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Förord  
 
Nu när uppsatsen är klar är det intressant att se tillbaka på den kvällen då idén till 
arbetet som hållit oss sysselsatta de senaste månaderna kom till. Det var en kväll på 
sensommaren, vi satt runt ett bord och småpratade över ett glas whisky, 
samtalsämnet var framtidsplaner. Det var ingen som säkert visste vad han skulle 
göra efter examen, och man fick ett intryck av en sorts ovisshet när vi pratade om 
jobb. Så gled vi oplanerat in på området eget företag och affärsidéer, det dröjde inte 
länge förrän det kläcktes idéer på löpande band och humöret hade tagit en positiv 
vändning. Det var då som tankarna och frågorna dök upp kring varför vi har så lätt 
för att prata om våra affärsidéer men så svårt att sätta någon av dem som mål. Vad är 
det som gör det så svårt att våga satsa fullt ut på något man tror på? Vad är det som 
saknas och vad kan göras för att ändra detta tankesätt? Den kvällen bestämde vi oss 
för att ta reda på dessa frågor och det faktum att tre av oss hade sökt uppsatskursen 
avgjorde saken.  
 
Vi vill passa på att tacka alla som på något sätt varit inblandade i arbetet med denna 
uppsats. Först vill vi tacka Hilmar Heitsch för handledningen, Per Fredriksson och 
Fredrik Salén för att Ni tog er tid och delade med er av tankar, idéer och erfarenheter 
kring ämnet. Vi vill även tacka alla de företagare som ställt upp på intervjuer. 
Slutligen ett tack till representanterna för Drivhuset, Inova, Communicare, Almi, 
Nyföretagarcentrum, Nutek, Region Värmland och Karlstads kommun för att Ni 
ställde upp på intervjuerna och gav oss många bra idéer men även för det arbete Ni 
utför varje dag.   
 
 
 
 
 
Denis Hamzic   Hesam Rafei   Mattias Säfström 
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Sammanfattning  

Syftet är att analysera på vilka sätt akademikerna kan uppmuntras till att ändra synen på 
egenföretagande. Fokus läggs på att ta fram förslag på vad som kan göras bättre för att 
underlätta för akademikerna vid Karlstads universitet och ge dem insikt i 
egenföretagarens värld.  

Arbetsmarknaden för de akademiker som examineras idag är inte lika öppen som den var 
för 15 år sedan. Parallellt med den försämrade arbetsmarknaden ser vi svårigheterna i 
nybildningen av företag. Idag behöver man förhållandevis mer kapital, mer kunskap, fler 
kontakter och dessutom i de flesta fall en säregen innovation eller idé för att ha någon 
chans att lyckas. Trots detta ökar nyföretagandet successivt enligt institutet för 
tillväxtpolitiska studier (ITPS).    

Universiteten runtom i landet erbjuder olika kurser och utbildningar med entreprenöriell 
inriktning. Svenska staten lägger över 800 mkr årligen på projekt som ska främja 
nyföretagandet. I denna strävan efter att öka nyföretagandet och tillväxten i landet har 
olika intressenter etablerat det vi kallar guideinstanser, vars uppgift är att hjälpa idébärare 
att lansera sina idéer i form av egna företag. Deras gemensamma mål är att ändra 
attityden och underlätta för idébärare och innovatörer som vill starta företag. Många av 
dessa organisationer är sponsrade av kommuner, landsting och länsstyrelse medan andra 
är till största delen självfinansierade. Genom guideinstanserna har möjligheter till olika 
lån och bidrag för företagare blivit tillgängliga. Det handlar om finansiering av olika 
delar i uppstarten av ett företag, t.ex. företagarlån, innovationslån och förstudiemedel. 
Deras viktigaste insats är dock den konsultation och guidning de ger till sin målgrupp.  

För att få en djupare förståelse för egenföretagande i samhället, samt en god inblick i 
organisationerna i anslutning till ämnet har vi använt oss av kvalitativ metod i uppsatsen. 
Således har vi tillägnat mer än 20 timmar åt intervjuer och samtalsmöten med utvalda 
aktörer.  

Information vi har tagit fram genom denna research pekar på att det som krävs för att öka 
nyföretagandet, samt förbättra kvaliteten och överlevnadsgraden på de nya företagen är 
en attitydförändring kombinerad med insatser från universitet och guideinstanser.  

