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Förord 

 

Vi vill tacka våra fantastiska respondenter som ställt upp i vår undersökning och 

bidragit med värdefull information till vår studie. Ni har varit otroligt inspirerande och 

utan er hade detta arbete inte varit möjligt. Vi har fått personlig vänskap med vissa av 

respondenterna och vänner för livet. Stort tack till alla er! 
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Sammanfattning 

Genom sin innovation har entreprenörer en viktig roll i samhället för att skapa 

affärsmöjligheter och föra ekonomin framåt. Entreprenörer stöter ofta på svårigheter när 

de startar företag, exempelvis begränsade resurser och brist på erfarenhet. Detta innebär 

att det är viktigt att entreprenörerna håller sig motiverade vid detta stadium i den 

entreprenöriella processen. Till sin hjälp finns organisationer som kallas inkubatorer, 

vars funktion är att främja utvecklingen av nya affärsidéer. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur inkubatorsupport påverkar entreprenörers 

motivation till att driva företag. För att skapa oss en förståelse har vi tagit fram 

forskning och teorier kring entreprenöriella egenskaper, begreppet motivation, vad som 

motiverar entreprenörer och vilket stöd inkubatorer erbjuder. Detta för att undersöka hur 

inkubatorsupport påverkar entreprenörers motivation. Det finns ett gap i den befintliga 

forskningen angående vilken effekt inkubatorsupport har på entreprenörers motivation 

och sambandet mellan dessa. Vårt arbete är en kvalitativ studie där vi intervjuat 

entreprenörer och affärscoacher som i dagsläget befinner sig på inkubatorer. Detta har 

utförts på tre inkubatorer i Umeå. Vi har intervjuat totalt tio respondenter, varav sju 

entreprenörer och tre affärscoacher som arbetar på inkubatorer, för att skapa en 

förståelse för hur inkubatorsupport påverkar entreprenörernas motivation. 

 

Resultatet vår studie visar är att det finns vissa inkubatorsupport påverkar 

entreprenörernas motivation. Ett exempel är att inkubatorer bidrar med en 

entreprenöriell miljö, där vårt resultat tyder på att denna miljö även är motiverande för 

entreprenörer. Det uppkom även många motivationsfaktorer som vi inte kunnat 

identifiera i tidigare forskning, exempelvis att entreprenörerna får göra det de tycker är 

roligt. Utöver detta gav inkubatorer stöd inom vissa områden som vi inte funnit i 

befintlig forskning, som att entreprenörerna erbjuds olika former av utbildning. 

 

Denna studie är av praktisk nytta för både entreprenörer och inkubatorer, samt samhället 

i stort. Entreprenörer har nytta av att veta hur deras motivation kommer påverkas av att 

vistas på en inkubator. Inkubatorer har nytta av denna studie genom att de får konkret 

forskning kring vilka stöd entreprenörerna betraktar som mest värdefull. Studien kan 

även ha ett praktiskt bidrag till samhället genom att staten får veta vilken effekt 

inkubatorer har på entreprenörer. Entreprenörer är viktiga för ekonomisk utveckling, 

vilket styrker den praktiska nyttan av vår studie. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer vi introducera en bakgrund till vårt problemområde och vad 

syftet med studien är, för att du som läsare ska få en uppfattning om vårt ämne och dess 

relevans. Vi kommer successivt arbeta ned denna till en specifik problemformulering. 

Detta gör vi med stöd av en del av våra funna teorier, vilka senare kommer beskrivas 

mer i detalj. Utöver detta kommer vi diskutera vilka som har nytta av studien och 

definiera begrepp som används genomgående i detta arbete.  

1.1 Problembakgrund 

“Satsning på entreprenörer kan vända ekonomisk kris” (Andersson et. al., 2012). “Två 

miljarder kronor satsas för att stärka innovationer” (Östros, 2005). “Sverige behöver 

fler småföretag” (Hultåker, 2013). “Sverige behöver fler entreprenörer” (Demirbag-

Sten, 2014). “Vi vill se fler och växande småföretag genom att satsa på regionala 

inkubatorer” (Löfven et. al., 2012). “Så vill vi få unga att starta eget företag” (Lööf et. 

al., 2014). “Företagande självklar valfråga” (Schück, 2006). 

 

Vikten av nyföretagande och entreprenörskap betonas allt mer i dagens media och 

politiska debatter. Det är allmänt känt att ekonomin har varit i kris på senare år och att 

arbetslöshet präglats i ekonomin. För att tillväxten skall stimuleras behövs lägre 

arbetslöshet och därmed behövs nya företag för att öka arbetsmöjligheterna. Sverige är i 

behov av fler företag, vilket entreprenörer kan bidra med. 

 

Entreprenörer har en viktig roll i samhället att, genom sin innovation, föra ekonomin 

framåt och skapa nya möjligheter för framtiden (Rostamzadeh et. al., 2015, s. 709). I 

slutet av 1980-talet skedde en revolutionerande omstrukturering från planekonomi till 

marknadsekonomi som förändrade världen (McMillan & Woodruff, 2002, s. 155). 

Entreprenörer såg gigantiska möjligheter till ekonomisk tillväxt, vilket ledde till en 

snabb, växande våg av nya företag (McMillan & Woodruff, 2002, s. 155). Detta är ett 

bevis på hur entreprenörer bidragit till välfärdsvinster och hur viktig deras roll är för 

samhällets ekonomiska utveckling. Entreprenörer behövs i ett samhälle då de genererar 

fler jobb, producerar nya varor och skapar nya sätt att göra affärer på (Johnsson, 2012; 

McMillan & Woodruff, 2002, s. 168). Nya jobb kan minska arbetslösheten, vilket är ett 

ämne i ständig debatt i svensk politik. Enligt Fölster (2000, s. 145) har ökande antal 

självanställda i Sverige en positiv effekt på arbetslösheten. Fler jobb kan också skapas 

av vanliga småföretagare, men till skillnad från entreprenörer är småföretagare oftast 

inte innovativa och skapar ingenting eget. På så sätt kan det antas att de inte bidrar till 

ekonomisk utveckling och tillväxt till samma grad.  

 

En entreprenör har definierats på olika sätt sedan 1700-talet (Carland et. al., 1984, s. 

355). Enligt Schumpeter (1934, refererad i Carland et. al., 1984, s. 354) är en 

entreprenör en person som ser möjligheter att skapa någonting nytt eller kombinera 

existerande teknologi för att skapa innovation. De vanligaste faktorerna som beskrivit 

en entreprenörs karaktärer är: behov av prestation, självständighet, kontroll, och 

risktagande (Carland et. al., 1984, s. 356). Enligt Estay et. al. (2013, s. 262) är 

risktagande, kontrollbehov, kreativitet och prestationsbehov egenskaper som 

entreprenörer besitter. Det har även konkluderats att vilka av dessa entreprenöriella 
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egenskaper som en enskild entreprenör beskrivs av kan påverka dennes motivation 

(Akehurst, 2012, s. 2500). 

 

När en entreprenör ser möjligheten att skapa innovation, kommer det entreprenöriella 

projektet att genomgå en så kallad entreprenöriell process för att skapa ett framgångsrikt 

företag. I denna process ingår tre viktiga komponenter: att utveckla möjligheter, 

införskaffa resurser, samt hantera och bygga verksamheter, samtliga med syfte att skapa 

värde (Leach & Melicher, 2012, s. 5). Enligt Leach och Melicher (2012, s. 20) 

genomgår ett entreprenöriellt projekt fem olika steg i The Successful Venture Life 

Cycle, som vi har översatt till en framgångsrik företagslivscykel (FFL). De fem olika 

faserna följer ordningen: utvecklingsfas, uppstartsfas, överlevnadsfas, snabbtillväxtfas 

och mognadsfas (Leach & Melicher, 2012, s. 20). Enligt Churchill och Lewis (1983, s. 

48) kan företag befinna sig vid olika faser med avseende på olika faktorer, vilket 

betyder att vissa delar av företaget kan utvecklas snabbare än andra. Detta innebär att 

det tar tid att utveckla en affärsidé till att driva en verksamhet. Eftersom att det tar tid att 

bygga upp ett företag krävs det en otrolig drivkraft och stark motivation ifrån 

entreprenören. 

 

Det tidiga skedet i den entreprenöriella processen är avgörande för företagets framtid, 

men också det mest utmanande för entreprenörer (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). I 

detta utmanade skede kan det vara viktigt att entreprenören har tydliga motiv, att det 

finns en motivation att starta och utveckla ett företag. Entreprenörer som befinner sig i 

tidigt stadium har oftast färre resurser än vad som krävs för att driva ett företag 

(Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Dessa nya entreprenörer har även vanligtvis mindre 

erfarenhet än framgångsrika entreprenörer angående hur ett företag bör utvecklas och 

drivas (Johnson & Sohl, 2012, s. 12). En av de svåraste uppgifterna för entreprenörer är 

att få investering och tillstånd för att kunna bedriva företaget i tidigt skede av uppstarten 

(Heimerson, 2014; Rostamzadeh et. al., 2014, s. 713-714). Det kan vara svårt för 

entreprenörer att hålla motivation uppe under detta tidiga skede. 

 

Gemensamt för all entreprenörskap är att det kräver en viss form av engagemang och 

innehåller en administrativ börda (Dagens industri, 2008; McMullen & Shepherd, 2006, 

s. 132). Detta engagemang och administrativa belastning kräver en stor mängd 

motivation från entreprenören. Nivån av motivation påverkas av entreprenörens 

karaktäristiska drag (Estay et. al., 2013, s. 245). Det har även visats att entreprenörens 

motivation har en effekt på företagets ekonomiska framgång (Ceder, 2014; Hughes, 

2006, s. 118; Rey-Martí et. al., 2015, s. 813), vilket ytterligare betonar det centrala 

behovet av motivation i en entreprenör. 

 

Enligt Higgins (2012, s. 22) är innebörden av begreppet motivation att när en motiverad 

individ står inför valmöjligheter riktar den sina val mot den lösning som ger maximal 

effektivitet. Med andra ord väljer individen det val som ger den belöning den helst 

uppnår. Många studier har gjorts för att undersöka vad som motiverar entreprenörer i de 

olika stadierna av den entreprenöriella processen. Bland annat har Alcantara & Kshetri 

(2014, s. 638) hittat att japanska entreprenörer som motiverats av att förbättra samhället 

varit mer framgångsrika än sådana som inte haft detta motiv. Benzing et. al. (2005, s. 

21) drog slutsatsen att de största motivationsfaktorerna entreprenörer i Vietnam 

påverkas av är att öka deras inkomst, samt att vara sin egen chef. Delmar & Wiklund 

(2008, s. 449-450) har konstaterat att om en entreprenör i Sverige motiveras av tillväxt 

kommer dennes företag växa mer, vilket betonar ytterligare vikten av att entreprenörer 
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är motiverade. Alam et. al. (2012, s. 290-291) har hittat att kvinnliga entreprenörer i 

Malaysia motiveras av att få frihet på arbetsplatsen och att utmana sig själva. Langan-

Fox och Roth (1995, s. 216) menar att entreprenörer motiveras av deras egna 

prestationsbehov, vilket styrker kopplingen mellan deras karaktärsdrag och deras 

motivation. 

 

Bortsett från motivation söker entreprenörer ofta rådgivning och investering från olika 

håll. Det finns olika typer av externt stöd för entreprenöriella projekt. Entreprenörer som 

befinner sig tidigt i den entreprenöriella processen får oftast deras första investering från 

familj, vänner och entreprenörens eget kapital (Leach & Melicher, 2012, s. 24). Därefter 

är det vanligt att företag söker investering från olika supportbolag såsom inkubatorer, 

riskkapitalister och affärsänglar (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Dessa typer av 

aktörer erbjuder vanligtvis både finansiering och rådgivning (Thillairajan & Jain, 2013, 

s. 70). Enligt Thillairajan & Jain, (2013, s. 70) och Fry (1987, s. 58) är stöd och 

finansiering från inkubatorer bland de viktigaste aspekterna gällande att generera 

företag med hög tillväxt, som är nödvändiga för ekonomisk utveckling. Som 

Thillairajan och Jain (2013, s. 70) konstaterat är det tidiga skedet i den entreprenöriella 

processen viktigt för ett framgångsrikt företag. Vid detta skede är främst inkubatorer en 

aktuell aktör för professionell rådgivning till nyblivna entreprenörer (Thillairajan & 

Jain, 2013, s. 70). 

 

En inkubator definieras som en organisation vars syfte är att skapa en stödjande miljö 

som bidrar till födsel och utveckling av nya företag (Bergek & Norrman, 2008, s. 20). 

De flesta inkubatorer i Sverige finansieras av staten via Innovationsbron då staten vill 

stimulera snabb och kontrollerad tillväxt för unga företag i Sverige och internationellt 

(Swedish Incubators and Science Parks [SISP], 2012). Från och med 2015 går statens 

finansiering genom VINNOVA och bidrar till Sveriges inkubatorer som i sin tur kan 

skapa ett stort värde för samhället i hållbara arbetstillfällen och näringslivsförnyelse 

(SISP, 2014). 

 

Enligt Fry (1987, s. 52) är inkubatorers syfte att främja entreprenöriella projekt, se till 

att fler företag startas och att fler av dem lyckas överleva. Den största effekten av extern 

rådgivning har visat sig vara uppmuntran och minskad osäkerhet (Ramsden & Bennett, 

2005, s. 240). Stöd från en inkubator kan hjälpa entreprenörer till att verkliggöra 

affärsidéer som annars hade gått förlorade (Thillairajan & Jains, 2013, s. 71). 

Inkubatorer bidrar med nätverk av entreprenörer (Bergek & Norrman, 2008, s. 21), 

vilket ökar chansen att bli mer entreprenörsinriktad (Klyver et. al., 2007, s. 332; Sönne, 

2004). En annan effekt av att vistats på en inkubator är ökad planering och därigenom 

ökad framgång (Fry, 1987, s. 58). Denna rådgivning, ökad planeringsförmåga, samt 

eventuell finansiellt stöd som inkubatorer bidrar med, misstänker vi kan påverka 

entreprenörers motivation till att gå vidare med sina affärsidéer. 

 

Ett tydligt exempel på en entreprenör som tog hjälp av en inkubator och som idag driver 

ett framgångsrikt företag, är Ida Backlund, grundare av Rapunzel of Sweden. Ida 

Backlund kommer från Umeå och hade en affärsidé om att sälja löshår på internet. Hon 

startade företaget år 2007 (Rapunzel of Sweden, 2014) och tog hjälp utav BIC Factory 

som är en affärsinkubator i Umeå (BIC Factory, 2015a). Efter tiden på BIC Factory har 

företaget haft hög tillväxt och har idag leverans över hela världen (Rapunzel of Sweden, 

2014). 
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1.2 Problemdiskussion 

Den tidigare forskningen betonar vikten av entreprenörskap i samhället. Vi anser att det 

är för få entreprenörer i samhället och att Sverige skulle gynnas av fler. Dock har vi 

funnit teorier kring svårigheter för entreprenörer att verkliggöra sina affärsidéer. Detta 

kan vara en orsak till att få företag blir framgångsrika, vilket kan ha en negativ inverkan 

på arbetslösheten samt ekonomins och samhällets utveckling. Motivation kan vara en 

avgörande faktor till att starta företag eller inte, då det krävs motivation till att driva 

företag. Motivationen kan vara avgörande för företagets utveckling. För att underlätta 

det tidiga stadiet i den entreprenöriella processen kan entreprenörer ta hjälp av 

inkubatorer. Detta eftersom inkubatorer främjar entreprenöriella projekt och bidrar till 

att fler företag blir framgångsrika. 

 

Den befintliga forskningen har främst fokuserat på fysiska faktorer vad gäller 

inkubatorsupport och därmed utelämnat psykiska känslor. En slags psykisk inställning, 

som sällan berörs i forskningen om inkubatorer och den entreprenöriella processen, är 

motivation. Det råder en brist på undersökningar som sammankopplar inkubatorer och 

motivation. I de undersökningar som finns om entreprenörers motivation listas de olika 

motivationsfaktorer, men det är sällan det diskuteras hur individens motivation påverkas 

av att driva nytt företag, vilket även kan vara betydelsefullt. 

 

Forskningen har funnit flera motivationsfaktorer som entreprenörer besitter och även 

vikten av detta för entreprenörer. Däremot existerar ett intressant gap i den befintliga 

forskningen: bristen i studier gällande hur entreprenörers motivation påverkas i tidigt 

stadium av nytt företag. Eftersom inkubatorer bidrar med stöd i detta avgörande skede, 

bör detta ha en effekt på entreprenörens motivation. 

 

Utifrån detta har vi kommit fram till att forskning behövs gällande hur stöd från en 

inkubator påverkar en entreprenörs motivation gällande att utveckla sin affärsidé till ett 

företag och gå vidare därefter. 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar stöd från en inkubator entreprenörers motivation till att driva eget företag? 

1.4 Syfte 

Vårt primära syfte med denna studie är att utveckla kunskap kring hur entreprenörers 

motivation påverkas av att få stöd från en inkubator. Vi anser att det är högst trovärdigt 

att entreprenörers motivationsnivå förändras då de får rådgivning eller annan hjälp från 

utomstående parter och syftar därför till att undersöka detta. Vi vill även utöka 

kunskapen gällande vilka typer av stöd entreprenörer får från inkubatorer och vilka av 

dessa är att betraktas som mest värdefull. Detta gäller även vid motivationsfaktorer, att 

vi vill utreda vad som motiverar entreprenörer samt vilken som är den främsta 

motivationsfaktorn. Slutligen vill vi undersöka hur dessa motivationsfaktorer och 

inkubatorsupport påverkar varandra för att se om det finns en koppling mellan dessa. 

 

För att undersöka detta kommer vi intervjua både själva entreprenörerna och personal på 

inkubatorer. Detta för att få olika perspektiv på vad som motiverar entreprenörer, vilka 
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stöd de får av en inkubator och hur de påverkar motivationen. Vi kommer undersöka 

respondenter från olika inkubatorer, då detta kan ge oss ett bredare urval. 

  



6 
 

1.5 Nytta 

Den primära nyttan av denna studie är att inkubatorer får konkret forskning kring den 

effekten deras support har på den enskilde entreprenörens motivation. Inkubatorerna vill 

att entreprenörerna skall hålla sig motiverade, vilket innebär att det är av stor nytta att 

veta vilka faktorer som påverkar denna motivation. Detta är särskilt viktigt då det gäller 

företag som befinner sig tidigt i den entreprenöriella processen. Vidare kan det vara 

praktiskt för dessa supportbolag att veta hur deras stöd påverkar motivationen i 

förhållande till andra motivationsfaktorer. Skulle vår undersökning visa att 

inkubatorsupport har en positiv effekt på entreprenörers motivation får de konkret 

information om hur deras stöd påverkar entreprenörerna. Även om stöd från en 

inkubator inte visar sig ha en effekt på entreprenörernas motivation har inkubatorer 

nytta av denna studie. Eftersom motivation är en väsentlig del av att driva företag kan 

det ifrågasättas om inkubatorerna behöver förändra sitt arbetssätt för att öka 

entreprenörers motivation. Denna förändring i innovationsstödssystemet skulle leda till 

högre motivation bland entreprenörer, vilket inkubatorer har nytta av. Detta gäller 

särskilt om vi hittar en negativ effekt. 

 

Blivande och befintliga entreprenörer har också stor nytta av denna studie. Det är 

fördelaktigt för dem att veta om deras egen motivation kommer förändras då de får stöd 

från en inkubator. Då entreprenörer väljer om de ska använda en inkubator eller inte kan 

det vara av nytta att veta hur en potentiell samverkan kommer hjälpa företaget. 

Entreprenörer har nytta av att veta hur detta stöd kommer påverka deras motivation, 

som kan leda till företag med hög tillväxt och ekonomisk utveckling. 

 

Att inkubatorer och entreprenörer har nytta av studien styrks av att samtliga 

respondenter vi undersökte var intresserade av att ta del av studien när den var färdig. 

Därför bestämde vi oss för att presentera studiens resultat för alla respondenter. Vi 

kommer skicka en sammanfattning av våra slutsatser till dem, samt att vi skall besöka 

en inkubator personligen för att presentera resultatet på dennes begäran. 

 

Då staten finansierar inkubatorer i syfte att främja nya tillväxtföretag är denna studie av 

nytta till dem. Att veta effekten stöd från en inkubator har på entreprenörers motivation 

är av nytta till staten eftersom motivation kan påverka företagets framgång. Eftersom 

staten finansierar inkubatorer, vill de se inkubatorerna lyckas, vilket speglar sig i 

entreprenörernas framgång. Av den anledningen är det till nytta för staten att veta hur 

inkubatorsupport påverkar entreprenörers motivation, då detta i sin tur kan påverka 

statens avkastning på deras investering av inkubatorer. 

 

Slutligen gynnas samhället i stort av denna studie. Genom att inkubatorer och 

entreprenörer har nytta av studien kan det leda till att inkubatorerna förbättras och 

därigenom blir det fler entreprenörer som lyckas. Detta skulle innebära att samhället i 

stort får fler lyckade företag. Fler lyckade företag kan leda till att ekonomin i landet 

förbättras och att arbetslösheten minskas. Vidare kan det innebära att ny innovation 

uppstår på marknaden och samhället fortsätter att utvecklas. 

 

Den teoretiska nyttan av denna studie är att vi författare kopplar intern motivation hos 

entreprenörer med extern inkubatorsupport. Genom detta fyller vi ett värdefullt gap i 

den befintliga forskningen. Med denna studie ger vi liv i ett nytt forskningsområde, 

nämligen sambandet mellan entreprenöriellt stöd och motivation. 



7 
 

1.6 Avgränsningar/Begränsningar 

Av de olika supportbolagen som finns tillgänglig för entreprenörer har vi valt att rikta 

oss mot inkubatorer. Detta gör vi eftersom inkubatorer stödjer entreprenörer i tidigt 

stadium av den entreprenöriella processen. Att stöd kommer i detta skede tror vi har en 

större sannolikhet att påverka entreprenörens motivation. Detta på grund av att det 

präglas en stor osäkerhet i uppstarten av ett företag jämfört med företag som funnits en 

längre tid, vilket innebär att motivation är viktigare tidigt. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till entreprenörer som i dagsläget befinner sig på en 

inkubator och därmed är i tidigt stadium av den entreprenöriella processen. Detta på 

grund av att det var nyligen företaget startades eller är på väg att startas, vilket innebär 

att de bättre kommer ihåg hur sin motivation påverkats av inkubatorn. Hade vi 

undersökt entreprenörer som inte längre befinner sig på en inkubator finns risk att de 

hade glömt hur deras motivation påverkats under tiden på inkubatorn. Eftersom det är 

entreprenörernas motivation vi undersöker är det viktigt att de minns vad som motiverat 

dem. 

 

Vi har begränsat oss till respondenter i Umeå eftersom båda vi författare bor i Umeå och 

det underlättar en kvalitativ studie. I Umeå finns många inkubatorer och det startas 

tillräckligt med nya företag för att innebära en rimlig grund för denna studie. Av denna 

anledning anser vi att Umeå är en bra stad att göra denna studie på. 

1.7 Begreppsförklaringar 

                                

I tabellen nedan ges förklaringar på väsentliga begrepp som upprepar sig genom denna 

studie. Dessa definitioner kommer att användas på begreppen genom hela arbetet. 

 

Tabell 1: Begreppsdefinitioner 

Begrepp Förklaring 

Entreprenör En entreprenör är en person som skapar innovation och 

affärsmöjligheter som kan leda till ekonomisk tillväxt. 

Motivation Motivation är individens interna vilja att prestera för att 

uppnå ett specifikt mål eller att få belöning. 

Inkubator En inkubator är en organisation som syftar till att skapa en 

stödjande miljö för entreprenörer som bidrar till födsel och 

utveckling av nya företag. 

Stöd från inkubator Stöd från en inkubator är alla verktyg och support 

entreprenörer tar del utav genom att vistas på inkubatorn. 

Tidigt stadium av den 

entreprenöriella processen 

Det tidiga stadiet är mellan utvecklingsfasen och 

snabbtillväxtfasen i den framgångsrika företagslivscykeln 

(FFL). 
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2 Teoretisk Metod 

I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska och praktiska förförståelse och 

argumenterar för vårt ämnesval. Därefter kommer vi beskriva vilka metodologiska 

utgångspunkter vi har och varför vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Slutligen 

berättar vi hur vår litteratursökning skett samt ger kritik till våra använda källor. 

2.1 Förförståelse och ämnesval 

2.1.1 Förförståelse 

Vi är två Civilekonomstudenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet som 

studerat företagsekonomi på magisternivå. Entreprenörskap har varit inriktningen för en 

av oss medan den andra inriktat sig på finansiering, men tagit kurser i entreprenörskap. 

Detta har gett oss en stadig akademisk grund för vår studie och vi anser oss haft 

kunskap att välja ett relevant ämne, ta fram rätt teorier, analysera på ett logiskt sätt, samt 

dra lämpliga slutsatser. Speciellt inom området entreprenörskap har vi utgått från 

befintlig kunskap och teorier från tidigare kurser. Detta har gett oss möjlighet att kritiskt 

analysera källor och välja bort icke relevanta teorier utifrån vår förkunskap. 

Konsekvensen av detta kan ha varit att vi utgått till stor del från vår förkunskap och 

riskerat att utesluta andra relevanta teorier. Vi har försökt motverka detta genom att 

analysera en stor mängd andra teorier för att se hur lämpade de är för denna studie. Vår 

akademiska bakgrund har även gett oss kunskapen att kritiskt granska källor, vilket kan 

ha motverkat de negativa effekter vår förkunskap orsakat. 

 

En av oss anses ha bred kunskap inom entreprenörskap efter att ha studerat Strategic 

Business Development, som är en förberedande kurs på magisternivå för blivande 

entreprenörer. Utöver detta har vi båda studerat delmoment i Företagsekonomi inom 

entreprenörskap vilket har gett oss grundläggande kunskaper inom området. Dessutom 

har en av oss studerat kurser där uppgiften varit att agera konsult åt entreprenörer från 

inkubatorn Uminova Innovation och hjälpt dessa entreprenörer att utveckla deras 

affärsidéer. Detta har gett oss en praktisk synvinkel från hur det fungerar på en 

inkubator. 

 

Båda av oss har deltagit i Entreprenom som är en workshopserie i affärsutveckling vid 

sidan av studierna. Workshopserien bestod av olika träffar där vår uppgift var att 

komma på en egen affärsidé som vi skulle utveckla och fick rådgivning och verktyg till 

hjälp för att göra det. Denna praktiska erfarenhet anser vi gett oss en inblick i hur det 

skulle vara för en entreprenör att få stöd från en inkubator, eftersom det fungerar på 

liknande sätt fast under en längre period. 

 

Detta har gett oss förkunskap om entreprenörskap, vad en entreprenör är, samt vad en 

inkubator är och hur dess innovationsstödsystem fungerar. Nackdelen med detta kan ha 

varit att vi haft förutfattade meningar angående hur motivation blir påverkad av 

inkubatorsupport. För att motverka detta har vi försökt vara öppensinnade och lämnat 

plats för respondenten under intervjuerna att berätta hur de själva upplevt processen att 

ta sin affärsidé vidare genom stöd från en inkubator. 
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2.1.2 Ämnesval 

Till en början var tanken att balansera finansiering och entreprenörskap genom att 

studera hur entreprenörers motivation påverkas av extern finansiering från 

riskkapitalbolag och affärsänglar. Vi ville undersöka entreprenörer i tidigt stadium 

eftersom motivation kan vara en avgörande faktor till att starta eller inte starta eget 

företag. Efter att ha dykt djupare i tidigare forskning såg vi ett intressant gap angående 

entreprenörer i tidigt stadium och innovationsstödsystemet. 

 

Intresset för entreprenörskap utvecklades efter att ha deltagit i Entreprenom och andra 

kurser angående affärsutveckling. Idén om att undersöka entreprenörers motivation 

började med att en av oss hade haft en affärsidé i över ett år utan motivation att göra 

något av den. En dag fick denne höra ryktas om en utbildning av Drivhuset i Umeå som 

fungerar som en inkubator för entreprenörer som vill lära sig processen från affärsidé 

till att driva eget företag. Efter att ha medverkat på utbildningen tillsammans med andra 

entreprenöriella personer och erhållit experthjälp ökade motivationen till att förverkliga 

affärsidén. Detta var ett exempel på hur motivationen påverkades av stöd och därför vill 

vi undersöka hur andra entreprenörers motivation påverkas av innovationsstödsystemet i 

tidigt stadium. 

2.2 Metodstrategier 

2.2.1 Ontologi 

Innan en empirisk undersökning genomförs finns redan förutfattade föreställningar om 

omgivningens tillvaro som skapar en ram för hur kunskapen anses meningsfull 

(Saunders et. al., 2012, s. 126). Ontologi betyder läran om verklighetens uppbyggnad 

(Saunders et. al., 2012, s. 130). 

 

Eftersom vårt syfte är att undersöka entreprenörers motivation i tidigt stadium, vilket vi 

anser som ett socialt sammanhang, har vi en verklighetssyn som antar att sociala aktörer 

påverkas av sociala företeelser. Därmed har vi ett konstruktionistiskt synsätt på 

verkligheten. Vi vill förstå situationen som konstant förändras vilket innebär att 

kunskapen om området också förändras och därmed blir det svårt att generalisera 

resultatet. 

 

Konstruktionism går ut på att sociala företeelser ständigt påverkas av sociala aktörer 

(Bryman, 2011, s. 36). En motsatt ontologisk utgångspunkt är objektivism som utgår 

från att sociala företeelser och deras betydelse inte beror av sociala aktörer (Bryman, 

2011, s. 36). Enligt Saunders et. al. (2012, s. 132) är social interaktion mellan aktörerna 

en kontinuerlig process och sociala fenomen är i ett konstant tillstånd av revidering. 

Detta betyder att det är nödvändigt att studera detaljerna i situationer för att förstå vad 

som händer och vilken verklighet som ligger bakom vad som händer (Saunders et. al., 

2012, s. 132). Detta synsätt hänger ofta ihop med konstruktionism (Saunders et. al., 

2012, s. 132). I vår studie undersöker vi entreprenörens motivation i tidigt stadium, 

vilket kräver att vi studerar detaljerna i situationer, vilket är ett område som är påverkad 

av sociala sammanhang. Hade vi haft en mer objektivistisk verklighetssyn hade vi inte 

antagit att sociala företeelser har någon betydelse för entreprenören, men vi anser att de 

gör det då det gäller motivation. 
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2.2.2 Epistemologi 

Epistemologi är ett område som berör vad som räknas som acceptabel kunskap inom ett 

forskningsområde (Gottlieb, 2007, s. 5; Saunders et. al., 2012, s. 132). Det finns olika 

epistemologiska utgångspunkter en forskare kan utgå ifrån. 

 

Eftersom vårt syfte är att tolka och förstå entreprenörers motivation i tidigt stadium har 

vi en hermeneutisk kunskapssyn. Hermeneutikern, enligt Johansson Lindfors (1993, s. 

43), fokuserar på sociala definitioner och uppfattar människan som aktiv, medan 

positivisten utgår från sociala fakta och har en passiv syn på människans roll. Med 

andra ord har det olika synsätten en subjektiv respektive objektiv syn på samhällets 

natur och människans roll (Johansson Lindfors, 1993, s.44). Ytterligare en 

epistemologisk utgångspunkt är realism som innebär att det finns en absolut verklighet 

som är oberoende av mänskliga tolkningar (Saunders et. al., 2012, s. 136). Eftersom vi 

har en subjektiv verklighetssyn innebär det att hermeneutik är mer passande för vår 

studie. 

 

Hermeneutik kallas även för interpretivism och är enligt Saunders et. al. (2012, s. 137) 

en epistemologisk utgångspunkt som hävdar att forskare behöver förstå skillnader 

mellan olika människor då de utför sin forskning. I vår studie uppfattar vi människan 

som aktiv eftersom det är ett mänskligt beteende vi undersöker, vilket innebär att den 

förändras konstant. Hade vi haft en realistisk eller positivistisk utgångspunkt hade vi 

behövt anta att entreprenörens motivation är oberoende av våra tolkningar eller är 

konstant, vilket vi inte anser att den är. 

2.2.3 Angreppssätt 

De vanligaste angreppssätten är deduktion och induktion, vilka även inkluderar drag av 

varandra (Bryman, 2011, s. 28). Det finns även ett abduktivt angreppssätt där forskaren 

utgår ifrån teori, gör en observation och sedan gör konstateranden om den observationen 

som överensstämmer med teorin (Seale et. al., 2007, s. 91). 

 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån ett abduktivt angreppssätt eftersom den passar bäst 

till vårt syfte och problemområde. Det abduktiva angreppssättet tar hänsyn till de 

deduktiva och induktiva angreppssättens begränsningar och är en form av växelverkan 

mellan dessa (Johansson Lindfors, 1993, s. 154). I ett deduktivt angreppssätt går 

forskaren från empiri till teori, där den börjar utifrån den befintliga teorin, gör 

observationer och sedan drar en slutsats utifrån det (Johansson Lindfors, 1993, s. 55; 

Seale et. al., 2007, s. 91). I ett induktivt angreppssätt görs detta på motsatt håll och går 

från empiri till teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 55; Seale et. al., 2007, s. 91). 

Forskare börjar med att observera verkligheten, sedan generaliserar de detta till en större 

population (Seale et. al., 2007, s. 91). 

 

Enligt Bryman (2011, s. 29) brukar ett induktivt angreppssätt förknippas med kvalitativ 

studie. Trots detta anser vi att ett abduktivt angreppssätt bäst gynnar oss eftersom det 

finns mycket forskning kring inkubatorer och motivationsfaktorer vi kan utgå ifrån och 

kombinera med empirin. Vi har nytta av den befintliga forskningen om motivation 

genom att använda dessa till att veta vilka motivationsfaktorer som påverkar 

entreprenörer. Vi kommer att utgå från vår teoretiska referensram där vi samlat ett brett 

spektrum av teorier som är till nytta för vår studie. Fokus i vår teoretiska referensram är 
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motiv och drivkrafter hos entreprenörer, samt inkubatorers påverkan på entreprenörer. 

Vi kommer att använda dessa teorier som en grund för att formulera intervjufrågor som 

kommer att undersökas i denna studie. Eftersom vi använder oss av en kvalitativ metod 

kommer vi att få ut mycket information från varje respondent och det är högst trovärdigt 

att ytterligare information än det vi funnit i tidigare forskning kommer att tillkomma 

som kan bidra till vår studie och leda till skapande av nya teorier. Av den anledningen 

använder vi oss av ett abduktiv angreppsätt för att kunna röra oss fritt mellan teori och 

empiri. 

