor som påverkar den entreprenöriella processen. Den statliga 
inblandningen sker bland annat genom beskattningar och regelverk, som ofta uppfattas som 
betungande för den egna företagaren. Den stora offentliga sektorn i Sverige gör också att 
utrymmet för entreprenöriella aktiviteter är litet. Det finns trots det också positiva sidor av 
statlig inblandning i form av till exempel finansiella bidrag och olika statligt finansierade 
institutioner såsom NUTEK, som har i uppgift att främja och stärka entreprenörskap i Sverige.   
 
Sista fasen i processen är själva realiseringsstadiet (Fas 3, figur 1). Det är då entreprenören får 
använda alla sina färdigheter och göra verklighet av sina planer.  
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Figur 1 Sammanfattning teori (författarnas egen). 
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4. Praktisk metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga vid datainsamlingen. Vi kommer 
även att argumentera för att den metod vi använt oss av är lämplig. Detta med vår syn på 
världen och vår syn på kunskap, men också med vårt problem, i åtanke.  
 

4.1 Urval 
 
För att få reda på hur tiden som föregick gatufestivalerna såg ut, var det naturligt att välja ut 
de personer som var initiativtagare till gatufestivalerna som respondenter. Piteå Dansar och 
Ler hade i sin uppdragsbeskrivning angett, förutom sig själva, Kirunafestivalen och 
Skellefteåfestivalen som tänkbara studieobjekt. Förutom de tre nämnda gatufestivalerna 
kontaktade vi ytterligare fyra stycken runt om i Sverige som uppfyllde våra kriterier för en 
gatufestival. Av sammanlagt sju gatufestivaler var det i slutändan bara tre som hade möjlighet 
och viljan att delta, nämligen PDOL, Kirunafestivalen och Skellefteåfestivalen. Vi är 
medvetna om att tre respondenter är något tunt. Det hade också varit önskvärt med åtminstone 
en intervju till, detta för att stärka resultatets överförbarhet. Ett alternativ hade varit att söka 
respondenter utanför vår definition av gatufestivaler. Initiativtagare till exempelvis 
filmfestivaler hade då varit möjliga respondenter. Vi kände dock att vi ville hålla oss inom 
gatufestivalens ramar. De tre respondenterna som deltog är eller var trots det tre av de största 
gatufestivalerna i Norrland, utifrån våra intervjuer har vi fått en bra bild över processen som 
förgick uppstarten av dessa tre festivaler.   
 

4.2 Intervjumetod 
 
Det finns en mängd metoder för att angripa ett problem. En vanlig kvalitativ metod för 
datainsamling är intervjuer. Syftet med en kvalitativ intervju är att runt ett tema eller ämne få 
en bild av respondentens inre värld och hur denne ser på och uppfattar omvärlden (Olsson & 
Sörensen, 2001). Med tanke på vårt problem och studiens perspektiv och utformning var 
intervjun den metod vi ansåg lämpade sig bäst för vår studie. Hade vi istället utformat en 
enkät och skickat ut, hade vi kanske nått ett större antal respondenter, men fått mer statiska 
och ytliga svar (Holme & Solvang, 1997). Det vi ville uppnå var alltså en djupare förståelse 
för processen och vad individerna gick igenom både personligt och professionellt. Intervjuer 
kan se ut på många olika sätt, från strukturerade och enkätliknande till helt ostrukturerade där 
respondenten får mycket fritt spelrum (Bell, 2000). Vi valde att göra en semi-strukturerad 
intervju med både en del fasta svarsalternativ, för att vara säkra på att få de svar vi behövde 
för att kunna göra en vettig analys, men också med öppna frågor där det fanns rum för 
respondenterna att berätta fritt ur minnet hur de upplevde tiden som föregick just deras 
gatufestival.  
 
Vi utformade intervjuguiden med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och de fem 
områden vi valt att titta på. De inledande fyra frågorna var allmän information om 
respondenterna och den femte frågan var av sådan karaktär att respondenterna fick berätta 
själva om tiden som föregick uppstarten av gatufestivalen. Därefter var frågorna uppdelade i 
ämnesområdena: finansiering, statlig inblandning, humankapital, socialt kapital och 
motivation. Alla områden var i sin tur uppdelade i Sundnäs et al.s (2002) tre stadier som 
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beskrevs i teorin: idéidentifikation, planering och realisering. Respondenterna fick sedan 
frågor om både i vilket avseende och i vilken grad de till exempel tyckte att något var viktigt i 
de olika stadierna. Denna struktur gav oss bra och lättbearbetad information, det var ytterst 
lite av det empiriska materialet vi var tvungna att sortera bort på grund av att det inte var 
relevant. Den strikta utformningen av intervjuguiden gav oss också möjlighet att jämföra de 
olika respondenternas svar i förhållande till varandra (se figur 3). Intervjuguiden kan vid 
första anblicken se väldigt omfattande ut med 45 frågor, men det är fortfarande bara en guide 
och fick vi till exempel svar på många frågor när de själva fick berätta hur uppstarten gått till, 
frågade vi givetvis inte dessa frågor en gång till. En översikt över kopplingen mellan teori och 
intervjuguide finns i figur 2.  
 

 
Figur 2 Från teori till intervjuguide (författarnas egen).  
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nackdelar med att utföra intervjuer per telefon.  Intervjun är en svår datainsamlingsmetod, och 
det blir ännu svårare när man inte har samma möjlighet att upprätta en relation med 
respondenten som vid ett personligt möte. Detta skulle kunna bidra till att en telefonintervju 
inte ger samma resultat som en intervju där de två parterna träffas. Fördelen med 
telefonintervjuer är naturligtvis av praktisk karaktär. I vårt fall övervägde också de praktiska 
fördelarna de negativa aspekter telefonintervjuer har.  
 
Utöver det faktum att intervjuerna utfördes per telefon känner vi att vår ringa erfarenhet av att 
göra intervjuer påverkat resultatet i viss utsträckning. Intervjun är som sagt en svår metod att 
behärska och vi tror att det krävs mycket övning innan metoden behärskas till fullo. Då vi 
själva är i början av den inlärningsprocessen kände vi till och med skillnad i vår 
intervjuskicklighet mellan den första och den tredje intervjun. Förbättringen i intervjuteknik 
ligger framförallt i en förbättrad förmåga att ställa följdfrågor och att vara mindre bunden av 
intervjuguiden, men ändå få svar på alla frågor.  
 

4.3 Intervjutillfällen 
 
Innan vi utförde intervjuerna hade vi både mail- och telefonkontakt med respondenterna där vi 
berättade att vi skriver på uppdrag av Piteå Dansar och Ler, vad vår studie handlar om och i 
stora drag vad intervjun skulle beröra för områden. I och med det anser vi att respondenterna 
hade förståelse för vad som skulle hända och vad de tackade ja till. Vi diskuterade även om vi 
skulle skicka intervjuguiden till respondenterna innan intervjun, men valde till slut att inte 
göra det då vi önskade spontana svar av respondenterna. Vi lät även respondenterna komma 
med förslag på tidpunkt för intervjuerna, för att det så långt som möjligt skulle bli när de 
kände att de hade tid. Vi hade dock som mål att utföra intervjuerna under vecka 46 och 47 
2006. Vi bestämde tidpunkt ett par veckor i förväg, men skickade även en sista påminnelse 
via e-mail ett par dagar innan intervjun. 
 
Den första intervjun utfördes tisdag den 14/11 kl. 14.00 med Mats Dahlberg, initiativtagare 
till Kirunafestivalen. Den andra intervjun gjorde vi dagen därpå den 15/11 kl. 14.00 med Olle 
Lundquist, grundare av Piteå Dansar och Ler. Den tredje och sista intervjun utfördes veckan 
därpå den 23/11 kl.15.00 med Stig-Arne Bäckman, initiativtagare till Skellefteåfestivalen. 
Intervjuerna skedde med högtalartelefon kopplad till inspelningsutrustning, och vi satt helt 
ostörda i ett konferensrum i Samverkanshuset, Umeå universitet. Respondenterna satt alla på 
sina kontor där de kunde stänga dörren om sig för att prata ostört. Det hände trots det att kom 
in folk eller att telefoner ringde under intervjuerna. Detta störde dock inte intervjuerna 
nämnvärt och störningsmoment av det slaget är nog något våra respondenter är vana vid. Alla 
intervjuerna tog mellan 35-60 minuter. Innan varje intervju presenterade vi oss och frågade 
respondenterna om de hade någon tid att passa. Alla tre hade möten de skulle gå på, eller barn 
som skulle hämtas, men sa att vi kunde köra på så länge det gick. I alla tre fallen hann vi med 
alla våra frågor och också en avslutande fråga där respondenterna fick komma med tillägg om 
de ansåg vi hade missat något viktigt. Vi är dock medvetna om att både vi och våra 
respondenter kan ha varit påverkade av tidsaspekten. Kanske främst vi, då vi innan inte visste 
exakt hur lång tid intervjuerna skulle ta. Vi hade räknat med en timme, och även informerat 
respondenterna om det, men det kan ändå vara så att vi medvetet eller omedvetet blev 
stressade över om tiden skulle räcka.   
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4.4 Kritik av primära källor  

Vi är intresserade av de individer som var initiativtagare till gatufestivaler och inte av de som 
förvaltar och driver festivalerna idag, såtillvida det inte är samma person. Ingen av våra 
respondenter arbetar dock kvar i organisationen kring de festivaler de en gång var 
initiativtagare till. Vårt intresse av uppstartsprocessen ledde ofrånkomligen till att 
respondenterna ombads att berätta om en förgången tid. Det var till exempel drygt sexton år 
sedan Olle Lundqvist inledde arbetet med PDOL. Hur tidsaspekten påverkat respondenternas 
svar är svårt att säga, vi upplevde dock inte vid något tillfälle att respondenterna hade svårt att 
komma ihåg händelseförloppet. Det var heller aldrig tal om anonymitet under intervjuerna 
eller i hur vi skulle komma att presentera vår insamlade data. Även detta kan vara på grund av 
tidsaspekten. Alla tre gatufestivalerna startade för så pass många år sedan och personerna i 
fråga är inte kvar i organisationerna idag, så det var aldrig tal om känslig information eller 
sådant som annars kan vara ett problem vid forskning.  

4.5 Databearbetning  
 
Genom hela studien har vi strävat efter att arbeta strikt utifrån problemet. Detta för att göra 
det lättare att se hur de olika delarna bidrar till förståelsen för problemet och därmed skapa en 
god stringens i uppsatsen. Vi var noga med att utforma intervjuguiden med utgångspunkt i 
den teoretiska referensramen, vilket också var en förutsättning för att kunna genomföra en 
analys. Det empiriska materialet bearbetades med en metod som av Kvale (1997) kallas för 
meningskoncentrering. Det innebär att det respondenterna uttryckt formuleras i kortare 
ordalag, transkriberingen av en hel intervju kan därmed kortas ned till en mindre textmassa. I 
analysen har vi fortsättningsvis strävat efter att vara strikta gentemot problemet. Vi gör 
explicita kopplingar mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. På det 
sättet önskar vi tydliggöra hur uppstarten av gatufestivaler ser ut jämfört med den traditionella 
entreprenörskapsprocessen.   
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5. Empiri  
 
Empirikapitlet är utformat så att läsaren ska få en tydlig bild av de tre initiativtagarna och dess 
gatufestivaler var för sig. Resultatet av intervjuerna redovisas därför först separat för att sedan 
föras samman i ett sammanfattande avsnitt. Beskrivningen av de tre festivalerna inleds med 
en övergripande sammanfattning om tiden som föregick uppstarten, därefter redovisas 
resultatet av intervjuerna under de områden vi använde oss av i teorikapitlet; motivation, 
socialt kapital, humankapital, finansiering och statlig inblandning. I kapitlet beskrivs resultatet 
med våra ord förutom den text som är direkta citat från intervjuerna, dessa delar är omgivna 
av citationstecken. De faser vi talar om i empirin är Sundnäs et als. (2002) tre faser vi beskrev 
i teoriavsnittet, idéfasen, planeringsfasen och genomförandefasen. 
 