Efter all research under arbetets gång har vi kommit fram till att entreprenören är den 
största bristvaran i samhället. Därför ger vi i slutsatsen en del förslag på vad som kan 
göras för att injicera en dos av entreprenörsandan till akademikerna på Karlstads 
universitet. Sålunda behövs fler kurser på universitetet som syftar till att främja 
kreativiteten och företagsamheten hos studenter oavsett vilket utbildningsprogram de 
läser. Det krävs också bättre information till studenter om möjligheter och hjälp som 
finns att få från guideinstanserna. Från guideinstansernas sida behövs en större satsning 
på marknadsföring som verkligen når ut till akademiker, forskare och övriga individer 
som ses som potentiella idébärare. Det finns även ett behov av en samlingspunkt av alla 
organisationer under samma tak. Motivet är att det ska finnas en enkel och självklar väg 
att gå för alla som har en idé som de vill utveckla.  
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1. Inledning  
 
Här berättar vi om bakgrunden till vårt ämne, vilken frågeställning vi ska behandla 
samt vilket syfte vår uppsats har. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige har traditionellt haft en stor andel av större företag och en betydande 
industrisektor. På senare tid har dock denna bild förändrats betydligt. De stora 
industriföretagen är inte alls lika dominanta som tidigare och dessutom flyttas delar av 
deras tillverkning till låglöneländer. Detta kan vara en bidragande orsak till att antalet 
nystartade företag ökar i Sverige, ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska studier, har gjort 
undersökningar som visar att nystartandet av företag har ökat med 14 procentenheter från 
år 2003 till 2004. Mellan 2001 och 2002 var samma ökning 5 procentenheter.1 Statens 
stöd för de som vill starta nya företag visar dessutom på att den svenska ekonomin har 
utrymme för ännu fler nya företag. Detta kan illustreras genom statens post för ”starta 
eget” bidrag, som 2004 uppgick till 816 miljoner.2  
 
Enligt Konjunkturinstitutet kommer arbetsmarknaden att se något ljusare ut den närmaste 
tiden och de förutspår att arbetslösheten i landet minskar fram till år 2007. De räknar 
dock med att trots att sysselsättningsgraden ökar något, finns det många som fortfarande 
kommer att gå arbetslösa.3 De olika fackföreningar som arbetar för akademiker, bland 
andra Civilekonomerna4 och Jusek5, har gjort ett flertal undersökningar bland sina 
medlemmar angående deras anställningssituation. Sammanfattningsvis kan sägas att 
dessa utredningars resultat visar på att antalet heltidsanställda akademiker i Sverige 
minskar procentuellt, samtidigt som antalet utbildade akademiker ökar. Den slutsats vi 
kan dra av detta är att det i dagens läge är svårt för en nyutexaminerad akademiker att 
hitta ett arbete inom sitt tänkta verksamhetsområde och att nyföretagande kan vara ett 
alternativ för att långsiktigt öka sysselsättningsgraden hos akademiker, likväl som hos 
icke-akademiker. 
 
Hur ställer sig då dessa akademiker till möjligheten att starta ett eget företag? 
Civilekonomerna har även på detta område gjort en undersökning bland sina medlemmar. 
Denna studie visar att av de 2397 medlemmar som deltog i studien var det år 2002 3,4 % 
som arbetade med eget företagande. År 2004 hade denna siffra sjunkit till 2,1 %.6 
Resultatet i den här undersökningen indikerar en motsatt trend till den som den tidigare 
redovisade ITPS studien visade på. Detta betyder att trots den svåra 
arbetsmarknadssituationen bland akademiker är just dessa mindre benägna än den 
genomsnittlige svensken att starta egna företag. Detta trots att de dessutom på grund av 
sin utbildning borde ha bättre förutsättningar för att kunna hantera de risker som 