2.2.4 Metodval 

De två typer av metodval som forskare oftast skiljer på är kvalitativ och kvantitativ 

metod (Bryman, 2013, s. 39). Utifrån vårt syfte och problemområde har vi valt att utgå 

ifrån en kvalitativ metod. Vårt syfte är att undersöka hur inkubatorsupport påverkar 

entreprenörers motivation till att driva företag. Med denna metod kan vi få bättre 

information gällande respondenternas subjektiva känslor kring vårt problemområde 

(Walter & Andersen, 2013, s. 11). Vi kan även få en djupare förståelse av sociala 

fenomen genom kvalitativ än kvantitativ forskning (Ryen, 2004, s. 15). Genom en 

djupare förståelse kan vi undersöka hur inkubatorsupport påverkar entreprenörers 

motivation. Då motivation är en relativt personlig egenskap anser vi att vi bäst kan få ut 

relevant information om detta genom att skapa direkt och nära kontakt med 

respondenterna, vilket vi gör genom en kvalitativ metodval. Därför anser vi att den 

bästa metoden för att uppfylla vårt syfte med studien är att intervjua respondenterna, 

komma närmare dem och få djupare förståelse för hur inkubatorsupport har påverkat 

deras motivation. Med hjälp av längre intervjuer kan vi få djupare diskussioner kring 

hur respondenterna känner, samt analysera om det den säger är sann för att undvika att 

enbart få deras självpresentation. 

 

Kvalitativ metod går ut på att ha färre respondenter, men undersöka varje respondent på 

en djupare nivå (Walter & Andersen, 2013, s. 11). Syftet med ett kvalitativt 

tillvägagångssätt är att skapa en närhet mellan forskare och forskningssubjekt (Holme & 

Solvang, 1997, s. 92). Kvantitativ metod innebär att försöka dra slutsatser om så många 

respondenter som möjligt i syfte att kunna generalisera sina resultat (Walter & 

Andersen, 2013, s. 11). Med en kvantitativ metod måste forskaren ta avstånd från 

undersökningsobjekten och observera dem så objektivt som möjligt (Holme & Solvang, 

1997, s. 151). Detta innebär att vi inte hade kunna uppnå vårt syfte med studien vid en 

kvantitativ metod, eftersom vi söker en förståelse av respondenterna. 

 

Vi är medvetna om att det blir svårt att generalisera resultatet på en större population, 

men med en kvantitativ metod skulle vi inte ha den närheten som behövs för att kunna 

få bäst information om vad som motiverar entreprenörerna. Hade vi valt en kvantitativ 

metod hade det varit enklare att generalisera vårt resultat, men vi hade inte fått en 

tillräckligt djup inblick på respondenterna för att undersöka deras motivation. Eftersom 

vårt syfte inte är att generalisera, utan snarare att skapa förståelse, anser vi att en 

kvalitativ metod är bäst lämpad. Genom en kvalitativ metod kommer vi att bättre uppnå 

syftet med studien och besvara forskningsfrågan angående hur stöd från en inkubator 

påverkar entreprenörers motivation till att driva eget företag. 

2.2.5 Summering 
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För att summera våra metodstrategier har vi en konstruktionistisk ontologi, 

hermeneutisk epistemologi, abduktivt angreppssätt och ett kvalitativt metodval. Se figur 

1 för en sammanfattning av våra utgångspunkter och valda metoder. Att ha en kvalitativ 

metod hänger ofta ihop med en tolkande epistemologi och en subjektiv ontologi 

(Bryman, 2011, s. 40), vilket gör det lämpligt att kombinera en hermeneutisk 

kunskapssyn och konstruktionistisk verklighetssyn. Däremot hör den kvalitativa 

metoden ofta ihop med ett induktivt angreppssätt (Bryman, 2011, s. 40). För att bäst 

undersöka vårt problemområde kommer vi utgå ifrån de teorier och forskning som finns 

och växla detta mellan empirin och därmed använder vi ett abduktivt angreppssätt. 

 

 

Figur 1: Metodstrategier 

2.3 Litteratursökning 

För att ta fram teorierna och den befintliga forskningen som används i denna studie har 

vi gått tillväga på olika sätt. Framförallt har vi använt oss av fackgranskade 

vetenskapliga artiklar, men där det behövts har vi även använt böcker och information 

från webbsidor. Böcker har använts främst för att diskutera våra teoretiska 

utgångspunkter och som stöd till att konstruera intervjuerna, då de ger de mest tydliga 

övergripande förklaringarna kring detta. Vetenskapliga artiklar har använts mest för att 

ta fram befintliga teorier gällande inkubatorer, entreprenörer och motivationsfaktorer. 

Webbsidor har använts främst för att hitta information om de specifika inkubatorerna vi 

undersöker. Att det tagits fram så många vetenskapliga artiklar betonar hur väl forskat 

motivation är och hur viktiga inkubatorer och entreprenörer anses vara för samhället. Vi 

valde att enbart använda studier som är till nytta i vår undersökning. 

 

Artiklarna och böckerna har funnits genom att söka i Umeå Universitetsbibliotekets 

databas. För att hitta dessa källor har vi använt bland annat dessa sökord: incubator, 

entrepreneur, entrepreneurship, motivation, entrepreneurial process, entrepreneurial 

characteristics, entrepreneurial success, start-up companies, motivation factors, 

interview construction, ontology, epistemology, research methodology och qualitative 

research. Vi hade engelska sökord eftersom det finns fler studier tillgängliga på 

engelska och detta ger oss ett större utbud. Vi har även använt oss av artiklar från 

• Konstruktionism 

• Objektivism 
Ontologi 

• Hermeneutik 

• Positivism 

• Realism 

Epistimologi 

• Abduktiv 

• Deduktiv 

• Induktiv 

Angreppssätt 

• Kvalitativ 

• Kvantitativ 
Metodval 
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referenslistor av andra artiklar vi använt, om de varit relevanta till vår studie. Vi har 

sökt efter dessa artiklar genom samma databas på Umeå Universitetsbibliotek. 

 

När vi granskat artiklar berörande entreprenörskap har vi varit noga med att artiklarnas 

författare har samma definition av en entreprenör som vi valt att ha i denna studie. Vår 

definition på en entreprenör är en person som skapar innovation och ser 

affärsmöjligheter till att skapa ekonomisk tillväxt och utveckla samhället. Eftersom 

entreprenörskap är ett begrepp som har flera tolkningar ville vi säkerställa att artiklarna 

använder samma tolkning som vi. Detta eftersom det styrker vår studie att vara 

konsekvent med definitionen av en entreprenör. 

 

Som vi tidigare nämnt har en av oss författare läst kurser inom entreprenörskap på 

magisternivå. En del av artiklarna och en av böckerna som vi baserat teorin på i vår 

studie användes under entreprenörskapskurserna. Dessa artiklar hittade vi genom 

samma ovannämnda databas. Vi anser att om en artikel eller bok används i 

undervisningssyfte på en sådan nivå är den pålitlig nog att använda i denna studie. 

2.4 Källkritik 

Genomgående i denna studie har vi författare försökt hitta en sann bild av verkligheten 

för att öka studiens kvalitet. Vi har använt fackgranskade artiklar så mycket som möjligt 

för att se till att teorin vi baserar vår studie på är trovärdig. Kring de viktigaste och mest 

centrala ämnen har vi försökt hitta ett flertal artiklar och böcker för att inte behöva 

förlita oss på ett fåtal källor. Detta gäller särskilt ämnen som inkubatorer, entreprenörer, 

motivationsfaktorer, samt våra metodstrategier. 

 

En styrka med källorna är att vi använt förstahandskällor. Vi har endast använt en 

andrahandskälla till Schumpeters definition av en entreprenör, vilket vi var tvungna att 

göra eftersom originalkällan inte gick att hitta. Detta är ändå en källa vi tycker är viktig 

att inkludera i uppsatsen, eftersom Schumpeter spelade en central roll kring att definiera 

en entreprenör. Av den anledningen anser vi att det är en källa som ökar studien 

kvalitet, trots att den är en andrahandskälla. 

 

För att öka studiens kvalitet ytterligare har vi använt oss främst av nyare studier. Detta 

har gett oss en aktuell bild av verkligheten. Vi har till största utsträckningen undvikit 

äldre källor eftersom verkligheten förändras. Vid de fåtal ställen där vi tvingats använda 

källor vi anser vara gamla har vi försökt komplettera dessa med en ny studie för att 

säkerställa den äldre studiens giltighet. 

 

Vi har även använt oss av en del tidningsartiklar och webbsidor som källor. Eftersom 

tidningsartiklar och hemsidor inte alltid är pålitliga är det viktigt att vi inte förlitat oss 

för mycket på dessa. Av den anledningen har dessa enbart använts till att betona den 

praktiska relevansen av ämnet vi undersöker och för att hitta bakgrundsinformation om 

de inkubatorer vi undersöker. Vi har medvetet valt att inte basera någon teori på dessa 

källor. 

 

En potentiell nackdel är att en av oss författare läst kurser på magisternivå inom 

entreprenörskap, vilket kan ha påverkat vårt litteraturval. Vi har använt vissa 

vetenskapliga artiklar som diskuterades under de kurserna, vilket kan ha lett vårt val av 

artiklar till att inkludera dessa. Detta kan ha gjort oss blinda till övriga artiklar och 
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teorier inom dessa områden. Trots detta anser vi att vi har läst tillräckligt många artiklar 

inom dessa områden för att välja ut de mest relevanta för vårt problemområde. Dock ser 

vi fördelar med att en av oss läst dessa entreprenörskapskurser. Denna bakgrund ger oss 

en stadig utgångspunkt när vi söker andra teorier kring ämnet. Att artiklarna har använts 

i undervisningssyfte ser vi även som en fördel eftersom det styrker deras trovärdighet. 

 

Det kan även hända att information försvinner då vi jämför den befintliga forskningen 

med vår empiri. Detta på grund av att majoriteten av teorierna som använts, i synnerhet 

dem rörande motivationsfaktorer, är skrivna på engelska medan våra intervjuer sker på 

svenska. Det kan uppstå översättningsfel däremellan. Majoriteten av den forskningen 

som finns är skriven på engelska, vilket innebär att det skulle varit omöjligt för oss att 

undvika detta problem genom att enbart använda svenska artiklar. Fördelen med att 

använda engelska källor är att utbudet är mycket större, vilket har gett oss ett betydligt 

bredare perspektiv. 
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3 Teoretisk Referensram 

I detta kapitel kommer vi redogöra för teorin vi kommer basera vår analys på. Vi har 

funnit teorier kring entreprenörskap, den entreprenöriella processen och 

investeringsalternativ, samt entreprenöriella egenskaper. Vidare har vi fördjupat oss 

inom inkubatorer och vilket stöd de erbjuder, samt entreprenörers motivationsfaktorer. 

                                                       

3.1 Entreprenörskap, entreprenöriell process och 

investeringsalternativ 

3.1.1 Entreprenörens roll i samhället 

Som vi definierat tidigare är en entreprenör en person som ser affärsmöjligheter och 

skapar innovation som kan leda till ekonomisk tillväxt; på så sätt förs ekonomin framåt 

och samhället utvecklas. Förutom samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt leder 

dessa nystartade företag till nya arbetsmöjligheter. 

 

McMillan och Woodruff (2002) undersökte entreprenörens centrala roll i ekonomier 

som förändras. En omstrukturering från planekonomi till marknadsekonomi la grunden 

för mer flexibel prissättning, lönesättning och produktionsbeslut (McMillan & 

Woodruff, 2002, s. 155). Detta skapade enorma möjligheter för entreprenörer att skapa 

innovation och ett snabbt växande flöde av nya företag startades världen över 

(McMillan & Woodruff, 2002, s. 155). McMillan och Woodruffs (2002, s. 168) syfte 

med undersökningen var att låta detta bli en påminnelse om entreprenörens viktiga roll i 

samhället, att det inte bara är regeringen som kan förändra ekonomin utan att 

entreprenörer har skapat riktiga välfärdsvinster. 

 

Denna studie är relevant till vår undersökning eftersom den visar historiska vikten av att 

entreprenörer skapar innovation i förändrande ekonomier. Kritik mot denna artikel är att 

den undersökte entreprenörer i ekonomier som förändras, medan vi undersöker 

entreprenörer i Sverige. Vi använder denna studie till att betona entreprenörens roll i 

samhället och hur viktiga de varit historiskt. 

 

Fölster (2000) har utfört en undersökning om huruvida entreprenörer skapar jobb i 

samhället i Sverige. Syftet med undersökningen var att studera om entreprenörer 

faktiskt skapar jobb eller om de enbart ersätter andra jobb på marknaden (Fölster, 2000, 

s. 137-138). Författaren gick tillväga genom att ta data om arbetslösheten och 

självanställda i Sveriges 24 län mellan 1976-1995 (Fölster, 2000, s. 140). Sedan letade 

Fölster (2000, s. 140) efter en kovariation däremellan. Studiens resultat visade att 

ökande antal självanställda har en positiv effekt på arbetslösheten (Fölster, 2000, s. 

145), vilket innebär att entreprenörskap leder till fler jobb. 

 

Denna studie är av nytta till oss eftersom den visar långtidseffekten av entreprenörskap i 

Sverige och att dessa jobb som skapas håller under en längre tid. Kritik mot denna 

studie är att de använder data från 1976, vilket kan vara för gammalt för att vara aktuellt 

för vår studie. Fördelen med att studien använder så gammal data är att den gjort en 

longitudinell studie för att bevisa att dessa jobb stannar under en längre tid, vilket enbart 

kan göras med äldre data. 
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Här kan vi konstatera att entreprenörer behövs för att föra ekonomin framåt och 

förändra samhället åt det bättre. De spelar en betydande roll i att utveckla landets 

ekonomi, förbättra välfärden och stärka samhället i stort. Entreprenörer startar nya 

företag som bidrar till att fler jobb skapas och bevaras, samt att ekonomin får ökad 

tillväxt. Ett samhälle är alltid i behov av fler jobb och andra utvecklingsmöjligheter, 

vilket innebär att entreprenörer är viktiga. 

3.1.2 Den entreprenöriella processen och en framgångsrik 

företagslivscykel 

När en entreprenör eller blivande entreprenör har en affärsidé kommer denna affärsidé 

inte att förvandlas till ett företag under en natt. Idén kommer genomgå en 

entreprenöriell process bestående av fem olika steg i en livscykel, en så kallad 

framgångsrik företagslivscykel (FFL). I detta avsnitt kommer vi börja med att 

presentera den entreprenöriella processen, följt av de olika stegen i ett FFL. Detta gör vi 

för att tydligare kunna förklara vilket stadium entreprenörerna befinner sig i som vi 

kommer fokusera på under den här studien. Den entreprenöriella processen är illustrerad 

i figur 2 och de fem olika stegen i ett FFL är illustrerad i figur 3. 

 

Det här avsnittet är främst baserat på boken Entrepreneurial Finance av Leach och 

Melicher (2012) som används som kurslitteratur vid kursen av samma namn. 

Anledningen till att vi valt att basera avsnittet på den här kurslitteraturen är att 

författarna tydligt och djupgående beskriver den entreprenöriella processen och varje fas 

i en framgångsrik företagslivscykel (FFL). Fokus i detta avsnitt är främst att illustrera 

den entreprenöriella processen och de olika stegen i FFL. Av den anledningen anser vi 

att den här källan är användbar till vår studie och på grund av att boken används som 

kurslitteratur anser vi den även vara trovärdig. Vi har till viss del även använt Churchill 

och Lewis (1983) studie som diskuterar de fem stegen för småföretags tillväxt, för att 

komplettera Leach och Melicher (2012). 

 

När en affärsidé föds är det bra att planera och utvärdera både idén och marknaden före 

lansering för att reducera risker och få ökad möjlighet för ett framgångsrikt företag 

(Churchill & Lewis, 1983, s. 48; Leach & Melicher, 2012, s. 4-5). Den entreprenöriella 

processen består av tre aspekter: att utveckla möjligheter, skaffa resurser, samt att 

hantera och bygga verksamheter med syfte att skapa värde (Leach & Melicher, 2012, s. 

5). För ett framgångsrikt företag bör entreprenören först och främst undersöka 

genomförbarheten av idén, affärsmöjligheter, och konkurrensen på marknaden (Leach 

& Melicher, 2012, s. 5). Entreprenören bör även utveckla en god affärsmodell och 

förbereda en övertygande affärsplan (Leach & Melicher, 2012, s. 5). Nästa viktiga 

aspekt i den entreprenöriella processen är fysiska tillgångarna, immateriella tillgångar, 

personal, och finansiellt kapital (Leach & Melicher, 2012, s. 5). Dessa resurser är 

nödvändiga för att skapa ett företag utav en affärsmöjlighet (Leach & Melicher, 2012, s. 

5). Den sista nödvändiga delen av den entreprenöriella processen är att hantera och 

bygga upp verksamheten (Leach & Melicher, 2012, s. 5). Det krävs en effektiv 

affärsmodell som genererar vinst för att täcka förutsägbara driftskostnader i framtiden 

(Leach & Melicher, 2012, s. 5). För att detta ska vara möjligt behöver entreprenören en 

strategi för att skaffa finansiering (Leach & Melicher, 2012, s. 5). De tre aspekter som 

ingår i den entreprenöriella processen är illustrerad i figur 2 nedan. 
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Figur 2: Den entreprenöriella processen 

 

Den entreprenöriella processen kan delas upp i fem olika steg i den så kallade 

framgångsrika företagslivscykeln (FFL) (Leach & Melicher, 2012, s. 23). Enligt 

Churchill och Lewis (1983, s. 30) kallas denna process för Fem steg för småföretags 

tillväxt. Skillnaden är att Churchill och Lewis (1983) har beskrivit första steget som när 

företaget startas, medan Leach och Melicher (2012) utgår från att det finns ett steg före 

uppstarten, där entreprenören enbart har en affärsidé. Detta innebär att steg 1 i 

småföretags tillväxt är samma som steg 2 i FFL. Vi har valt att fokusera främst på Lech 

och Melichers (2012) tolkning av FFL, eftersom vi kommer att undersöka entreprenörer 

i tidigt stadium där även steget innan uppstarten är viktigt. 

 

Det första steget i FFL är utvecklingsfasen och i detta steg utvecklas en idé till en 

lovande affärsmöjlighet (Leach & Melicher, 2012, s. 23). Nästa steg i FFL är 

uppstartsfasen, i detta stadium bör det nya projektet organiseras, utvecklas och en första 

vinstmodell införas (Leach & Melicher, 2012, s. 22). Detta stadium pågår ungefär ett år 

beroende på företag och innefattar förberedelser för att starta upp företaget och 

försäljning till första kund (Leach & Melicher, 2012, s. 22). Under detta stadium är de 

primära problemen att få kunder och leverera produkten eller tjänsten som lovas 

(Churchill & Lewis, 1983, s. 31-32). 

 

Efter att företaget är startat är den närmaste tiden avgörande för företagets överlevnad 

och kallas därmed för överlevnadsfasen (Leach & Melicher, 2012, s. 22). Under 

överlevnadsfasen, vilket är det tredje steget i FFL, börjar intäkterna att växa och kan 

täcka några men oftast inte alla utgifter (Churchill & Lewis, 1983, s. 34; Leach & 

Melicher, 2012, s. 22).  

 

Fjärde steget i FFL är snabbtillväxtfasen där vinst och intäkter har snabb ökning (Leach 

& Melicher, 2012, s. 22). Har företaget passerat överlevnadsfasen tyder det på ökade 

marknadsandelar som i detta steg följer snabb tillväxt (Leach & Melicher, 2012, s. 22). I 

denna fas är det viktigt att kunna hantera och finansiera den snabba tillväxten (Churchill 

& Lewis, 1983, s. 40). 

 

Snabbtillväxtfasen pågår vanligtvis i tre år och därefter har företaget uppnått femte och 

sista steget i FFL som är tidig mognadsfas (Leach & Melicher, 2012, s. 22) I den tidiga 
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mognadsfasen fortsätter vinst och kassaflöde att växa men till en långsammare fart än 

den förgående fasen (Leach & Melicher, 2012, s. 22). Det som är viktigt i denna fas är 

att hålla ekonomiska vinster på en stabil nivå och se till att företaget behåller sin 

entreprenörsanda (Churchill & Lewis, 1983, s. 40). 

 

De tre första faserna i FFL varar mellan 0,5 till 1,5 år vilket innebär snabb utveckling 

från affärsidé till lansering. Det fjärde och femte steget i FFL pågår betydligt längre 

eftersom företaget fokuserar på att stabilisera sig på marknaden. Under vår studie 

kommer vi att fokusera på de tre första faserna av FFL, utvecklingsfasen, uppstartsfasen 

och överlevnadsfasen. Detta på grund av att dessa faser är avgörande för företagets 

framtida framgång och det är vid dessa tidpunkter som stöd från inkubatorer är relevant. 

De fem olika stegen i FFL är illustrerade i figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3: Framgångsrikt företagslivscykel 

3.1.3 Problem entreprenörer stöter på under den entreprenöriella 

processen 

Tidigare har det konstaterats hur viktiga entreprenörer är för samhället och ekonomisk 

tillväxt, men att vara en entreprenör är inte alltid en dans på rosor. En entreprenör stöter 

på många utmaningar under sin resa mot framgång. I detta avsnitt skall vi redogöra för 

de olika problem entreprenörer stöter på under den entreprenöriella processen. 

 

Huvudorsaken till de flesta problem som entreprenörer stöter på ligger till grund av 

begränsade resurser (Thillairajan och Jain, 2013, s. 70) och begränsade erfarenheter 

(Johnson & Sohl, 2012, s. 12). Resurser berör både immateriella och materiella 

tillgångar. Exempel på immateriella resurser är personal och kompetens, medan 

maskiner och lokaler är exempel på materiella tillgångar. Vilka resurser som är 

nödvändiga kan skilja sig från olika företag. 

 

Det tidiga stadiet av en entreprenöriell process är avgörande för företagets långsiktiga 

förutsättningar (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Enligt Thillairajan och Jain (2013, s. 

70) är begränsade resurser ett hinder för entreprenöriella projekt i tidigt stadium. Ett 

vanligt problem för blivande entreprenörer i begynnelsen av en affärsidé är att veta hur 

de bör gå vidare i den entreprenöriella processen (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). 

Begränsade erfarenheter kan vara en orsak till att nyblivna entreprenörer misslyckas 

med sitt företag (Johnson & Sohl, 2012, s. 12). När företaget väl befinner sig i 

uppstartsfasen och sålt till sina första kunder, är den största utmaningen att behålla 

dessa kunder (Churchill & Lewis, 1983, s. 31-32). 

 

I snabbtillväxtfasen är, enligt Cressy (2006, s. 104), en vanlig anledning till att 

nystartade företag misslyckas att de drivs av egensinniga entreprenörer med för hög 

ambition att växa i förhållande till vad de kan hantera (Cressy, 2006, s. 104). Enligt 

Churchill och Lewis (1983, s. 34) är den största utmaningen för entreprenörer att 

hantera och styra verksamheten vid snabb tillväxt i tidigt stadium. Detta innebär att 

många nya företag växer för snabbt för tidigt och medför högre risk att misslyckas 

Utvecklisfas Uppstartsfas Överlevnadsfas Snabbtillväxtfas 
Tidig  

mognadsfas 



19 
 

(Cressy, 2006, s. 104). Lägre risk är associerad med lägre tillväxt och minskad 

osäkerhet (Cressy, 2006, s. 104). På detta vis uppstår en balansgång där entreprenören 

behöver tillväxt för att företaget skall växa, medan för snabb tillväxt kan vara svårt för 

företaget att hantera. 

 

De flesta entreprenöriella företag stöter på stora operations- och finansieringsproblem 

under de första åren (Leach & Melicher, 2012, s. 19). En av de svåraste uppgifterna för 

entreprenörer är att få investering nödvändigt för att bedriva verksamheten i tidigt skede 

(Rostamzadeh et. al. 2014, s. 713-714). För att nya företag ska kunna skaffa de 

nödvändiga resurserna för att bedriva verksamheten krävs investering. Företagen som 

befinner sig i uppstartsfasen eller överlevnadsfasen har utgifter som till största del täcks 

av långivare eller investerare (Leach & Melicher, 2012, s. 22). Detta betyder att nya 

företag ofta har större utgifter än intäkter. Ett problem är att företag måste på kort sikt 

generera tillräckligt mycket pengar för att överleva och täcka avskrivningar på 

tillgångarna som slits (Churchill & Lewis, 1983, s. 34). 

 

I detta avsnitt har vi enbart utgått från källor som använts vid andra ställen i uppsatsen. 

Detta eftersom faktumet att entreprenörer stöter på problem är så pass allmänt känt att 

det framkommer i de flesta vetenskapliga artiklar rörande entreprenörskap. Begränsade 

resurser och erfarenheter är väldigt breda begrepp som täcker in de flesta problem 

entreprenörer stöter på, bland annat: brist på kapital, maskiner, humankapital, lokaler 

och begränsad kompetens eller erfarenhet kring försäljning, bokföring, marknadsföring 

och så vidare. Flera nya företag startas varje år men de flesta har en kort 

överlevnadsperiod vilket betyder att risken att misslyckas är stor. Detta anser vi kan 

påverka en entreprenörs motivation. 

 

Tabell 2: Problem entreprenörer stöter på under den entreprenöriella processen 

Problem Teori 

Begränsade resurser Cressy (2006); Thillairajan och Jain (2013) 

Begränsad 

erfarenhet/kompetens 

Cressy (2006); Thillairajan och Jain (2013) 

Svårt att få investering Rostamzadeh et. al. (2014) 

Hantera och bygga 

verksamheten 

Leach och Melicher (2012) 

Hantera tillväxt Churchill och Lewis (1983); Cressy (2006); Leach 

och Melicher (2012) 

Behålla kunder Churchill och Lewis (1983) 

Täcka kostnader Churchill och Lewis (1983); Cressy (2006) 

3.1.4 En entreprenörs investeringsalternativ under den entreprenöriella 

processen 
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Det finns olika aktörer som finansierar entreprenöriella projekt vid olika stadier i den 

entreprenöriella processen. Som vi nämnt tidigare är det extra viktigt men också extra 

svårt för entreprenörer att få finansiering i tidigt stadium. Lån från banken är ofta ett 

uteslutet alternativ eftersom de helst lånar ut till etablerade företag för att minimera risk 

(Leach & Melicher, 2012, s. 24). Inte förrän företaget befinner sig överlevnadsfasen 

eller uppnått snabbtillväxtfasen är kommersiella banker intresserade av att investera 

(Leach & Melicher, 2012, s. 24).  

 

Thillairajan och Jain (2013, s. 70) förklarar hur innebörden av en inkubator kan stötta 

entreprenörer i deras entreprenöriella projekt som befinner sig i tidigt stadium där oftast 

inga andra investeringsalternativ är möjliga. Inkubatorer stöttar entreprenörer främst 

med rådgivning och i vissa fall en mindre summa investering nödvändigt för att uppnå 

nästa steg i FFL (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Inkubatorer fungerar som en 

mellanhand från affärsidé till uppstartsfasen där andra investeringsalternativ finns 

tillgängliga (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Denna process varar vanligtvis upp till tre 

år och efter det är det dags för entreprenören att stå på egna ben och inkubatorer söker 

nya entreprenöriella projekt att ta under sina vingar (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). 

 

Thillairajan och Jain (2013, s. 69) förklarar att när det entreprenöriella projektet uppnått 

uppstartsfasen finns möjligheten att få investering från riskkapitalister och affärsänglar. 

Johnson och Sohl (2012) har undersökt riskkapitalister och affärsänglars viktiga roll 

innan lansering av ett nytt företag. Skillnaden på riskkapitalister och affärsänglar är att 

riskkapitalister ingår i ett riskkapitalbolag som investerar av bolagets portfölj, till 

skillnad från affärsänglar som består av en enskild person som investerar sina egna 

pengar (Johnson & Sohl, 2012, s. 2). För att ett projekt som är i uppstartsfasen ska få 

godkännas investering är villkoren att företaget visar potential till expansion, ökad 

tillväxt, och vinstgenerering (Thillairajan & Jain, 2013, s. 69). 

 

Vi kan konstatera att inkubatorer har stor betydelse för entreprenörer som befinner sig i 

tidigt stadium i den entreprenöriella processen och söker rådgivning eller annat stöd 

som är nödvändigt för att kunna utveckla sin affärsidé och uppnå uppstartsfasen i FFL 

och därefter ha möjlighet att söka investering från riskkapitalbolag och affärsänglar.  

3.1.5 Summering av entreprenörskap, entreprenöriell process och 

investeringsalternativ 

För att summera detta avsnitt kan vi konstatera att entreprenörer spelar en viktig roll i 

samhället då de skapar fler jobb och för utvecklingen framåt. Som vi beskrivit stöter 

dock entreprenörer ofta på problem och det är långt ifrån alla nya företag som lyckas. 

Ett av det vanligaste problemen är att finansiera företaget i tidigt stadium. Det finns 

olika typer av investeringsalternativ, bland annat affärsänglar och riskkapitalister. Men 

dessa aktörer finansierar oftast inte förrän företaget uppnått uppstartsfasen och visar hög 

tillväxtpotential. Entreprenörer med nya affärsidéer behöver stöd redan i 

utvecklingsfasen för ökad chans till ett framgångsrikt företag. Vid denna tidpunkt finns 

inkubatorer som hjälper företag i tidigt stadium med både rådgivning och investeringar. 

 

Givet att samhället behöver entreprenörer för att utvecklas och entreprenörer behöver 

inkubatorer för att överleva, kan vi enkelt dra slutsatsen att samhället behöver 

inkubatorer. Därför påstår vi att det finns ett viktigt samarbete mellan entreprenörer och 

inkubatorer för att förbättra samhället. 
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3.2 Inkubator 

3.2.1 Stöd inkubatorer bidrar med 

I förgående avsnitt nämnde vi inkubatorer och att dessa organisationer stöttar 

entreprenöriella projekt i tidigt stadium. I detta avsnitt kommer vi ge en djupare 

förståelse av inkubatorer. Detta eftersom vi valt att fokusera denna studie på 

entreprenörer i tidigt stadium och hur deras motivation påverkas av support från 

inkubatorer. 

 

Bergek och Norrman (2008) har studerat inkubatorer i Sverige för att utveckla en 

modell som kan användas för att identifiera en inkubators prestation. En övergripande 

definition av en inkubator är en organisation som utgör eller skapar en stödjande 

omgivning som bidrar till födsel och utveckling av nya företag (Bergek & Norrman, 

2008, s. 20). Inkubatorer har blivit ett allmänt välkänt fenomen i många delar av världen 

och ses som ett verktyg för att främja ekonomisk utveckling, innovationsförmåga och 

uppkomsten av nya tillväxtföretag (Bergek & Norrman, 2008, s. 20). Inkubatorer 

fungerar som vitamininjektion för utmattade entreprenörer, och som stimulatorer eller 

smärtstillande för universitets spin-offs. I deras undersökning fann de fyra komponenter 

som de flesta inkubatorer besitter vilket var: delade kontorsytor, en pool av 

gemensamma stödtjänster, professionell affärsstöd eller råd/coaching, och interna 

och/eller externa nätverk (Bergek & Norrman, 2008, s. 21). Författarna hävdar att 

förutom inkubatorers stöd och delade resurser skapas ett nätverk mellan entreprenörerna 

där de kan dela med sig av kunskap och erfarenheter med varandra (Bergek & Norrman, 

2008, s. 21). 

 

Vi har nytta av denna studie eftersom den berör inkubatorer i Sverige. Detta ger oss en 

översikt av definitionen av en inkubator samt en närmare inblick i hur inkubatorer 

fungerar i Sverige, vilket är särskilt relevant för oss eftersom vi undersöker inkubatorer i 

Umeå. Studien är även av nytta för oss eftersom den ger en tydlig definition på vad en 

inkubator är och vad de har för inflytande på företag och entreprenörer. 

 

Thillairajan och Jain (2013) har undersökt inkubatorsupport till nya företag i Indien. 

Thillairajan och Jain (2013, s. 73) har sammanställt information ifrån 159 inkubatorer i 

Indien för att undersöka effekten av deras stöd till nyblivna entreprenörer. Enligt 

Thillairajan och Jain (2013, s. 70-71) har inkubatorer ett avgörande ändamål: att skapa 

liv av en affärsidé som annars hade kunnat gå förlorad. För att uppnå detta ändamål 

stöttar inkubatorer entreprenörer främst med rådgivning och i vissa fall en mindre 

summa investering (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Rådgivning är högt värderat i 

tidigt stadium där det oftast är svårast för entreprenörer att ta det första klivet 

(Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Dessutom har ett entreprenöriellt projekt i tidigt 

stadium ofta begränsade resurser som krävs för att starta ett framgångsrikt företag och 

därför finns inkubatorer till för att erbjuda resurser som ökar chansen till företagets 

framgång (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). Utöver detta erbjuder inkubatorer 

kontorslokaler, tillgång till logistik samt handledningsstöd eller organisatorisk 

vägledning (Thillairajan & Jain, 2013, s. 70). 

 

Denna artikel kommer att bidra till vår studie eftersom vi vill, i enlighet med vår 

problemformulering, studera effekten inkubatorsupport har på entreprenörers motivation 

i tidigt stadium. En nackdel med denna studie var att den gjordes i Indien och 
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inkubatorerna i Sverige kan skilja sig från dessa. Trots detta har vi nytta av studien 

eftersom den betonar vikten av inkubatorsupport på entreprenörer. 

 

Fry (1987) har undersökt inkubators roll i planeringen av nystartade företag. Hans 

tillvägagångssätt var att skicka en enkätundersökning till 150 stycken medlemmar på 

The National Business Incubator Association, varav 76 svarade (Fry, 1987, s. 54). 

Undersökningen rörde frågor angående entreprenörers tillgång av planering, 

planeringstjänster och planeringsaktiviteter erbjudna av inkubatorer (Fry, 1987, s. 54). 

Enligt Fry (1987, s. 58) kan en inkubators stöd leda till ökad planering och därigenom 

ökad framgång av det entreprenöriella projektet. Vidare förklarar Fry (1987, s. 52) att 

den grundläggande förutsättningen som inkubatorer strävar efter är att fler företag ska 

startas samt större andel av de nystartade företagen ska överleva. 