5.1 Mats Dahlberg, Kirunafestivalen  

5.1.1 Inledning 

I slutet av 1990-talet fick Mats Dahlberg i uppdrag att anordna firandet av Kirunas 100-års 
jubileum. Han blev anställd som VD i det kommunala jubileumsbolaget, i styrelsen satt 
representanter från olika delar av samhället; näringslivet, kulturlivet och politiken. Syftet med 
jubileumsbolaget var att anordna ett firande som var av kirunabor, för kirunabor och med 
kirunabor.  
 
För att uppfylla det syftet ville Mats ta reda på hur kirunaborna själv ville fira sitt jubileum. 
För den vuxna delen av befolkning fanns redan en kulturell anknytning i form av etablerade 
konstföreningar, musikföreningar, idrottsföreningar etc. För ungdomarna i Kiruna var dock 
det kulturella utbudet magert. Mats bestämde sig därför för att rikta in sig på deras önskemål 
inför jubileumsfirandet. Med hjälp av kirunas mediagymnasium genomfördes en enkät bland 
Kirunas skolungdomar, årskurs fyra till och med gymnasiet. Det som genomsyrade svaren var 
önskemål om en festival med ”riktiga” artister.  
 
Jubileumsbolagets styrelse var positiv till önskemålet om en festival och bad Mats skissa 
vidare på förslaget. Mats återkom med en budget som gjorde styrelsen mycket mållös då den 
var på flera miljoner, stora summor i det sammanhanget. Tanken var dock att skapa ett större 
evenemang som kunde leva vidare och fungera som reseanledning till Kiruna även åren efter 
jubileumsfirandet, och styrelsen gick därför efter diskussion med på förslaget. Mats menar att 
det var orden från Börje Rönnberg 75-årig kulturkämpe som i viss mån fällde avgörandet; 
”om Kirunas ungdomar vill ha en festival ska vi väl ändå ordna en festival” (M. Dahlberg, 
intervju, 14 november, 2006).   
 
För Mats som arbetat med musik sedan tonåren var det något av en pojkdröm som gick i 
uppfyllelse. Han hade varit med om att starta upp musikföreningar och anordna musikfester 
tidigare och hade även spelat på Vattenfestivalen i Stockholm då den existerade. Med 
utgångspunkt i sitt eget tekniska och musikaliska kunnande inledde Mats organiseringen av 
den första Kirunafestivalen.  
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5.1.2 Motivation och drivkrafter  

Prestationsmotivation  
Mats menar att han är resultatfokuserad, det var därför viktigast att det blev ett bra resultat 
och inte att han själv fick någon belöning. Denna känsla var genomgående för alla stadier. 
Denna känsla förstärktes ytterligare på grund av att festivalen en stor del av jubileumsfirandet 
som helhet.  
 
Under idéstadiet och planeringsstadiet var det väldigt viktigt för Mats att han själv ansvarade 
för de uppgifter han arbetade med. I realiseringsstadiet sjönk dock kontrollbehovet, enligt 
Mats berodde detta på att det då var så många fler inblandade att det var nödvändigt att 
delegera ansvar.  
 
Genomgående för alla stadier var att Mats försökte bedöma vilka möjligheter han hade att 
lyckas med uppgiften. Han menar att han inte är en sådan som kastar sig in med huvudet före i 
uppgifter, snarare försökte han under hela processen bedöma och kalkylera vilka risker olika 
beslut skulle innebära.   
 
Under hela processen kändes det inte så viktigt för Mats att uppnå små delmål i processen, det 
viktiga var att hela evenemanget lyckades.  
 
Self-efficacy  
Inte under något av de tre stadierna tvekade Mats på att han skulle lyckas genomföra 
uppgiften, något som han tror påverkade den mängd tid och kraft han lade ner på uppgiften 
väldigt, väldigt mycket. Han menar att när ett lyckat evenemang är det enda man har framför 
ögonen blir man väldigt fokuserad och får kraft att arbeta mycket. Att han var så övertygad 
om sin förmåga att genomföra evenemanget tror han själv beror på att han hade erfarenhet av 
att arrangera liknande evenemang, till exempel Kiruna snöfestival.  

5.1.3 Socialt kapital  

Bonding social capital och bridging social capital  
Mats har varit bosatt i Kiruna hela sitt liv, han hade vid tiden för uppstarten av 
Kirunafestivalen sambo och två barn. Mats tror inte att hans bonding sociala kapital i form av 
nära vänner och familj hade någon annan betydelse än att de fungerade som en källa till 
kunskap, detta var genomgående för alla tre stadier. Mats bridging social capital var däremot 
ovärderligt i alla tre stadier, både hans kontakter i artistbranschen och övriga kontakter som 
bland annat hjälpte honom att få Sommartoppen (ett radioprogram i Sveriges Radio) till den 
första festivalen.  

5.1.4 Humankapital  

Formell utbildning  
Parallellt med arbetet med Kirunafestivalen läste Mats på universitet, där skrev han sin c-
uppsats i ämnet organisation och ledarskap. Trots att ämnet ligger nära arbetet med 
Kirunafestivalen tycker han inte själv att hans utbildning hade någon betydelse alls för 
idéstadiet i uppstartsprocessen. Mats menar att det är svårt att veta vart den egna kunskapen 
kommer ifrån, men att man alltid lär sig något under en utbildning. Den kunskapen hade 
betydelse både i planerings- och realiseringsstadiet, framför allt lärde han sig saker under 
utbildningen som hade betydelse för hans roll som VD i ett aktiebolag, nämligen 
jubileumsbolaget.  
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Arbetslivserfarenhet/ erfarenhet av att starta företag  
Innan Mats blev VD för jubileumsbolaget var han avdelningschef för fritids- och 
kulturförvaltningen i Kiruna. I det arbetet hade han ansvar för Kiruna kommuns simhallar. 
Han var dessutom ställföreträdande fritids- och kulturchef, något som innebar mycket arbete 
med planering och ekonomi. Vid tiden för uppstarten av Kirunafestivalen hade Mats arbetat 
som chef i elva år. Innan och vid sidan om arbetet inom kommunen hade Mats arbetat som 
musiker. Han tror att både arbetet som musiker samt erfarenheten av att organisera hade 
mycket stor betydelse för alla tre stadier i uppstartsprocessen.  

5.1.5 Finansiering 

Finansieringen vid uppstarten av Kirunafestivalen bestod av medel från kommunen, privata 
företag och EU. Mats kunde inte komma ihåg den exakta fördelningen av kapitalet, men 
Kiruna kommun var den finansiär som stod för den största delen. För att få ihop kapital 
presenterade Mats en total budget för hela jubileumsåret för kommunen, där beräknade han att 
det skulle kosta 8-9 miljoner. (Själva festivalen hade en budget på 2,2 miljoner där 1 miljon 
skulle vara biljettintäkter.) Kommunen gick in med ett antal miljoner och sedan såldes så 
kallade sponsorpaket genom föreningen Klubb 2000 som Mats var med och startade. 
Sponsorpaketen gav totalt ca tre miljoner. I och med att festivalen också presenterades för 
länsstyrelsen som en del i ett projekt för att stärka besöksnäringen, Projekt 2000, fick de 
dessutom EU-medel.  
 
Under året som föregick uppstarten av den första Kirunafestivalen skötte Mats i princip ensam 
alla bitar. Några månader innan festivalen anställdes ytterligare en person för att hjälpa till. 
Under själva festivalen sedan hade de anlitat föreningar och liknande som skulle sitta i kassor 
och utföra annat praktiskt arbete.  

5.1.6 Statlig inblandning 

När det gäller statlig inblandning och påverkan från offentlig sektor var Mats mycket positivt 
inställd. Festivalen blev som sagt presenterad som en del i att stärka besöksnäringen i Kiruna 
och det var något som kommunen arbetade mycket för. Mats menar att handlar mycket om 
vad man får och inte får göra, men bemötandet var väldigt positivt hela tiden. Även polis och 
räddningstjänst var inblandade och det samarbetet fungerade också på ett bra sätt.  
 
Mats hade inte någon gång under sitt arbete med uppstarten av Kirunafestivalen hjälp av 
någon statlig organisation som till exempel NUTEK eller ALMI. Anledning till det är att 
sådana organisationer inte håller på med den typen av uppdrag, menar Mats. Under 
planeringsstadiet av festivalen kom dock Mats i kontakt med Martin som arbetade för 
bokningsbolaget United Stage, och han fungerade som en mentor för Mats. Han menar att 
personkemin fungerade bra mellan de två redan från början, Martin som hade ansvaret för 
sina artister var naturligtvis också mån om att festivalen planerades på ett bra sätt och Mats 
ville givetvis genomföra festivalen på ett bra sätt.  
 

5.2 Olle Lundqvist, Piteå Dansar och Ler  

5.2.1 Inledning 

Tillsammans med några vänner drev Olle Lundqvist redan på 1980-talet musikföreningen 
Riprock. De var på den tiden bara tonåringar men lyckades ändå anordna konserter med upp 
till 8000 tusen betalande besökare. Olle bodde också några år i Åre under 1980-talet, där fick 
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han uppleva Storsjöyran som är Östersunds gatufestival. I samband med det föddes också idén 
om att någon gång göra något liknande i Piteå. 
 
Olle och en vän till honom drev under slutet av 1980-talet ett café i Piteå när de fick en 
förfrågan från Piteå kommuns näringslivssekreterare om att vara med och arbeta fram en 
satsning för ungdomarna i Piteå. Olle och hans kollega såg här sin chans att genomföra idén 
om en gatufestival. De accepterade uppdraget att skapa ett arrangemang för Piteås ungdomar, 
men hade samtidigt avsikterna att göra ett större arrangemang som bland annat var en 
ungdomssatsning.  
 
PDOL existerade redan på 1960-talet under några år. Olle menar därför att festivalen fanns i 
Piteåbornas gemensamma minne och den traditionen ville Olle och hans medarbetare dra 
nytta av.  
 
Olle samlade ihop folk han hade i sin närhet som alla var bra på olika saker, bland annat en 
jurist, en som drev en reklambyrå, en som arbetat mycket med sponsring och en ekonom. Var 
och en i det nyformulerade teamet fick i uppgift att fundera på idén till evenemanget och 
resultatet blev en plan för genomförande som presenterades och accepterades av Piteå 
kommun.  

5.2.2 Motivation 

Prestationsmotivation 
Anledning till att Olle arrangerade en gatufestival var aldrig ekonomisk, snarare var det så att 
för han och hans arbetsgrupp var det känslan av att göra något bra som räknades. Faktum är 
att Olle under det första året genomförde en undersökning bland de åtta personer han arbetade 
med. Den visade att det som var minst intressant för de inblandade var de ekonomiska bitarna, 
det var ingen som brydde sig om att bli rik. Anledningen till att alla arbetade dygnet runt var 
tanken på att genomförandet skulle bli precis lika lyckat som det var tänkt. Olle menar också 
att vikten av att genomföra uppgiften på ett bra sätt var lika stor i alla tre stadierna.  
 