                                                 
1 http://www.itps.se 2005-11-02 
2 Ibid 
3 http://www.konj.se 2005-11-04 
4 http://www.civilekonomerna.se 2005-11-04 
5 http://www.jusek.se 2005-10-28 
6 http://www.civilekonomerna.se 2005-11-04 
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egenföretagande innebär. Utifrån detta perspektiv är det av intresse att studera vilka 
förutsättningar akademiker ges av universitet och övriga aktörer som arbetar med 
egenföretagande för att bli egna företagare, samt vilka attityder de har till rollen som 
företagare. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Då arbetsmarknaden inte erbjuder det antal jobb som det krävs för att alla akademiker 
som tar examen ska kunna gå direkt in i arbetslivet som löntagare, behövs ett fullvärdigt 
alternativ. Ett alternativ till anställning hos ett företag är att starta ett eget företag. I 
nuläget finns det ett flertal organisationer som hjälper till och coachar vid uppstarten av 
företag. Dessa organisationer, som vi i uppsatsen valt att kalla guideinstanser, har även 
som uppgift att motivera och utbilda Sveriges befolkning till att kommersialisera sina 
idéer och starta fler företag. Det är även intressant att se vad akademiker har för 
inställning till egenföretagandet, ser de möjligheten att starta ett eget företag som ett 
likvärdigt alternativ till anställning eller ser de egenföretagande som en sista utväg? 
Vår frågeställning bli således följande: - Vad är akademikernas attityd till 
egenföretagande, samt vad kan guideinstanserna och Karlstads universitet göra för att ge 
studenter de förutsättningar som krävs för att starta ett företag?  
 
1.3 Syfte 

 
Syftet är att utifrån den givna frågeställningen ta fram väsentlig information för att 
kunna analysera vilken attityd akademikerna vid Karlstads universitet har till det 
egna företagandet, samt hur de vid behov kan uppmuntras till att få en bättre attityd 
till eget företagande. Dessutom är syftet att undersöka hur Karlstad universitet och 
tidigare nämnda guideinstanser kan ge studenterna tillräckliga förutsättningar för att 
starta ett företag. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Under arbetets gång har vi insett att detta ämne har en väldig vidd samt många 
alternativa inriktningar och perspektiv vilka alla är intressanta att undersöka. 
På grund av tids och utrymmesskäl har vi valt att begränsa undersökningen till 
situationen vid Karlstads universitet. Vad gäller guideinstanser har vi valt att 
intervjua de som finns i Karlstad eftersom det är just dessa som finns representerade 
i studenternas omedelbara närhet. 
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1.5 Begrepp 
 
I denna uppsats använder vi oss av ett antal olika begrepp, detta avsnitt har som 
syfte att förklara och avgränsa en del av dessa begrepp så att läsaren lätt ska förstå 
vad som avses. Termen guideinstanser har förklarats kort i uppsatsens 
problemformulering, men eftersom det är ett centralt begrepp i arbetet har vi även 
valt att förklara det här. Guideinstanser innefattar de organisationer som har till 
uppgift att hjälpa personer som vill starta ett eget företag eller har nya innovationer 
som de på något sätt vill förverkliga. Dessa organisationer har till viss del olika 
inriktning gällande de projekt de stödjer, men alla har samma syfte. Syftet är att 
hjälpa tidigare nämnda personer (vi har valt att kalla dessa personer för idébärare), 
med ekonomiskt-, kunskapsmässigt-, psykologiskt-, och/eller nätverksstöd. I termen 
guideinstanser har vi i denna uppsats även valt att inkludera Karlstad kommun och 
Region Värmland, trots att de inte har samma målgrupp som de övriga 
organisationerna. 
 
Begreppet stöd är generellt ett begrepp med stor vidd, vi har i uppsatsen valt att 
avgränsa termen så att den innefattar de ovannämnda ekonomiska, 
kunskapsmässiga, psykologiska, och/eller nätverksbaserade stöden.  
 
Likaså används orden akademiker och student ofta. Akademiker avser en person 
som studerar eller har studerat på universitet eller högskola, dock finns inga krav på 
huruvida personerna i fråga, i de fall där de avslutat sina studier, skall ha tagit någon 
examen, eller ett visst antal högskolepoäng. Med termen student eller akademiker 
avser vi alltså personer som studerar på högskola eller universitet. 
 
Entreprenörskap är ytterligare ett begrepp som används i uppsatsen. Vi behandlar 
termen och tolkningar av densamma till viss del i teorikapitlet. Förutom i just 
teorikapittlet har vi dock valt att, på grund av de skillnader i tolkning som finns runt 
begreppet, likställa begreppet entreprenörskap med egenföretagande.  
 