 

Artikeln bidrar till vår studie eftersom den betonar inkubatorers viktiga roll i det tidiga 

stadiet av entreprenöriella projekt. Kritik mot denna studie berör dens ålder då den är 28 

år gammal och inkubatorers roll och vikt kan ha förändrats sedan dess. Trots åldern 

visar Frys studie liknande resultat jämfört med övriga studier om inkubatorers roll i 

samhället, vilket innebär att resultatet kan anses aktuellt. 

 

Enligt Klyver et. al. (2007, s. 332) tenderar personer som är involverade i nätverk av 

entreprenörer att vara mer entreprenörsinriktade än dem som inte är det. En person som 

känner någon som startat eget företag har större chans att bli entreprenör (Klyver et. al., 

2007, s. 333). Syftet med studien var att undersöka skillnader i entreprenöriella 

aktiviteter genomförda av människor baserade på deras nätverk (Klyver et. al., 2007, s. 

335). Klyver et. al. (2007, s. 336) gick tillväga genom att undersöka entreprenörer i 20 

olika länder. De empiriska resultaten av Klyver et. als. (2007, s. 345) studie visade att 

entreprenöriellt engagemang signifikant ökade genom att veta någon som startat ett 

företag de senaste två åren. 

 

Detta är av nytta till vår studie eftersom den visar ett tydligt samband mellan en individs 

nätverk och deras benägenhet att bli entreprenör. Bergek och Norrman (2008, s. 21) och 

Thillairajan & Jain (2013, s. 70) har konstaterat att inkubatorer ger entreprenörer 

möjlighet till att dela kontorsytor. Då en individ delar kontorsyta med någon är det 

rimligt att tänka att de kommer ta kontakt med varandra och således bilda ett nätverk. Vi 

har nytta av Klyver et. als. (2007) studie eftersom den visar att detta nätverk 

entreprenörer kan få av en inkubator har en påverkan på entreprenören. 

 

Cabral (2004) har undersökt Science park management paradigm för att studera fallet 

hos Kista Science City, som består av forskningspark och inkubator i Kista, Sverige. 

Cabral är historiker inom forskning och teknologi samt fysiker och är känd världen över 

genom sin Cabral-Dahab Science Park Management Paradigm som brukar användas för 

att utvärdera forskningsparker, inkubatorer och liknande (Cabral, 2004, s. 419). The 

Science Park Paradigm består av tio faktorer som medför ökad chans till framgång om 

dessa är uppfyllda (Cabral, 2004, s. 419). De faktorer som bör uppfyllas är: kvalificerad 

forskning- och utvecklingspersonal, tillgång till marknadsföring, erbjuda 

expertrådgivning inom marknadsföring och ledarskap, sekretess och patentskydd, kräva 

kvalificeringskrav för att komma in på forskningsparken, ha långsiktiga planer för 

ekonomisk utveckling, och ha stabila ekonomiska aktörer som bidrar med investering 

(Cabral, 2004, s. 422). Dessa faktorer kan även appliceras på inkubatorer (Cabral, 2004, 

s. 424). De flesta faktorerna visade sig vara uppfyllda av Kista Science City och vidare 
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förklarar författaren hur viktig Kista varit för den Svenska ekonomin (Cabral, 2004, s. 

439). 

 

Cabrals artikel är intressant eftersom den diskuterar tio faktorer som en forskningspark 

och inkubator bör uppfylla för ökad chans till framgång. Utöver detta är studien gjord i 

Sverige, vilket gör den mer relevant till vår undersökning. Denna artikel kommer bidra 

till vår studie då vi kan använda informationen för att förstå och utvärdera inkubatorer. 

En svaghet med studien är att den fokuserar främst på forskningsparker, medan vi 

kommer enligt vår problemformulering att fokusera på inkubatorer. 

 

Lundqvist (2014, s. 93) har studerat betydelsen av inkubatorer och surrogat 

entreprenörskap för svenska nystartade teknologiföretag. Syftet med studien var att 

undersöka hur surrogat entreprenörskap påverkar företagens framgång (Lundqvist, 

2014, s. 93). Artikeln definierar surrogat entreprenörskap som tillfällen där nya företag 

får hjälp av en inkubator att rekrytera en entreprenör (Lundqvist, 2014, s. 96). Forskning 

har visat att företag som kommer ifrån universitets inkubatorer och forskningsparker har 

högre tillväxt och innovation jämfört med företag som inte haft förbindelsen med 

inkubator eller forskningspark (Lundqvist, 2014, s. 94). Resultatet av studien var att 

surrogat entreprenörskap har en positiv påverkan på hur företag lyckas (Lundqvist, 

2014, s. 99). 

 

Vi har nytta av denna studie eftersom den ger ytterligare stöd till vikten av inkubatorer i 

ekonomin. Kritik mot studien är att den enbart fokuserar på teknologiska företag, medan 

vi undersöker företag i blandade branscher. Trots detta är artikeln relevant för vår studie 

eftersom det kan finnas teknologiska företag inom vårt urval och resultatet kan tänkas 

gälla på övriga branscher. 

3.2.2 Sammanställning av stöd inkubatorer bidrar med 

För att enklare summera dessa stöd inkubatorer bidrar med har vi sammanställt dem i en 

tabell. 

 

Tabell 3: Sammanställning av stöd inkubatorer bidrar med 

Inkubatorstöd Teori 

Affärscoach Bergek och Norrman (2008) 

Professionell rådgivning Bergek och Norrman (2008); Cabral (2004); 

Thillairajan och Jain (2013) 

Planering Cabral (2004); Fry (2008) 

Kontorslokal Bergek och Norrman (2008); Thillairajan och Jain 

(2013) 

Administration och logistik Bergek och Norrman (2008); Cabral (2004); 

Thillairajan och Jain (2013) 

Finansiering Cabral (2004); Thillairajan och Jain (2013) 
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Internt nätverk Bergek och Norrman (2008) 

Externt nätverk Bergek och Norrman (2008) 

Entreprenöriell miljö Bergek och Norrman (2008) 

Snabbar på den 

entreprenöriella processen 

Bergek och Norrman (2008); Cabral (2004); Fry 

(1987); Thillairajan och Jain (2013) 

3.3 Motivation 

3.3.1 Entreprenöriella egenskaper 

Som vi tidigare nämnt har entreprenörer beskrivits på olika sätt sedan 1700-talet 

(Carland et. al., 1984, s. 355). Egenskaper entreprenörer har är bland annat större 

kontrollfokus och att de är högpresterande (Cromie & Johns, 1983, s. 323). Andra 

vanliga egenskaper hos en entreprenör är behov av prestation, kontroll, självständighet 

och risktagande (Carland et. al., 1984, s. 356). Även Estay et. al. (2013, s. 262) har 

hittat att egenskaper entreprenörer besitter inkluderar risktagande, kontrollbehov, 

kreativitet och prestationsbehov. 

 

De olika karaktärsdragen kan ha en påverkan på deras motivation (Estay et. al., 2013, s. 

245). Personliga egenskaper som vilket inflytande familjen har på en individ har en 

effekt på individens motivation (Akehurst et. al., 2012, s. 2500). Deras motivation och 

vad de motiveras av kan även ha en effekt på företagets framgång (Hughes, 2006, s. 

118; Rey-Martí et. al., 2015, s. 813). Enligt Rey-Martí et. al. (2015, s. 813) kan 

entreprenörers riskbenägenhet och huruvida de motiveras av att arbeta hemifrån påverka 

företagets framgång. Eftersom entreprenörer beskrivits av alla dessa karaktärsdrag, att 

deras karaktär är kopplad till deras motivation och att deras motivation är kopplad till 

företagets framgång är det viktigt att veta närmare vad som motiverar dem. 

3.3.2 Innebörden av motivation 

Två betydelsefulla teorier som är välkända inom tidigare forskning kring motivation är 

Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori. Enligt Maslow (Wood & West, 

2014, s. 122-123) finns det fem typer av behov som måste uppfyllas för att en individ 

ska må bra. Dessa behov prioriteras, vilket betyder att det första behovet måste uppnås 

innan nästa behov kan uppfyllas. Ordningen av dessa behov följer; fysiologiska 

behovet, trygghetsbehovet, sociala behovet, uppskattningsbehovet och 

självförverkligandebehovet. 

 

Tvåfaktorteorin enligt Herzberg (Wood & West, 2014, s. 124) handlar om skillnaden 

mellan faktorer som skapar trivsel och faktorer som skapar vantrivsel. Dessa faktorer 

kan delas upp i två dimensioner: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. När 

motivationsfaktorer existerar skapar de trivsel hos en individ, men när de inte existerar 

kan de inte skapa vantrivsel. När hygienfaktorer saknas hos en individ kan de skapa 

vantrivsel, men de kan inte skapa trivsel. Dessa faktorer påverkar alltså nivån av 

tillfredsställelse respektive otillfredsställelse 
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Det finns flera sätt att tolka innebörden av att vara motiverad. Enligt Salvendy (2012, s. 

399) är det viktigt att förstå varför människor ägnar sin energi åt en viss uppgift. Ett 

traditionellt sätt att definiera vad det innebär att vara motiverad är att en motiverad 

individ är beredd att offra en stor mängd energi för att uppnå ett förutbestämt mål 

(Higgins, 2012, s. 2). Satia och Galanko (2007, s. 644) har beskrivit motivation som att 

individen är motiverad till att uppnå någonting som nyttjar sig själv. I dessa fall spelar 

det ingen roll varifrån denna energi kommer, vare sig det är i form av positiv belöning 

eller negativ bestraffning (Higgins, 2012, s. 5). Sedan början av 1900-talet har det dock 

kommit studier som tyder på att huruvida denna motivation kommer från en positiv eller 

negativ källa är av väsentlig betydelse (Higgins, 2012, s. 5). 

 

Utifrån detta har en ny definition av vad det innebär att vara motiverad framkommit: att 

en motiverad individ är villig att närma sig sådant den gillar och undvika sådant den inte 

gillar (Higgins, 2012, s. 6). Detta innebär att individer är motiverade till att ”närma sig” 

någonting då de vet att de får belöning i form av någonting de gillar då de närmat sig. 

Samtidigt innebär det att individer är motiverade att undvika någonting då de inte gillar 

konsekvenserna av detta. Detta kan liknas med att Salvendy (2012, s. 399) påstår att 

motivationsprocessen är målorienterad. Att uppnå ett positivt mål kan jämföras med att 

närma sig sådant individen gillar, och ett lägre mål kan jämföras med att undvika sådant 

individen ogillar. Även Hogg och Terry (2001, s. 152) påstår att människor motiveras 

av sin miljö då de vet att hög prestation leder till en belöning och regelbrytning leder till 

bestraffning. Utöver detta har Satia och Galanko (2007, s. 644) kommit fram till att 

individer motiveras av att få någon form av belöning. Detta tolkar vi som att individer 

kan uppleva målorienterad motivation, där den motiveras av att uppnå mål för att 

belönas av någonting de uppskattar. Vi anser att entreprenörer kan se sitt företags 

framgång som “någonting de uppskattar” vilket är värt att närma sig, och att företagets 

misslyckande är bestraffningen entreprenörer vill undvika. Av denna anledning kan 

företagets framgång kopplas till entreprenörers motivation.  

 

Trots detta har det framkommit i forskningen att en för stark motivation till belöningar 

kan ha negativa effekter på en individs kreativitet, inlärning och socialt beteende 

(Sansone & Harackiewicz, 2000, s. 48). När en individ är mer motiverad av externa 

belöningar än någonting annat inombords kan det finnas negativa konsekvenser på 

bland annat deras hälsa (Sansone & Harackiewicz, 2000, s. 48). Hiam (2003, s. 215-

216) påstår även att extra belöning till medarbetarna på större företag kan leda till att 

medarbetarna blir arga eller upprörda, om företaget inte har uppfyllt deras mest 

grundläggande motivationsbehov. Detta kan liknas med tvåfaktorsteorin som innebär att 

hygienfaktorer måste vara uppfyllda innan en individ kan motiveras av 

motivationsfaktorer (Wood och West, 2014, s. 124). Detta tolkar vi som att, trots de 

ovannämnda studier som tyder på att individer kan vara motiverade av belöningar, ett 

för stort mentalt beroende av framgång kan ha negativa konsekvenser på individens 

karaktär och hälsa. Vi tolkar även detta som att det kan vara negativt att ge extra 

belöning till medarbetare på större företag som inte redan är motiverade. Externa 

belöningar är således enbart att betraktas som en motivationsfaktor då individernas 

grundläggande behov är uppfyllda. 

 

Enligt Higgins (2012, s. 22) är innebörden av motivation att en motiverad individ riktar 

sina val för att uppnå en maximal effektivitet. Detta kopplas till ovannämnda teorier 

eftersom individer kan tänkas uppnå en viss effektivitet genom att närma sig sådant den 

tycker om för att öka sitt nöje och undvika sådant den inte tycker om (Higgins, 2012, s. 
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23). Att öka nöje och minimera skada kan på så sätt tänkas innebära högre effektivitet. 

Att motiverade individer riktar val mot att maximera sin effektivitet kan även kopplas 

till teorin att motiverade individer offrar en högre mängd energi för att uppnå sina mål. 

Detta eftersom att maximera effektivitet kan tänkas vara ett mål i sig, då det är rimligt 

att anta att företaget presterar bättre när den är som mest effektiv. Det kan även kopplas 

till att grundläggande motivationsfaktorerna måste vara uppfyllda innan individer 

motiveras av belöning, eftersom individerna i första hand uppnår maximal effektivitet 

genom att uppfylla sina egna grundläggande motivationsbehov innan den söker sig 

extern belöning. 

 

Genom att undersöka vilka motivationsfaktorer som driver entreprenörer och varför de 

drivs av dessa kommer vi kunna förstå varför dessa människor ägnar sin energi i den 

riktning de gör för att uppnå en maximal effektivitet. Då vi även inkluderar inkubatorers 

påverkan på entreprenörers motivation kommer vi även kunna undersöka hur detta stöd 

påverkar individers vilja att närma sig sina mål. Då Sansone och Harackiewicz (2000, s. 

48) beskrev att en för stark motivation till belöningar kan ha en negativ inverkan på 

individens kreativitet, och kreativitet är en entreprenöriell egenskap (Estay, 2013, s. 

262), blir det viktigt att undersöka hur stark motivation entreprenörer känner till 

belöningar. 

3.3.3 Motivationsfaktorer 

Vi inleder detta avsnitt med att diskutera en studie rörande entreprenörers motivation 

och dess effekter genomförd av Delmar och Wiklund (2008). Syftet med studien var att 

undersöka det eventuella sambandet mellan att svenska entreprenörer motiveras av 

tillväxt och att deras företag växer (Delmar & Wiklund, 2008, s. 438). Detta testades 

genom att göra en longitudinell studie för att testa om tillväxtmotivationen leder till 

tillväxt och för att även se om denna motivation försvunnit över tid (Delmar & 

Wiklund, 2008, s. 441-442). Data insamlades över telefon, där de fick 1030 

respondenter vid första insamlingstillfället och 863 respondenter vid andra 

insamlingstillfället (Delmar & Wiklund, 2008, s. 441-442). Resultatet som 

konstaterades var att det finns ett ömsesidigt beroende mellan tillväxt och 

tillväxtmotivation där de tycks påverka varandra (Delmar & Wiklund, 2008, s. 449-

450). 

 

Vi har nytta av studien eftersom den betonar vikten av att hålla entreprenörer 

motiverade, då detta hade en effekt på företagets framgång. Vi vill dock behandla detta 

resultat med försiktighet eftersom den mäter följderna av motivation, medan vi snarare 

undersöker var entreprenören får denna motivation ifrån. Studien styrker behovet av att 

entreprenörer hålls motiverade, vilket innebär att den är av nytta till oss i vår studie. 

 

Vi fortsätter detta avsnitt med en diskussion om Benzing et. als. artikel från 2005. Syftet 

var att undersöka motivationsfaktorerna, de upplevda framgångsfaktorerna och de olika 

problem entreprenörer stöter på i Vietnam (Benzing et. al., 2005, s. 5). De gjorde detta 

genom att intervjua 400 entreprenörer i Hanoi och Ho Chi Minh City, två av Vietnams 

största städer (Benzing et. al., 2005, s. 11). Av dessa 400 intervjuer användes 378 för att 

få fram resultatet, där resten räknades som bortfall (Benzing et. al., 2005, s. 11). 

Resultatet de kom fram till var att det finns två stora motivationsfaktorer som 

entreprenörer drivs av; att vara sin egen chef och att öka sin egen inkomst (Benzing et. 

al., 2005, s. 21). 
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Denna artikel kommer bidra till vår studie eftersom den kom fram till att dessa två 

ovannämnda faktorer motiverar entreprenörer. Eftersom vi undersöker hur stöd från en 

inkubator påverkar entreprenörer, och misstänker att de kan påverka deras motivation, 

har vi nytta av att veta andra motivationsfaktorer för en entreprenör. Vi använder detta 

som en jämförelse på hur stor motivationsfaktor externa investeringar är i förhållande 

till dessa. 

 

En nackdel vi hittar med artikeln berör själva intervjuerna. Författarna skickade två 

stycken studenter till Hanoi och två andra studenter till Ho Chi Minh City (Benzing et. 

al., 2005, s. 11). Vi anser att det kan ha funnits systematiska fel eftersom det var olika 

personer som intervjuade de olika respondenterna. Dessa studenter kan ha lagt märke 

till olika saker och olika reaktioner från respondenterna. Författarna gav studenterna en 

gemensam utbildning i intervjuteknik, vilket kan ha minskat detta problem. Av den 

anledningen tror vi att dessa systematiska fel är minimala och studiens resultat är 

trovärdiga. 

 

Vidare vill vi diskutera Alcantara och Kshetris artikel från 2014. Syftet med studien var 

att undersöka den påverkan samhälleliga motivationsfaktorn har på tillväxtmöjligheter 

(Alcantara & Kshetri, 2014, s. 624-625). Med “samhällelig motivation” menar 

författarna viljan att skapa ett bättre samhälle genom att förbättra marknaden (Alcantara 

& Kshetri, 2014, s. 625). Författarna gick tillväga genom att använda data som hade 

tagits fram i en extremt utförlig undersökning av The Research Institute of Japan 

Finance Corporation där det fanns 2328 observationer som kunde användas (Alcantara 

& Kshetri, 2014, s. 629). Resultatet de kom fram till var att entreprenörer som 

motiveras av att förbättra samhället lyckas bättre än de som inte har detta motiv 

(Alcantara & Kshetri, 2014, s. 638).  

 

Denna artikel är relevant till oss eftersom den identifierar en unik motivationsfaktor: att 

förbättra samhället. Detta kan vi använda för att jämföra graden av motivation som 

kommer ifrån att få stöd från en inkubator med. Kritik mot denna studie är att det inte 

var deras egen data som användes. Att använda data som tagits fram av en utomstående 

part är inte optimalt eftersom den ursprungliga undersökningen hade ett annat syfte än 

vad författarna hade. Eftersom den originella undersökningen var gjord av en statlig 

myndighet (Alcantara & Kshetri, 2014, s. 629) anser vi att resultaten av den är 

tillräckligt pålitliga för att användas, vilket innebär att de negativa konsekvenserna av 

detta är oväsentliga. 

 

Vidare är en annan studie som berör entreprenörers motivation gjord av Liargovas och 

Skandalis år 2012. Studiens syfte var att identifiera vad som motiverar utländska 

människor i Grekland att bli entreprenörer (Liargovas & Skandalis, 2012, s. 628). 

Författarna gick tillväga genom att intervjua 119 entreprenörer (Liargovas & Skandalis, 

2012, s. 630). Studien visade ett resultat om att följande faktorer motiverar utländska 

människor i Grekland att bli entreprenörer: familjens överlevnadsbehov och generella 

marknadsförhållanden (Liargovas & Skandalis, 2012, s. 637-638).  

 

Vi har nytta av denna studie eftersom den identifierar ytterligare faktorer som motiverar 

entreprenörer och aspekter som gör det mer sannolikt att en person väljer att bli 

entreprenör. En nackdel med denna undersökning är att det var 300 entreprenörer som 

bjöds på intervju, men endast 119 som ställde upp (Liargovas & Skandalis, 2012, s. 
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630). Detta ger en väldigt låg svarsfrekvens, vilket innebär att resultatet kan innehålla 

fel. Trots detta är studien mycket användbar för vår del eftersom 119 är ett tillräckligt 

stort antal respondenter för att analysera. Utöver detta vill vi ifrågasätta om “familjens 

överlevnadsbehov” är en motivationsfaktor som även kommer gälla för entreprenörer i 

Umeå. Vi betraktar det som allmänt känt att svenska ekonomin varit bättre än den 

grekiska på senare år, vilket kan innebära att överlevnad inte är en lika pressande fråga. 

Vi anser dock att denna motivationsfaktor kan enkelt breddas till att entreprenörer i 

Grekland motiveras av att ha en högre levnadsstandard, vilket kan även gälla i Sverige. 

 

Vidare ska vi analysera en annan studie som undersökt entreprenörers motivation av 

Langan-Fox och Roth år 1995. Syftet med undersökningen var framförallt att utforska 

de psykologiska faktorerna och motivationerna av entreprenöriella kvinnor (Langan-Fox 

& Roth, 1995, s. 210). De gjorde detta genom att 60 frivilliga kvinnliga entreprenörer i 

Australien fick svara på en enkät och sedan intervjuades de (Langan-Fox & Roth, 1995, 

s. 211-212). De definierar “entreprenörer” som folk med minst 50 % innehav av ett 

företag som antingen startat företaget eller köpt över den från någon annan (Langan-Fox 

& Roth, 1995, s. 211). Resultatet som kom fram var att två tredjedelar av urvalet 

motiveras av ett behov av prestation (Langan-Fox & Roth, 1995, s. 216), vilket blev den 

främsta psykologiska motivationsfaktorn. 

 

Vi har nytta av denna studie eftersom den ger oss en mer psykologisk 

motivationsfaktor, vilket övriga artiklar inte har. I avsnitt 3.3.1 entreprenöriella 

egenskaper har vi sagt att entreprenörer är högpresterande. Att denna studie konstaterar 

att entreprenörer motiveras av ett behov av prestation styrker kopplingen mellan 

entreprenören som individ och vad som motiverar denna. Kritik mot denna artikel är att 

det var frivilliga entreprenörer som undersöktes. När respondenter är frivilliga kan det 

alltid förekomma skevheter i resultaten då inte alla inom målgruppen undersöks. Vi vill 

även upplysa att det enbart var kvinnor som undersöktes i studien. I vår studie kommer 

vi ha både manliga och kvinnliga respondenter, vilket innebär att deras resultat kan 

skilja sig från våra på grund av att det är olika befolkningar. Vi anser ändå att artikeln är 

användbar för vår studie eftersom vi tror både män och kvinnor kan ha behov av 

prestation som motivationsfaktor. Ytterligare kritik berör deras definition av 

entreprenörer. I deras undersökning inkluderar de entreprenörer som köpt företaget från 

någon annan, medan vi tittar enbart på entreprenörer som startat sitt företag. 

 

Ytterligare en studie som diskuterar entreprenörers motivationsfaktorer är gjord av 

Tajeddini och Mueller år 2008. Syftet med studien var att jämföra hur entreprenörers 

karaktärer skiljer sig i Storbritannien och Schweiz (Tajeddini & Mueller, 2008, s. 1). De 

gjorde detta genom att skicka enkäter till högteknologiska företag i Storbritannien och 

Schweiz (Tajeddini & Mueller, 2008, s. 12-13). Totalt fick de in 253 användbara svar, 

varav 120 var från företag i Storbritannien och 133 från företag i Schweiz (Tajeddini & 

Mueller, 2008, s. 13). Studiens resultat visade att entreprenörer i Schweiz har ett större 

behov av prestation och är mer motiverade av utmaningar än i Storbritannien (Tajeddini 

& Mueller, 2008, s. 18). I Storbritannien däremot är entreprenörer högre risktagare 

(Tajeddini & Mueller, 2008, s. 18).  

 

Vi har nytta av studien eftersom det styrker att många entreprenörer är motiverade av 

sitt behov till prestation. Den bidrar även med att entreprenörer kan vara motiverade av 

en utmaning och är risktagare, vilket visar ytterligare att entreprenörens personliga 

egenskaper påverkar dennes motivation. Värt att notera rörande denna artikel är att den 
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fokuserar mer på entreprenörers karaktär, medan vi undersöker deras motivation. Vi har 

ändå användning av den eftersom dessa karaktärsskillnader påverkar deras motivation, 

samt att artikeln även diskuterar hur motivationen påverkas. 

 

Ytterligare en studie som berör entreprenörers motivation är gjord av Alam et. al. år 

2012. Syftet med studien var att utforska malaysiska kvinnliga entreprenörers 

motivation till att starta företag och vilka problem de stöter på (Alam et. al., 2012, s. 

284). De gjorde detta genom att skicka ut 250 enkäter till entreprenörer i Malaysia, 

varav de fick svar på 199 stycken (Alam et. al., 2012, s.287). Resultatet de fick var att 

kvinnorna i Malaysia motiveras mest av att få mer frihet och flexibilitet på arbetsplatsen 

(Alam et. al., 2012, s. 290-291). Andra faktorer som motiverar entreprenörerna är att de 

vill vara sin egen chef och utmana sig själva (Alam et. al., 2012, s. 290-291). 

 

Detta är relevant för oss eftersom studien styrker ytterligare att entreprenörer motiveras 

av friheten som uppstår när de är sin egen chef och utmaningar. Detta kan användas för 

att jämföra hur stor påverkan stöd från en inkubator har i förhållande till dessa 

motivationsfaktorer. Kritik vi vill rikta mot denna artikel är att undersökningen 

genomfördes med enkäter. Vi misstänker att det, eftersom motivation är en relativt 

psykologisk egenskap, kan finnas saker som inte kom fram i undersökningen. Resultatet 

anser vi ändå är trovärdig och utförlig eftersom det var en stor svarsfrekvens och många 

enkäter som svarades. 

 

En till studie rörande de olika motivationsfaktorerna entreprenörer här i Sverige har är 

gjord av Pettersson och Hedberg (2013). Syftet med studien var att analysera utländska 

kvinnors entreprenörskap inom vården i Sverige (Pettersson & Hedberg, 2013, s. 346). 

Detta gjordes genom att ha djupintervjuer med 20 kvinnor inom vården, som alla är 

entreprenörer (Pettersson & Hedberg, 2013, s. 350). Resultatet de kom fram till är att de 

flesta kvinnor bestämmer sig för att bli entreprenörer för att erbjuda folk bättre tjänster 

inom vården, och är särskilt motiverade av tidigare negativa erfarenheter inom området 

(Pettersson & Hedberg, 2013, s. 351). De motiveras även av att kunna erbjuda omsorg 

till människor i ett annat språk än svenska (Pettersson & Hedberg, 2013, s. 352). 

 

Denna studie är relevant för oss eftersom den visar på att vissa av dessa 

motivationsfaktorer även gäller i Sverige. Att entreprenörer vill förbättra samhället på 

olika sätt har redan diskuterats av Alcantara och Kshetri (2014), men detta är den enda 

studien som identifierar dessa motivationsfaktorer i Sverige. Dessa faktorer kan 

användas för att jämföra hur stor påverkan de har på motivation i förhållande till stöd 

från en inkubator. Kritik vi vill rikta mot denna studie är att den är gjord på enbart 

utländska kvinnor som är bosatta i eller omkring Stockholm, medan vår studie kommer 

beröra entreprenörer i Umeå. Utöver detta undersöker studien enbart entreprenörer inom 

vården, medan vi kommer undersöka flera marknader. Det finns möjlighet att de 

motivationsfaktorerna som tagits fram i denna artikel inte berör entreprenörer i övriga 

områden. Trots detta är artikeln mycket användbar för vår del eftersom vår befolkning 

kan inkludera entreprenörer inom vården med liknande bakgrund. 

 

Vidare skall vi analysera en undersökning gjord av Benzing och Chu från 2009. Syftet 

med studien var att skapa en bättre förståelse kring vad som motiverar entreprenörer att 

starta och hålla igång företag i Ghana, Nigeria och Kenya (Benzing & Chu, 2009, s. 61). 

Utöver detta ville författarna undersöka om dessa motivationsfaktorer skiljer sig åt 

mellan länder eller om de är universella (Benzing & Chu, 2009, s. 61). Författarna gick 
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tillväga genom att skicka enkäter till 599 entreprenörer som driver företag med färre än 

250 anställda (Benzing & Chu, 2009, s. 65). Resultatet författarna fick visade att 

entreprenörer i alla tre undersökta länder motiveras främst av att öka sin inkomst 

(Benzing & Chu, 2009, s. 73). Entreprenörernas sekundära motivationsfaktor visades 

vara deras personliga utveckling (Benzing & Chu, 2009, s. 73). 

 

Det som måste uppmärksammas kring denna studie är att de tre länder som undersöks är 

utvecklingsländer, vilket innebär att resultaten kanske inte gäller även i Sverige. 

Resultaten har dock visat att ökad inkomst och personlig utveckling är de största 

motivationsfaktorer. Vi anser att detta kan mycket väl vara fallet även i Sverige, då 

dessa är faktorer entreprenörer världen över kan tänkas motiveras av. 

3.3.4 Sammanställning av motivationsfaktorer 

För att enklare summera dessa motivationsfaktorer har vi sammanställt dem i en tabell. 

 

Tabell 4: Sammanställning av motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorer Studier 

Tillväxt Delmar och Wiklund (2008) 

Att vara sin egen chef Alam et. al. (2012); Benzing et. al. (2005) 

Ökad inkomst Benzing et. al. (2005); Benzing och Chu (2009) 

Utveckla samhället Alcantara och Kshetri (2014); Pettersson och 

Hedberg (2013) 

Familjens överlevnadsbehov Liargovas och Skandalis (2012) 

Generella marknadsförhållanden Liargovas och Skandalis (2012) 

Behov av prestation Langan-Fox och Roth (1995); Tajeddini och 

Mueller (2008) 

Utmaningar Alam et. al. (2012); Tajeddini och Mueller (2008) 

Frihet och flexibilitet på 

arbetsplatsen 

Alam et. al. (2012) 

Erbjuda bättre tjänster Pettersson och Hedberg (2013) 

Personlig utveckling Benzing och Chu (2009) 

 

En nackdel med många av dessa ovannämnda studier är att de är väldigt specifika, där 

de studerar en avgränsad målgrupp i ett visst land. Trots detta ser vi en tydlig 

upprepning av flera motivationsfaktorer, där många av dessa faktorer kommit fram i 

flera studier. Eftersom många av dessa faktorer tagits fram av fler än en studie vill vi 

påstå att de är mer universella motivationsfaktorer som även kan påverka entreprenörer i 

Umeå. Detta styrks av att det finns ett antal av dessa motivationsfaktorer som är snarlika 

och kan kopplas samman.  
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Både Benzing et. al. (2005, s. 21) och Benzing och Chu (2009, s. 73) konstaterade att 

entreprenörer motiveras av att öka sin egen inkomst. Detta kan även kopplas till att 

Liargovas och Skandalis (2012, s. 637-638) drog slutsatsen att familjens 

överlevnadsbehov är en motivationsfaktor. Vi gör denna koppling eftersom ökad 

inkomst kan tänkas vara ett överlevnadsbehov. Detta är även likt slutsatsen Delmar och 

Wiklund (2008, s. 449-450) konstaterade, att tillväxtmotivation leder till ökad tillväxt 

för företaget. Eftersom ökad tillväxt kan tänkas innebära ökad inkomst kan vi påstå att 

ökad inkomst är en ledande motivationsfaktor som vi bör jämföra stöd från en inkubator 

mot. 

 

Det finns även en del mer interna, psykologiska motivationsfaktorer som entreprenörer 

motiveras av. Benzing och Chu (2009, s. 73) kom fram till att entreprenörer drivs av 

personlig utveckling. Detta är likt slutsatsen att entreprenörer gillar utmaningar, vilket 

både studierna av Tajeddini och Mueller (2008, s. 18) och Alam et. al. (2012, s. 290-

291) konstaterade. Personlig utveckling och utmaningar är alltså viktiga 

motivationsfaktorer som vi kommer använda för att jämföra med den inflytande på 

motivationen inkubatorers stöd har. 

 

Både Benzing et. al. (2005, s. 21) och Alam et. al. (2012, s. 290-291) har dragit 

slutsatsen att entreprenörer motiveras av att vara sin egen chef. Alam et. al. har även 

konstaterat att entreprenörer drivs av frihet och flexibilitet på arbetsplatsen (2012, s. 

290-291). Dessa motivationsfaktorer kopplar vi samman eftersom att vara sin egen chef 

ger frihet och flexibiliteten att kunna göra det den vill på sin arbetsplats. 

 

Ytterligare interna faktorer som påverkar en entreprenörs motivation är att entreprenörer 

känner ett behov av att prestera (Langan-Fox & Roth, 1995, s. 216; Tajeddini & 

Mueller, 2008, s. 18). Prestationsbehov är alltså en psykologisk personlighetsfaktor som 

motiverar entreprenörer. 

 

Övriga externa faktorer såsom att förbättra samhället (Alcantara & Kshetri, 2014, s. 

638) eller att erbjuda en produkt eller tjänst som hjälper individer mer än de befintliga 

(Pettersson & Hedberg, 2013, s. 352) har även visats vara viktiga motivationsfaktorer 

för entreprenörer. Vi ska använda dessa som en jämförelse för att avgöra till vilken 

utsträckning stöd från en inkubator motiverar entreprenörer. 

3.4 Sammanfattning 

Vi vill alltså undersöka gapet gällande hur stöd från en inkubator påverkar 

entreprenörens motivation. Den problemformulering vi tidigare kommit fram till är: 

 

“Hur påverkar stöd från en inkubator entreprenörers motivation till att driva eget 

företag?” 

 

För att undersöka detta har vi tagit fram forskningen och teorierna som presenterats 

ovan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att entreprenörer har en central roll i 

samhället för att skapa fler jobb och föra utvecklingen framåt. Särskilt avgörande för 

entreprenören är de tidiga faserna i FFL för ett framgångsrikt företag. De vanligaste 

problemen för företag i dessa faser är begränsade resurser och erfarenhet. 
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Entreprenörer har olika karaktärsdrag vilka kan påverka deras motivation. De motiveras 

bland annat av: att vara sin egen chef, ökad inkomst och personlig utveckling. En 

entreprenörs motivation kan i sin tur påverka företagets framgång. 