Enligt Olle var det också väldigt viktigt i alla stadierna att han själv kontrollerade de uppgifter 
han arbetade med. Han framhäver särskilt hur viktigt det var för honom och hans medarbetare 
att de förhöll sig självständiga gentemot kommunala krafter.  
 
Vad gäller bedömningen av den egna förmågan att genomföra uppgiften menar Olle att den 
skiftar i de olika stadierna. I den inledande faser bör inte några bedömningar göras, då ska 
kreativiteten flöda fritt, i de avslutande två stadierna kan man börja kalkylera och planera: 
”den kreativa processen är ju att först plockar man ner solen och sen börjar man se skogen och 
börjar plocka bort den, men det är ju som två olika roller man har. När man är kreativ ska man 
ju inte se massa hinder, men sen när man ska realisera ska man använda sin kreativitet för att 
antingen hoppa förbi hindren eller inse att det här ska vi inte göra alls” (O. Lundqvist, 
personlig kommunikation, 15 november). Olle menar också att ”trixet är att vara både och, att 
både vara den sura ekonomen och den fantastiska konstnären i en och samma person” (O. 
Lundqvist, personlig kommunikation, 15 november). 
 
Self-efficacy 
Inte i något av de tre stadierna tvekade Olle på att festivalen skulle bli mycket bra. Den 
bedömningen grundar sig enligt Olle på tre olika saker, för det första en uppfattning om att 
han har begåvning för den här typen av uppgifter, för det andra att han har erfarenhet av 
liknande uppgifter och förmåga att använda sig av den erfarenhet och för det tredje att han har 
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en förmåga att se saker från ett helikopterperspektiv samt att kunna tänka i flera steg, ungefär 
som vid ett schackspel. Den sistnämnda förmågan gör också att det går att parera händelser i 
förväg och därmed bygga en stabil grund för evenemanget.  

5.2.3 Socialt kapital 

Bonding social capital och bridging social capital  
Olle är född och uppvuxen i Piteå, vid tiden för uppstarten var han sambo och 1990 föddes 
hans första barn. Familjen betydde väldigt mycket för Olle under alla tre stadierna, han menar 
att uppstartsprocessen var en situation där han arbetade i princip dygnet runt. För att det ska 
fungera krävs det att familjen både accepterar det man håller på med, men också engagerar sig 
i arbetet.  
 
Även Olles bridging social capital i form av till exempel affärskontakter han knutit genom 
åren hade en mycket stor betydelse i alla tre stadierna. Bland annat tror Olle att det var hans 
tidigare verksamheter och de kontakter de genererat som gjorde att just han blev tillfrågad att 
arrangera något för Piteås ungdomar. Att Piteå Dansar och Ler (PDOL) fick lån utan borgen 
av Piteås banker är ett annat exempel på hur Olle utnyttjade sitt kontaktnät. 

5.2.4 Humankapital 

Formell utbildning 
Vid tiden för uppstarten av PDOL hade Olle gått gymnasiet, läst lite psykologi i uppsala samt 
läst till informatör på folkhögskolan i Kalix. Han menar att skolan var viktig i ett avseende. 
Det var där han var ordförande för elevrådet och därigenom på något sätt lärde sig att utöva 
ett yrke. Olle menar att endast teoretisk kunskap inte är särskilt mycket värd, det är när man 
har förmågan att omsätta den teoretiska kunskapen den förvandlas till kompetens och därmed 
blir användbar. Betydelsen av den formella utbildningen var likartad i alla tre stadierna.  
 
Arbetslivserfarenhet/erfarenhet av att starta företag 
Den arbetslivserfarenhet Olle samlat på sig genom åren menar han var väldigt viktig för alla 
tre stadierna. Han menar också att alla som startat lyckade evenemang i princip har samma 
bakgrund: ”den bakgrunden är att man har lekt runt i livet, man har rest mycket, man har 
jobbat tillfälliga jobb runt om i världen, sett en massa saker, fått intryck. De flesta har typ 
varit elevrådsordförande, suttit i elevrådsstyrelser och allt sådant och helt enkelt vidgat 
vyerna. Jag hade en massa år som jag jobbade på fjällhotell på vintrarna, Gotland på 
somrarna, sen var jag ute och reste, liftade runt hela USA, Australien, Asien och så vidare. 
Där lärde jag mig allt. Det är där man lär sig. Det finns ingen skola nånstans som kan slå det.” 
(O. Lundqvist, intervju, 15 november). 

5.2.5 Finansiering 

Vid uppstarten av PDOL gjorde Olle och hans medarbetare någonting fullständigt unikt vad 
gäller finansieringen. Olle menar för övrigt att så länge han var med var nya, kreativa och 
banbrytande saker alltid ett signum för PDOL. De lyckades få alla banker i Piteå att ge dem 
ett lån på ungefär 100 000 kronor var utan borgen. Det hela administrerades av Sparbanken i 
Piteå som gav PDOL ett lån på 400 000 kronor, och i sin tur tog borgen från de andra 
bankerna. Som Olle själv uttryckte det handlar det om att lyckas sälja in en grej, och de 
inblandade upplevde detta som något positivt för Piteå som de ville vara med på. PDOL hade 
ju också funnits på 60-talet, så det var inte en helt ny grej, utan det fanns en förståelse bland 
bankdirektörer och andra för vad det var. Förutom den galna idén med banklånen, sålde även 
PDOL sponsorpaket. Redan till första festivalen såldes det dyraste paketet för 150 000 kronor. 
Och enligt Olle handlar allt om att det är rätt folk och man har rätt idé. Varken Olle eller 
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någon annan av medarbetarna behövde någonsin lägga en enda krona ur egen ficka. De 
arbetade dock dygnet runt för lite pengar. Kommunen gick även in med en förlustgaranti på 
300 000 kronor första året, men det var pengar som aldrig behövde lösas ut. 
 
Under första året var det åtta personer inklusive Olle som var inblandade i festivalen. Under 
själva genomförandet var dessutom olika idrottsföreningar med och hjälpte till på olika sätt. 
Även militärer från I 19 i Boden kontaktades. Det gäller enligt Olle att hela tiden tänka ut 
okonventionella lösningar på problem när man inte har några pengar.  
  

5.2.6 Statlig inblandning 

Inblandning från den offentliga sektorn var alltid påtaglig under uppstarten av PDOL. Till en 
början var Piteå kommun skeptiska till att låta ett gäng ungdomar använda staden till att 
arrangera en festival. Att få låna det offentliga rummet innebär både ett förtroende och ett 
ansvar. Det krävs mycket jobb för att bygga upp det förtroendet och då blir det till en början 
mycket inblandning från kommunalt håll. Olle påpekade också att en kommun har en jättestor 
organisation och även om man har en bra dialog med ett kommunalråd, så betyder inte det att 
hela organisationen tycker likadant. Som Olle uttryckte det: ”Man fick ödsla mycket tid och 
energi på att ibland slåss mot väderkvarnar.” Olle menar att de tack vare festivalen skapade ett 
stort inflöde till Piteå som bland annat fyllde alla turistanläggningar och skapade en positiv 
mediabild av staden, trots det fanns det personer, framförallt på mellanchefsnivå som alltid 
motarbetade PDOL. Trots att det emellanåt var mycket motstånd från olika håll, fanns det 
ändå personer som trodde på idén och jobbade för att hjälpa Olle och hans medarbetare och i 
slutändan övervägde ändå det positiva.  
 
PDOL sökte eller fick inte heller hjälp av organisationer som NUTEK eller ALMI under 
arbetet som föregick festivalen. Olle menar att dessa organisationer fyller en viss funktion, 
men inte för ett arrangemang som en gatufestival. Olle sökte hjälp där kunskapen fanns och 
det var snarare på Storsjöyran. Den startade några år innan PDOL och arrangörerna där var de 
som hjälpte PDOL i uppstarten genom att dela med sig av sin erfarenhet av hur man bäst 
kunde lösa saker och ting. Olle var sedan i sin tur konsult och hjälpte till exempel 
Skellefteåfestivalen när de startade. Det handlar om att hjälpa varandra mellan festivalerna. I 
planeringsstadiet av PDOL fungerade Lasse och Stefan på Storsjöyran som mentorer för Olle. 
De kunde svara på alla festivalpraktiska frågor som kändes övermäktiga utan de enkla svaren. 
Annars fungerade den gruppen på åtta personer som Olle satte ihop som mentorer för 
varandra. De lärde av varandras erfarenheter.  
 

5.3 Stig-Arne Bäckman, Skellefteåfestivalen 

5.3.1 Inledning 

1988 slutade Stig-Arne Bäckmans som socialsekreterare. Han var ”trött på att administrera 
folks undergång och dokumentera den väl” (S-A, Bäckman, intervju, 23 november). Med 
utgångspunkten att väcka människors kraft och energi istället för att prata problem med dem 
startade Stig-Arne tillsamman med tre andra Urkraft. Genom att se, bekräfta och tilldela 
människor en roll kan man få även de individer som väljer en alternativ väg att växa, tänkte 
de. Tillsammans med femton arbetslösa ungdomar byggde man under 1988 restaurang, café 
och sporthall på tre månader. 1992 blev Urkraft arbetsmarknadsutbildning och verksamheten 
växte till att omfatta några hundra.  
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I början av 1990-talet pratade Urkraft under flera år om att ett stort event, organiserat av de 
människor som inte räknas som en tillgång i vårt samhälle, det vill säga arbetslösa eller 
individer som av något annat skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden, skulle vara ett 
utmärkt sätt för dessa individer att bli sedda, bekräftade och få en roll. Urkraft visste att 
Skellefteå kommun planerade att fira stadens 150-års jubileum under 1995, ett firande som 
med all sannolikhet skulle genomföras i kommunens regi. Genom att anordna en egen festival 
1994 ville Urkraft muta in marknaden och på så sätt tvinga kommunen att låta Urkraft 
arrangera jubileumsfirandet året efter.   
 
Stig-Arne är tydlig med att poängtera att bakgrunden till Skellefteåfestivalen inte först och 
främst var att ”det är bra med en festival, för då blir det roligt på stan, utan det är ett 
samhälleligt mervärde det vill säga, festivalens idé var att dom som gör festivalen ska vara 
dom som också får chans att visa att man kan, man duger och man kan ha en viktig roll i 
samhället fast man går en alternativ väg” (S-A Bäckman, personlig kommunikation, 23 
november).  

5.3.2 Motivation 

Prestationsmotivation 
Belöning i form av ekonomisk kompensation var aldrig det som motiverade Stig-Arne att 
arbeta med Skellefteåfestivalen. Det som var viktigt genom alla tre stadierna var att göra ett 
bra event som skänkte mervärde till alla inblandade.  
 
Genomgående mycket viktigt i alla stadier var Stig-Arnes känsla av att det var han själv som 
kontrollerade de uppgifter han arbetade med. Han menar också att han i viss utsträckning 
gjorde bedömningar om huruvida han skulle klara uppgiften eller inte.  
 
Self-Efficacy  
Stig-Arne tror att hans bedömning i de olika stadierna om att klara av uppgiften grundar sig 
på tidigare erfarenhet, men han menar också att är man en entreprenöriell så funderar man inte 
så mycket på om det kan ”gå åt skogen”.   
 