Vidare bör även nämnas att begreppen klient och klientel avser idébärare som sökt 
sig till en guideinstans för stöd. 
 
1.6 Disposition  

 

Här beskrivs kort vad varje kapitel i uppsatsen handlar om. 
 
Kapitel 1: I detta kapitel beskriver vi inledningen för uppsatsen. Här presenterar vi 
bl.a. syftet och frågeställningen för uppsatsen. 
 
Kapitel 2: Här förklarar vi vilken metod vi använt oss av i insamlande och 
bearbetning av data för uppsatsen. 
 
Kapitel 3: Ger en insyn i de olika guideinstansernas verksamheter och deras arbete 
för att öka företagsamheten i Värmland.  
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Kapitel 4: Detta kapitel behandlar den teori som vi studerat. 
 
Kapitel 5: Här sammanställs de intervjuerna med våra två respondentgrupper: 
guideinstanser och företagare. 
 
Kapitel 6: En analys av fakta som vi har fått fram på de områden som uppsatsen 
behandlar. 
 
Kapitel 7: I det avslutande kapitlet drar vi slutsatser utifrån tidigare behandlat 
material, som även resulterar i en del förslag till förändringar i de behandlade 
organisationerna.    
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs metodvalet för uppsatsen. För att kunna besvara studiens 
frågeställning kommer här att förklaras hur insamlingen av data har gått till, samt hur 
den har bearbetats och analyserats.  
 
2.1 Metodval 
 
En metod är ett verktyg som används för att lösa ett problem och för att skapa 
kunskap.7 Innan en metod väljs är det viktigt att ta reda på huruvida det i 
undersökningen är intressant att gå på djupet i enskilda fall, studera en utveckling 
över tiden eller jämföra olika förhållanden på bredden vid en viss tidpunkt.8  
 
Den kvalitativt inriktade metoden genomförs med hjälp av intervjuer med väldigt 
öppna frågor för att få fram en diskussion under intervjun. Detta leder till att 
respondenternas egna åsikter och erfarenheter kommer i fokus. Dessutom fås en bra 
översikt av problemet ur respondenternas synvinkel. Intervjun utgör med andra ord 
ett kunskapsutbyte i samtalsform, där erfarenheter, synsätt och upplevelser lyfts upp 
till ytan och bearbetas på djupare plan.9 Den kvalitativa metoden används med 
fördel i sådana undersökningar där det är exempelvis väsentligt att ta fram hur 
konsumenterna tänker, alltså vilken attityd de har till den tjänst eller produkt som 
företaget säljer. En sådan undersökning görs enklast genom att använda sig av ett 
antal diskussionsfrågor kring ämnet. 
 
Kvantitativa undersökningar präglas av att de är strukturerade, det vill säga att 
frågorna som ställs följer en strikt mall med små utrymmen för förklaringar etc. Ett 
bra exempel på detta är de enkäter som vi med jämna mellanrum får hem i 
brevlådan. Syftet med metoden är att kunna studera olika företeelser genom att det 
undersökta materialet görs mätbart och resultatet kan presenteras i siffror.10 Denna 
metod används oftast för att se hur konsumenterna handlar med en viss produkt över 
tiden, med andra ord vill undersökaren se på om konsumenterna har ändra sina 
preferenser och köpvanor. Om detta har hänt, kan undersökaren använda sig av en 
kvalitativ undersökning för att titta på varför denna förändring har skett. 
 
Metoden som används i denna uppsats är kvalitativt inriktad. Den kvalitativa 
metoden är vald för att vi vill se på hur attityden till eget företagande är bland dem 
som har startat eget (de representerar gruppen som vill/har en idé om att starta eget). 
Dessutom vill vi se på vilken attityd hjälporganisationerna, såsom ALMI, Drivhuset, 
osv. har till deras ”kunder”, med andra ord idébärare som söker hjälp för att starta 
eget företag. Denna metod väljs för att få en djupare och klarare bild av 
entreprenörens situation vid uppstarten av deras företag/affärsidé. En fördel med en 
kvalitativt inriktad metod är att författarna får höra respondenternas egna ord och 

                                                 
7 Patel & Davidsson, 1994 
8 Lekvall, P., Wahlbin, C., 1993  
9 Kvale S., 1997 
10 Holme, 1997 & Merriam, 1994 
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inte enbart genomtänkta nedskrivna svar. 11 Med detta metodval kan dessutom 
författarna få svar på frågor med ”varför” karaktär. 
 