 

Vi har även tagit fram forskningen kring det teoretiska begreppet motivation och dennes 

innebörd. De framtagna studier visar flera motivationsfaktorer som påverkar 

entreprenörer. Dessa studier sträcker sig över flera länder och kulturer, vilket betonar 

hur motivation är ett kulturellt betingat fenomen. Märkvärdigt är att det finns många av 

dessa motivationsfaktorer som påverkar entreprenörer över flera olika länder och 

kulturer, vilket implicerar att de även kan påverka entreprenörer i Umeå.  
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel kommer vi börja med att diskutera hur vi valt ut våra respondenter och 

hur vi gått tillväga med att få access till dessa. Därefter argumenterar vi för hur vi 

strukturerat intervjuerna och vilka frågor vi ställt. Efter det diskuterar vi bortfall, våra 

analysmetoder, vilka etiska principer vi beaktat. Vi avslutar med att tydliggöra 

sanningskriterier med studien. 

4.1 Urval och Access 

4.1.1 Urval 

Viktigt att göra före konstruktionen av en intervju är att identifiera syftet med 

undersökningen för att fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska användas 

för att uppnå syftet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147). Ju mer vi vet om vad vi vill titta 

närmare på innan vi påbörjar urvalsprocessen, desto större är sannolikheten att vårt 

urval ger en utfylld och rättvisande data (Malterud, 2009, s. 63). Enligt Holme och 

Solvang (1997, s. 101) kan fel personer i urvalet leda till att hela undersökningen blir 

värdelös. Vårt syfte med studien är att undersöka hur entreprenörers motivation 

påverkas av stöd från inkubator i tidigt stadium. Eftersom vi har ett abduktivt 

angreppssätt grundades vårt urval från teorier utifrån syftet vilket gav oss en tydlig bild 

av urvalets utformning. 

 

Vid en kvalitativ studie bör forskaren vara särskilt observant på urvalets karaktär och 

överförbarheten av kunskapen (Malterud, 2009, s. 56). Fokus ligger mer på att välja ett 

urval rik på information än att det är representativt (Langemar, 2008, s. 54; Malterud, 

2009, s. 56). Som forskare bör vi välja ett urval så att vi inte förlorar någon väsentlig 

information jämfört med om vi valt hela populationen (Winter, 1992, s. 35). Enligt 

Ryen (2004, s. 71) berör urvalet inte enbart vilka respondenter som deltar i 

undersökningen, utan även vilka miljöer dessa ska forskas inom. Ett slumpmässigt urval 

är inte nödvändigt och rekommenderas inte vid en kvalitativ studie, det kan snarare hota 

kunskapens giltighet (Langemar, 2008, s. 54; Malterud, 2009, s. 56). Eftersom vi utfört 

en kvalitativ studie har vi inte slumpmässigt valt urval, utan valt utefter respondenternas 

karaktär och vilken arbetsmiljö de befann sig i, samt försökt hittat ett representativt 

urval för hela populationen. Detta för att se till att få ett strategiskt urval som passar vårt 

syfte. 

 

Vi har använt ett strategiskt urval, vilket innebär att välja ett material som bäst utgör 

underlag för tolkningar och fynd som lär oss någonting nytt om det vi undrar över 

(Malterud, 2009, s. 56-57). För att välja ett strategiskt urval är målsättningen att 

materialet ska kunna belysa problemformuleringen som tagits upp (Malterud, 2009, s. 

56). I ett strategiskt urval antar inte forskaren att någon enskild faktor såsom kön eller 

ålder är relevant (Langemar, 2008, s. 59-60). Denna urvalsmetod är förknippad med en 

cirkulär forskningsprocess där forskarna vandrar mellan teori och empiri (Langemar, 

2008, s. 60), vilket passade väl in med vårt abduktiva angreppssätt. 

 

En konsekvens med ett strategiskt urval är risken för urvalbias, vilket uppstår om 

material hämtas endast från likasinnade och ger data som inte utmanar förståelsen 

(Malterud, 2009, s. 64). Urvalbias kan reduceras genom att, i god tid före 
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urvalsprocessen, få upp ögonen för förhållanden i vår förförståelse som annars skulle 

kunna bidra till snävare kunskapsutveckling (Malterud, 2009, s. 64). Vi har försökt 

reducera urvalbias genom att välja ut personer med olika karaktärer och erfarenheter. En 

annan nackdel med ett strategiskt urval är att vi kan ha missat data eftersom vårt urval 

inte nödvändigtvis är representativt av befolkningen, vilket gör det svårt att generalisera 

resultaten (Langemar, 2008, s. 60). Vi anser att denna nackdel inte påverkat oss 

eftersom vårt syfte inte är att generalisera resultaten. 

 

För att minska urvalsbias ytterligare har vi intervjuat både entreprenörer och personal på 

inkubatorer. Personalen är i form av en affärscoach, vilket vi definierar som en slags 

mentor för entreprenörer som stöttar med rådgivning och feedback. Genom att 

undersöka ett område ifrån olika perspektiv kan det bredda kunskapen jämfört med att 

utforska området från ett perspektiv (Malterud, 2009, s. 189). Genom att från olika 

vinklar skaffa flera slags observationer av de fenomen som ska studeras ökas 

möjligheterna att få en mer exakt eller mångfasetterad beskrivning (Malterud, 2009, s. 

189). 

 

Vårt strategiska urval har bestått av entreprenörer och affärscoacher från Umeås tre 

främsta inkubatorer. De respondenter vi undersökte befann sig i dagsläget på dessa 

inkubatorer, vilket betyder att vi inte intervjuade någon entreprenör som fått hjälp av en 

inkubator för flera år sedan. Detta för att få en aktuell uppfattning från entreprenörens 

perspektiv om hur denne upplever vistelsen och stödet från inkubatorn. De tre olika 

inkubatorerna vi undersökt är Uminova Innovation, Uminova eXpression och BIC 

Factory. 

 

Uminova Innovation inriktar sig på framåtsträvande människor från akademin och 

näringslivet i Umeå och Västerbotten (Uminova Innovation, u.å.a). Denna inkubator 

grundades 2003 (Uminova Innovation, u.å.a). Det finns 31 företag på Uminova 

Innovation i dagsläget (Uminova Innovation, u.å.b). 

 

Uminova eXpression håller till på Sliperiet vid Designhögskolan och är en relativt 

nyöppnad inkubator med inriktning mot kulturella, konstnärliga och kreativa näringar i 

tidiga skeden (Uminova eXpression, u.å.a). Än så länge sitter tre företag på plats på 

Uminova eXpression (Uminova eXpression, u.å.b). 

 

BIC Factory är en företagsinkubator som syftar till att upptäcka och stödja unga, 

lovande entreprenörer med målet att utveckla framgångsrika företag (BIC Factory, 

2015b). BIC Factory startade år 1998 och totalt har 82 företag passerat sedan dess (BIC 

Factory, 2015b). Idag sitter tolv företag på inkubatorn (BIC Factory, 2015c). 

 

Vi valde att utföra detta på tre inkubatorer eftersom inkubatorer arbetar på olika sätt, 

vilket kan innebära att de erbjuder olika stöd samt att de kan vara inriktade på en 

specifik bransch. Till exempel är Uminova eXpression mer inriktade på kulturella, 

konstnärliga och kreativa branscher (Uminova eXpression, u.å.a). Genom att ha 

undersökt dessa olika inkubatorer har vi fått ett bredare perspektiv. Anledningen till att 

vi intervjuat både entreprenörer och affärscoacher på varje inkubator var att få bådas 

synvinkel kring entreprenörens motivation och inkubatorns roll. Detta eftersom endast 

entreprenören själv kan berätta hur dennes motivation påverkats av inkubatorn, medan 

affärscoacherna har erfarenhet av flera olika entreprenörer och hur inkubatorns stöd 

påverkat dem. 
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Vi påbörjade analysen av datat i samband med att vi utförde intervjuerna eftersom vår 

kunskap utvecklades medan vi utförde intervjuerna. Om analysarbetet påbörjas så snart 

data från de första enheterna är klar ökar sannolikheten att komma fram till ett optimalt 

urval av rimlig omfattning (Malterud, 2009, s. 63). Eftersom vi gjorde analysarbetet 

parallellt med datainsamlingen möjliggjorde det för oss att se när vi samlat in tillräckligt 

med material för att belysa problemställningen och när ny data inte bidrar med någon ny 

kunskap (Malterud, 2009, s. 64). Detta hjälpte oss få fram rätt antal respondenter för att 

bäst undersöka vårt problemområde. När vi märkte att ny data inte bidrog med ny 

kunskap avslutade vi datainsamlingen. 

4.1.2 Access 

Vi har personligen besökt varje inkubator för att presentera oss själva och vårt arbete. 

Därefter bokade vi in intervjuer med både affärscoacher och entreprenörer. Vi besökte 

dessa personligen för att ge ett gott intryck och skapa ett intresse för uppsatsen. Att vi 

redan träffat respondenterna gjorde att de enklare kunde öppna upp sig och skapa ett 

samtal under intervjuerna. Genom att träffa respondenterna på förhand kunde vi göra en 

enklare bedömning gällande om entreprenörerna var “entreprenörer” enligt vår 

definition. Personerna vi inte ansåg uppfylla våra kriterier för att kallas entreprenör 

valdes bort från urvalet. Denna bedömning gjordes genom att be personen förklara sin 

affärsidé för att vi därefter skulle avgöra om den skapar innovation eller 

affärsmöjligheter som kan leda till ekonomisk tillväxt. Vi bad respondenterna förklara 

sina affärsidéer så detaljrikt de kunde och även ge lite kort bakgrund till den för att få en 

mer verklig bild av hur entreprenöriell idén var. Detta för att undvika att enbart få deras 

självpresentation av affärsidén. Då vi träffade respondenterna informerade vi kortfattat 

vad intervjun skulle handla om men gav aldrig några ledtrådar i förväg om vilka frågor 

vi skulle ställa. Detta för att undvika risken att respondenterna förbereder svar som får 

sig själva att framstå positivt, istället för att ge det verkliga svaret på frågan som ställts. 

Vi fick god respons från alla deltagande, där samtliga öppnade upp sig och kände sig 

bekväma. En del av respondenterna betraktar vi numera som vänner. Efter intervjuerna 

var det en av affärscoacherna och flera entreprenörer som ville ta del av studiens 

resultat. 

 

Ytterligare en fördel med att vi gick dit personligen är att det blev enkelt att få tag i 

tillräckligt många respondenter som var intresserade av att delta. Sammanlagt har vi 

intervjuat tio respondenter, varav sju entreprenörer och tre affärscoacher. Vi har 

intervjuat tre entreprenörer och en affärscoach från Uminova Innovation, två 

entreprenörer och en affärscoach på Uminova eXpression, och två entreprenörer och en 

affärscoach på BIC Factory. 

4.2 Intervjukonstruktion och intervjufrågor 

4.2.1 Intervjukonstruktion 

Med en kvalitativ forskningsintervju är strävan att genom undersökningspersonens 

synvinkel utveckla mening från deras erfarenheter och avslöja deras upplevda värld 

(Holme & Solvang, 1997, s. 105; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). För att uppmuntra 

intervjupersonen att ge synpunkter på sitt liv och sin värld bör intervjun iscensättas 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). Med det menas att respondenten vill lära känna 
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intervjuaren för att känna sig så bekväm som möjligt att öppna upp sig till en främling 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). För att få intervjupersonen att känna sig bekväm 

bör intervjuaren inleda med att garantera fullständig anonymitet och sedan vara en 

uppmärksam lyssnare genom att visa intresse och respekt för vad som sägs (Kvale, 

2007, s. 55; Winter, 1992, s. 42). För att öka kvaliteten i svaren bör forskaren få 

intervjupersonen motiverad till att svara så ärligt och uppriktigt som möjligt (Ejlertsson, 

2014, s. 39). För att motivera intervjupersonen bör denne känna ett intresse för 

undersökningen och dess syfte samt en egen vilja att bidra till resultatet (Ejlertsson, 

2014, s. 39). 

 

Vi försökte få intervjupersonerna att bli så bekväma som möjligt för att de skulle öppna 

upp sig och dela med sig av utförlig information. Vi anser att samtliga respondenter gav 

oss tillräckligt utförliga svar som var till användning för vår undersökning. För att få 

våra respondenter att känna sig motiverade att svara uppriktigt och ärligt presenterade vi 

undersökningen och förklarade hur deras insats spelar en viktig roll. Utöver detta visade 

vi ett intresse för deras svar, vilket även kan ha ökat deras intresse att bidra till vår 

undersökning. Vi känner att vi lyckades få respondenternas intresse eftersom så många 

av dem bad oss återkomma med studiens resultat. 

 

En intervjuare bör även formulera sina frågor på ett så tydligt och enkelt sätt som 

möjligt (Kvale, 2007, s. 55; Winter, 1992, s. 42). Enligt Holme och Solvang (1997, s. 

100-101) ska de synpunkter som kommer fram i en kvalitativ intervju vara 

respondentens egna uppfattningar, med minsta möjliga styrning av forskarna. Vi tog 

hänsyn till detta genom att använda ett enklare ordval i frågeformuleringen och hade 

under intervjuerna så lite inflytande som möjligt på respondenternas svar. 

 

Hur strukturerad intervjun bör vara beror på forskningsfrågan (Ryen, 2004, s. 44). 

Utifrån vårt syfte och problemformulering valde vi att inte ha en helt strukturerad 

intervju, utan lämnade utrymme för flexibilitet. Detta är en forskningsfråga där vi 

behövde diskutera vissa teman med respondenterna men ville lämna utrymme för fria 

svar och inte känna oss begränsade av en strikt intervjuguide. Av den anledningen 

använde vi en semistrukturerad intervjuform. För mycket struktur riskerar att forskaren 

“blir blind” och enbart söker sig svar på frågan, medan för lite struktur kan innebära att 

viktiga fenomen inte fångas upp (Ryen, 2004, s. 44). Vårt syfte är att fånga 

intervjupersonens åsikter kring motivation och inkubatorer, vilket hade kunnat 

motverkas av en alltför utvecklad struktur på intervjun. I en ostrukturerad intervju 

ställer forskaren enbart några enstaka frågor i den ordning hen vill och sedan låter 

respondenten svara fritt (Bryman, 2011, s. 415; Winter, 1992, s.41). En 

semistrukturerad intervju är när forskaren har listat de specifika teman som skall 

beröras, men är inte begränsad av att hålla dessa i ordning (Bryman, 2011, s. 415; 

Kvale, 2007, s. 51). 

 

En intervju ska kännas som ett vanligt samtal (Holme & Solvang, 1997, s. 108; Ryen, 

2004, s. 47). Vi inledde med frågor inom ett vardagligt tema, sedan fortsatte vi med 

några okontroversiella frågor innan huvudämnet berördes. Detta för att få respondenten 

att känna sig bekväm och öppna upp sig då intervjun känns som ett vanligt samtal. Det 

centrala i en intervju är att låta respondenten tala hur den vill och forskaren bör således 

hålla en låg profil (Ryen, 2004, s. 49). Genom ett narrativt angreppssätt kan intervjun 

systematiskt upplevas som historieberättande vilket möjliggör för respondenten att 

återge spontana historier (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 339). Vi har hållit oss spontana 
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och varit uppmärksamma på intervjupersonens svar för att hålla intervjun så likt ett 

vanligt samtal som möjligt. 

 

Innan första intervjun genomförde vi en testintervju. I denna testintervju intervjuade vi 

varandra där en av oss författare tog rollen som intervjuare och den andra som 

respondent. Detta för att se till att intervjufrågorna flöt som ett vanligt samtal. En fördel 

med detta var att den som intervjuade kunde träna in intervjuteknik. Genom detta 

skapade vi även en uppfattning om hur lång tid en intervju tog. En nackdel med att 

intervjua varandra var att den som spelade respondent visste vilka frågor som skulle 

ställas och vi kunde således inte avgöra om intervjufrågorna var förståeligt formulerade. 

Anledningen till att vi intervjuade varandra var att den som tog rollen som respondent 

kunde ge både kortare och mer utförliga svar för att intervjuaren skulle öva på att ställa 

rätt frågor som passar de olika situationerna. Att vi intervjuade varandra innebar även 

att vi kunde göra testintervjuarna upprepade gånger tills intervjutekniken var optimal. 

 

Efter vi genomgått några testintervjuer med varandra och ansåg att intervjutekniken var 

optimal genomförde vi en pilotintervju med någon utomstående. Detta för att säkerställa 

att frågorna var välformulerade och lätta att förstå. Vi valde en representativ respondent 

för vår pilotstudie och valde därför att intervjua en entreprenör på en inkubator. Genom 

att göra det gav vi oss själva möjligheten att inkludera denna intervju i vår studie om vi 

ansåg att intervjufrågorna inte behövde förändras så mycket. Om vi inte skulle fått 

tillräckligt med information, utan tvingades göra justeringar i våra intervjufrågor, hade 

denna pilotstudie inte inkluderats i studien. Vi ansåg att intervjufrågorna inte behövde 

ändras, vilket innebar att vi kunnat använda responsen från pilotstudien i vår 

undersökning. 

4.2.2 Intervjufrågor 

Vi har baserat intervjufrågorna på forskningen och utvecklat två intervjuguider, en 

användes för entreprenörerna, medan den andra användes för affärscoacherna. Vi har 

sammanställt alla frågor, vilka teorier de berör samt motivering till varför vi har valt 

dessa frågor i tabell 5 och 6. Intervjuguiden i sin helhet finns i bilaga I. Eftersom vi 

utfört semistrukturerade intervjuer användes dessa frågor enbart som en vägledning och 

vi var inte strikt bundna till dem. 

 

När vi ansåg att respondenten gav oss outförligt svar använde vi oss av sonderande 

frågor som enligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 177) används för att få en mer 

detaljerad beskrivning och exempelvis utformas “kan du säga något mer om det?”. Vi 

har även använt en del preciserande frågor, särskilt för frågorna rörande entreprenören 

själv. Enligt Bryman (2011, s. 423) är en preciserande fråga en fråga som exempelvis 

“vad gjorde du då?” efter att respondenten berättat om en händelse. Detta hjälpte oss få 

ut mer information av det respondenten diskuterade. 

 

Då vi ställde frågor rörande entreprenörernas egenskaper och motivation bad vi alltid 

respondenterna sätta sina svar i kontext och utveckla sina svar med verkliga exempel. 

Vårt syfte med denna studie är att få en förståelse för respondenternas känslor, vilket 

innebär att ett “ja/nej” svar inte är tillräckligt omfattande. Genom att få respondenterna 

att verkligen förklara och utveckla hur de menar då de exempelvis påstår sig vara 

kreativ eller motiverad av personlig utveckling kunde vi kritiskt granska hur de 

verkligen känner. Genom fysiska intervjuer med respondenterna kunde vi även fånga 
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upp kroppsspråk, vilket gör det ännu tydligare att tolka deras känslor. Exempelvis när 

en entreprenör höjde rösten och lät gladare när denne pratade om vad som motiverar 

personen mest, tolkade vi detta som att det var ett verkligt motiv och inte enbart något 

respondenten sa för att det skulle låta bra. Vi anser att genom att få respondenterna att 

diskutera varje svar genom att sätta in det i verkliga kontext samt att beakta kroppsspråk 

och tonlägen, har minskat risken att respondenterna gett oss en självpresentation.  

 

En bra intervjufråga bör bidra med tematisk och dynamisk dimension, där tematisk tar 

hänsyn till kunskapsproduktionen och dynamisk syftar till att skapa en god 

intervjuinteraktion (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172-173). Vi formulerade våra frågor 

så de gav oss utförlig information samtidigt som de skapade interaktion mellan oss och 

respondenten. Enligt Bryman (2011, s. 419) ska en frågeställning inte vara så specifikt 

formulerad att den hindrar att alternativa idéer eller synsätt kan uppstå. Av den 

anledningen lämnade vi våra frågor så öppna som möjligt. 

 

Strax innan intervjun startade informerade vi respondenten om syftet med studien, att 

den är anonym samt att vi spelar in samtalet. Intervjun är uppdelad i tre teman; 

entreprenöriella egenskaper, motivationsfaktorer och inkubatorsupport. Vi inledde med 

några bakgrundsfrågor för att göra respondenten bekväm och skapa ett samtal. I vår 

första fråga bad vi respondenterna berätta om sina affärsidéer för att vi skulle kunna 

avgöra om de är att betraktas som entreprenörer. Efter det ställde vi frågan gällande hur 

entreprenörens motivation har påverkats av stöd från inkubatorn. Detta för att tidigt i 

intervjun ställa en specifik fråga som är formulerad lik vår forskningsfråga. Därefter 

berördes första temat, där vi ville skapa en förståelse för personens entreprenöriella 

egenskaper. Efter det har vi försökt få en uppfattning om respondentens 

motivationsfaktorer till att starta och driva eget företag. Vi har gjort detta genom att 

ställa öppna frågor rörande motivation och därefter ställt specifika frågor gällande de 

mest framträdande motivationsfaktorerna i den befintliga forskningen: ökad inkomst, 

personlig utveckling samt att vara sin egen chef. 

 

Därefter ställde vi frågor angående inkubatorer och vilket stöd de har bidragit med 

genom att även här ställa först öppna frågor. Sedan har vi utgått från de främsta 

faktorerna som tidigare forskning kommit fram till angående inkubatorsupport: 

affärscoach, rådgivning, planering, kontorsyta, intern-externt nätverk, finansiering, 

entreprenöriell miljö samt snabbar på den entreprenöriella processen. Avslutningsvis 

ställde vi frågan igen som var formulerad lik vår forskningsfråga rörande hur 

entreprenörens motivation har påverkats av stöd från inkubator. Detta för att se om 

svaret på frågan förändrades under intervjuns gång och för att få respondenterna att 

utveckla sitt svar. Se bilaga I för hela intervjuguiden. Intervjufrågor rörande 

inkubatorsupport och motivation kan du se i nedanstående tabell. 

 

Tabell 5: Intervjuguide entreprenörer 

Intervjufrågor Följdfrågor Författare/motivering 

Hur mår du idag?  Skapa bekvämlighet. 

Kan du berätta något om 

det företaget du driver? 

 Göra respondenten pratsam. 

Vad har du för 

utbildning/tidigare yrken? 

 Skapa ett samtal och få 

respondenten att öppna upp 

sig ytterligare. 

Hur och när uppkom Har du haft andra affärsidéer Se hur långt personen hann 
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affärsidén? tidigare? Hur gick det med 

dem? 

komma i den entreprenöriella 

processen innan de fick stöd 

från en inkubator. 

Har du sålt till din första 

kund? 

Hur lång tid tog det mellan att 

du kom på affärsidén tills att 

du sålde till din första kund? 

Leach och Melicher (2012) 

Upplever du att stödet du 

fått från [INKUBATORN] 

påverkat din vilja att driva 

företaget? 

På vilket sätt? Få veta hur stödet från 

inkubatorn påverkat deras 

motivation. 

Vad är dina 

entreprenöriella 

erfarenheter? 

Har du startat eller ägt ett 

annat företag tidigare? 

Johnson och Sohl (2012) 

När startade du ditt 

företag/ när kommer du 

att starta företag?  

 Se hur långt personen 

kommit i den entreprenöriella 

processen. 

Skulle du beskriva dig 

själv som en entreprenör? 

På vilket sätt? Carland et. al. (1984) 

Skulle du beskriva dig 

själv som självständig? 

Varför? Carland et. al. (1984) 

Skulle du beskriva dig 

själv som en kreativ 

person? 

Varför? Estay (2013) 

Hur ser du på 

utmaningar? 

Kan du beskriva en situation 

där du ställdes inför en 

utmaning och hur du 

hanterade den? 

Alam et. al. (2012); 

Tajeddini och Mueller (2008) 

Har du några andra 

entreprenöriella 

egenskaper? 

- Kontroll? 

- Behov av att 

prestera? 

- Risktagande? 

Carland et. al. (1984); 

Cromie och Johns (1983); 

Estay et. al. (2013) 

Vad motiverar dig att 

driva eget företag? 

Varför motiveras du av detta? Få veta vad som motiverar 

entreprenörerna. 

Vilken motivationsfaktor 

motiverar dig mest? 

Varför? Få veta vilken 

motivationsfaktor som är 

mest framträdande för 

entreprenören. 

Enligt tidigare forskning 

är en vanlig 

motivationsfaktor hos 

entreprenörer att få en 

ökad inkomst. Hur väl 

stämmer detta in på dig? 

 Benzing et. al. (2005); 

Benzing och Chu (2009); 

Liargovas och Skandalis 

(2012) 

En annan vanlig 

motivationsfaktor är 

personlig utveckling. Hur 

väl stämmer detta in på 

dig? 

Kan du ge något exempel på 

hur du har utvecklats? 

Alam et. al. (2012); Benzing 

och Chu (2009); Tajeddini 

och Mueller (2008); 

Ytterligare en vanlig 

motivationsfaktor är att få 

vara sin egen chef. Hur väl 

stämmer detta in på dig? 

 Alam et. al. (2012); Benzing 

et. al. (2005) 

Är det någonting annat 

som motiverar dig? 

- Tillväxt? 

- Erbjuda bättre 
Alcantara och Kshetri 

(2014); Delmar och 
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tjänster? 

- Förbättra samhället? 

- Behov av prestation? 

Wiklund (2008); Langan-

Fox och Roth (1995); 

Pettersson och Hedberg 

(2013); Tajeddini och 

Mueller (2008) 

Vad är din vision med 

företaget? 

Vad är nästa kortsiktiga mål? Få veta deras slutgiltiga mål. 

Hur många anställda har 

ni idag? 

Har du några planer på att 

anställa någon? 

Få veta om företaget är på 

väg att utvecklas inom kort. 

När tog du hjälp av en 

inkubator och varför? 

 Få veta var i den 

entreprenöriella processen 

respondenten befann sig. 

Varför tog du hjälp av just 

[INKUBATOR]? 

 För att se varför dom tog 

hjälp och om något stöd var 

särskilt viktig när de 

övervägde inkubatorer. 

Vad har du fått hjälp med 

från [INKUBATORN]? 
- Professionell 

rådgivning? 

- Planering? 

- Kontorslokal? 

- Administration och 

logistik? 

- Entreprenöriellt 

nätverk? 

- Externt nätverk? 

- Entreprinöriell 

miljö? 
 

Bergek och Norrman (2008); 

Cabral (2004); Fry (1987); 

Thillairajan och Jain (2013) 

Hur värdefull skulle du 

påstå att stödet varit? 

 Få respondentens åsikt om 

vilken betydelse 

inkubatorsupport haft. 

Har du fått hjälp med 

finansiering? 

 Cabral (2004); Thillairajan 

och Jain (2013) 

Upplevde du att din 

motivation påverkades av 

stöd från inkubatorn om 

du tänker tillbaka från där 

det började tills idag? 

Kan du ge något konkret 

exempel? 

Få veta hur stödet från 

inkubatorn påverkat 

entreprenörens motivation 

och hur den förändrats. 

Tycker du att den hjälp du 

fått från [INKUBATORN] 

underlättat processen att 

starta och/eller driva ditt 

företag? 

 Bergek och Norrman (2008); 

Thillairajan och Jain (2013) 

Tror du att du hade drivit 

det här företaget idag utan 

hjälp från inkubatorn? 

Om ja: Tror du det hade gått 

bättre/sämre/lika bra som i 

dagsläget? 

Om nej: Varför inte? 

Bergek och Norrman (2008); 

Cabral (2004); Fry (1987); 

Lundqvist (2014); 

Thillairajan och Jain (2013) 

 

 

Tabell 6: Intervjuguide affärscoacher 

Intervjufrågor Följdfrågor Författare/Motivering 
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Hur mår du idag?  Skapa bekvämlighet. 

Vad har du för possition 

här på 

[INKUBATORN] 

 Göra respondenten 

pratsam. 

Varför valde du att 

jobba på en inkubator? 

Hur länge har du jobbat 

här? 

Skapa ett samtal. 

Vad har du för 

utbildning/tidigare 

erfarenheter? 

 Få respondenten att öppna 

upp sig ytterligare. 

Upplever du att 

entreprenörers vilja att 

driva företag påverkas 

av stöd från 

[INKUBATORN]? 

På vilket sätt? Få veta hur stödet från 

inkubatorn påverkat 

entreprenörers motivation. 

Har du några 

entreprenöriella 

erfarenheter? 

Driver du eller har du 

drivit eget företag? 

Estay (2013); Johnson och 

Sohl (2012) 

Vad söker ni för 

egenskaper hos de 

entreprenörer som 

söker hit? 

Har ni specifika krav för 

att komma in på 

[INKUBATORN]? 

Carland et. al. (1984) 

Har entreprenörerna 

några andra 

entreprenöriella 

egenskaper? 

- Kontroll? 

- Behov av att 

prestera? 

- Risktagare? 

Carland et al. (1984); 

Cromie och Johns (1983); 

Estay et. al. (2013) 

Vad upplever du 

motiverar 

entreprenörer att driva 

eget företag? 

Varför tror du detta? Få veta vad som motiverar 

entreprenörer. 

Vilken 

motivationsfaktor 

upplever du motiverar 

entreprenörer mest? 

Varför? Få veta vilken 

motivationsfaktor som är 

mest framträdande för 

entreprenörer. 

Enligt tidigare forskning 

är en vanlig 

motivationsfaktor hos 

entreprenörer att få en 

ökad inkomst. Hur väl 

tror du att det stämmer 

in på entreprenörerna 

på [INKUBATORN]? 

 Benzing et. al. (2005); 

Benzing och Chu (2009); 

Liargovas och Skandalis 

(2012) 

En annan vanlig 

motivationsfaktor är 

personlig utveckling. 

Hur väl tror du att detta 

stämmer in på 

entreprenörerna här? 

 Alam et. al. (2012); 

Benzing och Chu (2009); 

Tajeddini och Mueller 

(2008) 

Ytterligare en vanlig 

motivationsfaktor är att 

 Alam et. al. (2012); 

Benzing et. al. (2005) 
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få vara sin egen chef. 

Hur väl tror du detta 

stämmer in på 

entreprenörer? 

Finns det några andra 

motiv du upplever som 

viktiga för 

entreprenörer 

- Tillväxt? 

- Erbjuda bättre 

tjänster? 

- Förbättra 

samhället? 

- Behov av 

prestation? 

Alcantara och Kshetri 

(2014); Delmar och 

Wiklund (2008); Langan-

Fox och Roth (1995); 

Pettersson och Hedberg 

(2013); Tajeddini och 

Mueller (2008) 

Hjälper ni 

entreprenörer att sätta 

upp mål för att deras 

företag ska växa? 

 För att se om inkubatorerna 

hjälper entreprenörerna att 

växa. 

Vilken hjälp erbjuder ni 

till entreprenörer? 

Varför stöttar ni med just 

detta? 

- Professionell 

rådgivning? 

- Planering? 

- Kontorslokal? 

- Administration och 

logistik? 

- Entreprenöriellt 

nätverk? 

- Externt nätverk? 

- Entreprenöriell 

miljö? 

 

Bergek och Norrman 

(2008); Cabral (2004); Fry 

(1987); Thillairajan och 

Jain (2013) 

Hur värdefull skulle du 

påstå att stödet varit för 

entreprenörer? 

 Få respondentens åsikt om 

vilken betydelse 

inkubatorsupport haft. 

Erbjuder ni finansiering 

till företag? 

 Cabral (2004); Thillairajan 

och Jain (2013) 

Hur stor andel som fått 

hjälp har sedan lyckas 

med att starta företag? 

Hur många av dem blev 

framgångsrika? 

Cabral (2004); Fry (1987); 

Lundqvist (2014); 

Thillairajan och Jain 

(2013) 

Har du upplevt att 

entreprenörers 

motivation har 

påverkats av stöd från 

[INKUBATOR], från 

det att entreprenörerna 

kommer hit första 

gången tills det lämnar? 

På vilket sätt? 

 

Kan du ge någon exempel 

på en entreprenör där du 

sett att motivationen 

påverkats? 

För att få reda på hur 

entreprenörens motivation 

påverkats av stöd från 

inkubatorn 

Har det visat sig att ert 

stöd har underlättat för 

 Bergek och Norrman 

(2008); Cabral (2004); Fry 
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entreprenörer att driva 

sina företag? 

(1987); Lundqvist (2014); 

Thillairajan och Jain 

(2013) 

Tror du att inkubatorer 

bidrar till att fler 

företag startas? 

 Bergek och Norrman 

(2008); Cabral (2004); Fry 

(1987); Lundqvist (2014); 

Thillairajan och Jain 

(2013) 

 

4.3 Bortfall 

Winter (1992, s. 35) hävdar att man får ett bortfall om man inte får all data från samtliga 

personer som ingår i urvalet. Vi fick in all information från samtliga respondenter 

eftersom alla intervjuer slutfördes. Enligt McKnight et. al. (2007, s. 77) är bortfall i 

intervjuer när respondenter inte kommer på intervjun eller är negativt påverkade av 

omgivningen. I vårt fall kom alla respondenter på sina intervjuer vid de tider som först 

beslutades. Vi upplevde inte att någon av respondenterna blev påverkad av 

omgivningen, då alla pratade fritt och ostört. Vi informerade respondenterna då vi 

bokade intervjutiden om vad som skulle undersökas och hur lång tid detta skulle ta, då 

detta kan hjälpa till att minska bortfall (McKnight et. al., 2007, s. 77). Detta hjälpte en 

av respondenterna då denne önskade ta paus mitt i, för att ta en kaffe och en Toblerone. 

 

Då vi först träffade entreprenörerna innan intervjuerna frågade vi dem om deras företag 

eller affärsidé. Detta för att kunna avgöra om vi anser att de passar in som entreprenörer 

enligt vår definition. Vi ville säkerställa att affärsidéerna var innovativa och kunde leda 

till ekonomisk tillväxt innan vi påbörjade intervjun för att se till att det var entreprenörer 

vi undersökte. Vi tittade även på företagens hemsidor då dessa fanns för att få en extra 

inblick i hur entreprenöriell affärsidén var. 

 

Detta ledde till att vi fick avboka en intervju. Vi träffade en individ på en inkubator och 

pratade igenom dennes affärsidé, men dessvärre ansåg vi inte den som entreprenöriell i 

den mening som används i denna studie. Affärsidén ansåg vi som inte tillräckligt 

innovativ och skapade ingenting nytt. Det finns i dagsläget många företag som har 

samma affärsidé, vilket innebär att vi inte betraktar idén som nytänkande. Detta innebär 

att vi inte ansåg ägaren som en entreprenör och valde att inte inkludera honom i vår 

studie. 

 

McKnight et. al. (2007, s. 78) hävdar att det även kan uppstå bortfall om respondenterna 

känner sig obekväma under intervjun och således inte delar med sig av all information. 

Vi försökte göra respondenterna så bekväma som möjligt för att motverka detta och få 

ut så mycket som det gick. Vi försökte även låta dem ta mycket plats under intervjuerna 

genom att låta respondenterna svara fritt utan att avbryta. 