Stig-Arnes funderingar om sin förmåga att klara av uppgiften beskriver han så här: ”Nämen 
alltså, det är klart att man… ångesten var ju total alltid, så är det ju. Det är ju för stor risk, det 
är ju egentligen sinnessjuka risker, men det är ju så med entreprenöriella människor, de tar ju 
risker. Dom andra funderar över det, men gör inget” (S-A Bäckman, personlig 
kommunikation, 23 november).  

5.3.3 Socialt kapital  

Bonding social capital och bridging social capital 
Stig-Arne är född och uppväxt i Skellefteå, vid tiden för uppstarten av Skellefteåfestivalen var 
han gift och hade två barn. Han menar att hans familj inte alls hade stor betydelse för 
uppstartsprocessen i något av stadierna, däremot hade kollegorna på Urkraft och Urkraft som 
fenomen mycket stor betydelse.  
 
Vad gäller kontakter av mer affärsmässig karaktär menar Stig-Arne att hans tidigare arbeten, 
bland annat som sakkunnig på kulturdepartementet genererat kontakter av viss betydelse. 
Viktigast var dock att Urkraft vid den tidpunkten var ett system där de affärsmässiga 
kontakterna, skyddsnätet och kompetensen fanns inom gruppen.  
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5.3.4 Humankapital  

Formell utbildning 
Vid tiden för uppstarten av Skellefteåfestivalen var Stig-Arnes högsta formella utbildning 
folkhögskola. Sin utbildning menade Stig-Arne hade nästan obefintlig betydelse för de tre 
stadierna i uppstartsprocessen.  
 
Arbetslivserfarenhet/erfarenhet av att starta företag 
Stig-Arnes arbete på socialtjänsten menar han aldrig hade någon betydelse för 
uppstartsprocessen. Däremot arbetade han som fritidsledare i sjutton år, något som han tror 
var väldigt viktigt för alla tre stadierna. Som fritidsledare lärde han sig att tänka själv, driva 
och inspirera andra. Stig-Arne poängterar dock att det är livserfarenheten snarare än 
arbetslivserfarenheten som haft betydelse i uppstartsprocessen. 

5.3.5 Finansiering 

För Skellefteåfestivalen var det i första hand biljettintäkterna som skulle finansiera festivalen. 
Första året var det dock Urkraft som stod för kapitalet, något som de under alla år som Urkraft 
drev festivalen, även om man på senare år också fick visst kommunalt stöd. 
Skellefteåfestivalen var aldrig riktigt tänkt som en festival som skulle gå med vinst, utan den 
hade andra ambitioner som att ge ett samhälleligt och kulturellt mervärde till Skellefteå. 
Enligt Stig-Arne är det inte bara positivt att ha kommunen bakom sig, då det kan leda till 
problem med andra finansiärer. Har man kommunen med sig är det svårare att få sponsorer 
och svårare att få företag att ställa upp och svårare att få folk att betala för biljetter. Många är 
av den uppfattningen att om kommunen är med ska det inte kosta någonting. 
 
Första året var det en grupp på 12-15 personer som arbetade med festivalen. Detta var alla 
människor som inte hade någon erfarenhet av festivaler och som dessutom skulle göra allting 
själva, alla affischer, foldrar, biljetter, etc. Idén var att det skulle skapa värdefulla arbetsbevis 
för folk och därmed ett mervärde som var hela idén ända från början. 
 

5.3.6 Statlig inblandning 

Den negativa påverkan från offentlig sektor Stig-Arne kände av under tiden som föregick 
Skellefteåfestivalen var främst alla de stundtals ogenomträngliga regelverk gällande till 
exempel utskänkningstillstånd och andra problem som man stöter på när man vill använda sig 
av offentliga platser. Stig-Arne påpekade dock att det inte var ett stort problem, men att det 
alltid uppstår sådant motstånd när man som pionjärarbetare möter ett förvaltande system. Det 
positiva med inblandning från till exempel kommunen är att de gör det hela möjligt att 
överhuvudtaget genomföra. Utan det stödet hade riskerna varit alltför stora. Riskerna var 
fortfarande stora, men mindre när de hade folk med sig. Nackdelen med kommunalt stöd är 
som nämndes tidigare att det kan försvåra vid arbetet att hitta andra finansiärer och den 
allmänna uppfattningen att det borde vara gratis om kommunen är med. Inte heller Stig-Arne 
sökte eller fick hjälp från någon organisation som NUTEK eller ALMI med motiveringen att 
de aldrig har funnits i de sammanhangen.  
 
Stig-Arne hade inte direkt någon mentor som han vände sig till med frågor och funderingar, 
han försökte lösa det mesta i den egna arbetsgruppen. Det närmaste ett mentorskap han kom 
var att han vände sig till andra festivaler för att få kunskap från mer erfarna festivaler. Stig-
Arne menar att de då inte såg på varandra som konkurrenter, utan snarare som partners. 
Speciellt var samarbetet med PDOL som de utbytte mycket erfarenheter och tjänster med.    
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5.4 Sammanfattning 

Vi har i en modell (Figur 3) sammanställt hur respondenterna svarade på frågorna i de olika 
områden vi undersökt. Anledningen till att finansiering inte finns med i modellen beror på att 
frågan om finansieringen av respektive gatufestival inte var utformad på samma sätt som de 
övriga frågorna i intervjuguiden. Den frågan var mer öppen där respondenterna fick berätta 
fritt hur de hade gått tillväga. Finansieringen skedde i Mats fall i huvudsak genom 
företagsstöd i form av kommun och EU-medel, i Olles fall genom privata investerare som 
banker och sponsorpaket och för Stig-Arne främst genom Urkraft. 
 
Som modellen (Figur 3) visar var respondenterna eniga på många av områdena. 
 

Figur 3 Sammanfattning empiri (författarnas egen). 
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6. Analys  

6.1 Motivation  

6.1.1 Prestationsmotivation 

Prestationsmotivation innebär en önskan om att utföra en uppgift bra i förhållande till en 
kvalitetsnorm (Imsen, 2000). Det finns studier som pekar på att ett positivt förhållande mellan 
prestationsmotivation och entreprenörskap (Johnson, 1990; Colin et al., 2004), men det finns 
också studier som pekar på det motsatta (Hansemark, 2003).  
 
De tre respondenterna i vår studie tillskriver alla sig själv egenskaper som är karaktäristiska 
för individer med hög prestationsmotivation. Tydligast är det att alla hävdar att de genom hela 
processen tyckte att det var viktigare att göra ett bra jobb än att få en belöning. Det tycks ha 
varit karaktäristiskt för hela arbetsgruppen runt de respektive festivalerna. Olle genomförde 
till och med en undersökning bland sina kollegor som visade att ekonomisk kompensation var 
det som kom längst ned på listan av vad som motiverade. Alla tre respondenterna menar 
också att det är väldigt viktigt för dem att de kontrollerade sin egen tillvaro, att de var de 
själva som ansvarade över de uppgifter de arbetade med. Även om de var tvungna att släppa 
på kontrollen i genomförandefasen, eftersom de då var beroende av så många fler än sig 
själva. Respondenterna arbetade alla med ett långt tidsperspektiv och föredrog en större 
belöning i framtiden än en liten för stunden. Däremot talar två av respondenterna Olle och 
Stig-Arne om att deras arbete med uppstarten av gatufestivalen egentligen innebar enorma 
risker. Dessa två menar också att de åtminstone inledningsvis inte gjorde så stora 
riskbedömningar. Däremot menar Mats att han genom hela processen försökte bedöma 
utfallet av olika beslut.  
 
Tre av de fyra egenskaper som Alschuler (1973) i Imsen (2000) beskriver som typiska för 
personer med hög prestationsmotivation återfinns således hos alla respondenterna. Mats kan 
också sägas ha den fjärde egenskapen, moderat risktagande. Däremot menar Olle och Stig-
Arne att de tagit risker som är mer än moderata, åtminstone inledningsvis. Olle pratar i detta 
sammanhang om att vara både den kreativa konstnären och den sura ekonomen, och att en den 
sura ekonomen aldrig agerar utan att en riskkalkylering. Kanske beror Stig-Arnes känsla att 
han tog ”sinnesjuka risker” på att han och hans medarbetare var totalt oerfarna på området och 
därmed inte hade förmågan att bedöma riskerna.  
 
Utifrån den teoretiska beskrivningen av vilka egenskaper som är vanliga hos individer med 
hög prestationsmotivation (Alschuler, 1973 i Imsen, 2000) vågar vi ändå påstå att alla tre 
respondenter är individer med hög prestationsmotivation. För dessa tre tycks alltså sambandet 
mellan att prestationsmotivation och uppstarten av gatufestivaler vara positivt. I det avseendet 
kan man därför säga att uppstartsprocessen av gatufestivaler överenstämmer med den 
traditionella entreprenörskapsprocessen, åtminstone om man litar till de studier av Johnson 
(1990) och Colin et al. (2004) som säger att det finns ett positivt samband mellan 
entreprenörskap och prestationsmotivation.  

6.1.2 Self-efficacy  

Bandura (Imsen, 2000) har utarbetat teorin om self-efficacy. Self-efficacy är individens 
förväntningar om att klara av en uppgift, och enligt teorin styr dessa förväntningar hur mycket 
tid och kraft som investeras i en uppgift. Studier visar att det finns ett positivt samband mellan 
hög self-efficacy och sannolikheten att starta ett företag (Chen et al., 1998). Respondenterna i 
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vår studie uppvisar alla hög self-efficacy, inte i någon av de tre stadierna tvekade någon av 
dem på att de skulle klara av att genomföra uppgiften, alla tre menar också att deras 
förväntningar om framgång baserar sig på tidigare erfarenheter, de har lyckats med liknande 
saker tidigare och vet därför att de klarar av det. Detta är helt i enlighet med teorin om self-
efficacy, i vilken Bandura (1997) hävdar att den främsta källan till self-efficacy är tidigare 
erfarenhet. Respondenternas tillgång till mentorskap kan ses som en typ av vikarierande 
erfarenhet, en källa som enligt Bandura består av att individen ser någon han eller hon kan 
identifiera sig med göra uppgiften. En av respondenterna, Olle talar också om hur viktigt 
familjens stöd och uppmuntran var genom hela uppstartsprocessen, det kan likställas med den 
källa till self-efficacy Bandura kallar för verbal övertalning.  
 
Två av respondenterna, Olle och Mats uttrycker tydligt att deras tanke på att genomföra 
uppgiften på ett bra sätt påverkade hur mycket tid och kraft de investerade i uppgiften. De 
menar båda att grunden till att de kunde arbeta så fokuserat var att de förväntade och önskade 
sig ett lyckat resultat.  
 
Sammanfattningsvis kan alla tre respondenter sägas ha hög self-efficacy, det vill säga, de 
förväntade sig att klara av uppgiften på ett bra sätt, även på denna punkt visar således 
resultatet av vår studie en likhet mellan den traditionella entreprenörskapsprocessen och 
uppstarten av gatufestivaler. Det finns ett positivt samband mellan self-efficacy och både 
entreprenörskap och uppstarter av gatufestivaler.  
 