2.2 Insamlingen av data 

 
Data som används i denna uppsats kommer från både primära och sekundära källor. 
Primärdata är sådana uppgifter som undersökaren själv samlar in genom t.ex. 
fältundersökningar. För denna uppsats samlades två typer av primärdata in. Dels data om 
personen/personerna som har startat eget, dels data om de hjälporganisationer som finns 
tillgängliga i Karlstad kommun, genom respektive handläggare som finns nämnda i 
källförteckningen. Behovet av primärdata är stort i vårt fall då vi vill se på attityden till 
eget företagande samt till idébärarna, hos valda respondenter i vår undersökning. 
Sekundärdata är data som redan existerar i t.ex. tidigare undersökningar eller i befintlig 
statistik.12 Den primära informationen syftar till att främst belysa och ge klarhet i studiens 
frågeställning. Till skillnad från den primära, syftar den sekundära informationen till att 
ge grundläggande kunskap om av frågeställningen berörda områden.13 

2.2.1 Insamlingen av primärdata 

 
De primärdata som används har samlats in genom djupintervjuer. Efter att ha tagit reda 
på fakta om arbetsmarknaden, situationen för egna företagare och övrig väsentlig teori, 
gjordes en intervjumall anpassad till att få fram relevant information från 
intervjuobjekten. Intervjumallen fylldes med frågor som, vid behov, enkelt kunde 
utvecklas under intervjun. Detta gjordes för att ett vanligt samtal skulle kunna föras i 
stället för att endast svar på konkreta frågor skulle ges. Intervjuerna hölls i för 
respondenterna anpassade miljöer så att de kände sig ”hemma” och att intervjuerna inte 
skulle bli stela. Respondenterna har själva fått välja vart intervjun skulle hållas. Under 
intervjuerna är det viktigt att respektera respondenters anonymitet. Detta har, i de fall där 
respondenterna så önskat, tagits på fullaste allvar. 
 
Inledningsvis kontaktades samtliga guideinstanser i Karlstad kommun. Kontaktuppgifter 
hittades på Internet och intervjuer bokades omgående efter att intervjumallen var 
färdigställd. Guideinstanserna i undersökningen är Almi, Inova, Drivhuset, Nutek, 
Nyföretagarcentrum, Communicare, Karlstad kommun och Region Värmland. Efter att 
dessa intervjuer genomfördes och sammanställdes, bokades även intervjuer med den 
andra respondentgruppen, d.v.s. företagarna. Sex företagare valdes ut med hjälp av Inova 
och Drivhuset. Vi gjorde ett urval bland företagen som uppfyllde kriterierna, som var att 
skulle vara startade av akademiker och vara högst tre år gamla. Vidare fanns ett krav att 
företagen startats med hjälp av en eller flera guideinstanser. Även dessa intervjuer 
sammanställdes och bifogades till arbetet som bilagor. 

2.2.2 Insamlingen av sekundärdata 

 

                                                 
11 Aristidaou,M., Sollin, L., 1999 
12 Lekvall, P., Wahlbin, C., 1993 
13 Aristidaou,M., Sollin, L., 1999 
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De sekundärdata som tagits fram och lagt grunden till arbetet identifierades genom att vi 
diskuterade fram vilka områden som var väsentliga att belysa i uppsatsen. Dessa områden 
var exempelvis arbetsmarknaden, insatser vid universitetet och egenföretagarens roll i 
samhället. Efter detta diskuterade vi vilka sätt informationen skulle tas fram på. En del av 
de data som används i uppsatsen har hittats på Internet, samtidigt som litteratur från 
Karlstad universitets bibliotek samt kurslitteraturen från kursen ”Entreprenörskap och 
företagsutveckling” har bidragit med värdefull sekundärdata.  
 
De undersökningar gällande studenters attityd till eget företagande som använts som 
underlag har Drivhuset i Karlstad bidragit med. 
 

2.3 Intervju; urval och genomförande 
 
Vid valet av respondenterna har vi tittat på flera aspekter. Till att börja med ville vi ha 
med samtliga hjälporganisationer som finns i Karlstad kommun. När det gäller den andra 
respondensgruppen, personer som har startat eget, hade vi följande kriterier; de skulle ha 
studerat minst 2 terminer vid Karlstads universitet, företaget skulle ha startats tidigast 
2001. 
 