 

Vi spelade in alla intervjuer och allt inspelat material gick att använda. Hade något av 

materialet inte gått att använda, till exempel på grund av dåligt ljud, hade detta räknats 

som ett bortfall eftersom vi inte hade kunnat använda datat (Winter, 1992, s. 35). För att 

stärka att detta inte skulle inträffa lät vi spela in på två mobiltelefoner och skulle den 

ena inspelningen inte fått med fullständigt data, hade vi haft den andra inspelningen att 

tillgå. 
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4.4 Analysmetod 

Intervjuerna har spelats in för att säkerställa att vi fått med all information. En annan 

fördel med att spela in intervjuerna var att vi kunde fokusera på allt respondenterna sa, 

vilket vi inte hade kunnat göra om vi hade tagit anteckningar och dessutom hade det sett 

oförskämt ut att stirra ner i ett block. Istället visade vår ögonkontakt med respondenten 

att vi var intresserade och ställde relevanta följdfrågor som visade att vi hade lyssnat. 

Enligt Malterud (2009, s. 77) bör det inspelade materialet sammanställas till text för att 

enklare kunna analysera datat så noggrant som möjligt. Av den anledningen har vi 

transkriberat datat från varje intervju. En nackdel med att transkribera data är att det blir 

en indirekt representation av vad som skedde på själva intervjun, vilket ger en 

begränsad bild av verkligheten (Malterud, 2009, s. 77). Däremot ser vi en fördel med att 

ha transkriberat datat eftersom vi kunde se det på ett annat sätt när den är skriven i text 

till skillnad från en ljudfil. Med detta menar vi att vi fått en tydligare bild på vad som 

sas, vilket möjliggör en djupare analys av datat. 

 

Efter att ha transkriberat datat till text är det, enligt Miles och Huberman (1994, s. 56), 

en utmaning för forskaren att veta vilken information som bör tas ut och vad som bör 

utelämnas. Det är viktigt att skilja relevant text från irrelevant text i transkriberingen, 

och det som är relevant ska täcka frågeställningen (Malterud, 2009, s. 101). För att göra 

detta kan forskaren koda datat genom att välja ut text som innehåller kunskap om olika 

teman eller kategorier och på så sätt enklare välja ut värdefull information (Malterud, 

2009, s. 102; Miles & Huberman, 1994, s. 56). Koderna fungerar då som en etikett för 

de olika kategorierna som forskaren bestämmer i förväg (Miles & Huberman, 1994, s. 

56). Fördelen med att koda datat är att särskilja relevant information och på så sätt blir 

det enklare att analysera och fokusera på det viktiga, eftersom det blir mindre data och 

mer hanterligt (Malterud, 2009, s. 106; Miles och Huberman, 1994, s. 56). 

 

Vi har använt kodning genom att ha delat upp datat i olika teman. För att ytterligare 

särskilja dessa teman har vi valt att ge dem olika färger. Genom att färgkoda datat har 

det blivit enklare att hantera eftersom tydliga mönster uppstått, vilket även gjort det 

lättare att analysera datat. De valda temana är entreprenöriella egenskaper, 

motivationsfaktorer, inkubatorsupport och entreprenöriell process. Detta eftersom all 

information rörande dessa teman anses som relevant information för att besvara vår 

frågeställning. Vi har således även behållit samma struktur som övriga avsnitt i studien 

vilket gör oss konsekventa och förenklar kopplingen mellan datat och teorierna. När vi 

funnit nya upptäckter i våra intervjuer utöver det vi funnit från tidigare forskning, har vi 

valt att ha ett tema för “motivationsfaktorer som inte identifierats i tidigare forskning” 

och ett tema för “inkubatorsupport som inte identifierats av tidigare forskning”. 

Slutligen har vi valt att ha ett sista tema under namnet “övrigt”, till de tillfällen vi funnit 

intressant information utöver våra valda teman. Sammanlagt har vi delat upp datat i sju 

olika teman där varje tema fick varsin färg. Något vi märkte när vi färgkodade datat var 

hur mycket respondenternas svar kunde beröra flera teman i samma fråga. 

 

Vi har transkriberat och kontinuerligt färgkodat datat så snabbt som möjligt efter varje 

intervju eftersom vi då fortfarande mindes kontexten. På så sätt kunde vi fånga upp 

kroppsspråk, humör med mera för att få en så tydlig bild som möjligt av verkligheten. 

En annan fördel med att ha färgkodat kontinuerligt är att vi tidigt kunde säkerställa att 

relevant information fångats upp för att besvara vår frågeställning. 
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Vi två författare har först färgkodat transkriberingarna var för sig och sedan jämfört hur 

vi har tolkat datat. Därefter diskuterade vi våra kodningar för att få fram den bästa 

möjliga tolkningen av datat. Att båda gjort färgkodningen på egen hand innebär att vi 

minskat den potentiella negativa effekten av subjektiva tolkningar. Detta på grund av att 

när vi båda tolkat ett visst svar på samma sätt kommer den interpretationen vara mest 

sanningsenlig. Då vi inte uppfattat ett svar på samma sätt diskuterades det sedan för att 

säkerställa att vi kommit fram till den bästa möjliga tolkningen. Att analysera på detta 

vis tog lång tid eftersom vi behövde färgkoda var för sig och sedan diskutera vad som 

togs fram. Att det tagit lång tid ser vi som positivt eftersom det innebär att vi ägnat stort 

fokus åt det som sas och kunde titta på respondenternas svar flera gånger för att få fram 

den mest utförliga analysen. 

 

Efter att vi sammanställt den slutgiltiga färgkodningen har dessa teman överförts till 

empiri. När transkriberingen var kodad i olika färger var det mycket enkelt att särskilja 

de olika temana och välja ut relevant information. Exempelvis valde vi att färga blå text 

för allt berörande motivation och kunde sedan enkelt tolka endast all blå text för att 

överföra det till empirin. Detta har även underlättat för vårt analysarbete där vi 

analyserat tema för tema och jämfört svaren från alla respondenter och sedan kopplat till 

tidigare forskning. 

4.5 Etiska principer 

Enligt Ejlertsson (2014, s. 31) och Winter (1992, s. 33) bör forskning som avser 

människor täcka etiska principer. Vid planering av en undersökning bör fyra olika krav 

uppfyllas: konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014, s. 32). Dessa krav är lik de aspekterna Winter (1992, 

s. 33-34) påstår att forskare skall ta hänsyn till vid undersökningar med människor. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att studiens respondenter får största möjliga anonymitet 

(Ejlertsson, 2014, s. 32). Forskare skall ge respondenten total anonymitet och ha 

tystnadsplikt (Winter, 1992, s. 34). Informationskravet innebär att de deltagande i 

undersökningen skall veta studiens syfte och ha fullt begriplig information om hur 

informationen skall användas (Ejlertsson, 2014, s. 32; Winter, 1992, s. 34). 

Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan och att 

den skall vara frivillig (Ejlertsson, 2014, s. 32). Enligt Winter (1992, s. 34) får 

intervjuarna inte sätta press på respondenten att delta i undersökningen och de skall ha 

möjlighet att avsluta sin medverkan under arbetets gång. Nyttjandekravet innebär att 

den information som inhämtas enbart får användas i det undersökningssyfte 

respondenten gått med på (Ejlertsson, 2014, s. 32; Winter, 1992, s. 34). 

 

Vi har varit noga med att ta hänsyn till alla dessa ovannämnda etiska krav. När vi 

kontaktat potentiella personer till vår studie har vi presenterat undersökningen och dess 

syfte och tydligt informerat om att deras medverkan är frivillig. Därmed beaktar vi 

informationskravet och samtyckeskravet. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet genom att tala om för våra respondenter när vi bokat tid för 

intervjun att den är konfidentiell och därmed helt anonym och kommer endast användas 

i undersökningssyfte. När intervjun väl tagit plats har vi sammanfattningsvis informerat 

respondenten om dessa förutsättningar. Vi frågade även om det var okej att vi spelade in 

samtalet för att få respondentens samtyckande innan vi började med intervjun. Se Bilaga 

I för ett utförligt manus på vad som sagts. 
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Vi har låtit varje respondent vara anonym och inte nämnt några namn på respondenterna 

eller deras företag, däremot har vi beskrivit vilka tre inkubatorer vi har undersökt samt 

vilken bransch varje företag är verksam inom. Eftersom det inte finns jättemånga 

företag på varje inkubator kan anonymitet ifrågasättas då vi avslöjat vilken bransch 

varje respondent tillhör. Anledningen till att vi beskrivit de olika branscherna var för att 

undersöka om det hade någon betydelse, då det var ett aktivt val att välja respondenter 

från olika branscher. Eftersom att samtliga respondenter pratade frivilligt om sina 

företag i intervjun, anser vi detta som okej att vi uppgav respektive bransch. 

4.6 Sanningskriterier 

Genom arbetets gång har vi redogjort för och motiverat de val vi gjort, vilket gör det 

enklare för läsaren att bedöma studiens kvalitet. Detta för att läsaren ska kunna bedöma 

våra val och försäkra sig om att arbetet bygger på saklighet och inte vårt eget godtycke. 

I detta avsnitt kommer vi diskutera fyra viktiga sanningskriterier för att bedöma 

studiens kvalitet. Dessa fyra inslag är: trovärdighet, överförbarhet, bekräftelsebarhet och 

pålitlighet (Henricson, 2012, s. 487-488). 

 

Trovärdighet innebär att forskaren ser till att frågorna i forskningen mäter eller 

beskriver det som skall mätas eller beskrivas (Bell, 2006, s. 117; Henricson, 2012, s. 

473). Vi har varit noggranna att under hela arbetet motivera våra val så att läsaren kan 

följa med i processen, vilket ökar studiens trovärdighet. Vi har beaktat trovärdighet 

under intervjuerna när vi med jämna mellanrum bekräftat att vi förstått respondenten 

genom att upprepa svaren. Eftersom intervjun var indelad i olika teman gjordes detta 

efter varje avslutat tema där vi bekräftade våra tolkningar med respondenterna genom 

att summera dessa motivationsfaktorer respektive inkubatorsupport. På det sättet har vi 

visat att vi tolkat respondentens svar på rätt sätt och gett dem möjlighet att utveckla sina 

åsikter om vi inte tolkat korrekt. Då vi skrev frågorna var vi även noggranna med att se 

till att de tar fram relevant information och mäter det som behöver mätas. Efter varje 

intervju diskuterade vi frågorna med varandra för att säkerställa att respondenten förstått 

frågan och vi fått ut relevant information. Hade någon fråga behövt förtydligas hade vi 

formulerat om den frågan, men detta var inget bekymmer. För att öka trovärdigheten av 

vårt resultat har vi citerat respondenternas svar i analyskapitlet för att visa ordagrant vad 

de sa istället för att endast använda våra egna tolkningar. 

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan antas överföras till andra grupper eller 

situationer (Henricson, 2012, s. 488). Vårt syfte med undersökningen var inte att 

generalisera utan att få en djupare förståelse. Vi anser dock att vårt resultat har en 

överförbarhet eftersom vi utfört undersökningen på tre olika inkubatorer med olika 

arbetssätt, och tio olika respondenter varav en affärscoach från varje inkubator och sju 

entreprenörer ifrån helt skilda branscher. Hade vi endast genomfört undersökningen på 

en inkubator med färre respondenter hade inte resultatet varit lika överförbart. 

 

Pålitlighet är när forskaren kan intyga att arbetet är pålitlig, vilket kan göras genom att 

andra forskare får tillgång till allt material för att kontrollera det (Henricson, 2012, s. 

488). Eftersom vi har beskrivit våra processer och argumenterat för valen har läsaren 

möjlighet att bedöma om det vi skrivit är pålitligt. Alla inspelningar från intervjuerna 

och transkriberingar har sparats för att kunna kontrolleras om behov uppstår. Vi har haft 

tillgång till en handledare som har läst igenom och godkänt allt material under arbetets 
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gång. Vi har även deltagit i ett flertal seminarier där vi fått respons på vårt arbete från 

klasskamrater. På så sätt har det ökat pålitligheten av studien. 

 

Bekräftelsebarhet innebär att forskaren tar hänsyn till sin egen förförståelse och inte 

låter detta påverka resultaten (Henricsson, 2012, s. 474). Vi anser att resultatet är 

bekräftelsebar eftersom vi har beskrivit vår förförståelse och relevanta tidigare 

erfarenheter noggrant och inte låtit denna påverka oss genom undersökningen. Vi har 

gjort allt vi kan för att inte låta den påverka vilka frågor vi ställt till respondenterna, hur 

vi valt att formulera dem och hur vi sedan tolkar resultaten. Det finns alltid möjlighet att 

vår förförståelse påverkat oss utan att vi märkt av det, men vi har försökt minimera 

denna effekt.  
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer vi presentera den empiri vi samlat in genom intervjuerna. Först 

kommer vi ge en allmän presentation om intervjuernas längd och liknande. Därefter 

kommer vi presentera varje tema var för sig. Vi har även inkluderat separata avsnitt för 

de motivationsfaktorer och inkubatorsupport vi inte identifierat i tidigare forskning som 

uppkommit under intervjuerna. Dessa utgör ett viktigt bidrag med vår studie, vilket gör 

att de är värda ett eget fokus. Slutligen summerar vi vad varje respondent sa under 

intervjuerna i tabeller. 

5.1 Presentation av empiri 

Sammanlagt har vi intervjuat sju entreprenörer och tre affärscoacher. Vi valde att 

inkludera pilotstudien i vår undersökning och gjorde ytterligare nio intervjuer därefter. 

Efter vår tionde intervju kände vi att vi fått ut all data som krävs för att besvara vår 

forskningsfråga och att fler intervjuer inte skulle givit oss någon ny information. Vår 

kortaste intervju blev 28 minuter och 18 sekunder, medan vår längsta intervju blev 1 

timme 10 minuter och 36 sekunder. Det flesta intervjuerna tog mellan 40 till 50 minuter. 

Detta är ett rimligt tidsintervall för att få ut heltäckande information utan att tappa 

respondenternas intresse. 

 

På Uminova eXpression sitter bara tre företag och vi intervjuade två entreprenörer som 

drev samma företag på grund av att det andra två företagen inte gick att få tag på. De två 

respondenterna var respondent 3 och 4. Vi intervjuade dem samtidigt eftersom de driver 

samma företag och vi ville inte ta för mycket av deras tid. Detta hade kunnat innebära 

att respondenterna inte ville dela med sig av vissa svar framför den andra, eller att de 

bara håller med varandra, men vi upplevde inte att detta hände. Båda respondenterna 

gav utförliga svar på alla frågor. 

 

Det var flera respondenter som visade intresse att ta del av studiens resultat. Därför har 

vi bestämt att dela med oss av studien till samtliga respondenter efter uppsatsen är 

färdig. Nedan följer en tabell över alla respondenter i kronologisk ordning, där vi 

specificerar om de är en entreprenör eller affärscoach, vilken bransch entreprenörernas 

företag är verksam i, vilken inkubator respondenterna befinner sig på, samt längden på 

varje intervju. Vi har valt att inte avslöja mer om entreprenörernas affärsidéer eftersom 

detta skulle ifrågasatta respondenternas anonymitet. 

 

Tabell 7: Övergripande information om respondenterna 

 

Yrke Inkubator Längd på intervju (timmar: 

minuter: sekunder) 

Respondent 1 Entreprenör Uminova 

Innovation 

00:37:21 

Respondent 2 Affärscoach Uminova 

Innovation 

01:00:30 

Respondent 3 Entreprenör Uminova 00:41:32 
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eXpression 

Respondent 4 Entreprenör Uminova 

eXpression 

00:41:32 

Respondent 5 Entreprenör Uminova 

Innovation 

01:10:36 

Respondent 6 Affärscoach BIC Factory 00:43:35 

Respondent 7 Affärscoach Uminova 

eXpression 

00:54:58 

Respondent 8 Entreprenör Uminova 

Innovation 

00:31:42 

Respondent 9 Entreprenör BIC Factory 00:50:16 

Respondent 

10 

Entreprenör BIC Factory 00:28:18 

 

För att reda ut om våra respondenter är entreprenörer har vi utgått från vår definition av 

en entreprenör, att en entreprenör är en person som skapar innovation och 

affärsmöjligheter som kan leda till ekonomisk tillväxt. Sedan har vi jämfört om denna 

definition stämmer överens med personen och dess affärsidé/företag. Vi har även 

undersökt entreprenöriella egenskaper för att se om våra respondenter besitter dessa. Vi 

anser att samtliga entreprenörer som deltagit i vår undersökning är entreprenörer enligt 

ovanstående definition. De entreprenörer som inte stämde överens med vår definition 

har vi uteslutit från vår undersökning. 

 

Respondent 1 
Respondent 1 har studerat industridesign för att kunna använda sin kreativitet och 

stimulera sitt entreprenörstänk till att designa innovativa produkter. Han befinner sig i 

utvecklingsfasen av sin affärsidé, vilket är helt ny inom den bransch där denne är 

verksam. Han fick sin affärsidé våren år 2014 och har utvecklat den sedan dess. Denna 

affärsidé anser vi är innovativ då respondenten uppmanat en affärsmöjlighet på 

marknaden genom en lösning som tidigare inte existerat. Vi anser att respondent 1 är en 

entreprenör på grund av detta. 

 

Entreprenöriella egenskaper respondent 1 besitter är att han är kreativ, självständig, 

risktagare, kommer ofta på affärsidéer och är driven att utveckla sin affärsidé. Enligt de 

motivationsfaktorer som vi identifierat i tidigare forskning, motiveras respondent 1 av 

att vara sin egen chef, ökad inkomst och utmaningar. 

 

Respondenten tog hjälp av Uminova Innovation hösten 2014 och har fått stöd därifrån i 

ett halvår. Han planerar att fortsätta få stöd från inkubatorn i ytterligare 1,5 år. På 

inkubatorn har respondent 1 fått tillgång till en affärscoach, rådgivning, hjälp med 

planering, stöd av finansiering, samt internt- och externt nätverk. Han har dock inte fått 

tillgång till en kontorslokal då detta inte varit ett behov i nuläget. Respondenten 

upplever att inkubatorsupporten han fått har hjälpt till att snabba på den entreprenöriella 

processen. 
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Respondent 2 
Respondent 2 är en erfaren affärscoach på Uminova Innovation och har arbetat där i 

över fem år. Då Uminova Innovation bestämmer vem som ska vistas på inkubatorn 

läggs fokus på att företaget är innovativt och att individen som står bakom affärsidén 

besitter vissa entreprenöriella egenskaper. Enligt respondent 2 är dessa egenskaper att 

människorna är kreativa, risktagare, nytänkande, innovativa, och hittar ofta lösningar på 

problem. 

 

Vanliga motivationsfaktorer som dessa människor besitter är att utveckla samhället, 

utmaningar, samt personlig utveckling. Som stöd erbjuder Uminova Innovation 

affärscoacher, rådgivning, planering, kontorslokaler, finansiering, internt- och externt 

nätverk, och en entreprenöriell miljö. Till denna inkubator kan personer söka som 

befinner sig i utvecklingsfas, uppstartsfas eller överlevnadsfas av sitt företag. 

 

Respondent 3 och 4 
Respondent 3 började sin entreprenörskarriär redan som 15 åring då han gjorde egna 

CD-skivor och T-shirts som han sålde till kompisar. Respondent 4 är utbildad jurist och 

ekonom. Det respondent 3 och 4 har gemensamt är att de båda har ett starkt intresse för 

socialt entreprenörskap och tillsammans driver de en ideell förening som inom snart 

kommer utvecklas till ett aktiebolag. De har drivit företaget tillsammans sedan år 2007. 

Vi betraktar båda dessa respondenter som entreprenörer enligt vår tidigare nämnda 

definition eftersom deras affärsidé är nytänkande och kan leda till ekonomisk tillväxt. 

Den hittar en lösning på ett befintligt samhällsproblem på ett nytt och innovativt sätt. 

 

Entreprenöriella egenskaper respondent 3 besitter är att denne är självständig, bra på att 

prata med människor och driven. Respondent 4 är också självständig och driven. Utöver 

detta anser sig respondent 4 utvecklas av utmaningar, vilket är en inställning vi 

betraktar som entreprenöriellt. Av de motivationsfaktorer vi identifierat i tidigare 

forskning motiveras både respondent 3 och 4 av att vara sina egna chefer och deras 

personliga utveckling. Utöver detta uttryckte respondent 4 att samhällsutveckling är för 

honom ett starkt motiv. 

 

Eftersom de driver företaget tillsammans har båda dessa respondenter fått samma 

stödfunktioner. De gick först till en inkubator tillsammans år 2009 men flyttade till 

Uminova eXpression hösten år 2014 för att få mer stöd till sitt företag. De har fått 

tillgång till en affärscoach, rådgivning, hjälp med planering, en kontorslokal, hjälp med 

administration och logistik, tillgång till en intern nätverk samt en entreprenöriell miljö. 

De upplever även att det stöd de fått från sin inkubator snabbar på den entreprenöriella 

processen. 

 

Respondent 5 
Respondent 5 är utbildad civilingenjör i bioteknik och har inom sin forskningskarriär 

haft många affärsidéer, varav en som han satsar heltid på just nu. Respondent 5 har 

arbetat med sitt företag sedan år 2003 och befinner sig numera i överlevnadsfasen. 

Under dessa år har företaget stött på många motgångar men är idag på väg att fortsätta 

utvecklas och ser ut att ha en ljus framtid, beskriver respondent 5. Han beskriver att 

anledningen till att det tagit så lång tid att starta upp företaget beror på att det krävts 

flera år av forskning och utveckling. Vi betraktar hans företag som entreprenöriell 

eftersom det är en helt ny affärsidé som uppfyller vad vi anser vara innovativt och 
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nytänkande, samt att den är ämnad för att skapa ekonomisk tillväxt. Den löser ett stort 

problem för konsumenter på ett sätt som tidigare inte existerade. 

 

Entreprenöriella egenskaper respondent 5 besitter är att han är kreativ, självständig, 

risktagare, kommer ofta på affärsidéer samt är driven till att utveckla sin nuvarande 

affärsidé. Av de motivationsfaktorer vi identifierat i den befintliga forskningen, vilket vi 

redovisat för i den teoretiska referensramen, motiveras respondent 5 av att öka sin 

inkomst, familjens överlevnadsbehov, utmaningar och personlig utveckling. 

 

Respondent 5 har fått viss vägledning från Uminova Innovation sedan 2007, men har 

sedan de senaste året haft tillgång till en kontorsyta på inkubatorn samt tillgång till 

samtliga stödfunktioner. Det stöd respondenten erhållit är tillgång till en affärscoach, 

rådgivning, hjälp med planering, tillgång till en kontorslokal, stöd med finansiering, ett 

externt nätverk samt en entreprenöriell miljö. 

 

Respondent 6 
Respondent 6 är en affärscoach på BIC Factory och har jobbat där sedan 2012. Innan 

det var han själv en entreprenör och satt två år på inkubatorn. På BIC Factory lägger de 

stor värde i att företagen som befinner sig på inkubatorn är nytänkande och innovativa. 

Respondent 6 anser människorna på inkubatorn besitta entreprenöriella egenskaper som 

att vara risktagare, driven att utveckla affärsidén, självförmåga samt prestationsbehov. 

 

Respondent 6 anser att dessa människor motiveras av att vara sin egen chef, få ökad 

inkomst i framtiden, utmaningar, och personlig utveckling. Inkubatorsupport som BIC 

Factory erbjuder är affärscoacher, rådgivning, planering, kontorslokal, internt- och 

externt nätverk, samt en entreprenöriell miljö. Företagen som blir antagna till 

inkubatorn befinner sig antingen i uppstartsfasen eller överlevnadsfasen. 

 

Respondent 7 
Respondent 7 är en affärscoach på inkubatorn Uminova eXpression och har varit det 

sedan den startades september 2014. De lägger hög värdering på att människorna bakom 

företagen som ansöker till inkubatorn är entreprenöriella. Viktiga entreprenöriella 

egenskaper är att människorna är kreativa, drivna att utveckla sina affärsidéer, har olika 

bakgrunder, olika personligheter samt att affärsidéen är deras passion. 

 

Av de motivationsfaktorer som vi identifierat i tidigare forskning anser respondent 7 att 

entreprenörer motiveras av att vara sin egen chef, familjens överlevnadsbehov, 

utmaningar samt personlig utveckling. Supportfunktionerna respondent 7 säger sig 

erbjuda är rådgivning, planering, kontorslokal, internt nätverk, externt nätverk, en 

entreprenöriell miljö och att snabba på den entreprenöriella processen. Hit kan 

entreprenörer söka oavsett om de befinner sig i utvecklingsfasen, uppstartsfasen eller 

överlevnadsfasen. Vikten läggs mer på att själva individerna bakom affärsidéerna 

besitter ovannämnda egenskaper än att företaget befinner sig i en särskild fas. 

 

Respondent 8 
Respondent 8 är utbildad kulturanalytiker och sommarjobbade som sommarentreprenör 

på Uminova Innovation innan hon och hennes kollega startade eget företag direkt efter 

examen. Respondent 8 befinner sig i överlevnadsfasen med företag som idag drivs av 

fyra personer. De hade känt varandra länge innan företaget startades 2011. Sedan 

rekryterades de två andra personer 2012. Vi anser att respondent 8 är en entreprenör då 
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denne uppmärksammat en affärsmöjlighet och skapat något eget. Affärsidén löser ett 

behov på ett nytänkt och innovativt sätt. 

 

Entreprenöriella egenskaper som respondent 8 besitter är att hon är kreativ, självständig, 

har tidigare erfarenhet av att driva eget företag, vågar ta an utmaningar, driven att 

utveckla sin affärsidé och gillar att skapa någonting nytt. Bland de motivationsfaktorer 

vi undersökte, motiverades respondent 8 av att vara sin egen chef och personlig 

utveckling. 

 

Respondent 8 tog först hjälp av Uminova Innovation 2012 och har befunnit sig på 

inkubatorn sedan dess. De tog hjälp av Uminova Innovation eftersom de hade hört 

positiva saker om det stöd de erbjuder. Det stöd respondent 8 har fått tillgång till av att 

vistas på inkubatorn är en affärscoach, rådgivning, planering, kontorslokal, internt- och 

externt nätverk, entreprenöriell miljö, samt att dessa stöd snabbt på den entreprenöriella 

processen. 

 

Respondent 9 
Respondent 9 har jobbat med välgörenhet på sjukhus och det var då hennes affärsidé 

väcktes till liv, då hon insåg hur kul det var att glädja andra människor. Det hon kommit 

på är en helt ny och unik affärsidé som uppkom för drygt två år sedan. Affärsidén fyller 

stora brister på marknaden och löser ett samhällsproblem. Denna nytänkande innovation 

betraktar vi som entreprenöriellt, vilket innebär att vi identifierar respondenten som en 

entreprenör. Denna affärsidé är helt ny på marknaden och skapar ekonomisk tillväxt, 

vilket är varför vi betraktar den som entreprenöriell. 

 

Respondentens personliga egenskaper styrker hur entreprenöriell denne är. Dessa 

egenskaper är främst att hon är kreativ, självständig, kommer ofta på affärsidéer och är 

driven att utveckla idén. Enligt de motivationsfaktorer som identifierats i tidigare 

forskning motiveras respondent 9 av tillväxt, att vara sin egen chef, att utveckla 

samhället, utmaningar och sin egen personliga utveckling.  

 

Respondent 9 sökte till BIC Factory januari 2014, ett år efter starten av företaget och har 

nu suttit där ett år. De stödfunktioner inkubatorn bidragit med är tillgång till en 

affärscoach, rådgivning, hjälp med planering, tillgång till en kontorslokal, ett internt 

nätverk, ett externt nätverk samt en entreprenöriell miljö. Utöver detta anser respondent 

9 att vistelsen på inkubatorn har snabbat på den entreprenöriella processen. 

 

Respondent 10 
Då respondent 10 studerade i Halmstad blev han fascinerad av ett arbetssätt inom den 

bransch han jobbade, eftersom det var något som inte existerade i Norrland. Han såg då 

sin gyllene chans att ta med sig detta arbetssätt och utveckla sitt eget företag i Umeå för 

att täppa igen tomrummet på den norrländska marknaden. Han startade företaget 2012 i 

Halmstad och har utvecklat sin affärsidé gradvis sedan dess innan han tog upp den till 

Umeå hösten 2014. Då denna affärsidé är innovativ och skapar affärsmöjligheter som 

tidigare inte fanns anser vi att respondent 10 är en entreprenör. 

 

Entreprenöriella egenskaper som denne respondent besitter är kreativ, självständig, 

driven att utveckla affärsidén, kommer ofta på affärsidéer och ser affärsmöjligheter på 

marknaden. De som motiverar respondent 10 utifrån de motivationsfaktorer vi har 

undersökt, var tillväxt, vara sin egen chef, utmaningar, och personlig utveckling. 
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Respondent 10 har befunnit sig på BIC Factory sedan januari 2015. Han har fått tillgång 

till affärscoach, rådgivning, planering, kontorslokal, internt- och externt nätverk, 

entreprenöriell miljö, samt att detta stöd bidragit till att snabba på den entreprenöriella 

processen. 

 

5.2 Sammanfattning 

 

För tydlighets skull har vi summerat allt varje respondent sa under intervjuerna i 

tabeller. Nedan finns en tabell som sammanfattar vad varje entreprenör har för 

entreprenöriella egenskaper, motivationsfaktorer, vad den fått för inkubatorsupport samt 

vilket stadium av den entreprenöriella processen vi anser att de befinner sig vid. 

Därefter följer en liknande tabell för affärscoacherna. 

 

 

 

                       

Tabell 8: Sammanfattning entreprenörer 

 

Entreprenöriella 

Egenskaper 

Motivationsfaktorer Inkubatorsupport Entreprenöriella 

processen 

Respondent 

1 

- Kreativ 

- Självständig 

- Risktagare 

- Kommer ofta 

på idéer 

- Driven att 

utveckla iden 

- Utmaningar 

- Ökad inkomst 

- Vara sin egen 

chef 

 

- Internt nätverk 

- Affärscoach 

- Finansiering 

- Externt nätvärk 

- Planering 

- Rådgivning 

- Snabbar på                                

processen 

- Utvecklingsfas 

Respondent 

3  

- Självständig 

- Bra på att 

prata med 

människor 

- Driven att 

utveckla iden 

- Vara sin egen 

chef 

- Personlig 

utveckling 

- Intern nätverk 

- Kontorslokal 

- Planering 

- Affärscoach 

- Miljön 

- Rådgivning 

- Administration 

och logistik 

- Snabbar på 

processen 

- Snabb tillväxtfas 

med ideell 

förening 

- Uppstartsfas med 

Aktiebolag 

 

Respondent 

4  

- Självständig 

- Utvecklas av 

utmaningar 

- Driven att 

utveckla iden 

- Vara sin egen 

chef 

- Personlig 

utveckling 

- Utveckla 

samhället 

- Intern nätverk 

- Kontorslokal 

- Planering 

- Affärscoach 

- Miljön 

- Rådgivning 

- Administration 

och logistik 

- Snabbar på 

processen 

- Snabb tillväxtfas 

med ideell 

förening 

- Uppstartsfas med 

Aktiebolag 
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Respondent 

5 

- Kommer ofta 

på idéer 

- Risktagare 

- Driven att 

utveckla iden 

- Självständig 

- Kreativ 

- Ökad inkomst 

- Försörja 

familjen 

- Personlig 

utveckling 

- Utmaningar 

- Finansiering 

- Affärscoach 

- Rådgivning 

- Kontorslokal 

- Planering 

- Miljön 

- Externt nätverk 

- Överlevnadsfas 

Respondent 

8  

- Drivit företag 

tidigare 

- Självständig 

- Vågar ta an 

utmaningar 

- Driven 

- Kreativ 

- Gillar att 

skapa 

- Vara sin egen 

chef 

- Personlig 

utveckling 

- Affärscoach 

- Verktyg 

- Internt nätverk 

- Miljön 

- Rådgivning 

- Planering 

- Externt nätverk 

- Snabba på 

processen 

- Kontorslokal 

- Överlevnadsfas 

Respondent 

9  

- Kommer ofta 

på idéer 

- Självständig 

- Kreativ 

- Driven 

- Utmaningar 

- Personlig 

utveckling 

- Vara sin egen 

chef 

- Tillväxt 

- Utveckla 

samhället 

- Kontorslokal 

- Intern nätverk 

- Affärscoach 

- Extern nätverk 

- Snabbar på 

processen 

- Miljö 

- Planering 

- Rådgivning 

- Överlevnadsfas 

Respondent 

10  

- Ser luckor i 

marknaden 

- Kommer ofta 

på idéer 

- Kreativ 

- Självständig 

- Driven 

- Utmaningar 

- Vara sin egen 

chef 

- Personlig 

utveckling 

- Tillväxt 

- Internt nätverk  

- Miljön 

- Kontorslokal 

- Rådgivning 

- Verktyg 

- Affärscoach 

- Planering 

- Externt nätverk 

- Snabbar på 

processen 

- Uppstartsfas 

 

Tabell 9: Sammanfattning affärscoacher 

 Entreprenöriella 

Egenskaper 

Motivationsfaktorer Inkubatorsupport Entreprenöriella 

processen 

Respondent 

2 

- Nytänkande 

- Innovativa 

- Kreativa 

- Hittar lösningar 

- Risktagare 

- Utveckla 

samhället 

- Personlig 

utveckling 

- Utmaningar 

- Affärscoach 

- Rådgivning 

- Finansiering 

- Externt nätverk 

- Internt nätverk 

- Kontorslokal 

- Planering 

- Miljö 

- Utvecklingsfas 

- Uppstartsfas 

- Överlevnadsfa

s 
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Respondent 

6 

- Driven 

- Säljförmåga 

- Prestationsbehov 

- Risktagare 

- Personlig 

utveckling 

- Ökad inkomst (i 

framtiden) 

- Vara sin egen chef 

- Utmaningar 

- Affärscoach 

- Rådgivning 

- Kontorslokal 

- Internt nätverk 

- Externt nätverk 

- Planering 

- Miljö 

- Uppstartsfas 

- Överlevnadsfa

s 

 

Respondent 

7 

- Kreativ 

- Olika 

bakgrunder 

- Olika 

personligheter 

- Driven 

- Passion 

- Försörja familjen 

- Utmaningar 

- Personlig 

utveckling 

- Vara sin egen chef 

- Miljö 

- Internet nätverk 

- Externt nätverk 

- Rådgivning 

- Planering 

- Snabbar på 

processen 

- Kontorslokal 

- Utvecklingsfas 

- Uppstartsfas 

- Överlevnadsfa

s 

 

Nedan följer två nya tabeller som sammanfattar vilka motivationsfaktorer och 

inkubatorsupport varje respondent tog upp som vi inte funnit i tidigare forskning. Dessa 

är alltså motivationsfaktorer och inkubatorsupport som vi inte identifierat i tidigare 

forskning, men som framkommit av vår studie. Den första tabellen sammanfattar 

entreprenörernas svar och den andra tabellen visar affärscoachernas svar. 