6.2 Socialt kapital  
 
Bourdieu (1986) definierar det sociala kapitalet som de faktiska och potentiella resurser en 
individ har tillgång till genom sina relationer till andra individer. Flera studier (Davidssom & 
Honig, 2003; Adler & Kwon, 2002; Greve, 1995) visar på det sociala kapitalets betydelse i 
den traditionella entreprenörskapsprocessen. Resultatet av våra intervjuer överensstämmer väl 
med de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av. Alla tre respondenterna menar att det 
sociala kapitalet hade stor betydelse för uppstartsprocessen, betydelsen var dock något olika 
inbördes.  
 
Mats menar att hans bridging social capital i form av ytliga kontakter var väldigt viktiga 
genom hela processen. Till exempel tror han att hans kontakter möjliggjorde Sommartoppens 
medverkan vid den första Kirunafestivalen. Mats menar också att betydelsen av socialt kapital 
inte varierar i de olika stadierna. Olles bonding social capital i form av hans familj hade stor 
betydelse genom hela processen, även de mer ytliga kontakter han skapat genom tidigare 
verksamheter var ovärderliga i alla tre stadier. Olle pekar också på specifika händelser som 
han inte tror kommit till stånd om det inte vore för hans kontaktnät. Bankernas lån till PDOL 
utan borgen är ett sådant exempel.   
 
För Stig-Arne fungerade Urkraft och kollegorna där som bonding social capital och inte 
familjen. Inom Urkraft fanns också en stor mängd bridging social capital då kontakter med 
övriga samhället var inbyggt i organisationsstrukturerna. Urkraft och dess tillgång till båda 
typerna av kapital hade stor betydelse genom hela processen.  
 
I enlighet med teorier om det sociala kapitalets inverkan på den traditionella 
entreprenörskapsprocessen hävdar alla tre respondenter att deras tillgång till socialt kapital har 
haft stor betydelse för uppstartsprocessen. Tvärt emot vad tidigare studier (Davidsson & 
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Honig, 2003; Greve, 1995) visar varierar dock inte betydelsen av de olika typerna av socialt 
kapital i de olika stadierna. De tre respondenternas beskrivning av det sociala kapitalets 
betydelse visar också tydligt att ett bra kontaktnät innebär att man får tillgång till resurser 
”billigare”, ibland öppnar även kontaktnätet dörrar till resurser som annars inte vore 
tillgängliga över huvudtaget. Den beskrivningen stämmer väl överens med Bordieus (1986) 
beskrivning av det sociala kapitalets potential och användningsområden. 
 

6.3 Humankapital  
 
Humankapitalets betydelse för den traditionella entreprenörskapsprocessen har undersökts av 
Davidsson och Honig (2003). Formell utbildning, tidigare erfarenhet i form av 
arbetslivserfarenhet och erfarenhet att starta företag har enligt studien betydelse för den 
traditionella entreprenörskapsprocessen, däremot hade erfarenhet av att arbeta som chef inte 
någon betydelse. 
 
Ingen av de tre respondenterna menar att deras formella utbildning hade någon avgörande 
betydelse i uppstartsprocessen, Mats påpekar dock att de kunskaper han tillägnade sig genom 
sina universitetsstudier underlättade hans arbete som VD. Olle påpekar att han inom ramen 
för skolan lärde sig att planera och organisera då han var ordförande för elevrådet. Stig-Arne 
menar att hans utbildning hade i det närmaste obefintlig betydelse för uppstartsprocessen. På 
denna punkt skiljer sig alltså våra resultat från resultatet av Davidsson och Honigs (2003) 
studie. Däremot menar alla tre respondenter att deras tidigare arbetslivserfarenhet haft stor 
betydelse för uppstartsprocessen. Mats menar att han genom sitt arbete inom den kommunala 
organisationen lärt sig att organisera, planera och leda arbete. Hans arbete som musiker hade 
lika stor betydelse fast ur en mer praktisk synvinkel. Dessutom tror han i motsats till vad 
Davidsson och Honig (2003) anser att hans arbete som chef under elva år haft betydelse för 
uppstartsprocessen. Både Olle och Stig-Arne talar om en aspekt av humankapitalet som inte 
tas upp av Davidsson och Honig (2003), nämligen livserfarenheten. Olle menar att i princip 
alla som startar gatufestivaler har samma bakgrund, de har ”lekt runt” mycket, rest, 
säsongsarbetat och gjort andra saker som ger erfarenhet, perspektiv och inspiration. Stig-Arne 
menar att hans arbete som fritidsledare hade stor betydelse men att de erfarenheter man 
samlar på sig genom livet betydde mer. Ingen av de tre respondenterna menar att 
humankapitalets betydelse varierade under de tre stadierna. I stort överenstämmer således vårt 
resultat med Davidsson och Honigs (2003), humankapitalet har en betydelse för processen 
som föregår uppstarten av gautfestivaler, precis som det har betydelse för den traditionella 
entreprenörskapsprocessen. De kunskaper och färdigheter respondenterna tillägnat sig genom 
livet tycks dock ha störst betydelse för uppbyggnaden av deras sociala kapital. På sin resa 
genom livet har respondenterna samlat på sig kontakter som var ovärderliga i 
uppstartsprocessen.  
 

6.4 Finansiering  
 
Finansiering är en annan aspekt som har stor betydelse för den traditionella 
entreprenörskapsprocessen (Sundnäs et al., 2002). Enligt Aronsson och Delmar (2001) är det 
ett av de största hindren för entreprenöriell aktivitet. Sundnäs et al. (2002) delar upp de 
finansieringsalternativ som finns i fyra kategorier och betonar vikten av att uppskatta hur 
mycket kapital som kommer att behövas och vilken finansieringsstruktur, dvs. andelen eget 
och främmande kapital, som lämpar sig bäst. Precis som i traditionella företag gjorde alla tre 
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respondenterna beräkningar på hur mycket startkapital som skulle krävas för att genomföra 
gatufestivalerna. Däremot las inte så stor vikt vid att bestämma en finansieringsstruktur, då 
ingen av respondenterna gick in med eget kapital.  
 
Storleken på det tilltänkta företaget diskuteras också i teorin (Cassar, 2004; Scholtens, 1999) 
med olika uppfattning om det är bättre att starta ett företag i större eller mindre skala. En 
gatufestival skulle i en mening kunna uppfattas som ett litet företag, då det endast är en liten 
grupp människor som arrangerar och jobbar i organisationen kontinuerligt under hela året. 
Antalet personer som arbetar med gatufestivalen mångdubblas dock under själva 
genomförandet och kommer upp flera hundra. De gatufestivaler vi undersökt skulle vid 
uppstarten klassas som små företag. Mats jobbade till exempel ensam största delen av tiden 
som föregick Kirunafestivalen. Olle hade sju medarbetare som jobbade för lite pengar under 
uppstarten av PDOL och Stig-Arne hade en styrka på ungefär 15 personer som arbetade med 
att genomföra Skellefteåfestivalen. Det som styr storleken på startkapitalet för en gatufestival 
är till exempel antal besökare, vilka artister och hur många dagar festivalen ska hålla på. Med 
tanke på att alla tre gatufestivalerna vi undersökte ägde rum i norrländska städer i Sverige, blir 
antalet besökare mer eller mindre begränsat. Festivalarrangörerna planerade givetvis utifrån 
dessa förhållanden, och lyckades bra med detta, men det betyder ändå att festivalerna kan 
klassas som relativt sett små.  
 
Scholtens (1999) tar i sin forskningsöversikt upp en studie utförd av OECD 1996, där man 
visade på att finansieringsmöjligheterna är begränsade i uppstartsfasen och att entreprenören 
måste kunna visa upp ett fungerande koncept och att det finns en efterfrågan för att få tillgång 
till främmande kapital. Både Mats och Olle gjorde just detta. Mats presenterade sin plan för 
kommunen, som i ett första skede var tveksamma projektets omfattning och kostnader, men 
som sedan gick in och finansierade en stor del av festivalen, men också det fortlöpande 
arbetet under hela året. Olle och hans medarbetare lyckades sälja in sin idé till banker runt om 
i Piteå och fick därigenom ihop det startkapital som behövdes för att genomföra PDOL. Båda 
två lyckades med att visa upp en vinstgivande affärsidé och på så sätt få finansiärer. Stig-Arne 
däremot, som långt innan Skellefteåfestivalen startade Urkraft (där han sitter som VD), 
finansierade den första gatufestivalen främst genom pengar från just Urkraft. I ett senare 
skede fick han även medel från kommunen. Även de intäkter som biljettförsäljning skulle 
generera, räknade alla tre respondenterna med i finansieringen.  
 
Van Gelderen et al. (2006) menar att det är en fördel om man kan få ihop startkapitalet på 
egen hand, utan finansiering genom främmande kapital. Detta får stöd i GEM-rapporten från 
2006 (Minniti et al., 2006), där man menar att finansiering med eget riskkapital är helt 
avgörande under uppstartsfasen. GEM-rapporten från 2001 (Aronsson & Delmar, 2001), som 
har mer fokus på just Sverige, visar att finansiering av nya svenska företag oftast sker genom 
lånat kapital och inte genom riskkapital. Cassar (2004) tar upp tillgången på realtillgångar 
som en betydande faktor för finansiering av nya företag. Relativt sett mindre realtillgångar 
betyder enligt Cassar (2004) mindre tillgång till formella medel, och att det därmed blir 
viktigare med tillgång till eget kapital och till exempel lån från familj och vänner.  
 
Finansieringen av gatufestivaler följer inte riktigt något av dessa mönster. Tillgången av 
realtillgångar är i princip obefintliga vid en festival, men ingen av respondenterna behövde 
ändå gå in med eget kapital. På grund av att en gatufestival är av sådan karaktär att det 
offentliga rummet utnyttjas, och människor blir påverkade vare sig de vill eller inte, är 
kommunen alltid inblandade på ett eller annat sätt. De har också ett eget intresse att göra 
något för kommunens invånare. Vi återkommer mer till det i delen om statlig inblandning. För 



 39  

Mats och starten av Kirunafestivalen var kommunen den största finansiären, men han fick 
också EU-medel och pengar genom sponsorpaket som såldes till privata företag. Olle löste 
finansieringen genom medel från de lokala bankerna, men också han sålde sponsorpaket till 
privata företag. Kommunen gick in med en förlustgaranti, som aldrig behövde användas. För 
Stig-Arne såg bilden något annorlunda ut genom hela processen, även finansieringen. 
Skellefteåfestivalen var ända från början ett projekt som skulle anordnas främst för 
arrangörerna själva. Detta var personer som var arbetslösa eller av något annat skäl befann sig 
utanför arbetsmarknaden. Skellefteåfestivalen finansierades genom Urkraft, som arbetat med 
liknande projekt sen 1988 och idén var att göra så mycket som möjligt själva för att 
därigenom skapa ett mervärde för individerna i projektet.  
 
Alla tre respondenter la ner otroligt mycket tid och arbete för att kunna genomföra sina 
respektive gatufestivaler och tog enormt stora risker, som festivaler innebär. Trots det var det 
ingen av dem som behövde gå in med eget kapital för att finansiera uppstarten av den allra 
första gatufestivalen. Finansieringen skedde i Mats fall i huvudsak genom företagsstöd i form 
av kommun och EU-medel, i Olles fall genom privata investerare som banker och 
sponsorpaket och för Stig-Arne genom den egna organisationen på Urkraft.    
 