Samtliga respondenter som vi har intervjuat har gett oss sitt godkännande om att använda 
deras namn i uppsatsen. De som hade önskemål att se en sammanställning av deras 
intervju innan den bifogades till uppsatsen har fått ta del av den och responderat samt i 
vissa fall utvecklat sina svar ytterliggare. De respondenter som vi har intervjuat är: Britt 
Lööv, processutvecklare på Inova, Staffan Bjurulf, ansvarig för näringslivskontakterna i 
Region Värmland, Claes Jonasson, verksamhetschef på Communicare, Jan Lindberg, 
näringslivsutvecklare på Karlstads kommun, Carl Danielsson, projektledare vid 
Drivhuset, Olle Öberg, rådgivare på Almi, Stig Höglund, rådgivare vid 
Nyföretagarcentrum och Sture Hermansson, biträdande länsråd vid Länsstyrelsen.  
Dessutom har vi intervjuat sex företagare: Björn Laurenzatto på Finanslab, Linda Nirs 
och Therese Djus på HusmanHagberg, Damir Franciscovic på Compito och Mikael 
Löfberg på East Chanel Trade. 
 
Eftersom både guideinstanser och akademiker som har blivit egna företagare ingick i 
undersökningen, utformades två intervjumallar, en för respektive respondentgrupp. 
Intervjumallen som riktades mot guideinstanserna var utformad på så sätt att vi fick fram 
hur dessa instanser jobbar för att underlätta för respektive målgrupp att starta eget.  
Intervjumallen som riktades mot akademiker som har blivit egna företagare var utformad 
på så sätt att vi fick fram, hur det gick till när de startade företaget samt vilka svårigheter 
som dessa respondenter stötte på under uppbyggnadsfasen, hur de tog sig igenom 
svårigheterna, vilken hjälp de sökt/fått, med mera. Dessutom ställdes en del frågor med 
syfte att ta reda på entreprenörens bakgrund och attityd. 
 
När dessa båda intervjumallarna utformades använde vi oss av den så kallade 
trattmetoden. Detta innebär att de inledande intervjufrågorna var mer omfattande medan 
de avslutande frågorna var mer specifika för det behandlade området. Detta för att få med 
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tankar och idéer som kan ha förbisetts men även för att få med information som leder till 
svar på frågeställningen i uppsatsen. 
 
Intervjuerna bokades in via telefonsamtal med respektive respondent. Vi valde att träffas 
hos respondenterna, alltså på deras kontor, för att underlätta för dem. Dessutom känner de 
sig mer bekväma och avslappnade när intervjun genomförs hos dem. Intervjuerna 
spelades in på band för att senare transkriberas till text. Med detta hjälpmedel kunde vi 
föra en naturlig diskussion utan att behöva tänka på anteckningar. Tiden på intervjuer 
varierade mellan 30 till 90 minuter. Den information som införskaffades i samband med 
intervjuerna har bidragit till att delvis skapa en djupare förståelse för problemet men även 
till att lösa problemet. De sammanfattade intervjuerna fördes in i uppsatsen som bilagor. 
 
2.4 Trovärdighet 
 
Vi är medvetna om att det kan finnas fel i det material som presenterats efter att 
materialet som har kommit fram vid intervjuerna har sammanställts. En del gånger har 
respondenten talat så otydligt eller så tyst så att det var svårt att tyda vad denne sa på 
band. Dessa fel har vi försökt korrigera i största möjliga mån genom att respondenterna 
fick läsa igenom sammanställningen och sedan godkänna eller lägga till fakta till 
densamma. När det gäller valet av litteratur och andra källor till bakgrundsavsnittet och 
teoriavsnittet har vi försökt hitta de källor som anses trovärdiga. Dock finns det en 
medvetenhet om att dessa källor inte är de enda källorna och att fler teorier finns att 
tillgå.  
 