 

 

 

Tabell 10: Entreprenörers motivationsfaktorer och inkubatorsupport som vi inte 

identifierat i tidigare forskning 

 Motivationsfaktorer som inte 

identifierats i tidigare forskning 

Inkubatorsupport som inte 

identifierats i tidigare forskning 

Respondent 1 - Skapa något eget 

- Miljön på inkubatorn 

- Stödet från inkubatorn 

- Att sätta upp delmål 

- Utbildning 

- Personlig utveckling 

- Ökat självförtroende 

- Förtroende till idén 

Respondent 3 - Miljön på inkubatorn 

- Få göra det man tycker är roligt 

- Driva företaget med vänner 

- Skapa något eget 

- Stödet från inkubatorn 

- Göra något meningsfullt 

- Pingisbord 

- Utbildning 

- Roligt att gå till jobbet 

- Tillgång till kontoret dygnet runt 

- Event 

- Bra läge 

Respondent 4 - Göra en bra produkt 

- Skapa ett bra varumärke 

- Roligt att gå till jobbet 

- Miljön på inkubatorn 

- Få göra det man tycker är roligt 

- Driva företaget med vänner 

- Skap något eget 

- Nära kontakt med kunder 

- Stödet på inkubatorn 

- Göra något meningsfullt 

- Att sätta upp delmål 

- Tjänster av en redovisningsbyrå 

- Bra läge 

- Roligt att gå till jobbet 

- Tillgång till kontoret dygnet runt 

- Utbildning 

- Event 
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Respondent 5 - Stödet från inkubatorn 

- Skapa något eget 

- Få göra det man tycker är roligt 

- Förverkliga sin idé 

- Miljön på inkubatorn 

- Bra läge 

- Förtroende till idén 

- Anställningar 

 

Respondent 8 - Få göra det man tycker är roligt 

- Roligt att gå till jobbet 

- Driva företaget med vänner 

- Stödet från inkubatorn 

- Internt nätverk 

- Skapa något eget 

- Göra något meningsfullt 

- Stödet av inkubatorn 

- Miljön på inkubatorn 

- Utbildning 

- Personlig utveckling 

- Ökat självförtroende 

- Marknadsföring 

Respondent 9 - Stödet från inkubatorn 

- Få göra det man tycker är roligt 

- Roligt att gå till jobbet 

- Skapa något eget 

- Göra något meningsfullt 

- Miljön på inkubatorn 

- Att sätta delmål 

- Nätverka  

- Förtroende till idén 

- Personlig utveckling 

- Fiktiv styrelse 

- Utbildning 

- Ökat självförtroende 

Respondent 10 - Få göra det man tycker är roligt 

- Stödet från inkubatorn 

- Miljön på inkubatorn 

- Skapa något eget 

- Att sätta upp delmål 

- Fiktiv styrelse 

- Utbildning 

 

 

Tabell 11: Affärscoachernas åsikter om entreprenörers motivationsfaktorer och 

inkubatorsupport som vi inte identifierat i tidigare forskning 

 

Motivationsfaktorer som inte 

identifierats i tidigare forskning 

Inkubatorsupport som inte 

identifierats i tidigare forskning 

Respondent 

2  

- Miljön på inkubatorn 

- Internt nätverk 

- Skapa något eget 

- Att sätta upp delmål 

- Personlig utveckling 

- Skapa team med olika 

kompetenser 

- Utbildning 

Respondent 

6  

- Få göra det man tycker är roligt 

- Skapa något eget 

- Stöd från inkubatorn 

- Miljön på inkubatorn 

- Att sätta upp delmål 

- Mentor 

- Fiktiv styrelse 

- Utbildning 

- Personlig utveckling 

Respondent 

7 

- Roligt att gå till jobbet 

- Stödet från inkubatorn 

- Miljön på inkubatorn 

- Få göra det man tycker är roligt 

- Skapa något eget 

- Samhörighet på inkubatorn 

- Medskapande 

- Utveckla sin passion 

- Personlig utveckling 

- Skapa vi-känsla 
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6. Analys och jämförelser 

                           

Detta kapitel börjas med en analys av respondenternas svar som vi kopplar till den 

befintliga forskningen från vår teoretiska referensram. Vi behåller samma teman i den 

ordning som finns i empirikapitlet. Därefter gör vi jämförelser för att avgöra vilka som 

är de främsta motivationsfaktorerna och mest värdefulla inkubatorsupport. Efter detta 

jämför vi svaren från entreprenörer med svaren från affärscoacher. Sedan jämför vi 

skillnader i svar mellan de tre undersökta inkubatorerna och stadierna i den 

entreprenöriella processen. Vi kommer även jämföra om det finns något samband 

mellan vilka entreprenöriella egenskaper en entreprenör besitter, vad den motiveras av 

och vilka stöd den fått. Slutligen har vi sammanställt några viktiga citat från 

intervjuerna. 

6.1 Analys 

6.1.1 Entreprenöriella egenskaper 

När vi analyserat entreprenöriella egenskaper har vi utgått delvis från vår definition av 

en entreprenör: att en individ skapar innovation genom sina idéer. Vi har även delvis 

utgått ifrån de entreprenöriella egenskaperna vi funnit från tidigare forskning som är 

kontrollfokus, prestationsbehov, självständighet, risktagande och kreativitet. 

 

Vi har funnit att alla entreprenörer anser sig vara självständiga. Detta kan kopplas till 

Carland et. al. (1984, s. 356) som säger att självständighet är en vanlig egenskap hos 

entreprenörer. Då vi frågade respondent 1 om denne anser sig vara självständig svarade 

denne “Ja, det gör jag, ibland lite för mycket.” Anledningen till att denna respondent 

känner sig ibland för självständig kan vara att han inte har en kontorsyta på Uminova 

Innovation och därav blir tvungen att arbeta självständigt, till skillnad från 

entreprenörerna som har en kontorsyta och delar lokal med flera andra personer. Att alla 

entreprenörer ändå anser sig vara självständiga tolkar vi som att det är en väsentlig 

egenskap för en entreprenör. Ingen av affärscoacherna nämnde självständighet som en 

entreprenöriell egenskap. En anledning är att vi inte frågade affärscoacherna specifikt 

om de anser att självständighet är en egenskap entreprenörer vanligtvis besitter. Att 

ingen av affärscoacherna tog upp detta då vi frågade öppet om entreprenöriella 

egenskaper ser vi däremot som betydelsefullt. Vi tror detta beror på att affärscoacherna 

ser sin roll som entreprenörens hjälpande hand, vilket minskar behovet av att 

entreprenörer är självständiga. 

 

Alla entreprenörer vi intervjuat har ansett sig vara drivna individer, särskilt gällande att 

utveckla sina idéer. Utöver detta har två av affärscoacherna påstått att entreprenörer är 

drivna, en har uppgett att entreprenörer har ett behov av att prestera och en har även 

betonat vikten av att idén är deras passion. När respondent 5 berättar om sig själv säger 

denna att “Jag är ju väldigt driven.” När vi frågade respondent 7, som är en affärscoach, 

om vikten av att vara driven svarade denna “Det är en viktig egenskap, finns inte den då 

är det ju i princip dömt att misslyckas.” Att alla entreprenörer visade sig vara drivna 

tolkar vi som ett bevis på att det krävs driv för att komma på en helt egen affärsidé och 

bygga upp ett företag av, något som alla våra respondenter har gjort. Att vara driven att 

utveckla sin idé och ha passion till den kopplar vi till att vara högpresterande enligt 
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Cromie & Johns (1983, s. 323) och till att ha ett behov att prestera enligt Carland et. al. 

(1984, s. 356). Vi gör denna tolkning eftersom vi anser att det medfödda drivet har sitt 

ursprung i att entreprenörerna har någon form av prestationsbehov. 

 

Av de respondenter som ansåg sig själva eller entreprenörerna på sin inkubator vara 

kreativa eller att de ofta kommer på affärsidéer sa bland annat respondent 10 “Jag har 

otroligt mycket idéer, ser många möjligheter.” Att denna respondent tog sin affärsidé 

från Halmstad till Umeå på grund av större affärsmöjligheter ser vi som en sådan 

möjlighet den menar i detta citat. Detta kan kopplas till Estay et. al. (2013, s. 262) som 

dragit slutsatsen att kreativitet är en egenskap som entreprenörer vanligtvis besitter. Vi 

kan koppla denna kreativitet med att entreprenörerna är innovativa och ofta kommer på 

affärsidéer eftersom det tycks oss vara logisk att kreativa individer ofta har innovativa 

idéer. 

 

Några entreprenörer ansåg sig vara risktagare och affärscoacherna gav även intrycket att 

entreprenörer är högre risktagare än övriga individer. Även detta kan kopplas till Estay 

et. al. (2013, s. 262) som dragit slutsatsen att risktagande är en vanlig entreprenöriell 

egenskap. När respondent 5 berättade om sitt företags historia uppgav denna att de sa 

till en investerare “att vi tar all risk” vilket visar hur stor risktagare personen är. 

Eftersom respondent 5 har jobbat med att forska och utveckla sitt företag i flera år, 

betyder det att han varit villig att ta stor risk för att uppnå ett långsiktigt mål. Han har 

beskrivit att det, under dessa år, funnits tillfällen då det inte gick som planerat för 

företaget och det fanns stora motgångar. Att fortsätta applicera den ansträngningen i 

hopp om framgång anser vi som riskabelt. Att så få av entreprenörerna sa detta som en 

av deras centrala entreprenöriella egenskaper tolkar vi som att entreprenörerna själva 

inte ser sitt företag som en risk eftersom de älskar det de gör. Respondent 2, som är 

affärscoach, sa att “Men det här är ju ett gott risktagande på något sätt” när vi frågade 

hur hen anser att entreprenörer ser på risk. Detta tolkar vi som att entreprenörer är 

risktagare, men ser inte alltid sig själva som det eftersom de ser uppsidan av att de får 

göra det de vill. 

 

Sammanfattningsvis är entreprenörer självständiga och drivna individer. De är kreativa 

och kommer ofta på affärsidéer. De flesta entreprenörerna såg sig inte vara högre 

risktagare än icke-entreprenörer, men affärscoachernas svar tydde på att de är det. Alla 

entreprenöriella egenskaper vi fann i vår undersökning finns presenterade i tabell 8 och 

9. 

6.1.2 Motivationsfaktorer 

När vi analyserat motivationsfaktorer har vi delvis utgått ifrån de motivationsfaktorer vi 

funnit i tidigare forskning. Tidigare forskning har tagit fram ökad inkomst, personlig 

utveckling och att vara sin egen chef som de starkaste och mest framträdande 

motivationsfaktorerna. Av den anledningen ställde vi specifika frågor om dessa faktorer 

i intervjuerna för att i analysen kunna ta fram vilka av dessa faktorer som stämmer 

överens med de respondenter vi har undersökt. Vi har även ställt öppna frågor om vad 

som motiverar entreprenörerna, där ytterligare faktorer framkommit. För att få en 

djupare förståelse kring motivationsfaktorerna hos entreprenörerna har vi försökt sätta 

dessa i olika kontext, till exempel entreprenörernas bakgrund med mera.  
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Genom att analysera vad som motiverat entreprenörer har vi funnit att de flesta 

entreprenörerna motiveras av att vara sin egen chef, samt att affärscoacherna även 

betonat att entreprenörer har detta motiv. Detta kan kopplas till Benzing et. al. (2005, s. 

21) och Alam et. al. (2012, s. 290-291) som kommit fram till att entreprenörer 

motiveras av denna faktor. Då vi frågade om att vara sin egen chef är en 

motivationsfaktor, svarade respondent 9 “Ja, jag vet att det är jag som bestämmer, jo 

men jag går igång lite på det också att jag får gå till mitt jobb som jag själv har hittat 

på och göra i princip vad jag vill.” Respondent 9 har som entreprenöriell egenskap att 

hon är driven att utveckla idén och då måste hon vara sin egen chef och se till att 

utveckla sitt företag, eftersom ingen annan kan göra det åt henne. När vi ställde samma 

fråga till respondent 6, som är en affärscoach, sa denne att “Mm, den är stor, 

motivationen innebär mycket att få kunna styra sin egen tid att vara sin egen chef, att få 

lägga upp dagen som man vill, att kunna ha den här flexibiliteten, den är viktig.” Att så 

många av respondenterna uppgett sig ha, eller uppgett att entreprenörer har, detta som 

en av deras mest framträdande motivationsfaktorer kan kopplas till att entreprenörer 

även anser sig vara drivna och självständiga. Detta eftersom en individ måste vara 

självständig och driven för att vara sin egen chef. Den entreprenören som inte 

motiverades av att vara sin egen chef arbetar på ett företag där de redan anställt någon 

utomstående som VD, vilket innebär att han inte är sin egen chef längre. 

 

Då vi analyserat vad som motiverar entreprenörer har vi upptäckt att de flesta 

entreprenörer motiveras av personlig utveckling, samt att alla undersökta affärscoacher 

påstått att entreprenörerna på deras inkubatorer motiveras av detta. Vi kopplar detta till 

slutsatsen som Benzing och Chu (2009, s. 73) drog, där de konstaterade att personlig 

utveckling är någonting som motiverar entreprenörerna. Det var även vissa av 

entreprenörerna som uppgav att de motiveras av utmaningar, vilket kan kopplas till 

Tajeddini och Mueller (2008, s. 18) och Alam et. al. (2012, s. 290-291) som kom fram 

till att utmaningar motiverar entreprenörer. Personlig utveckling och utmaningar kan 

kopplas samman eftersom det tycks oss vara logiskt att utmaningar är någonting som 

skapar personlig utveckling. När vi frågade respondent 9 om personlig utveckling är en 

motivationsfaktor svarade denne “Det är som jag sa med att gå utanför sin comfortzone, 

man har liksom inget val många gånger och man får lära sig så himla mycket.” 

Respondent 4 uttryckte att “Vi räds nog inte av utmaningar och jag tror att vi utvecklas 

med utmaningar också.” Detta styrker kopplingen mellan personlig utveckling och 

utmaningar. Att nästan alla respondenter betonat vikten av personlig utveckling och att 

det är bland de största motivationsfaktorerna styrker resonemanget att detta är något 

som motiverar.  

 

Det är en stor utmaning i sig att ens ta en affärsidé till att skapa ett företag. Vi ser det 

därför som rimligt att entreprenörer är motiverade av utmaningar, då de stöter på många 

utmaningar under den entreprenöriella processen. Alla entreprenörer, som påbörjat den 

entreprenöriella processen, ansåg att de hade utvecklats personligen. Den enda 

undersökta entreprenören som inte motiveras av personlig utveckling är respondent 1 

som är i utvecklingsfasen, vilket innebär att han är i början av den entreprenöriella 

processen. Detta tolkar vi som att entreprenören inte hunnit utveckla sig personligen, 

vilket kan vara anledningen till att han inte upplever detta som ett motiv. Av den 

anledningen vill vi påstå att personlig utveckling är bland de viktigaste 

motivationsfaktorerna då företaget redan är startat, men inte nödvändigtvis någonting 

entreprenörer tänker på då de är i utvecklingsfasen. 
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Endast ett fåtal av entreprenörerna ansåg sig vara motiverade av att få en ökad inkomst. 

Det var även enbart en av affärscoacherna som påstod att ökad framtida inkomst kan 

vara ett motiv för entreprenörer, men ingen som påstod att det är motiverande i nuläget. 

Då vi analyserat respondenterna har vi tagit särskild hänsyn till att inkomst är ett relativt 

känsligt ämne och att vissa entreprenörer kanske inte vågar påstå sig ha detta motiv. Att 

många av entreprenörerna uttryckte specifikt att pengar inte är någonting som motiverar 

dem i detta skede och att affärscoacherna betonade att detta inte är ett motiv, vill vi 

påstå att entreprenörerna vi talade med uppgav sanningen och inte en självpresentation. 

Då vi ställde öppna frågan till respondent 8 om vad denne motiverades mest av svarade 

hen “Motivationen är ju inte att bli sjukt rik direkt.” I början av intervjun sa respondent 

4 att “Pengar har aldrig varit det centrala för oss i det hära” så tidigt som när vi bad 

denna berätta lite om sitt företag i vår första fråga. Då vi frågade respondent 9 om ökad 

inkomst är en motivationsfaktor svarade denna “Det var inte tanken när jag startade 

företaget att ‘oh jag ska bli skitrik och starta företag’.” Detta går emot slutsatsen som 

dragits av Benzing et. al. (2005, s. 21) och Benzing och Chu (2009, s. 73), att ökad 

inkomst motiverar entreprenörer. Att så många av respondenterna påstår att detta inte är 

en motivationsfaktor i nuläget, speciellt innan vi ens frågat om detta specifikt, är 

betydelsefullt. Vi tror det beror på att vi intervjuade respondenter i relativt tidiga stadier 

av den entreprenöriella processen. I dessa stadier anser vi att större fokus ligger på att få 

kunder och se till att idén håller. Respondent 4 uttryckte att “Vårt mål har liksom inte 

varit att kanske bygga så mycket kapital, utan egentligen att göra en bra produkt och 

jobba varumärket tills man känner sig redo.” Respondent 4 har tillsammans med 

respondent 3 drivit en ideell förening i flera år på grund av att de har främjat socialt 

entreprenörskap. Idag har förening vuxit och blivit så stor att det krävdes en 

omstrukturering till aktiebolag. Detta anser vi är en anledning till att så få entreprenörer 

påstod att inkomst var ett motiv i nuläget.  

 

Utöver detta vill vi påpeka att ökad inkomst kan uppfattas som en belöning. Sansone 

och Harackiewicz (2000, s. 48) påstod att för stark motivation till belöningar kan ha 

negativa effekter på bland annat individers kreativitet. Eftersom Estay (2013, s. 262) har 

kommit fram till att entreprenörer är kreativa individer, vilket vår forskning också tyder 

på, kan en koppling dras till att kreativa individer inte har starka belöningsmotiv. Av 

denna anledning ser vi det som rimligt att entreprenörer inte motiveras av ökad inkomst. 

Däremot misstänker vi att möjligheten till ökad inkomst i framtiden är en 

motivationsfaktor för vissa av entreprenörerna. När vi pratade om huruvida ökad 

inkomst är en motivationsfaktor med respondent 9 sa denne “Det är även motiverande 

att veta att jag kan hela tiden öka och få igen för dom här två åren då jag jobbade 

gratis, det är på nåt sätt ändå motiverande.” Detta styrker vårt resonemang att 

potentiell framtida inkomst kan motivera entreprenörer, men vid just det stadiet våra 

undersökta entreprenörer befinner sig i är detta inte ett framträdande motiv. 

 

När vi ställde en öppen fråga om vad som motiverar entreprenörer nämndes vissa andra 

faktorer. Bland annat var det två entreprenörer och en affärscoach som uppgav 

samhällsförbättring som en motivationsfaktor. Alcantara och Kshetri (2014, s. 638) och 

Pettersson och Hedberg (2013, s. 351-352) har påstått att detta är en motivationsfaktor 

för entreprenörer. Respondent 3 sa att “Det är roligt att göra en sån här positiv grej, att 

ge tillbaka lite.” Detta tolkar vi som att samhällsförbättring kan vara ett motiv för 

entreprenörer, men inte ett av de mest framträdande motiven. Utöver detta var det ett 

par entreprenörer som uppgav att de motiveras av företagets tillväxt. Det var ingen av 

affärscoacherna som medgav detta som en motivationsfaktor för entreprenörerna på sin 
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inkubator. Delmar och Wiklund (2008, s. 449-450) drog slutsatsen att tillväxt är 

någonting som motiverar entreprenörer. Respondent 9 sa att “Ju mer jag är ute och ju 

mer grejer jag gör så växer det, vilket är en motivation.” Detta tolkar vi som att tillväxt 

motiverar denna entreprenör. Respondent 9 har tidigare bara kunnat jobba delvis med 

sitt företag men har kunnat ägna mer och mer tid åt sitt företag för att det ska ha 

möjlighet att växa. Vi ser det som rimligt att hennes företag växer mer nu när hon 

arbetar med det heltid och att denna tillväxt kan motivera henne. 

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att entreprenörer motiveras väldigt mycket av att 

vara sin egen chef och deras personliga utveckling. En annan motivationsfaktor vår 

studie visar är utmaningar, vilket vi kopplat till personlig utveckling eftersom 

entreprenörerna gett intrycket att de utvecklas av utmaningar. Att få en ökad inkomst 

har inte visat sig vara någonting som motiverar entreprenörerna i vår studie, vilket vi 

anser beror på att de är i för tidigt stadium i den entreprenöriella processen. Däremot har 

vissa respondenter påstått att de kan vara motiverade av möjligheten att öka sin inkomst 

i framtiden. Andra faktorer som några av våra respondenter sagt kan motivera dem är att 

förbättra samhället eller företagets tillväxt. Samtliga motivationsfaktorer vi har funnit i 

vår undersökning finns uppräknade i tabell 8 och 9. 

6.1.3 Inkubatorsupport 

Vid analysen av inkubatorsupport har vi utgått från vad tidigare forskning sagt att 

inkubatorer stöttar med. De vanligaste faktorer som inkubatorer bidrar med enligt 

tidigare forskning är: en affärscoach, rådgivning, planering, kontorslokal, investering, 

nätverk, entreprenöriell miljö och att de snabbar på den entreprenöriella processen. 

Detta för att se hur resultaten från vår undersökning stämmer överens med tidigare 

forskning och vilka ytterligare faktorer kommit fram som vi inte identifierat i tidigare 

forskning. Utöver detta har vi försökt analysera genom att sätta inkubatorsupporten i 

olika kontext, exempelvis entreprenörernas bakgrund, för att på så vis bilda oss en 

djupare förståelse hos respondenterna. 

 

Genom att analysera stödet entreprenörerna fått från respektive inkubator visade det sig 

att alla entreprenörer har fått varsin affärscoach. Av affärscoacherna angav de flesta att 

deras inkubator stöttar med varsin affärscoach till entreprenörerna. Anledningen till att 

en av de undersökta affärscoacherna betonade att deras inkubator inte stöttar med 

affärscoacher beror på att de jobbar med nya arbetssätt och tror på att hyra in 

experthjälp i form av externa konsulter istället för att anställa affärscoacher. Dock 

förklarar den undersökta respondenten att denne fungerar som en affärscoach för 

samtliga på inkubatorn, men att inte varje individ får varsin affärscoach som de andra 

traditionella inkubatorerna. Att inkubatorer bidrar med affärscoacher kan kopplas till 

Bergek och Norrman (2008, s. 21) som fann att det är vanligt att inkubatorer stöttar 

entreprenörer med hjälp av en affärscoach. Att så många respondenter uppgett att 

inkubatorn erbjuder en affärscoach stämmer överens med den befintliga forskningen.  

 

Många av entreprenörerna ansåg även att affärscoacherna varit till stor hjälp. När vi 

frågade respondent 1 vad denne fått för stöd ifrån sin inkubator, svarade hen “Då fick 

jag faktiskt en affärscoach och det stödet gav mycket, bara med ett samtal skulle 

affärscoachen hjälpa mig med hur man ska gå vidare.” Respondent 1 är ensam i sitt 

företag och befinner sig i utvecklingsfasen av den entreprenöriella processen. Utan stöd 

från affärscoachen hade entreprenören förmodligen inte tagit sig dit han är idag, då han 
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vid varje vägskäl har fått rådgivning om hur han ska gå vidare. När vi ställde samma 

fråga till respondent 8 fick vi svaret “Vi har dels fått hjälp med en affärscoach som 

hjälper oss med allt möjligt och som har bra koll på oss också.” Detta tolkar vi som att 

affärscoacherna på inkubatorerna varit både lättillgängliga och hjälpsamma samt att 

deras hjälp varit värdefulla för alla entreprenörerna oavsett hur långt det kommit i den 

entreprenöriella processen eller vilken bransch de är verksamma i. Affärscoachen finns 

där för att ge individuell och skräddarsydd hjälp till alla entreprenörer på inkubatorerna. 

 

Samtliga entreprenörer och affärscoacher uppgav att de får respektive bidrar med 

rådgivning och planering från inkubatorerna. Detta kan kopplas till Bergek och 

Norrman (2008, s. 21) och Thillairajan och Jain (2013, s. 70) som funnit i deras 

forskning att inkubatorer stöttar entreprenörer med professionell rådgivning. Enligt 

Cabral (2004, s. 422) och Fry (1987, s. 58) bidrar inkubatorer med planering åt sina 

elever. Mycket kan sammanfattas inom rådgivning och planering, därför har vi gjort 

våra egna tolkningar utifrån intervjuerna om vad som räknas som rådgivning och 

planering. Exempelvis sade respondent 8 att “Det hjälper att vara på ett sånt här ställe 

för då får man hjälp med allt möjligt och kan se framåt på ett annat sätt än om man 

sitter hemma på sin egen kammare.” Respondent 8 har suttit på Uminova Innovation 

under en längre tid samt tidigare arbetat där som sommarentreprenör och har därför 

hunnit bilda en uppfattning kring hur värdefull rådgivningen och planering från 

inkubatorn varit. Eftersom hon suttit på inkubatorn länge betraktar vi hennes åsikter 

kring värdet av rådgivning och planering som särskilt sanningsenlig, då hon även träffat 

flera andra företag på inkubatorn som fått ta del av dessa stöd. Gällande ovanstående 

citat har vi tolkat att den hjälp respondenten fått är rådgivning. Att hon kan se framåt på 

ett annat sätt tolkar vi som att hon fått hjälp med planering. En av affärcoacherna, 

respondent 2, förklarade att “Vi lotsar entreprenörerna fram i processen genom att ge 

dem rätt verktyg för att utveckla idén till affärsidé och allt som hör där till.” Detta 

tolkar vi som att inkubatorer bidrar med rådgivning och planering med hjälp av olika 

verktyg för att företagen ska utvecklas. Vi kan även konstatera från vår undersökning att 

denna rådgivning och planering har varit till hjälp för entreprenörer. 

 

Internt nätverk i form av andra entreprenörer på inkubatorn har visat sig vara mycket 

betydelsefullt för de allra flesta respondenter. De flesta entreprenörer ansåg att deras 

inkubator bidrog med internt nätverk medan alla tre affärscoacher ansåg samma sak. 

Anledningen till att en entreprenör, respondent 5, inte upplevt internt nätverk kan bero 

på att denne inte hade hyrt en kontorsyta på inkubatorn vid starten av företaget och 

därav inte nätverkat med de andra entreprenörerna utan flyttade in en tid efter 

uppstarten. Trots detta undantag var det nästan alla respondenter som påstod att 

inkubatorer bidrog med entreprenöriellt internt nätverk och betonade vikten av denna. 

Detta stödjer vad Bergek och Norrman (2008, s. 21) fann i deras forskning att 

inkubatorer bidrar med internt entreprenöriell nätverk. Respondent 4 uttryckte sig på 

följande sätt “Allt stöd runtomkring är fantastiskt.” Vidare berättar respondent 4 att alla 

människor på Uminova eXpression är otroligt hjälpsamma. I dagsläget sitter endast tre 

företag på inkubatorn, men alla har hjälpt varandra då någon saknat kompetens eller 

resurser. Respondent 9 sade att “Man har ju fått så himla mycket bra kontakter, man 

menar varandra väl och tipsar varandra om olika grejer, om kunder och allt möjligt.” 

Respondent 9 sitter på BIC Factory tillsammans med ca 30 andra företag och har av den 

anledningen tillgång till ett stort nätverk. Medan respondent 6, som är en affärscoach, 

betonade vikten av “Möjligheten att få sitta med andra entreprenörer, att alltid ha 

någon att fråga, alltid någon att jämföra erfarenheter med, alltid någon att tipsa eller 
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varna för.” Detta tolkar vi som att det är ett mycket positivt bidragande av 

inkubatorerna genom att entreprenörerna får möjligheten att nätverka med varandra. 

 

Gällande externt nätverk i form av kontaktnät utanför inkubatorn, visar vår 

undersökning att drygt hälften av entreprenörerna påstått att de fått hjälp med externt 

nätverk. Alla undersökta affärcoacher ansåg att deras inkubator hade ett brett kontaktnät 

som de stöttar sina entreprenörer med. Detta ligger i linje med Bergek och Norrman 

(2008, s. 21) som fann i sin forskning att externt nätverk är någonting de flesta 

inkubatorer erbjuder. Ett exempel på en entreprenör som fått hjälp med kontakter är 

respondent 5 som påstått att “Inkubatorn hjälpte oss med kontakterna, dom hjälpte oss 

att knyta ihop företaget med andra delägare.” Respondent 5 driver ett företag som var 

beroende av finansiellt stöd från andra företag och av den anledningen har det varit 

mycket värdefullt för honom att Uminova Innovation bidragit med externa kontakter för 

att göra det möjligt. Det har visat sig att inkubatorerna ofta besitter ett brett kontaktnät 

med utomstående parter. Respondent 10 medgav att “Inkubatorn har ju kontakt med 

allt, behöver jag en jurist, ja men då har dom kontakt med en jurist, så dom har bra 

kontakt med näringslivet.” Enligt affärcoacherna har inkubatorerna tillgång till brett 

kontaktnät med näringsliv och konsulter för att hjälpa företagen med deras behov. 

Respondent 6, som är en affärscoach, menar att “Inkubatorn är ju med i många nätverk 

och har många kontakter.” Med detta konstaterar vi att inkubatorerna har ett brett 

kontaktnät och hjälper entreprenörer att hitta kontakter då det behövs. Då alla företag på 

inkubatorerna är unika, är de också i behov av olika kontakter. Av den anledningen är 

det fördelaktigt att inkubatorerna kan erbjuda ett brett kontaktnät, för att samtliga 

entreprenörer ska få tillgång till de kontakter de behöver. 

 

Största delen av de undersökta entreprenörerna påstod att inkubatorerna bidrar med en 

positiv entreprenöriell miljö. Det var endast respondent 1 som inte nämnde detta, vilket 

kan bero på att han inte haft tillgång till kontorslokal och därav inte befunnit sig 

dagligen på inkubatorn. Vad gäller affärscoacherna svarade samtliga att deras inkubator 

bidrog med en miljö som upplevs positiv och entreprenöriell. Att inkubatorer bidrar 

med en entreprenöriell miljö är någonting som Bergek och Norrman (2008, s. 20) funnit 

i deras forskning. När vi diskuterade stämningen på kontoret och hur det påverkar dem, 

medgav respondent 9 att “Det är helt fantastiskt, man har en miljö där det finns 

människor man faktiskt kan prata med om man har nån liten grej och man gläds också 

jätte mycket av varandras framgångar.” Vidare tyckte respondent 8 “Det här är en 

väldigt sån kultur att man hjälper andra och man vill varandra väl och det är en trevlig 

plats att va på när man är ganska nystartad.” Respondent 8 sitter på Uminova 

Innovation och alla som sitter där har gjort det max två där alla entreprenörer är i 

början av starten på sina företag. Vi tolkar det som viktigt för dessa entreprenörer att få 

befinna sig i en positiv miljö där de kan sporra varandra att när det går tungt och likaså 

berömma varandra när det går bra. En av affärscoacherna, respondent 7, påstod att 

“Dom inspireras av varandras framgång, så det är klart att det blir en boost när man är 

i en miljö som andas ‘allt är möjlig’.” Vi tolkar detta som att inkubatorerna bidragit 

med en inspirerande miljö som haft en positiv effekt på entreprenörerna. Denna 

inspirerande, entreprenöriella miljö gör att inkubatorn blir en trevlig plats att jobba på 

och att entreprenörerna bidrar till varandras framgångar. 

 

För att en inkubator ska ha tillgång till en positiv miljö och ett entreprenöriellt nätverk 

krävs att alla entreprenörer får möjligheten att sitta tillsammans, vilket de får eftersom 

samtliga inkubatorer bidrar med delade kontorsytor. Endast en entreprenör hade inte fått 
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en kontorsyta men detta berodde på att det inte var något behov för denne personen. 

Enligt Bergek och Norrman (2008, s. 21) och Thillairajan och Jain (2013, s. 70) stöttar 

inkubatorer entreprenörer genom tillgång av kontorslokal. Eftersom att de flesta 

respondenter fått tillgång till en kontorsyta stödjer det tidigare forskning. På frågan 

angående vilket stöd inkubatorn erbjuder svarade en av affärscoacherna, respondent 2 

“Vi ger dom en plats att vara på.” Förutom att ha en plats att vara på var det enligt de 

flesta entreprenörer även en stor fördel att dessa kontorsytor var till ett subventionerat 

pris. Respondent 10 uttryckte sig på följande sätt “Man får sitta på ett kontor till bra 

pris”, medan respondent 3 utbrast “Bra hyra får vi!” och respondent 5 förklarade “Vi 

tog den här lokalen för att dom är billiga.” Dessa tre respondenter sitter på de 

respektive tre olika inkubatorer, vilket betyder att alla våra undersöka inkubatorer 

erbjuder låg hyra. Dessa tre respondenter har helt olika företag och befinner sig i olika 

stadier, trotts detta har det en sak gemensamt, och det är begränsade resurser. Detta 

hänger ihop med tidigare forskning som Thillairajan och Jain (2013, s. 70) beskrivit att 

entreprenörer i tidigt skede ofta har begränsade resurser. Av den anledningen tror vi att 

en billig hyra har varit av stor betydelse för att dessa nyblivna entreprenörer ska ha 

möjlighet att bedriva en verksamhet. 

 

De flesta respondenterna antydde att inkubatorer inte erbjuder någon investering. När vi 

ställde frågan om de fått hjälp med finansiering svarade alla nej utom en affärscoach 

och en entreprenör som påstod sig hjälpa eller fått hjälp med investering. Respondent 1 

svarade “Mmm, jag fick det dom kallar ‘verifiering för tillväxt’.” Detta var en slags 

investering denne kunde tävla om att få på Uminova Innovation. Respondent 1 befinner 

sig i utvecklingsfasen och behövde investering för att kunna utveckla en prototyp. Det 

var ifrån samma inkubator som affärscoachen sagt att det bidrar med finansiering men 

att det var endast ett fåtal undantag och småsummor. På grund av att Uminova 

Innovation bara gav ut mindre summor vid undantag och att resterande respondenter 

påstått att de inte får investering från inkubatorn, anser vi att detta inte stämmer överens 

med tidigare forskning. I tidigare forskning har Cabral (2004, s. 422) och Thillairajan 

och Jain (2013, s. 70) argumenterat för att inkubatorer bidrar med finansiering. Enligt 

vår undersökning har vi funnit att inkubatorer oftast inte bidrar med investering. 