6.5 Statlig inblandning 
 
Statlig inblandning innebär både positiv och negativ inverkan på den entreprenöriella 
processen. I GEM-rapporten av Aronsson och Delmar (2001) diskuteras betydelsen av skatter 
och andra typer av avgifter för den entreprenöriella aktiviteten i ett land. Många anser att 
skatter har en negativ effekt på entreprenörskap och företagande. Detta var dock inte något 
som någon av respondenterna tänkte på under uppstarten av sina respektive gatufestivaler. 
Den statliga inblandning som de tre respondenterna kände av under arbetet som föregick 
gatufestivalerna var inblandningen av kommunen. På grund av att festivalerna planerades mitt 
i staden blev kommunerna inblandade. Olle och Stig-Arne kände av mycket negativt med 
denna inblandning i form av stundtals ”nästan ogenomträngliga regelverk”, som Stig-Arne 
uttryckte det. Olle kände att han, på grund av att kommunen är en så pass stor organisation, 
fick ”ödsla mycket tid och energi på att slåss mot väderkvarnar”. Och bara för att ett 
kommunalråd var positiv till idén, betydde inte det att hela organisationen var med på det. 
Trots den negativa påverkan som fanns närvarande, särskilt under idé- och 
planeringsstadierna, tyckte ändå Olle att de positiva sidorna av kommunens inblandning 
övervägde mot slutet av processen. Stig-Arne insåg att trots det motstånd han stundtals mötte, 
hade festivalen inte gått att genomföra utan kommunen då riskerna hade blivit alltför stora. 
Detta stämmer överens med studien utförd av Koch och Kautonen (2005), där man kom fram 
till att viss statlig inblandning främjar nyföretagande och entreprenörskap, men att det kan ha 
negativa effekter om den långsiktiga nyttan för regionen inte stämmer överens med 
kortsiktiga vinster politiker i regionen vill visa upp. Mats däremot kände sig hela tiden väldigt 
positivt inställd till kommunen och dess inblandning. Han kände att han fick stöd för sina 
idéer och att de arbetade tillsammans för något som var mycket positivt för Kiruna. 
 
Kommunal inblandning i den utsträckning våra respondenter kände av, skiljer sig något från 
den mer traditionella entreprenörskapsprocessen. Detta beror troligtvis på att vid uppstarten 
av ett mer traditionellt företag använder man sig inte av det offentliga rummet i samma 
utsträckning. Man ”stör” inte folk på samma sätt. Enligt Aronsson och Delmar (2001) 
hämmas entreprenöriella aktiviteter på grund av statlig inblandning, detta gäller dock inte våra 
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respondenter. De har en idé och vill genomföra den och gör vad som krävs för att lyckas, trots 
stora risker och mycket motstånd från olika håll.    
 
Reynolds et al. (1994) identifierade också tre stadier; Idéstadiet, uppstartsfasen och det nya 
företaget och dess utveckling. En del av de förslag som Reynolds et al. kommer med i de olika 
stadierna går även att applicera på uppstarten av gatufestivaler. Respondenterna upplevde det 
största motståndet tidigt i processen och där skulle kommunerna, i enlighet med Reynolds et 
als. förslag, kunna se över de regler och restriktioner som påverkar möjligheten att starta en 
gatufestival och uppmuntra individer att göra det. Det andra stadiet som handlar om att 
underlätta uppstartsfasen direkt och indirekt skulle kunna handla om ett bättre samarbete 
mellan arrangörerna och kommunen när det gäller gatufestivaler. En gatufestival kommer 
alltid att utnyttja staden på ett sätt som gör att ett samarbete med kommunen är oundvikligt. I 
det tredje stadiet, som handlar om att underlätta utveckling och överlevnad är behovet av 
statlig inblandning som allra minst. Ofta är det festivalarrangörerna själva som vet bäst vad 
som krävs för att festivalen ska utvecklas och överleva, och som respondenterna sa tar de 
hjälp av andra mer erfarna festivalarrangörer om de behöver hjälp med något. I arbetet med 
utveckling och nyskapande är det svårt för kommunen att bidra med något. Olle 
sammanfattade det hela med orden: ”när man mest behöver hjälp, då finns den som minst. när 
man egentligen inte behöver så mycket hjälp, då får man hur mycket hjälp som helst”.  
 
En annan sak som skiljer sig åt mellan den traditionella entreprenörskapsprocessen och 
uppstarten av gatufestivaler är organisationer som NUTEK och ALMI. De har som uppgift att 
främja entreprenörskap och ge stöd och hjälp åt nyföretagare. Ingen av våra respondenter kom 
i kontakt med någon sådan organisation under uppstartsfasen av gatufestivalerna. Alla tre var 
av samma uppfattning att det inte passar för den typen av uppdrag. Behövde de hjälp gick de 
till någon de visste hade kunskapen och den fanns helt enkelt inte inom dessa organisationer. 
Som vi nämnde tidigare fanns kunskapen hos andra festivaler och många gånger fungerade 
personer vid dessa festivaler som mentorer för respondenterna, något som Deakins et al. 
(1998) studerat betydelsen av. I studien kom forskarna fram till att vissa stödprogram där man 
använder före detta entreprenörer som föreläsare på kurser och där de också kan bidra med sitt 
eget nätverk, skulle kunna leda till ökad entreprenöriell aktivitet. Detta stämmer delvis 
överens med uppstarten av gatufestivaler. Det finns ett behov av mentorer för att som Olle sa, 
få hjälp med praktiska lösningar på problem som uppstår och som andra med mer erfarenhet 
har enkla svar på. Också Stig-Arne tog hjälp av personer vid andra festivaler under uppstarten 
av Skellefteåfestivalen. Mats hittade dock sin mentor i en försäljningschef på ett 
bokningsbolag, som hade stor inverkan på hans arbete under planeringen av Kirunafestivalen.  
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7. Slutsatser  
 
I detta kapitel vill vi visa på hur vår studie svarar mot den problemformulering och det syfte 
vi ställde upp i inledningen. Vår problemformulering för studien är; ”Hur ser uppstarten av en 
gatufestival ut och hur liknar eller skiljer den sig från den traditionella 
entreprenörskapsprocssen?” Syftet med studien är att skapa förståelse för den process som 
föregår uppstarten av gatufestivaler och hur denna ser ut i jämförelse med den traditionella 
entreprenörskapsprocessen. Studiens perspektiv har varit initiativtagarens och dennes 
beskrivning av uppstartsprocessen. Detta kapitel kommer att fungera som en återkoppling till 
problemet och syftet med studien. Kapitlet är disponerat med teorikapitlets olika delområden 
som grund.  
 

7.1 Motivation  
 
Alla tre respondenter tillskriver sig själva egenskaper som är karaktäristiska för individer med 
hög prestationsmotivation. Faktum är att tre av fyra delaspekter av begreppet 
prestationsmotivation återfinns hos respondenterna; 
 

• viktigt att göra ett bra jobb snarare än att få en belöning, 
• viktigt att själv kontrollera sin tillvaro och sina arbetsuppgifter, 
• arbetar med långa perspektiv och föredrar en större belöning i framtiden framför en 

liten för stunden. 
 
En av respondenterna säger sig också vara en moderat risktagare som genom hela 
uppstartsprocessen gjorde noggranna riskkalkyleringar. Alschulers (1973) beskrivning av 
individer med hög prestationsmotivation stämmer således väl överens med våra tre 
respondenter.  
 
Teorin om self-efficacy, utarbetad av Bandura (1997) säger att individens tro på sin egen 
förmåga att genomföra en uppgift påverkar den tid och kraft som investeras i uppgiften. För 
det första tycks alla tre respondenterna i vår studie ha haft hög nivå av self-efficacy under hela 
uppstartsprocessen. Ingen av respondenterna tvekade någon gång på sin egen förmåga att ro i 
land projektet. Två av respondenterna menar också att den tron ledde till att de la ner väldigt 
mycket tid och kraft på arbetet med festivalen. Alla tre hävdade också att tron på deras egen 
förmåga grundade sig i tidigare erfarenhet, den starkaste källan till self-efficacy enligt 
Bandura (1997) 
 

7.2 Socialt kapital  
 
Alla tre respondenterna menar att det sociala kapital de upparbetat tiden innan uppstarten av 
gatufestivalen var ovärderligt genom hela processen. Det är främst det som Davidsson och 
Honig (2003) kallar för bridging social capital som gjort omöjliga saker möjliga och minskat 
kostnader för anskaffning av information och resurser. Men även så kallat bonding social 
capital tycks ha haft betydelse för intiativtagarna då nära vänner och familj fungerat som en 
social plattform att utgå ifrån och återvända till.  
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7.3 Humankapital  
 
Respondenterna har alla utbildat sig i olika utsträckning, ingen av dem menar dock att deras 
skolgång haft någon större betydelse för uppstartprocessen, även om de påpekar att det är 
svårt att veta var den kunskap man har kommer ifrån. Däremot har arbetslivserfarenheten 
betytt mycket för respondenterna, både i det avseende att respondenterna hade teoretiska och 
praktiska kunskaper de kunde applicera direkt på uppstartprocessen och att de knutit många 
kontakter under livet. Två av respondenterna framhåller också livserfarenheten som väldigt 
viktig, det liv de levt har givit dem ett förhållningssätt som leder dem in i den typ av 
sammanhang uppstartprocessen var, men också tar det igenom den på ett framgångsrikt sätt.  
 
 

7.4 Finansiering 
 
Finansieringen är precis som för vilket företag som helst, en viktig del av processen även vid 
uppstarten av gatufestivaler. Vår studie visar att finansieringen av gatufestivaler varierar då 
alla våra respondenter gjorde på olika sätt. Ingen av dem löste finansieringen med lånat 
kapital, som enligt Aronsson och Delmar (2001) är den vanligaste formen av finansiering av 
nystartade företag i Sverige. Inte heller genom eget kapital, som flera studier (Scholtens, 
1999; Van Gelderen et al., 2006; Minniti et al., 2006) hävdar är viktigt vid uppstarten av ett 
nytt företag.  
 

7.5 Statlig inblandning 
 
Den statliga inblandningen vid uppstarten av gatufestivalerna i form av kommunal påverkan, 
var både positiv och negativ för Olle och Stig-Arne och enbart positivt för Mats. Det som 
kännetecknade den negativa påverkan var motstånd och tröghet på grund av den stora 
organisationen och byråkratin. Det positiva var ett bra samarbete och en medvetenhet om att 
det inte gått att genomföra utan kommunens stöd. Vid en jämförelse med mer traditionella 
företag har ett evenemang som en gatufestival mer kontakt med kommunen och ett större 
behov att utveckla en bra relation för att möjliggöra ett bra samarbete. Kommunen kan också, 
som Reynolds et als. (1994) studie visar, underlätta för entreprenörer i uppstartsfasen genom 
att se över de regler och restriktioner som påverkar möjligheten att starta företag och 
uppmuntra idéer.  
 
Behovet av nyföretagarorganisationer är större för mer traditionella företag. Där kan man få 
stöd och rådgivning om man är osäker på hur saker och ting går till i uppstartsfasen. 
Gatufestivalarrangörer använder sig däremot i större utsträckning av sina egna erfarenheter 
eller tar via kontakter hjälp av personer de vet har den kunskap de behöver.  
 