Däremot kan inkubatorernas nätverk hjälpa entreprenörerna att finna andra aktörer som 

bidrar med investeringar. Respondent 2 som är en affärscoach säger att “Vi ger dom 

möjlighet att hitta finansiering i tidiga skeden, vi vet, ‘vad finns det att söka som skulle 

passa dig’.” Samma mönster följer det respondent 8 svarade på frågan om det fått hjälp 

med finansiering “Nej, men dom hjälper till med ansökningar om finansiering.” I och 

med detta ser vi det inte som negativt att inkubatorer inte investerar i företagen eftersom 

de istället kan hjälpa entreprenörerna att få investering från annat håll som passar just 

deras situation. 

 

Slutligen var det mer än hälften av respondenterna som påstod att stöd från inkubatorn 

snabbar på den entreprenöriella processen. Om vi granskar respondenternas svar kan vi 

se att de uttryckte detta på olika vis. Eftersom nästan alla entreprenörer betonat att stöd 

från inkubatorn snabbat på deras process till att utveckla och driva företag anser vi att 

det stämmer överens med Bergek och Norrman (2008, s. 20), Cabral (2004, s. 419), Fry 

(1987, s. 58) samt Thillairajan och Jain (2013, s. 70) som menar att stödet från en 

inkubator skyndar på den entreprenöriella processen. När vi ställde frågan om stöd från 

inkubatorer underlättat processen att driva företag, svarade respondent 4 “Ja och det 

kommer det säkert göra ännu mer också, speciellt med allt stöd vi fått så kommer vi att 

fortbilda oss som entreprenörer.” Respondent 4 har endast suttit på Uminova 
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eXpression några månader och antar därför att ju längre han sitter där desto mer 

kommer inkubatorn bidra till att snabba på processen. Vidare på samma fråga svarade 

respondent 8 “Ja det tror jag, dom driver ju på en också, så det underlättar processen 

och det tar inte lika lång tid tror jag också än om man skulle vara helt själv utan man 

kommer framåt ganska snabbt.” Respondent 8 har sedan starten hos Uminova 

Innovation gått från två till fyra ägare av företaget samt tagit sig från utvecklingsfas till 

överlevnadsfas. Detta är ett bevis på att företag har utvecklats snabbt under den tiden då 

respondent 8 befunnit sig på inkubatorn. Respondent 1 klargjorde att “Uminova 

Innovation har helt klart varit en hjälp att snabba på processen.” Med dessa 

ovannämnda citat tolkar vi att stöd från inkubatorerna har underlättat för 

entreprenörerna och även snabbat på den entreprenöriella processen att driva företag. 

 

För att sammanfatta bidrar inkubatorer främst med affärscoacher, rådgivning och 

planering. Ett annat stöd våra undersökta inkubatorer erbjuder är ett ökat nätverk, både i 

form av ett internt nätverk bestående av kontakter på själva inkubatorn och externt 

nätverk bestående av kontakter utanför inkubatorn. Utöver detta har våra undersökta 

inkubatorer även bidragit med en entreprenöriell miljö. För att kunna ge entreprenörerna 

ett ökat internt nätverk och en entreprenöriell miljö har de behövt erbjuda kontorsytor, 

vilket inkubatorerna i vår undersökning gjort till ett subventionerat pris. Inkubatorerna 

bidrar dock sällan med investering i entreprenörernas företag, men däremot kan de med 

hjälp av sitt kontaktnät finna aktörer som kan investera i företagen. Vår studie har även 

visat att inkubatorernas stöd snabbat på den entreprenöriella processen. All 

inkubatorsupport som framkommit i vår undersökning finns uppradad i tabell 8 och 9. 

6.1.4 Motivationsfaktorer utöver vår teoretiska referensram 

Då vi ställde frågor rörande vad entreprenörer motiveras av uppkom det många faktorer 

som tidigare forskning inte betonat vikten av. Något vi beaktat när vi analyserat dessa 

motivationsfaktorer är att om många respondenter påstått en sak, kan vi inte säga att de 

andra inte håller med. Detta är på grund av att vi inte specifikt frågat respondenterna om 

denna faktor. De som har kommit fram är enbart ett resultat av att respondenterna tagit 

upp det utan att ha blivit frågade om just detta. 

 

När vi ställde öppna frågor om vad som motiverar entreprenörerna uppkom motiv som 

vi inte diskuterat i vår teoretiska referensram. Med andra ord uppkom det ytterligare 

motivationsfaktorer än de vi ställde specifika frågor om. Det som är intressant är att 

flera av dessa motivationsfaktorer upprepade sig hos de flesta av våra undersökta 

respondenter.  

 

Samtliga entreprenörer sa att de motiveras av att skapa någonting eget, vilket är en 

motivationsfaktor som vi inte berört i vår teoretiska referensram. Det var även alla 

undersökta affärscoacher som påstod att skapandet av någonting eget är ett viktigt motiv 

för entreprenörer, vilket styrker detta resultat ytterligare. Då vi frågade respondent 5 vad 

som motiverade den mest svarade han “Det roligaste är nog ändå att skapa saker, att 

det är roligt att göra nya saker.” Respondent 10 svarade på samma fråga genom att 

säga “För jag vill bygga något eget och det är det som driver mig.” Respondent 10 

flyttade till Umeå för att skapa något eget och han säger att det är just det som driver 

honom, styrker hur viktigt motiv det är. När vi frågade respondent 2, som är en 

affärscoach, vad som motiverade entreprenörerna, svarade hon “Det är ju att få se sin 

produkt eller tjänst komma ut, alltså att man ser möjligheter att lösa ett problem på ett 
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mycket smartare eller bättre sätt.” Att entreprenörer i tidigt stadium har interna 

motivationen av att skapa någonting eget ser vi som väldigt logiskt. Särskilt då 

entreprenörerna är i det tidiga skedet förstår vi att spänningen av att börja lösa ett 

befintligt problem är ett framträdande motiv. Respondent 1 beskriver detta som 

“Förmodligen samma sak som att bygga med Lego när man är liten, det är samma 

drivkraft på nåt sätt.” Vi tolkar dessa svar som att entreprenörerna motiveras av att 

skapa något eget som inte funnits tidigare, istället för att enbart starta ett nytt företag likt 

andra befintliga. Detta passar även in i vår definition av en entreprenör, vilket är en 

individ som skapar innovation. Innovation skapas genom att nya idéer kommer fram 

och folk skapar någonting eget. Av den anledningen ser vi det som rimligt att 

entreprenörer motiveras av att skapa någonting nytt och unikt. 

 

Utöver detta betonade de flesta entreprenörer att de motiveras av att få göra det de 

tycker är roligt. Detta stöds av att även affärscoacherna tycker detta är ett viktigt motiv 

för entreprenörer. Hälften av entreprenörerna ansåg även att de motiverades av att göra 

någonting som kändes meningsfullt. Dessa är interna, psykiska motivationsfaktorer. Då 

vi frågade respondent 8 vad som motiverade denne mest svarade hon “Den största 

motivationen är att jag får jobba med det jag vill göra och jag får göra det på det sättet 

jag vill göra det på.” På samma fråga påstod respondent 3 att “Jag vill kunna leva på 

det jag tycker är roligt.” Respondent 3 började sin entreprenörsresa redan som tonåring 

och allt han gör i sitt företagande speglar hans största intressen. Att den ideella 

föreningen är på väg att ombildas till ett aktiebolag är ett bevis på att han kan göra det 

han tycker är roligt, vilket är respondent 3s främsta motivationsfaktor. Detta kan liknas 

med att respondent 9 sa “Ja men det känns som att man gör nånting meningsfullt vilket 

är väldigt motiverande också.” Även respondent 7, som är affärscoach, tyckte den 

största motivationsfaktorn för entreprenörer är “Att få göra det som man brinner för.” 

Detta tolkar vi som att ha roligt på jobbet och att få göra någonting meningsfullt är 

viktiga motiv för entreprenörer, vilket vi ser som väldigt rimliga motivationsfaktorer. 

Fördelen med dessa som motivationsfaktorer är att de är konsekventa. Om entreprenörer 

gör någonting de tycker är roligt eller som de anser vara meningsfullt kommer de alltid 

hålla sig motiverade. En nackdel med att dessa är motivationsfaktorer är att de inte är 

faktorer som kan påverkas utifrån, exempelvis från en inkubator. Om en entreprenör har 

en affärsidé som denne inte tycker är rolig eller meningsfull finns det inte mycket som 

stöd från inkubatorn kan göra för att påverka detta. 

 

Samtliga entreprenörer betonade att inkubatorsupportet de får i form av en 

entreprenöriell miljö och stödet därifrån påverkar deras motivation. Några motiveras 

även av att det är roligt att gå till jobbet. Bland affärscoacherna tyckte samtliga att 

miljön på inkubatorn påverkar entreprenörernas motivation, medan två affärscoacher 

även tyckte att stödet från inkubatorn har en effekt på entreprenörernas motivation. Då 

vi frågade respondent 1 om hur miljön på inkubatorn är sa denna “Just det med att träffa 

andra som också har idéer, det kanske är det som är det mest inspirerande.” Då vi 

pratade om miljön på inkubatorn med respondent 10 sa denne att “Du ser att alla andra 

gör bra saker och då vill du också göra bra saker, alla inspireras av varandra här tror 

jag.” Respondent 10 är en entreprenör från BIC Factory och trots att han bara suttit där 

fem månader, känner han redan hur han inspireras av den entreprenöriella miljön. Han 

inspireras av att det går bra för de andra entreprenörerna på inkubatorn och vill prestera 

bra när det går bra för de andra. När respondent 6, som är en affärscoach, diskuterade de 

olika stöden inkubatorn erbjöd sa denna “Allt det här sammantaget skapar ju enorm 

motivation.” Att miljön på en inkubator och stödet som erbjuds där påverkar 
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entreprenörernas motivation ser vi som en tydlig länk mellan inkubatorsupport och 

entreprenörernas motivation. Om en entreprenör är på en inkubator och motiveras av 

dennas miljö och även av stödet som ges, tyder det på att entreprenörens motivation 

påverkas genom att vara på inkubatorn med hjälp av miljön och stödet. Vi ser även en 

koppling mellan miljön på inkubatorn och att det är roligt att gå till jobbet. Detta 

eftersom rätt miljö på inkubatorn gör det roligare för entreprenörerna att gå till sin 

inkubator och jobba. Att entreprenörer blir motiverade av att det är roligt att gå till 

jobbet ser vi som en självklarhet, vilket ytterligare styrker sambandet mellan inkubatorn 

och entreprenörens motivation. 

 

Ytterligare en motivationsfaktor som tagits fram i vår undersökning men som vi inte 

funnit i tidigare forskning är att sätta upp delmål tillsammans med affärscoachen. Några 

entreprenörer sa att de får ökad motivation efter att ha bestämt nya delmål och de flesta 

affärscoacher sa att det är någonting de upplever motiverar entreprenörerna. Att 

affärscoacherna ser detta som en viktigare motivationsfaktor än entreprenörerna ser vi 

som rimligt eftersom affärscoacherna sannolikt vill se sin roll som betydelsefull för 

entreprenörerna. När vi frågade respondent 1 hur stödet denne fått på inkubatorn 

påverkat dennes motivation fick vi svaret “Det är det som påverkar motivationen, att 

man tar steg hela tiden och sätter upp små mål med affärscoachen.” Detta tolkar vi som 

ytterligare en koppling mellan inkubatorsupport och motivation. Om entreprenören 

motiveras av att få tillgång till en affärscoach och få hjälp med planering av delmål 

tyder detta på att entreprenörens motivation påverkas positivt av detta. 

 

För att sammanfatta har entreprenörerna i vår undersökning påstått att de motiveras av 

faktorer som vi inte identifierat i tidigare forskning. Bland de största motiven är att 

entreprenörerna får skapa någonting eget som inte funnits tidigare. Enligt oss är det 

väldigt rimligt att detta motiverar entreprenörer eftersom de befinner sig i tidigare 

stadierna av entreprenöriella processen, vilket innebär att de fortfarande håller på skapa 

och få ut sin affärsidé. Andra stora motiv är att entreprenörerna får göra det de tycker är 

roligt och att det känns meningsfullt. Dessa är väldigt konsekventa motiv som 

entreprenörer antingen har eller saknar beroende på hur mycket de brinner för sin 

affärsidé. Utöver detta visade vår undersökning att entreprenörer motiveras av miljön 

och stödet på inkubatorn, samt att sätta upp delmål tillsammans med deras affärscoach. 

Dessa faktorer tyder på en koppling mellan inkubatorerna och entreprenörernas 

motivation. 

 

Utöver dessa har vi funnit fler motivationsfaktorer som inte identifierats i tidigare 

forskning men dock endast sagts av någon enstaka respondent, vilket är varför vi valt att 

inte analysera dessa närmare. Alla dessa motivationsfaktorer som tagits fram av vår 

undersökning och som vi inte funnit i tidigare forskning finns listade i tabell 8 och 9. 

6.1.5 Inkubatorsupport utöver vår teoretiska referensram 

När vi ställde frågan angående vilken hjälp inkubatorn stöttar med uppkom det flera 

andra faktorer utöver vad som berörts av tidigare forskning. En viktig sak vi beaktat när 

vi analyserat faktorer är att om många av respondenterna påstått en sak betyder det inte 

att de andra inte håller med, eftersom vi inte specifikt frågat efter denna faktor. De som 

har uppkommit är enbart ett resultat av att respondenterna sa det utan att ha blivit 

frågade om just detta. 
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Något som ofta upprepade sig i intervjuerna var att inkubatorer stöttar med olika slags 

utbildningar. De flesta entreprenörer har deltagit på olika utbildningar, medan två av tre 

affärscoacher påstod sig erbjuda detta. Exempel som tyder på att entreprenörer fått 

utbildning på inkubatorerna var att respondent 1 sa “Jag gick deras start-up program”. 

Respondent 1 fick den utbildningen på Uminova Innovation. De erbjuder flera olika 

program beroende på vart entreprenören befinner sig i den entreprenöriella processen. 

Då respondent 1 befinner sig i utvecklingsfasen fick han därför gå det första steget av 

deras program. Respondent 4 ansåg att “Vi har lite kurser och utbildningar, vi gick här i 

veckan på någon sälj-utbildning”, Respondent 4 är en entreprenör från Uminova 

eXpression och eftersom företaget befinner sig överlevnadsfas, där försäljning är en 

viktig del, fick de ta del av en säljutbildning. Vidare förklarade respondent 10 att “BIC 

fixar ju lite utbildningar till oss som ger oss verktyg att utvecklas.” Detta betyder alltså 

att samtliga av våra undersökta inkubatorer bidrar med utbildningar. Ett exempel från en 

affärscoach är respondent 2 som förklarar innebörden av en av deras utbildningar “Vår 

säljutbildning är upplagd mycket så till exempel att man är 5-7 företag och så följer 

man, dels får man lära sig själv men dels hur dom andra gör och vad dom upplevde och 

så där.” Att de flesta respondenter uttryckt att inkubatorer bidrar med olika utbildningar 

anser vi är tillräckligt för att påstå att utbildning är en inkubatorsupport. Den närmaste 

likheten som tidigare forskning berört är rådgivning, men enligt vår undersökning har 

intervjupersonerna särskilt på rådgivning och utbildning. Enligt våra egna tolkningar av 

utbildning betyder det att entreprenörerna utbildar sig för att bli bättre inom ett specifikt 

område, exempelvis respondent 4s säljutbildning. Rådgivning däremot är något 

entreprenörerna får kontinuerligt från affärscoacherna eller det interna nätverket på 

inkubatorn. 

 

När vi ställde frågan angående om personlig utveckling var en motivationsfaktor påstod 

alla affärscoacher att entreprenörerna genomgår en personlig utveckling av att vistas på 

deras inkubator. Det var även flera av entreprenörerna som ansåg att det hade utvecklats 

personligen sedan de kommit till inkubatorn. Samma entreprenörer menade att personlig 

utveckling hade lett till ökat självförtroende. Alla affärscoacher påstod att 

entreprenörerna utvecklades, vilket kan bero på att de ser entreprenörerna från ett annat 

perspektiv än vad de själva gör. Affärscoacherna har sett flera entreprenörer komma och 

gå och har sett hur det har påverkat individerna. En av affärscoacherna, respondent 6, 

ansåg att “Jag tycker att dom utvecklas fort och det handlar nog om att dom måste göra 

det, för att alla som kommer hit har enorma styrkor men också svagheter, ingen är fullt 

komplett när dom kommer hit.” Respondent 6 är en affärscoach på BIC Factory och har 

sett hur entreprenörer utvecklas från att det kommer dit tills de lämnar inkubatorn för att 

stå på egna ben. Av de tre entreprenörerna som kände att de utvecklats under tiden på 

inkubatorn, påstod respondent 9 att “Man får lära sig så himla mycket och då utvecklas 

man som människa också.” Respondent 9 har tidigare nämnt att hon motiveras av 

personlig utveckling och eftersom hon känner att BIC Factory bidragit till att hon har 

utvecklats, påverkar det hennes motivation positivt. Med detta anser vi att personlig 

utveckling är en ny faktor som inkubatorer bidrar med som tidigare forskning inte 

nämnt. Samma tre entreprenörer som påstod att de utvecklats, kände även att de fått 

ökat självförtroende. Respondent 1 menade att “Det är en jätte viktig del av den hjälp 

jag fått så långt, gett mig mer självförtroende att gå och prata med konsulter och 

företaget som jag kanske inte hade gjort annars.” Respondent 9 berättade att “Jag har 

fått mycket bättre självförtroende, jag tror mycket mer på min ide och det jag gör och 

nu är jag säker på det, förut var jag mycket mer osäker.” Anledningen till att tre 

entreprenörer känt att deras självförtroende har ökat kan bero på att de var osäkra på sig 
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själva och sina idéer innan de kom till inkubatorn. Detta kan även vara anledningen till 

att samma entreprenörer kände att förtroende för idén har betytt mycket eftersom det har 

bidragit till ökat självförtroende. 

 

Både entreprenörerna från BIC Factory berättade att de har fått hjälp av inkubatorn att 

skapa en fiktiv styrelse till sitt företag, något som de båda värderade väldigt högt. 

Denna styrelse hade fungerat som ett bra komplement samt underlättat att sätta upp mål 

för företaget. Respondent 9 uttryckte sig på följande sätt “En sak som är så himla bra 

med BIC är att jag har en så kallad BIC Board, en styrelse som jag träffar en gång i 

månaden.” Vidare förklarar respondenten “Är man själv kan det vara lätt att man 

kanske inte gör lika mycket inom vissa områden som man skulle ha gjort.” När 

affärscoachen från BIC Factory berättar om allt stöd förklarar denne även att “Alla på 

BIC har skyldighet att ha en styrelse en så kallad BIC Board och det är en fiktiv styrelse 

som man väljer in olika personer med olika kompetenser och olika roller och dom 

möten brukar oftast vara var femte vecka där man jobbar som en traditionell styrelse.” 

Detta var något unikt just för BIC Factory eftersom ingen av de andra respondenterna 

påstått något liknande. Det är ett exempel på hur olika inkubatorer kan arbeta på olika 

sätt. Eftersom att få tillgång till en styrelse inte är något som befintlig forskning studerat 

anser vi detta var en faktor inom inkubatorsupport som vi inte identifierat i tidigare 

forskning. 

 

Flera entreprenörer betonade vikten av att deras affärscoacher visat stort förtroende för 

deras affärsidéer och att det hade varit ett positivt bidragande för att utveckla affärsidén. 

En väldigt glad entreprenör, respondent 9, utbrast “Det är helt sjukt vad glad jag är att 

jag har coacherna, det var en av mina coacher här igår och hon tänker så här stort och 

då blev jag glad, för så tänker inte jag.” Respondent 5 trodde inte att deras företags 

nuvarande partner hade skrivit på kontraktet om det inte var för deras affärscoach, “Vår 

affärscoach var väldigt duktig, han var förtroendegivande till företaget, vi själva det 

hade aldrig gått.” Respondent 5s företags överlevnad har varit beroende av att få en 

finansiell företagspartner, varav affärscoachen hjälpte till som förtroendegivande. 

Respondent 5 påstår att de inte klarar av det utan affärscoachens hjälp vilket kan ha 

avgjort företagets överlevnad. Enligt respondent 1 var det väldigt givande med en 

affärscoach som trodde på idén “Det är jätte viktigt med någon som tror på idén och 

tycker det är spännande.” Respondent 2, argumenterande för vikten av positiva 

reaktioner från omgivningen och förklarade att deras inkubator bjuder in riskkapitalister 

som får lyssna på entreprenörernas affärsidéer och om de säger “’Jo men det här kan 

nog vara någonting, det här verkar vara intressant’, det är klart att dom växer och 

tänker ’WOW nu vill jag gå vidare’.” Här menar affärscoachen att det i detta fall är 

riskkapitalister som tror på idén och inte affärscoachen själv. Detta betonar vikten av att 

ha folk runt omkring sig som tror på idén oavsett vem det är. 

 

För att sammanfatta faktorer vi funnit angående stöd från en inkubator som vi inte 

identifierat i tidigare forskning, visade det sig utifrån vår undersökning att inkubatorer 

bidrar med olika slags utbildningar. Vi fann även några psykiska faktorer som tillkom 

av att vistas på en inkubator, dessa var personlig utveckling och ökat självförtroende. 

Med tanke på allt stöd inkubatorer bidrar med är det rimligt att entreprenörerna 

genomgår en personlig utveckling. Genom att bland annat affärscoacherna tror på 

entreprenörernas affärsidéer, har det visat sig ha en positiv effekt på deras 

självförtroende. Vi upptäckte även en faktor som var unik för BIC Factory och det var 

deras fiktiva styrelse som inkubatorn hjälper varje företag att forma. 
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Vi har funnit ytterligare några faktorer för inkubatorsupport men som endast nämnts av 

någon enstaka entreprenör eller en affärscoach och som inte betonat dens vikt. Därför 

har vi valt att inte analysera dessa närmare. Alla faktorer som tagits fram i vår 

undersökning rörande vad inkubatorer stöttar med och som vi inte identifierat i tidigare 

forskning finns listade i tabell 10 och 11. 
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6.1.6 Entreprenöriella processen 

När vi analyserat vart varje entreprenör befinner sig i den entreprenöriella processen har 

vi gjort våra egna tolkningar utifrån respondenternas beskrivningar om sina företag. 

Detta eftersom vi inte ställde en specifik fråga om vart i den entreprenöriella processen 

de är, utan det har framkommit någonstans under intervjun ändå. Sammanlagt var det en 

entreprenör som befann sig i utvecklingsfasen, tre stycken i uppstartsfasen, och tre 

entreprenörer befann sig i överlevnadsfasen. 

 

Respondent 1, som vi anser befinner sig i utvecklingsfasen, uttryckte sig på följande sätt 

“Jag måste kunna testa den lite mer utförligt innan jag kan säga att den fungerar, så om 

det faller väl ut så kommer det spara ett eller två år utvecklingstid förmodligen till den 

färdiga produkten.” Vi tolkar detta som att respondenten befinner sig i utvecklingsfasen 

eftersom hen beskriver om sin utvecklingstid för sin produkt. Detta kan kopplas till 

Leach & Melicher (2012, s. 23) som förklarar att det är i denna fas idén utvecklas till en 

potentiell affärsmöjlighet, eftersom denna respondent försöker göra sin idé till 

verklighet. 

 

En av de tre entreprenörer vi anser befinner sig i uppstartsfasen är respondent 4 som 

uttalade sig på följande sätt “Vi är nu just i uppstartsfasen utav vårt aktiebolag, 

eftersom vi har kommit fram till att det är kanske inte alla delar av vår verksamhet som 

är direkt ideell.” Den här respondenten driver en ideell förening men håller på att 

omvandla verksamheten till ett aktiebolag och därför anser vi att entreprenören befinner 

sig i uppstartsfasen av aktiebolaget. Detta hänger ihop med Leach & Melicher (2012, s. 

22) som menar att det pågår förberedelser för att starta upp företaget i detta stadium. 

 

Respondent 8 var en av entreprenörerna vi anser befinner sig i överlevnadsfasen 

eftersom denne förklarade att “Vi har varit här ganska länge, snart 3 år och vi är liksom 

i en expansionsfas, det är mycket som händer nu, väldigt positiva saker, så det är bara 

framåt och uppåt nu.” Med tanke på att respondenten drivit företaget i tre år och 

kommit till det denne kallar en expansionsfas, tolkar vi det som att företaget nått 

överlevnadsfasen och att företagets intäkter börjat växa. Detta kan kopplas till Churchill 

& Lewis (1983, s. 34) som anser att i överlevnadsfasen börjar intäkterna att växa och 

företaget har tillräckligt många kunder för att behålla dem. Respondenten förklarar även 

att det är mycket som händer i företaget just nu och att det går snabbt framåt, detta bör 

innebära att företaget inom kort tid kommer att uppnå snabbtillväxtfasen. Vilken fas 

varje respondent befinner sig på i den entreprenöriella processen går att utläsa i tabell 10 

och 11. 

6.2 Jämförelser 

6.2.1 De främsta motivationsfaktorerna 

Enligt vår undersökning är de främsta motivationsfaktorerna att skapa någonting eget 

och att entreprenörerna får göra det de tycker är roligt. Dessa var de mest frekventa 

faktorerna som nämndes och togs upp vid flera tillfällen under intervjuerna. Båda dessa 

är även motivationsfaktorer som studierna i vår teoretiska referensram inte lagt vikt vid, 

vilket innebär att vi inte ställt frågor om dessa. Detta styrker betydelsen av att de tagits 

upp så ofta. Att de, trots detta, var de mest framträdande motiven tolkar vi som att 

skapandet av någonting eget och att få göra det de tycker är roligt är de största 
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motivationsfaktorerna för entreprenörer. Däremot kan en koppling göras mellan att 

entreprenörer motiveras av att göra det de tycker är roligt och att Higgins (2012, s. 6) 

definierar motivation som att individen närmar sig sådant den gillar. Det är rimligt att 

anta att entreprenörer gillar sitt företag och sin affärsidé. Därigenom följer det logiskt att 

entreprenörerna är motiverade att närma sig företagets framgång, då de gillar att arbeta 

med sin affärsidé och vill se den utvecklas. Av den anledningen är det rimligt och 

förenligt med Higgins ovannämnda definition av motivation att entreprenörer motiveras 

av att göra sådant de tycker är roligt. 

 

Då vi frågade respondent 5 vad som motiverar denne mest fick vi svaret “Det roligaste 

är nog ändå att skapa saker, att det är roligt att göra nya saker, det måste vara nytt.” 

Detta tolkar vi som att skapandet av någonting nytt är den främsta motivationsfaktorn 

för denna entreprenör. Respondent 5 är forskare i bioenergi för att kunna forska fram 

och skapa nya saker inom den bransch hans företag är verksam. Sedan utvecklade han 

sitt svar med att säga “Men det är det att det är kul, det är det som driver en.” Detta 

tyder på att göra det denne tycker är roligt även är en framträdande motivationsfaktor. 

Då vi diskuterade med respondent 8 om vad som motiverar henne mest uppgav hon “Att 

få skapa nånting eget, det känns kreativt att skapa sin egen grej, så det är en stor 

motivation.” En av de entreprenöriella egenskaper respondent 8 besitter är att vara 

kreativ, vilket hör ihop med hennes motivation då hon får använda sin kreativitet till att 

“skapa sin egen grej” och samtidigt motiveras av detta. När vi hade samma diskussion 

med respondent 4 sa han att “Alltså vi gör det för vi tycker det är roligt.” Detta tolkar vi 

som att respondent 4 inte hade drivit detta företag om det inte var roligt och av den 

anledningen är det hans främsta motivationsfaktor. Att så många entreprenörer uttryckt 

att skapandet av någonting nytt och att det är roligt att göra det de gör är de mest 

framträdande motivationsfaktorer styrker vår tolkning att dessa är de största motiven för 

entreprenörer. Även affärscoacherna har gett intrycket att dessa är entreprenörernas 

största motiv. Då vi frågade respondent 7, som är en affärscoach, vad som motiverar 

entreprenörer mest svarade denne “Att göra nånting för att man mår bra av det i hjärtat, 

det är dom som brukar lyckas bäst också.” Sedan utvecklade denne sitt svar genom att 

säga “Oftast är det största motivet att man vill förverkliga nåt, skapa.” Alltså vill vi 

påstå att skapandet av någonting eget och att entreprenörerna får göra det de tycker är 

roligt är de två mest framträdande motivationsfaktorerna. 

6.2.2 De mest värdefulla inkubatorsupporten 

Enligt vår undersökning är miljön och nätverkandet mellan entreprenörerna det två mest 

värdefulla supporten. Dessa faktorer dykte upp kontinuerligt genom varje intervju. 

Miljön och nätverket hänger ihop med varandra, där det som visat sig vara värdefullt är 

att vistas i en positiv och entreprenöriell miljö tillsammans med andra entreprenörer 

som tipsar och inspireras av varandra. När vi pratade med respondent 4 om inkubatorn 

sa denne “Människor runt omkring oss, det fantastiska tycker jag med vår inkubator det 

är möjligheten att träffa alla människor runt omkring.” Respondent 4 sitter på Uminova 

eXpression och har tidigare nämn hur hjälpsamma alla på inkubatorn är och det har 

visat sig att denna miljö är det mest värdefulla bidraget enligt honom. I samma 

diskussion med respondent 6, som är en affärscoach, betonade han “Att kunna vistas i 

en miljö där du har dels andra företag som kan peppa, inspirera och komma med tips är 

ju oerhört ovärderligt!” Entreprenöriell miljö och internt nätverk är två faktorer som 

stöds av tidigare forskning av Bergek och Norrman (2008, s. 20-21). Att det visat sig 

vara betydelsefullt att ha en positiv miljö samt att miljö och nätverk hänger ihop för att 
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skapa den mest värdefulla byggstenen hos inkubatorer, det anser vi är något som vår 

undersökning bidragit med som vi inte funnit stöd av i befintlig forskning. På frågan om 

vad som varit mest värdefullt av stödet på inkubatorn, svarade respondent 9 på följande 

sätt “Just detta att man får så mycket positivt och nån att prata med.” På samma fråga 

påstod respondent 2, en affärscoach, att “Få träffa andra i samma situation det tror jag 

är väldigt betydelsefullt och bli inspirerad av andra och även lära sig av andra, så 

miljön tror jag är positivt bidragande.” Detta tolkar vi som att de mest värdefulla 

inkubatorer bidrar med är att vistas i en positiv och entreprenöriell miljö tillsammans 

med andra entreprenörer som kan inspirera och hjälpa varandra. 

6.2.3 Jämförelse mellan entreprenörer och affärscoacher 

De flesta entreprenörer och affärscoacher tyckte samma saker rörande entreprenöriella 

egenskaper. Egenskaper de skilde sig vid är att entreprenörer är risktagare och 

självständiga. Entreprenörernas svar tyder på att de är självständiga men inte risktagare, 

medan affärscoacherna uttryckt att entreprenörer är risktagare men inte självständiga. Vi 

tolkar skillnader i risktagande som att entreprenörerna inte ser sitt företagande som 

riskbenäget eftersom de gör någonting de tycker är roligt. Skillnaden i självständighet 

tyder på att affärscoacherna ser sig själva som entreprenörens hjälpare. Affärscoacherna 

och entreprenörerna ansåg att resterande egenskaper stämde överens. Att intervjua både 

entreprenörer och affärscoacher har gett oss ett bredare perspektiv och att de tyckte 

liknande styrker att vår empiri är sanningsenlig och trovärdig. 

 

Då det gäller motivationsfaktorer har entreprenörerna och affärscoacherna tyckt i stort 

samma som varandra. Detta gäller både på faktorer som att vara sin egen chef och 

personlig utveckling, där empirin tyder på att dessa motiverar. Entreprenörer och 

affärscoacher var även överens på faktorn att få en ökad inkomst, där empirin indikerar 

att entreprenörerna inte blir motiverade av detta. 

 

När det kommer till inkubatorsupport har entreprenörernas och affärscoachernas svar 

varit väldigt snarlika till största del. Det som har skilt sig mellan dem beror främst på att 

affärscoacherna räknat upp allt stöd deras inkubator erbjuder, medan entreprenörerna 

inte nödvändigtvis behövt hjälp med alla dessa faktorer och enbart nämnt de stöd de 

fått. Där svaren skilde sig mellan entreprenörerna och affärscoacherna var det endast 

någon enstaka entreprenör som varierade från de övrigas svar. Därför anser vi att då de 

flesta av respondenternas svar liknade varandra, stämmer vår empiri överens med 

sanningen. 

6.2.4 Jämförelse mellan inkubatorer 

I denna undersökning har vi kollat på tre olika inkubatorer: Uminova Innovation, 

Uminova eXpression och BIC Factory. Detta för att se hur entreprenörernas motivation 

på de olika inkubatorerna skilde sig, samt om det fanns skillnader i stödet inkubatorerna 

bidrog med. Gällande motivation har vi sett att entreprenörerna på de olika 

inkubatorerna motiveras av liknande faktorer. De främsta motivationsfaktorerna på 

varje inkubator var att skapa någonting eget och att få göra det de tycker är kul. Detta 

tolkar vi som att entreprenörers motivation är konsekvent oberoende på vilken inkubator 

de befinner sig vid. 
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Då det gäller inkubatorsupport har vi funnit några skillnader i vilket stöd inkubatorerna 

erbjuder till sina entreprenörer. Entreprenörerna på BIC Factory får tillgång till en så 

kallad BIC Board, vilket är en fiktiv styrelse bestående av medlemmar som 

entreprenören själv bestämmer. Detta ges inte på någon annan av våra undersökta 

inkubatorer. Det är även fallet att Uminova Innovation erbjuder finansiering till 

företagen, men endast småsummor i några enstaka fall. Detta erbjuds inte på de andra 

inkubatorerna, då de föredrar att bidra med externa kontakter som kan finansiera. 

Utöver detta ges samma stödfunktioner på samtliga undersökta inkubatorer och den 

entreprenöriella miljön och interna nätverket var de mest värdefulla inkubatorsupporten 

på alla inkubatorer. 

6.2.5 Jämförelse mellan stadier i den entreprenöriella processen 

Alla entreprenörer vi undersökt befinner sig relativt tidigt i den entreprenöriella 

processen: en entreprenör verkade i utvecklingsfasen, tre stycken i uppstartsfasen och 

resterande tre i överlevnadsfasen. I vår undersökning har vi funnit många likheter 

mellan dessa faser och endast ett fåtal skillnader. En skillnad vi fann var att respondent 

1, som befinner sig i utvecklingsfasen, inte motiveras av personlig utveckling. Medan 

alla andra respondenter, som befinner sig i uppstartsfasen respektive överlevnadsfasen, 

ansåg sig vara motiverade av personlig utveckling. Detta tror vi beror på att 

entreprenören i utvecklingsfasen är i ett väldigt tidigt skede och inte hunnit utvecklas 

personligen ännu och därför inte motiveras av det, till skillnad från de andra som 

kommit längre i den entreprenöriella processen. 

 

De främsta motivationsfaktorerna, att skapa något eget och göra det man tycker är 

roligt, var konsekventa hos samtliga respondenter oavsett steg i den entreprenöriella 

processen. Detta anser vi beror på att det är konstanta interna motivationer som inte kan 

påverkas av yttre faktorer och som finns hos entreprenören redan vid första början. 

Utöver det stämde de flesta motivationsfaktorer in på respondenterna oavsett vilken fas 

det verkar i. Där det har skilt sig mellan respondenternas svar har det berott på andra 

omständigheter, exempelvis företagets bransch och inte vilken fas i den entreprenöriella 

processen de befinner sig i. 

 

Det fanns många likheter angående vilket stöd inkubatorer bidrar med. Alla 

respondenter hade fått tillgång till samma stöd på sina inkubatorer oavsett vilket 

stadium i den entreprenöriella processen de befann sig i. Däremot hade inte alla 

entreprenörer behovet av allt stöd som fanns tillgängligt, men vissa medgav ändå att det 

var medvetna om allt som finns att tillgå. Vi tolkar detta som att det inte finns några 

större skillnader på vilket stöd inkubatorer erbjuder beroende på var i den 

entreprenöriella processen entreprenörerna befinner sig. Det enda skillnader som 

framkommit har sin orsak i andra delar av företaget och är inte relaterat till vilken fas i 

den entreprenöriella processen de befinner sig i. 

6.2.6 Jämförelser av entreprenöriella egenskaper 

Enligt Estay et. al. (2013, s. 245) finns det en koppling mellan vilka egenskaper en 

entreprenör har och vad som motiverar denne. Någonting vi hittade var att endast 

respondent 1 och respondent 5 beskrev sig själva som risktagare. Det var även endast 

dessa entreprenörer som uppgav att de motiveras av att få en ökad inkomst. Vi ser ett 

logiskt samband mellan att de anser sig vara risktagare och har ökad inkomst som motiv 
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eftersom ökad risk generellt innebär större avkastning. Även Rey-Martí et. al. (2015, s. 

813) har beskrivit att entreprenörers riskbenägenhet kan påverka företagets framgång. 

Vi anser att dessa entreprenörer, respondent 1 och respondent 5, tar dessa risker 

eftersom de väntar sig en ökad framtida inkomst. 

 

Vår undersökning visade även att dessa entreprenörer var de enda som fått 

inkubatorsupport i form av finansiering. Vi tror att detta samband hänger ihop med att 

de tagit risker i utvecklingen av deras affärsidéer och då varit i behov av finansiellt stöd. 

Vi tror även att detta kan kopplas till att entreprenörerna motiveras av framtida ökad 

inkomst eftersom de har fått finansiering. Att ta finansiering är en form av risktagande 

och en skuld som så småningom måste betalas tillbaka. 

 

Utöver detta har vi inte funnit några tydliga samband mellan entreprenöriella 

egenskaper och motivationsfaktorer eller inkubatorsupport.  

6.3 Stöd och motivation i helhet 

Avslutningsvis vid varje intervju frågade vi respondenterna hur värdefull de skulle påstå 

att hjälpen från sin inkubator varit för dem och sitt företag. Detta blev respondenternas 

reaktioner: 

 

“Uminova är ändå en, det snabbar på, det är en motivationsfaktor” - Respondent 1. 

“Det hjälper, det tycker vi ju, absolut” - Respondent 2. 

“Det är det bästa som har hänt, jag älskar kontoret” - Respondent 3. 

“Det är jätte bra” - Respondent 4. 

“Första åren, ovärderlig, alltså helt avgörande, det hade aldrig blivit av, helt omöjligt!“ 

- Respondent 5. 

“Ja den är ju skillnad mellan konkurs och succé” - Respondent 6 

“För vissa kan det va avgörande” - Respondent 7. 

“Jag tror att den är jätte värdefull, jag kan inte riktigt se vart vi skulle ha varit utan 

Uminova” 

- Respondent 8. 

“Ja alltså det är, det går knappt att beskriva faktiskt, det är otroligt mycket” - 

Respondent 9. 

“Det är väldigt värdefullt, jag vet inte vad man ska använda för skala, men det är jätte 

bra” 

- Respondent 10. 

 

Vi frågade respondenterna om entreprenörernas motivation har förändrats av att vara på 

en inkubator. Nedan följder en del av de mest relevanta svaren. 

 

“Ja men det har den ju” - Respondent 1. 

“Nej kanske inte, men förhållningssättet förändras” - Respondent 2. 

“Jag tror att vår motivation är oförändrad men däremot så är den kanske mer 

fokuserad idag än vad den var” - Respondent 4. 

“Oj, enormt mycket, enormt mycket!” - Respondent 6. 

“Dom inspireras av varandras framgångar, så det är klart att det blir en boost när man 

är i en miljö som andas ‘allt är möjligt’” - Respondent 7. 

“Det som sånna här ställen möjliggör är ju att visa att det faktiskt är möjligt, det tror 

jag är väldigt positivt” - Respondent 8. 
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“Motivationen finns ju redan från början, men BIC hjälper en att styra in på rätt bana 

så det blir lätt att fokusera på dit du ska” - Respondent 10. 

 

Dessa uttalanden tolkar vi som att stöd från inkubatorerna har varit extremt värdefullt 

och i vissa fall avgörande. Vidare tyder responsen på att entreprenörers motivation har 

påverkats av att vara på en inkubator. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel har vi återknutit till studiens problem och syfte samt utvecklat studiens 

analys för att dra rimliga slutsatser. Därefter diskuterar vi kritik mot dessa slutsatser 

samt redogör för studiens kunskapsbidrag och ger förslag till framtida forskning. 

Slutligen diskuterar vi samhälleliga och etiska implikationer. 

7.1 Slutsatser och kopplingar mellan entreprenörernas 

motivation och inkubatorsupport 

I detta arbete har vi undersökt följande forskningsfråga: “Hur påverkar stöd från en 

inkubator entreprenörens motivation till att driva företag?” Vårt syfte var att undersöka 

och få en bredare kunskap kring hur entreprenörers motivation påverkas av att få stöd 

från en inkubator. Vi har sett att det finns vissa kopplingar mellan entreprenörernas 

motivation och inkubatorsupport. 

 

Vi har funnit några gemensamma nämnare som respondenterna ansett vara både en 

motivationsfaktor och ett stöd som inkubatorer bidrar med. Ett exempel på detta är att 

den entreprenöriella miljön på inkubatorn är en form av stöd som inkubatorerna bidrar 

med, enligt tidigare forskning. Även våra respondenter ansåg att inkubatorerna bidrog 

med detta. Det som tidigare forskning inte berört är att denna entreprenöriella miljö kan 

ha en motiverande effekt på entreprenörerna som vistas i den, där våra undersökta 

entreprenörer betonat hur viktigt denna miljö varit för deras motivation. Den 

entreprenöriella miljön påverkar entreprenörernas motivation genom att de inspireras av 

varandras framgång. Att vistas i en miljö kring likasinnade entreprenörer ökar deras 

motivation. Detta ger oss en tydlig koppling mellan inkubatorsupport och motivation. 

Om inkubatorerna bidrar med en entreprenöriell miljö, vilket i sin tur påverkar 

entreprenörernas motivation, kan vi påstå att inkubatorerna har påverkat entreprenörens 

motivation på ett positivt sätt. 

 

Ytterligare stöd som inkubatorer bidrar med som påverkar entreprenörers motivation till 

att driva företag är personlig utveckling. Enligt tidigare forskning är personlig 

utveckling en motivationsfaktor för entreprenörer och även entreprenörerna i vår 

undersökning blir motiverade av detta. Detta kopplas till inkubatorsupport eftersom våra 

resultat visar att inkubatorerna bidrar med personlig utveckling. Entreprenörerna som 

vistats en längre tid på inkubatorerna kände att de utvecklas mycket sedan de kom dit. 

Även entreprenörerna som nyligen kommit till inkubatorn har märkt att de utvecklats 

personligen. Om inkubatorerna hjälper entreprenörerna att utvecklas personligen och 

personlig utveckling är någonting som motiverar entreprenörer, implicerar det att 

inkubatorerna har en positiv påverkan på entreprenörernas motivation. 

 

Det finns ännu en inkubatorsupport som påverkar entreprenörers motivation, vilket är 

att entreprenörerna uttryckt att de motiveras av att sätta delmål tillsammans med sin 

affärscoach. Inkubatorerna bidrar med stöd från en affärscoach och planering, både 

enligt tidigare forskning och enligt våra resultat. Utöver detta har entreprenörerna i vår 

undersökning uttryckt att stödet de får från affärscoachen är en motivationsfaktor. Att 

sätta delmål med en affärscoach ser vi som att få hjälp av en affärscoach med planering 

av verksamheten. Inkubatorerna bidrar med en affärscoach, planering och liknande stöd, 
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vilket i sin tur gör entreprenörerna mer motiverade. Detta ser vi som en stark koppling 

mellan inkubatorsupport och ökad motivation. 

 

Det var ingen som påstod att stödet från inkubatorn är den viktigaste 

motivationsfaktorn. De mest framträdande motivationsfaktorerna är att skapa någonting 

eget och att entreprenörerna får göra det de tycker är roligt. Dessa har väldigt lite 

koppling till inkubatorsupporten, eftersom inkubatorerna inte kan påverka om det är 

någonting eget entreprenörerna skapar eller om det är det som entreprenörerna tycker är 

roligt. De viktigaste inkubatorsupporten är den entreprenöriella miljön och nätverkandet 

med andra entreprenörer. Dessa inkubatorsupport har en tydligare effekt på 

entreprenörernas motivation, eftersom den entreprenöriella miljön är en 

motivationsfaktor för våra undersökta entreprenörer och nätverket mellan 

entreprenörerna hör ihop med miljön på inkubatorn. Faktum är att inkubatorer inte kan 

påverka om entreprenörer skapar någonting eget eller tycker att det är roligt, men 

däremot kan de påverka den entreprenöriella miljön och nätverket. Inkubatorer kan 

alltså påverka entreprenörers motivation till viss del men inte de främsta 

motivationsfaktorerna.  

 

Angående hur entreprenörerna känt att deras motivation förändrats under vistelsen på 

inkubatorn var det många respondenter som betonade att de själva, eller entreprenörerna 

på deras inkubator, redan var motiverade då de kom till inkubatorn. Ingen av våra 

respondenter ansåg att deras motivation minskat av vistelsen på inkubatorn. Tvärtom 

uttryckte dessa att inkubatorn hjälpt dem att fokusera sin motivation och rikta 

motivationen på det som är mest nödvändigt. Att inkubatorn hjälpt entreprenörerna 

fokusera sin motivation, exempelvis på att nå ut till flera kunder, visar att 

inkubatorsupportet har en positiv påverkan på entreprenörernas motivation i form av att 

denne får ökad fokus. Detta visar tydligare hur inkubatorsupport påverkar 

entreprenörernas motivation. 

 

Vår slutsats är att det stöd inkubatorer bidrar med har en positiv påverkan på 

entreprenörers motivation till att driva eget företag. Mycket av det stöd inkubatorer 

bidrar med ökar entreprenörernas motivation. De främsta inkubatorsupporten, 

entreprenöriell miljö och internt nätverk, har en tydlig påverkan på entreprenörernas 

motivation. Däremot förutsätter det att entreprenören är motiverad när denne kommer 

dit, har en affärsidé som denne tycker är rolig att jobba med och själv ser till att skapa 

någonting eget. Dessa är faktorer som inkubatorerna inte kan påverka, men som har en 

stark påverkan på entreprenörernas motivation. 

7.2 Kritik mot denna studie 

Det finns vissa problem i vårt tillvägagångssätt i denna studie. Någonting som varit 

problematiskt var att avgöra till vilken grad det respondenterna sagt i intervjuerna 

faktiskt stämmer överens med hur de är och hur de agerar i verkligheten. För att minska 

sannolikheten att vår empiri enbart skulle bestå av respondenternas självpresentation har 

vi ställt flera följdfrågor efter varje påstående för att avgöra om respondenten verkligen 

är exempelvis självständig eller motiverad av att vara sin egen chef. Med detta har vi 

haft möjlighet att läsa av deras kroppsspråk och röstläge för att bedöma om de verkligen 

menar det de säger. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det finns möjlighet att 

vi misstolkat deras kroppsspråk och tonläge och tror att de talar sanning, medan de 

egentligen enbart vill få sig själv att framstå på ett positivt sätt. 



80 
 

 

Detta har varit särskilt problematiskt vad gäller frågan om huruvida entreprenörerna är 

motiverade av att öka sin inkomst. Detta är en motivationsfaktor tidigare forskning 

betonat är viktig för entreprenörer, medan flera av våra undersökta entreprenörer nekade 

att detta motiverar dem. Vi är medvetna om möjligheten att dessa entreprenörer enbart 

nekat detta som motivationsfaktor för att framstå som bättre personer, men baserat på 

deras kroppsspråk och sättet de sa detta avgör vi att de talade sanning. Faktumet att flera 

entreprenörer nekade denna motivationsfaktor innan vi hunnit ställa frågan styrker vår 

tolkning att de talat sanning. Chansen kvarstår att någon kan ha ljugit och därmed 

påverkat vårt resultat, men detta är någonting som enbart kan minimeras och inte 

elimineras med ett tolkande tillvägagångssätt. 

 

Utöver detta kan kritik riktas mot att våra frågor kring entreprenöriella egenskaper och 

motivationsfaktorer var delvis ledande. Att formulera en fråga genom att peka ut att 

tidigare forskning visar att de flesta känner på ett visst sätt kan påverka respondenternas 

svar. Detta är någonting vi försökte undvika genom att lägga mer vikt vid tolkningen av 

de öppna frågorna som exempelvis “Vad motiverar dig att driva eget företag?” Då vi 

analyserade vilka motivationsfaktorer som påverkade entreprenörer lade vi mest fokus 

på denna fråga. Om en respondent exempelvis uppgett redan där att den motiveras av att 

vara sin egen chef har vi tolkat det som att denna motivationsfaktor är viktigare för den 

individen än för en annan respondent som enbart nämner detta då vi tar upp det som 

motivationsfaktor.  

 

Det läsande bör hålla i minnet är att denna studie gjordes med ett väldigt avgränsat 

sampel, där vi enbart undersökte tio respondenter. Det finns möjlighet att vårt urval har 

påverkat vårt resultat och att vi skulle funnit annat om vi undersökt ytterligare 

entreprenörer. Däremot anser vi att våra slutsatser är baserade på saker som nästan alla 

respondenter betonade, vilket minskar risken av att vi tagit fram dem av slump. Utöver 

detta kände vi efter vår tionde intervju att vi fått ut all information som krävs för att 

besvara forskningsfrågan och att vi inte fick någon ny information, vilket innebär att fler 

intervjuer skulle varit överflödigt. 

 

Alla våra respondenter är verksamma i Umeå, vilket kan göra våra slutsatser svåra att 

applicera på andra orter. Vi anser dock att resultatet kan tillämpas på andra orter 

eftersom inkubatorer finns överallt och att vi har undersökt tre olika inkubatorer med 

olika arbetssätt. Utöver detta har ingen av våra undersökta entreprenörer affärsidéer som 

enbart fungerar i Umeå, samt att de har väldigt varierande affärsidéer inom olika 

branscher. Att vi undersökt tre inkubatorer och flera branscher innebär att vi fått ett 

bredare perspektiv, vilket kan innebära att resultaten kan appliceras på andra orter. 

 

Ytterligare en aspekt som läsande bör ta hänsyn till är att våra slutsatser är baserade på 

våra egna tolkningar. Vilken information som varit viktig att ta från intervjuerna och 

hur detta ska tolkas har vi enbart gjort med vår egen intuition. Vi har försökt minimera 

detta genom att färgkoda datat enskilt var för sig och sedan diskutera hur vi gjort 

tillsammans. Detta för att få fram den bästa och mest sanningsenliga tolkningen av 

datat. Trots detta är det våra tolkningar som varit avgörande i vilken data som använts 

från intervjuerna, vilket kan innebära att studien hade nått en annan slutsats om andra 

forskare utfört den. 

7.3 Samhälleliga och etiska implikationer 
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En negativ implikation för samhället kan vara att för många inkubatorer startas. Vår 

studie visar att inkubatorer har en positiv påverkan på entreprenörers motivation, vilket 

är viktigt för att företagen skall lyckas, vilket i sin tur behövs för att samhället ska 

utvecklas. Av den anledningen finns det möjlighet att för många inkubatorer startas 

eftersom vi redogör vikten av inkubatorer. 

 

Det kan finnas negativa konsekvenser av att för många inkubatorer startas. En sådan 

konsekvens är att entreprenörerna blir mer utspridda mellan inkubatorerna. Om det finns 

fler inkubatorer är det rimligt att anta att det kommer finnas färre entreprenörer på varje 

enskild inkubator. Detta kommer påverka miljön på inkubatorerna negativt. Vi har 

tidigare definierat en inkubator som en organisation med syfte att skapa en stödjande 

miljö och bidra till födsel och utveckling av nya företag, samt att vår undersökning visar 

att miljön på inkubatorn är bland de viktigaste stöden. Vår studie har även visat hur den 

entreprenöriella miljön påverka entreprenörernas motivation. Om den entreprenöriella 

miljön påverkas negativt på grund utav att det är för få entreprenörer på inkubatorn, kan 

detta stöd försvinna. Detta skulle leda till att inkubatorerna inte skulle uppfylla sin 

definierade funktion och den effekt den entreprenöriella miljön har på motivationen 

elimineras. Färre entreprenörer på inkubatorerna skulle också minska det interna 

nätverket på inkubatorn, vilket också är en av de viktigaste stöden. Detta skulle leda till 

att inkubatorerna inte är lika effektiva och entreprenörerna saknar dessa stöd, samt den 

effekt det har på deras motivation. Om entreprenörerna saknar dessa stöd som visat sig 

ha en positiv effekt på deras motivation till att driva företag, och motivationsfaktor kan 

det istället ha negativa effekter på deras företag, vilket är dåligt för samhället. 

 

En annan negativ konsekvens av att för många inkubatorer startas är att det blir dyrt för 

staten. Som vi tidigare nämnt är de flesta inkubatorer i Sverige finansierade av staten 

och att öppna flera inkubatorer kan bli en dyr affär. Detta kan kopplas till det tidigare 

nämnda konsekvensen att färre entreprenörer kommer finnas på varje enskild inkubator. 

Om staten öppnar för många inkubatorer och varje inkubator har för få entreprenörer 

kommer det inte vara lönsamt för staten. Däremot anser vi det vara en positiv 

konsekvens om fler inkubatorer öppnar eftersom att det bör leda till att fler 

entreprenörer startar företag, så länge inkubatorerna inte överskrider efterfrågan på 

entreprenörer så att den entreprenöriella miljön och de interna nätverket påverkas 

negativt. 

 

Ur ett etiskt perspektiv kan implikationer av denna studie uppstå om inkubatorer skulle 

försöka påverka entreprenörers viktigaste motivationsfaktorer. De två främsta 

motivationsfaktorerna entreprenörer besitter, enligt vår undersökning, är att skapa 

någonting eget och att göra det de tycker är roligt. Vi har konstaterat att dessa inte kan 

bli påverkade av inkubatorn, utan det är entreprenören själv som kan påverka dessa 

motiv. Skulle inkubatorer ändå försöka påverka dessa, skulle det uppfattas som oetiskt. 

Detta eftersom de i sådana fall skulle försöka tvinga entreprenörerna att tycka det är 

roligt även om inte entreprenören tycker det. 

 

Vidare skulle en etisk implikation av denna studie vara att inkubatorerna försöker 

påverka entreprenörerna att ändra sina affärsidéer om dessa inte är skapande av något 

nytt. Detta kan uppfattas som oetiskt eftersom det går emot den fria viljan. En 

inkubators syfte är att stötta och vägleda entreprenörer i tidigt skede och därför anser vi 

det som en etisk implikation i fall inkubatorer skulle försöka påverka hur entreprenörer 

känner om sin affärsidé eller försöker ändra deras affärsidéer. 
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7.4 Kunskapsbidrag 

Ett konkret bidrag denna studie har till den befintliga forskningen är att vi hittat både 

motivationsfaktorer och stöd som inkubatorer bidrar med, som vi inte identifierat i 

tidigare forskning. Vår studie har även visat konkret hur entreprenörernas motivation 

påverkas av att vara på en inkubator. De motivationsfaktorer som kommit fram i denna 

studie är: att skapa någonting eget, miljön och stödet på inkubatorn, att entreprenörerna 

gör någonting de tycker är roligt, att göra någonting meningsfullt, att sätta delmål 

tillsammans med sin affärscoach och att det är roligt att gå till jobbet. Vår studie har 

visat att skapandet av någonting eget och att entreprenören gör det denne tycker är 

roligt, vilka båda är motivationsfaktorer som inte vi har funnit i tidigare forskning, även 

visat sig vara de främsta motivationsfaktorerna för entreprenörer. Detta visar hur starkt 

bidrag dessa motivationsfaktorer är. Delarna av inkubatorsupportet som inte vi upptäckt 

i tidigare forskning är: utbildning, personlig utveckling, ökat självförtroende och att en 

fiktiv styrelse gavs på en av inkubatorerna. Dessa faktorer och stöd var ingenting vi 

hade förväntat oss då vi påbörjade denna studie och är ingenting som lyfts fram av den 

befintliga forskningen i vår teoretiska referensram. Därför anser vi att dessa 

motivationsfaktorer och inkubatorsupport utgör ett betydande bidrag till forskningen. 

 

Vi vill även betona att vår studie svarar på frågan om hur entreprenörers motivation 

påverkas av att vara på en inkubator, vilket skapar en förståelse för den effekt 

inkubatorer har på en entreprenörers motivation. Vår studie har visat att vistelsen på en 

inkubator har en positiv effekt på entreprenörernas motivation. Detta sker genom att 

entreprenörer får tillgång till en entreprenöriell miljö, internt nätverk och en affärscoach 

som hjälper till med planeringen. Utöver detta bidrar inkubatorer även med personlig 

utveckling, vilket är en motivationsfaktor. Denna koppling mellan inkubatorsupport och 

entreprenörers motivation har aldrig gjorts i tidigare forskning, vilket styrker bidraget 

vår studie har. 

 

Vi anser att vårt resultat kan ha ett praktiskt bidrag för inkubatorer eftersom vår 

undersökning visar hur stöd från en inkubator påverkar entreprenörers motivation. Vår 

undersökning har även tagit fram vad som varit de mest värdefulla stöden inkubatorer 

bidrar med, samt att dessa påverkar entreprenörens motivation positivt. I och med att 

inkubatorer vet detta kan de lägga mest fokus på att skapa en entreprenöriell miljö och 

se till att entreprenörerna kan nätverka med varandra, dels för att öka deras motivation 

och för att dessa visat sig vara de mest värdefulla stöden. Detta kan vara till stor 

betydelse för nystartande inkubatorer som inte kan bidra med alla olika supportverktyg 

från början och vill veta vad som är viktigast. Genom att inkubatorer kan påverka 

entreprenörers motivation positivt kan det leda till att fler entreprenörer motiveras till att 

driva företag, vilket i sin tur ökar chansen till fler framgångsrika företag. 

 

Entreprenörer kan också ta del av detta kunskapsbidrag genom att få veta hur deras 

motivation kommer påverkas av att vistas på en inkubator. Genom att de blir medvetna 

om vilket stöd inkubatorer bidrar med, vilket stöd som varit mest värdefullt för ökad 

motivation. Detta kan vara intressant för entreprenörer som har en affärsidé och 

funderar på att söka till en inkubator: att få veta att inkubatorer påverkar dennes 

motivation positivt genom mer fokus, entreprenöriell miljö, internt nätverk och 

planering med hjälp av en affärscoach. Samtidigt blir entreprenören medveten om att 

faktorer som inkubatorer inte kan påverka är att skapa något eget och att göra det den 

tycker är roligt, som visat sig vara entreprenörers främsta motivationsfaktorer. Vi tror 
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att vår studie kan bidra till att fler entreprenörer söker till inkubatorer eftersom de får 

kunskap om hur deras motivation påverkas. Detta kan leda till att vi får fler 

entreprenörer i samhället. 

 

Slutligen kan vårt resultat ha ett kunskapsbidrag till samhället med anledningen att 

inkubatorerna påverkar entreprenörers motivation positivt, vilket kommer öka chansen 

till att fler företag blir framgångsrika. När fler företags startas och blir framgångsrika 

bidrar et till fler jobb och skattepengar som kan användas för att utveckla samhället. 

Fler entreprenörer i samhället kommer även att skapa innovativ och nya 

affärsmöjligheter som har en positiv påverkan på samhällsutvecklingen. 

7.5 Praktiska rekommendationer 

Dessa är våra praktiska rekommendationer till entreprenörer och inkubatorer utifrån 

denna studies slutsatser. Vi har presenterat dem i punktlistor, där första listan behandlar 

våra rekommendationer till entreprenörer och andra listan innehåller våra 

rekommendationer till inkubatorer. 

 

·         Entreprenörer bör ha a en affärsidé som de själva tycker är roligt och känns 

meningsfullt. 

·         Entreprenörer bör själv a se till att de skapar någonting eget med sin affärsidé. 

·   Om entreprenörer söker till en inkubator bör de se till att det finns en utvecklande, 

entreprenöriell miljö som kan bidra med ett entreprenöriellt nätverk. 

 

 

-·   Inkubatorer bör se till att skapa en utvecklande och entreprenöriell miljö på sina kontor. 

  Inkubatorer behöver bidra med ett internt entreprenöriellt nätverk. 

·   Inkubatorer ska inte påverka entreprenörernas interna motivationsfaktorer genom att 

”tvinga” dem att satsa på idéer de inte tycker är roligt. 

7.6 Förslag till framtida forskning 

De inkubatorsupport och motivationsfaktorer som framkommit genom vår 

undersökning som vi inte identifierat i tidigare forskning kan undersökas ytterligare. 

Dessa är saker våra respondenter sagt utan att vi frågat om dem, vilket innebär att vi inte 

lagt någon fokus i intervjuerna på dessa. Ett förslag till framtida forskare är att utföra en 

mer omfattande studie på just dessa inkubatorsupport och motivationsfaktorer. Detta 

skulle exempelvis kunna göras genom att kvantitativt undersöka om dessa stämmer in 

på fler entreprenörer eller inkubatorer. 

 

Utöver detta vill vi påminna att vi endast undersökt entreprenörer i tidigt stadium av den 

entreprenöriella processen. Framtida forskare skulle kunna undersöka entreprenörer som 

befinner sig senare i processen för att se om motivationen har förändrats. Exempelvis 

fann vi i vår undersökning att ökad inkomst inte motiverar entreprenörer i tidigt 

stadium; detta misstänker vi kan motivera entreprenörer senare i den entreprenöriella 

processen. Det kan finnas fler faktorer som inte motiverar i tidigt stadium men blir mer 

aktuella längre fram. 

 

Ytterligare förslag till framtida forskning är att studera entreprenörer som tidigare varit 

på en inkubator men som inte är det i dagsläget. Detta för att få veta om entreprenören 
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upplevt i efterhand att något stöd varit värdefullt och hur det har påverkat motivationen 

till att driva företaget vidare. 
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Bilaga I 

Inledning av intervjun 
Hej!(hälsar)Vi studerar sista terminen av Civilekonomprogrammet och skriver nu vårt 

examensarbete inom företagsekonomi. Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur 

support från inkubator kan påverka entreprenörens motivation till att driva eget företag. 

Vi skulle vilja intervjua dig eftersom du är entreprenör (alternativt en affärscoach) som 

fått stöd (alternativt erbjuder stöd) från en inkubator. Dina svar är helt anonyma och 

används enbart i undersökningssyfte. När vi är färdiga med uppsatsen kommer vi radera 

dina svar. Din medverkan är helt frivillig och du behöver inte svara på alla frågorna om 

du inte vill. Vi kommer spela in intervjun för att lättare kunna analysera det efteråt. Om 

allt är okej med dig så påbörjar vi intervjun? 

 

Intervjuguide entreprenörer 

Bakgrundsfrågor: 
Hur mår du idag? 

Kan du berätta något om det företaget du driver? 

Hur och när uppkom affärsidén? Har du haft andra affärsidéer tidigare? Hur gick det 

med dem? 

Har du sålt till din första kund? Hur lång tid tog det mellan att du kom på affärsidén tills 

att du sålde till din första kund? 

Vad har du för utbildning/tidigare yrken? 

Upplever du att stödet du fått från [INKUBATORN] påverkat din vilja att driva 

företaget? På vilket sätt? 

 

Entreprenöriella egenskaper: 
Vad är dina entreprenöriella erfarenheter? Har du startat eller ägt ett annat företag 

tidigare? 

När startade du ditt företag/när kommer du att starta företag? 

Skulle du beskriva dig själv som en entreprenör? På vilket sätt? 

Skulle du beskriva dig själv som självständig? Varför? 

Skulle du beskriva dig själv som en kreativ person? Varför? 

Hur ser du på nya utmaningar? Kan du beskriva en situation där du ställdes inför en 

utmaning och hur du hanterade den? 

Andra entreprenöriella egenskaper 

 Kontroll? 

 Behov att prestera? 

 Risktagande? 

 

Motivationsfaktorer: 
Vad motiverar dig att driva eget företag? Varför motiveras du av detta? 

Vilken motivationsfaktor motiverar dig mest? Varför? 

Enligt tidigare forskning är en vanlig motivationsfaktor hos entreprenörer att få en ökad 

inkomst. Hur väl stämmer detta in på dig? 

En annan vanlig motivationsfaktor är personlig utveckling. Hur väl stämmer detta in på 

dig? Kan du ge något exempel på hur du har utvecklats? 

Ytterligare en vanlig motivationsfaktor är att få vara sin egen chef. Hur väl stämmer 

detta in på dig? 

Andra faktorer 
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 Tillväxt? 

 Erbjuda bättre tjänster? 

 Förbättra samhället? 

 Behov av prestation? 

Vad är din vision med företaget? Vad är nästa kortsiktiga mål? 

Hur många anställda har ni idag? Har du några planer på att anställa någon? 

 

Inkubatorsupport: 
När tog du hjälp av en inkubator och varför? 

Varför tog du hjälp av just [INKUBATOR]? 

Vad har du fått hjälp med från [INKUBATOR]? 

 Professionell rådgivning? 

 Planering? 

 Kontorslokal? 

 Administration och logistik? 

 Entreprenöriellt nätverk? 

 Externt nätverk? 

 Entreprenöriell miljö? 

Hur värdefull skulle du påstå att den varit? 

Har du fått hjälp med finansiering? 

Upplevde du att din motivation påverkades av stöd från inkubatorn om du tänker 

tillbaka från där det började tills idag? Kan du ge något konkret exempel? 

                         

Tycker du att den hjälp du fått från [INKUBATOR] underlättat processen att starta 

och/eller driva ditt företag? 

Tror du att du hade drivit det här företaget idag utan hjälp från inkubatorn? Om ja: Tror 

du det hade gått bättre/sämre/lika bra som i dagsläget? Om nej: Varför inte? 

 

Intervjuguide för affärscoacher 

Bakgrundsfrågor: 
Hur mår du idag? 

Vad har du för position här på [INKUBATOR]? 

Varför valde du att jobba på en inkubator? Hur länge har du jobbat här? 

Vad har du för utbildning/tidigare erfarenheter? 

 

Entreprenöriella egenskaper: 
Har du några entreprenöriella erfarenheter? Driver du eller har du drivit eget företag? 

Vad söker ni för egenskaper hos de entreprenörer som kommer hit? Är det specifika 

krav för att komma in här på [INKUBATOR]? 

Upplever du att entreprenörers vilja att driva företag påverkas av stöd från 

[INKUBATOR]? På vilket sätt? 

Andra entreprenöriella egenskaper 

 Kontroll? 

 behov att presetera? 

 Risktagande? 

Motivationsfaktorer: 
Vad upplever du motiverar entreprenörer att driva eget företag? Varför tror du detta? 

Vilken motivationsfaktor upplever du motiverar entreprenörer mest? Varför? 

Enligt tidigare forskning är en vanlig motivationsfaktor hos entreprenörer att få en ökad 

inkomst. Hur väl tror du att det stämmer in på entreprenörerna på [INKUBATORN]? 
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En annan vanlig motivationsfaktor är personlig utveckling. Hur väl tror du att detta 

stämmer in på entreprenörerna här? 

Ytterligare en vanlig motivationsfaktor är att få vara sin egen chef. Hur väl tror du detta 

stämmer in på entreprenörer? 

Finns det några andra motiv du upplever som viktiga för entreprenörer? 

Andra faktorer 

 Tillväxt? 

 Erbjuda bättre tjänster? 

 Förbättra samhället? 

 Behov av prestation? 

Hjälper ni entreprenörerna att sätta upp mål för att deras företag ska växa? 

 

Inkubatorsupport: 
Vilken hjälp erbjuder ni till entreprenörer? Varför stöttar ni med just detta? 

Erbjuder ni finansiering till företag? 

Vilken hjälp stöttar du själv entreprenörer med? 

Hur värdefull skulle du påstå att den varit för entreprenören? 

Hur stor andel som fått hjälp har sedan lyckats med att starta företag? Hur många av 

dem blev framgångsrika? 

Har du upplevt att entreprenörers motivation har påverkats av stöd från 

[INKUBATOR], från det att entreprenörerna kommer hit första gången tills det 

lämnar? På vilket sätt? 

Kan du ge någon exempel på en entreprenör där du sett att motivationen påverkats? 

Har det visat sig att ert stöd har underlättat för entreprenörer att driva sina företag? 

Tror du att inkubatorer bidrar till att fler företag startas? 
 