7.6 Sammanfattning 
 
I inledningen av uppsatsen beskrevs entreprenören som en individ som är uthållig, initiativrik, 
innovativ, moderat risktagare, socialt kompetent, tävlingsinriktad och självständig (Sundnäs et 
al., 2002). I teorikapitlet gavs en mer ingående beskrivning av några av de faktorer som 
genom tidigare forskning visat sig betydelsefulla för den traditionella 
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entreprenörskapsprocessen. En jämförelse mellan den teoretiska bakgrunden och vårt 
empiriska material visar att uppstarten av gatufestivaler liknar den traditionella 
entreprenörskapsprocessen på många punkter. På de punkter där processerna skiljer sig åt kan 
vi ändå se att de lösningar initiativtagarna använts sig av är ett resultat av att de på de flesta 
andra punkter liknar den traditionella entreprenören. Till exempel stötte två av respondenterna 
på motstånd från offentlig sektor i form av byråkrati och tjänstemän som var ovilliga att 
arbeta för en framgångsrik festival. Motivationen, drivkraften och tron på sin egen förmåga 
gjorde dock att arbetet fortsatte trots motstånd. Även finansieringen av festivalerna skiljde sig 
från finansieringen i den traditionella entreprenörskapsprocessen. Det är tydligt hur 
respondenterna använder sig av sitt sociala kapital för att lösa finansieringen av festivalen. 
Olle lyckades till exempel få bankerna i Piteå att gå med på ett lån utan borgen till Piteå 
Dansar och Ler.  
 
Sammanfattningsvis visar vår studie att uppstarten av gatufestivaler liknar den traditionella 
entreprenörskapsprocessen på många punkter, och även där processerna skiljer sig åt 
använder sig initiativtagarna av de entreprenöriella sidorna av sin personlighet för att hantera 
olika delar av uppsartsprocessen. Det finns dock några punkter som avsevärt skiljer uppstarten 
av gatufestivaler från den traditionella entreprenörskapsprocessen, dessa är relaterade både till 
själva gatufestivalen och dess särart och till initiativtagarna som individer. I diskussionen 
utvecklar vi våra tankar kring dessa delar som vi tycker skiljer uppstarten av gatufestivaler 
från uppstarten av traditionella företag.  
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8. Diskussion  
 
Processen att starta en gatufestival liknar i mångt och mycket den traditionella 
entreprenörskapsprocessen. Det finns dock några aspekter som skiljer sig åt en hel del. Många 
som startar företag har till en början bara sig själv att tänka på. En gatufestivalarrangör är 
beroende av många människor, då det inte går att genomföra en gatufestival ensam, och det 
blir viktigt för denne att få alla att dra åt samma håll och arbeta mot samma mål. Det är 
därmed skillnad på den typ av entreprenör som sitter hemma i garaget och arbetar med en ny 
uppfinning och den individ som tvingas att engagera en stor grupp människor för att 
genomföra sin entreprenöriella idé.  
 
Att ha ett stort kontaktnät underlättar till exempel vid arbetet att hitta finansiärer, men även i 
andra delar av processen. En gatufestival skiljer sig också genom att arrangören nyttjar det 
offentliga rummet på ett helt annat sätt än vad en traditionell företagare gör. Människor blir 
berörda av gatufestivalen vare sig de vill eller inte. Detta kan också kopplas tillbaka till 
fördelen av att ha ett stort kontaktnät, då det kan betyda att man får nyttja en stad i den 
omfattningen som en gatufestival innebär. Det skulle nog ha varit svårt för någon av 
respondenterna att till exempel stega in hos Mora kommun och säga att de tänkt stänga av 
stadskärnan. Vi tror att det är en stor fördel att ha verkat på orten under lång tid och på så sätt 
blivit något av ett känt namn hos till exempel hos kommun och näringsliv. Ett bra exempel på 
nyttan av att vara accepterad i viktiga kretsar är Mats. Han hade arbetat som chef inom 
kommunen under många år och var vid tiden för uppstarten av Kirunafestivalen VD för ett 
kommunalt bolag vars uppgift var att skapa ett jubileumsfirande för Kiruna. Mats var också 
den enda som tyckte att arbetet med kommun och andra instanser från offentlig sektor var 
alltigenom positivt, något som vi tror beror på hans tidigare arbeten.  
 
Att starta ett nytt företag innebär alltid ett visst risktagande. Vid en gatufestival är riskerna 
större och till stor del opåverkbara. En kall och regning sommar kan bli katastrof, då 
gatufestivalens inkomst genereras under de dagarna eller den veckan festivalen pågår och inte 
kontinuerligt under hela året som för andra företag. En regnig festivaldag kan innebära 
förlorade intäkter i miljonklassen. Ingen av de tre respondenterna har dock behövt riskera sin 
privata ekonomi i samband med uppstarten av gatufestivalerna. För alla tre festivalerna var 
kommunen en viktig samarbetspartner antingen genom att delvis finansiera evenemanget eller 
genom att lämna förlustgarantier. Denna typ av samarbete med kommunen tror vi är sällsynt 
vid uppstarten av traditionella företag, men kanske en förutsättning för uppstarter av 
gatufestivaler.  Det är tveksamt om någon av respondenterna varit beredda att riskera sina 
egna pengar i ett så riskfyllt projekt. Naturligtvis ligger det också i kommunens intresse att 
bidra till ett evenemang som en stor del av kommunens invånare kan njuta av.  
 
En avgörande faktor för alla tre respondenterna var deras timing. Timing är en viktigt även för 
den traditionella entreprenören, det gäller till exempel att lansera en produkt vid rätt tillfälle. 
Våra tre respondenter använde alla timing, men i lite olika avseenden. Mats har ett stort 
intresse för musik och hade också arbetat som musiker. I sin ungdom gjorde han besök på 
konserter och festivaler i till exempel Stockholm, han hade också en dröm om att någon gång 
göra något liknande i Kiruna. Som VD för jubileumsbolaget undersökte han 
Kirunaungdomarnas önskemål om jubileumsfirande och när dessa sammanföll med hans egna 
drömmar tog han tillfället i akt, så föddes Kirunafestivalen. Olle hade under hela sin uppväxt 
arrangerat olika evenemang och vid ett besök på Storsjöyran fick han idén om att göra ett stort 
arrangemang i Piteå. När Olle och en vän till honom blev tillfrågade att göra något för Piteås 
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ungdomar såg de sin chans, de skulle inte göra ett ungdomsarrangemang, de skulle göra något 
mycket större, och så inleddes arbetet med Piteå Dansar och Ler. Stig-Arne och Urkraft hade 
under flera år funderat på att göra ett stort arrangemang som kunde fungera som en arena där 
unga människor kan får en roll och bli bekräftade. När Urkraft fick reda på att Skellefteå 
kommun planerade ett firande av stadens 150-års jubileum bestämde de sig för att muta in 
området och göra sig själva till de enda möjliga uppdragstagarna under nästa års 
jubileumsfirande. Sagt och gjort, så startades Skellefteåfestivalen.  
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9. Avslutande reflektioner 

9.1 Sanningskriterier 
 
I en vetenskaplig studie är det viktigt att man använt rätt metod för datainsamling för att 
studien ska anses tillförlitlig och användbar. Vid en kvalitativ undersökning strävar man efter 
att få djupare förståelse för färre enheter, i jämförelse med en kvantitativ studie (Olsson & 
Sörensen, 2001). Nedan diskuteras några aspekter som är viktiga vid en kvalitativ 
undersökning. 

9.1.1 Giltighet 

En undersökning kan sägas ha hög giltighet när forskaren har samlat in tillräckligt med 
relevant data så att ytterligare insamling är överflödig (Bryman, 1997). Detta innebär också att 
den insamlade datan har en bredd så den täcker det syfte och problem studien ämnar 
undersöka (Olsson & Sörensen, 2001). 
 
Vid insamlingen av sekundärdata anser vi att vi uppnått viss grad av teoretisk mättnad, då vi 
under litteratursökning och bearbetning kom tillbaka till samma källor och samma forskare 
efter en tid. Det är möjligt att det finns ytterligare områden vi inte täckt upp, men för studiens 
ändamål anser vi ändå att vår teoretiska referensram är relevant. Vi anser att ytterligare teorier 
inte hade haft någon större signifikans för resultatet. Vid insamling av primärdata, i vårt fall 
intervjuer, anser vi att det går att göra fler för ett tillförlitligare resultat. Tre intervjuer är för 
lite för att uppnå empirisk mättnad. Anledningen till att det inte blev fler intervjuer finns 
beskrivet i den praktiska metoden. Trots få respondenter anser vi att de respondenter vi ändå 
hade höjer det vetenskapliga värdet på studien med sin stora kunskap och erfarenhet. För att 
uppfylla studiens syfte hade vi de bästa möjliga respondenterna. Våra tre respondenter var 
också tre av de största aktörerna i Norrland, vilket gör att vi uppnått viss empirisk mättnad i 
Norrlandsregionen. Att de sedan hade samma åsikter i många frågor gör också att vi anser oss 
kunna dra vissa slutsatser.  
 
En faktor som höjer validiteten på studien är att vi utöver de fasta frågor vi hade, gav 
respondenterna bra med utrymme att tala fritt. Detta gör att resultatet inte blir så styrt. En 
annan faktor som också kan anses höja validiteten var att vi efter sammanställningen av 
empirin gav respondenterna chans att läsa och komma med synpunkter om det var något som 
de ansåg misstämde.  

9.1.2 Praktisk användbarhet 

Studien är specifikt utformad för just gatufestivaler och målet var att se om dessa går igenom 
samma process som mer traditionella företagare i uppstartsfasen. Trots detta syfte och trots att 
vi inte hade någon strävan efter det, tror vi att studien kan ha en viss överförbarhet till andra 
aktörer som bedriver verksamhet under liknande förhållanden. Framförallt andra typer av 
festivaler, men också andra typer av evenemang. Också det faktum att festivalerna vi tittat på 
ägde rum i medelstora norrländska städer gör att vi kan anta att det ser liknande ut i andra 
medelstora städer, men inte nödvändigtvis i till exempel storstäder. Resultatet av vår studie 
kan fungera som diskussionsunderlag för hur ett entreprenöriellt klimat skall skapas. Till 
exempel visar resultatet att tron på den egna förmågan att genomföra uppgifter framförallt 
grundar sig i tidigare erfarenhet av liknande uppgifter. Olika former för individer att prova på 
saker skulle därmed ge individer självförtroende att genomföra idéer i framtiden. En annan 
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viktig aspekt av ett framgångsrikt entreprenörskap är det sociala kapitalet. Går det att skapa 
nätverk för individer med idéer, ökar deras chanser att lyckas genomföra dem.  
 
Att utarbeta strategier för ett gynnsamt entreprenörskapsklimat är en viktig fråga för 
framtiden och framtida studier. Här och nu sätter vi punkt för vårt arbete.  
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Intervjuguide  

1. Bakgrundsfrågor  
 
1. Godkänner du att vi bandar intervjun? 
 
 
2. Vad heter du? 
 
 
3. Hur gammal är du? 
 
 
4. Vad arbetar du med nu? 
 
 
5. Kan du berätta lite övergripande om tiden som föregick uppstarten av gatufestivalen?  
 

- Hur fick du idén? 
- Vilket år var det?  
- Vad arbetade du med då? 
- Civilstånd 

 
 

 

2. Finansiering 
 
6. Hur såg finansieringen ut vid uppstarten av gatufestivalen?  
 
 
7. Hur gick du tillväga för att få ihop startkapital? 
 
 
8. Hur såg finansieringsstrukturen ut? Andel eget och lånat kapital. 
  

- företagsstöd från offentlig sektor eller andra subsidier 
 
 
9. Hur många jobbade det första året? Heltid och extra under själva festivalen? 
 
Vi har delat upp tiden föregick uppstarten i 3 delar, idéstadiet, planeringsstadiet och 
realiseringsstadiet. Idéstadiet handlar om idé, vilja och möjlighet. Planeringstadiet handlar 
om planering av själva verksamheten, etablering av affärskontakter och kontakt med 
myndigheter. Realiseringsstadiet handlar om att ”skrida till verket”.  De följande frågorna 
kommer alla att vara uppdelade i dessa tre delar.  
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3. Statlig inblandning  
 
10 a) På vilket/vilka sätt kände du av påverkan från offentlig sektor i idéstadiet? 
     b) Vad var positivt? 
     c) Vad var negativt? 
 
 
11 a) På vilket/vilka sätt kände du av påverkan från offentlig sektor i planeringsstadiet? 
     b) Vad var positivt? 
     c) Vad var negativt? 
 
 
12 a) På vilket/vilka sätt kände du av påverkan från offentlig sektor i realiseringsstadiet? 
     b) Vad var positivt? 
     c) Vad var negativt? 
 
Stat, kommun, landsting. Tex. via beskattningar, regelverk, byråkrati.  
 
  
13 Sökte eller blev du erbjuden hjälp av någon organisation såsom NUTEK eller ALMI i:   
 
a) idéstadiet  
b) planeringsstadiet   
c) realiseringsstadiet?  
 
Tex. rådgivning, finansiering, nätverkande.   
 
 
14 a) Om ja: Vilken?  
     b) Kan du beskriva samarbetet med den organisationen? 
     c) På vilket/vilka sätt var samarbetet positivt? 
     d) På vilket/vilka sätt var samarbetet negativt? 
 
 
15. Om nej: Varför inte?  
 
 
16a) Hade du under idéstadiet en mentor eller någon annan person du kände att du kunde 
vända dig till med frågor eller funderingar? 
 
16b) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten inverkan och 5 är mycket stor inverkan, hur stor 
inverkan hade mentorskapet på idéstadiet i uppstartsfasen? 
 
16c) I vilket avseende hade det inverkan på idéstadiet i uppstartsfasen?   
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17a) Hade du under planeringsstadiet en mentor eller någon annan person du kände att du 
kunde vända dig till med frågor eller funderingar? 
 
17b) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten inverkan och 5 är mycket stor inverkan, hur stor 
inverkan hade mentorskapet på planeringsstadiet i uppstartsfasen? 
 
17c) I vilket avseende hade det inverkan på planeringsstadiet i uppstartsfasen?   
 

 
18a) Hade du under realiseringsstadiet en mentor eller någon annan person du kände att du 
kunde vända dig till med frågor eller funderingar? 
 
18b) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten inverkan och 5 är mycket stor inverkan, hur stor 
inverkan hade mentorskapet på realiseringsstadiet i uppstartsfasen? 
 
18c) I vilket avseende hade det inverkan på realiseringsstadiet i uppstartsfasen?   
 

 
 

4. Humankapital  

Formell utbildning  

 
19. Vilken var din högsta formella utbildning vid tiden för uppstarten av gatufestivalen?  
 
▫ förgymnasial utbildning  

- folkskoleutbildning 
- grundskoleutbildning 

 
▫ gymnasial utbildning 

- högst två år 
- tre år  

 
▫ eftergymnasial utbildning  

- kortare än tre år  
- minst tre år  

 
▫ forskarutbildning  
 
 
20a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
formella utbildning hade för idéstadiet i uppstartsfasen? 
 
20b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för idéstadiet i uppstartsprocessen? 
 
 
21a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
formella utbildning hade för planeringsstadiet i uppstartsprocessen? 
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21b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för planeringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 
 
22a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
formella utbildning hade för realiseringsstadiet i uppstartsprocessen? 
 
22b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för realiseringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 

Arbetslivserfarenhet/erfarenhet av att starta företag 

 
23. Vilken arbetslivserfarenhet hade du vid tiden för uppstarten av gatufestivalen?  
 
23a) I vilken typ av organisation arbetade du?  
▫ organisation tillhörande offentlig sektor 

- stat  
- kommun 
- landsting 

 
▫ privat organisation 
 
▫ ideell organisation  
 
▫ annan organisationstyp…  
 
23b) vilken del av organisationen tillhörde du? 
▫ strategisk ledning 
▫ mellanchef 
▫ operativ kärna  
▫ teknostruktur 
▫ servicestruktur  
▫ annan….  
 
23c) vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 
24a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
arbetslivserfarenhet hade för idéstadiet i uppstartsprocessen?  
 
24b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för idéstadiet i uppstartsprocessen? 
 
 
25a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
arbetslivserfarenhet hade för planeringsstadiet i uppstartsprocessen? 
 
25b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för planeringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
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26a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
arbetslivserfarenhet hade för realiseringsstadiet i uppstartsprocessen? 
 
26b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för realiseringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 
  
 
27) Hade du vid tiden för uppstarten av gatufestivalen någon erfarenhet av själv eller 
tillsammans med andra starta ett nytt företag? Om nej, hoppa till temaområde 5. 
 
 
28a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
erfarenhet av att starta företag hade för idéstadiet i uppstartsprocessen?   
 
28b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för idéstadiet i uppstartsprocessen? 
 
 
29a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
erfarenhet av att starta företag hade för planeringsstadiet i uppstartsprocessen?   
 
29b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för planeringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 
 
30a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att din 
erfarenhet av att starta företag för realiseringsstadiet i uppstartsprocessen? 
 
30b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för realiseringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 
 

5. Socialt kapital  

Bonding social capital  

 
31. Hur såg din privata sociala situation ut vid tiden för uppstarten av gatufestivalen?  
 
31a) gift/samboende  
 
31b) barn 
 
31c) bott på orten x antal år  
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32a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att ditt 
närstående sociala kapital i form av familj och vänner hade för idéstadiet i uppstartsfasen? 
 
32b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för idéstadiet i uppstartsprocessen? 
 
 
33a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att ditt 
närstående sociala kapital i form av familj och vänner hade för planeringsstadiet i 
uppstartsprocessen?  
 
33b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för planeringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 
 
34a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att ditt 
närstående sociala kapital i form av familj och vänner hade för realiseringsstadiet i 
uppstartsprocessen?  
 
34b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för realiseringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 
 

Bridging social capital  

 
35. Hade du vid tiden för uppstarten utöver vänner och familj kontakter av mer 
affärsmässig karaktär som kan ha haft betydelse för uppstartsprocessen?  
 
 
36a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att det 
affärsmässiga sociala kapitalet hade för idéstadiet i uppstartsfasen? 
 
36b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för idéstadiet i uppstartsprocessen? 
 
 
37a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att det 
affärsmässiga sociala kapitalet hade för planeringsstadiet i uppstartsfasen? 
 
37b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för planeringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
 
 
38a) På en skala 1-5 där 1 är mycket liten och 5 mycket stor, hur stor betydelse tror du att det 
affärsmässiga sociala kapitalet hade för realiseringsstadiet i uppstartsfasen? 
 
38b) I vilket avseende tror du att det hade betydelse för realiseringsstadiet i 
uppstartsprocessen? 
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6. Motivation  

Prestationsmotivation 

 
39a) I idéstadiet, hur viktigt på en skala 1-5 där 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt 
tyckte du att belöningen som arbetet för med sig kändes jämfört med hur viktigt det var att 
utföra uppgiften på ett bra sätt? 
 
39b) I planeringsstadiet, hur viktigt på en skala 1-5 där 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket 
viktigt tyckte du att belöningen som arbetet för med sig kändes jämfört med hur viktigt det 
var att utföra uppgiften på ett bra sätt? 
 
39c) I realiseringsstadiet, hur viktigt på en skala 1-5 där 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket 
viktigt tyckte du att belöningen som arbetet för med sig kändes jämfört med hur viktigt det 
var att utföra uppgiften på ett bra sätt? 
 
 
 
40a) I idéstadiet, hur viktigt, på en skala 1-5 där 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt 
tyckte du det var att du kontrollerade din egen tillvaro, ansvarade över de uppgifter du 
arbetade med?  
 
40b) I planeringsstadiet, hur viktigt, på en skala 1-5 där 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket 
viktigt tyckte du det var att du kontrollerade din egen tillvaro, ansvarade över de uppgifter du 
arbetade med? 
 
40c) I realiseringsstadiet, hur viktigt, på en skala 1-5 där 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket 
viktigt tyckte du det var att du kontrollerade din egen tillvaro, ansvarade över de uppgifter du 
arbetade med? 
 
 
41a) När du stod inför en uppgift i idéstadiet, hur mycket på en skala 1-5 där 1 är väldigt lite 
och 5 är väldigt mycket, försökte du bedöma vilka möjligheter du hade att lyckas med den 
uppgiften? 
 
41b) När du stod inför en uppgift i planeringsstadiet, hur mycket på en skala 1-5 där 1 är 
väldigt lite och 5 är väldigt mycket, försökte du bedöma vilka möjligheter du hade att lyckas 
med den uppgiften?  
 
41c) När du stod inför en uppgift i realiseringsstadiet, hur mycket på en skala 1-5 där 1 är 
väldigt lite och 5 är väldigt mycket, försökte du bedöma vilka möjligheter du hade att lyckas 
med den uppgiften?  
 
 
42a) I idéstadiet, vad föredrog du, en större belöning i framtiden eller en mindre för stunden?  
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42b) I planeringsstadiet, vad föredrog du, en större belöning i framtiden eller en mindre för 
stunden?  
 
42c) I genomförandestadiet vad föredrog du, en större belöning i framtiden eller en mindre för 
stunden?  
 

Self-efficacy  

 
43a) I idéstadiet, på en skala 1-5 där ett är mycket små möjligheter och 5 är mycket stora 
möjligheter, hur bedömde du dina möjligheter att klara av uppgiften?  
 
43b) I vilket avseende tror du att den känslan påverkade mängden tid och kraft som du 
investerade i uppgiften?  
 
43c) Vad tror du att din bedömning av din förmåga att klara av uppgifter grundar sig på? 
 

- tidigare erfarenhet 
- vikarierande erfarenhet 
- verbal övertalning 
- emotionella förhållanden 
- individens tolkning  

 
 
 
44a) I planeringsstadiet, på en skala 1-5 där ett är mycket små möjligheter och 5 är mycket 
stora möjligheter, hur bedömde du dina möjligheter att klara av uppgiften?  
 
44b) I vilket avseende tror du att den känslan påverkade mängden tid och kraft som du 
investerade i uppgiften?  
 
44c) Vad tror du att din bedömning av din förmåga att klara av uppgifter grundar sig på? 
 

- tidigare erfarenhet 
- vikarierande erfarenhet 
- verbal övertalning 
- emotionella förhållanden 
- individens tolkning  
 
 

 
45a) I realiseringsstadiet, på en skala 1-5 där ett är mycket små möjligheter och 5 är mycket 
stora möjligheter, hur bedömde du dina möjligheter att klara av uppgiften?  
 
45b) I vilket avseende tror du att den känslan påverkade mängden tid och kraft som du 
investerade i uppgiften?  
 
45c) Vad tror du att din bedömning av din förmåga att klara av uppgifter grundar sig på? 
 

- tidigare erfarenhet 
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- vikarierande erfarenhet 
- verbal övertalning 
- emotionella förhållanden 
- individens tolkning  
 

 
 
 

7. Avslutning  
 
46. Är det något som vi inte berört under intervjun som du anser är viktigt vid uppstarten av 
gatufestivaler?  
 
 
 
 
 
 