När det gäller intervjuer som vi har genomfört, ligger den största bristen oftast hos den 
som intervjuar och går under benämningen intervjuareffekten. ”Den är ett resultat av att 
den som intervjuar uppträder på ett sådant sätt under intervjun att individen medvetet 
eller omedvetet säger vad som förväntas av den”14. Intervjuerna har utförts på ett sådant 
sätt att respondenten har fått känna sig hemma vid omgivningen och dessutom har fått 
välja i vilken omgivning intervjun skulle ske. Detta sätt att utföra intervjuer på, samt 
intervjuarens medvetenhet om intervjuareffekten har underlättat och minskat densamma. 
 
När det gäller bortfallet vid våra intervjuer har det gått bra, utifrån aspekten att vi inte  
har haft något bortfall. De respondenter som vi ville träffa var det ingen problem att 
ordna ett möte med. Samtliga respondenterna har varit tillmötesgående vid kontakt samt 
intervjutillfället.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
14 Patel & Davidsson, 1994 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt avser vi berätta om de teoretiska förutsättningarna för vår uppsats. 
Det vi tar upp är på vilket sätt entreprenörskap gynnar samhället, vem själva 
entreprenören är, den entreprenöriella processen samt hur en verksamhet kommer 
till och hur den fortlever genom planering och finansiering. Det är viktigt att komma 
ihåg att vi likställer entreprenören med egenföretagaren. 
 
3.1 Entreprenörskap ur en nationalekonomisk synvinkel 

 
Nationalekonomen Joseph Schumpeter (1883-1950) forskade och skrev mycket om 
entreprenören och hans eller hennes roll i samhället. I hans bok ”Capitalism, socialism 
and democracy” nämndes för första gången det uttryck som Schumpeter senare skulle bli 
mest känd för ”den skapande förstörelsen”, som beskriver den roll som entreprenören har 
i ett kapitalistiskt samhälle.15 Schumpeter förklarar att entreprenören är mer 
självcentrerad än andra människor och litar därför mindre på de traditionella sätten att se 
på samhälle och företagande. Entreprenörens uppgift blir därför att slå sönder gamla 
traditioner och skapa nya.16 Det är alltså entreprenören och dennes innovationer inom 
kombinationer av produkter, nya produktionssätt, marknader och organisering som är 
drivkraften i ett kapitalistiskt samhälle, ett samhälle som aldrig kan vara och aldrig är 
stationärt. 
 
Schumpeter tar upp många exempel där han beskriver företag som oupphörligen 
revolutionerar den ekonomiska strukturen inifrån, förstör den gamla strukturen och 
skapar en ny genom just nya innovationer och nya tillämningar av gamla.17 Detta kräver 
att även den traditionella synen på konkurrens måste utvecklas. Det är konkurrensen från 
de tidigare nämnda innovationerna som blir avgörande för om ett företag ska lyckas eller 
inte. Denna nya syn på konkurrens är mycket starkare jämfört med den klassiska 
priskonkurrensen. Schumpeter förklarar detta med uttrycket ”ett bombanfall är jämfört 
med att bryta upp en dörr”. Det ska även påpekas att denna konkurrens inte bara fungerar 
när den verkligen finns utan även när den bara är ett ständigt närvarande hot. ”Den tuktar 
innan den anfaller”, vilket innebär att företag som inte ännu befinner sig i en 
konkurrenssituation känner oro över omvärldens evolution och skyndar på sitt eget 
förbättrings- och effektiviseringsarbete. Detta kan enligt Schumpeter inte alltid, men i 
många fall tvinga fram ett beteende som är snarlikt den perfekta konkurrensen på 
marknader där det finns ingen eller liten konkurrens.18  
 

3.2 Entreprenören 
 
För att få inblick i egenföretagarens situation och värld har vi valt att beskriva vad som 
karaktäriserar en driftig företagare, en entreprenör. 
 
                                                 
15 Swedberg, 1994,  
16 Ibid  
17 Ibid 
18 Ibid 
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Ordet entreprenörskap används flitigt världen över och många använder det utan att 
reflektera över dess egentliga betydelse. Om ordet granskas närmare framkommer dock 
att dess innebörd är ett stort begrepp. Entreprenörer förväxlas ofta (idag inte lika vanligt) 
med personer som äger sitt eget företag. Det är självklart så att många entreprenörer äger 
sitt eget företag men det är minst lika många som inte gör det. En person som driver ett 
företag i syfte att ha roligt och klara sig definieras ofta inte som entreprenör. En person 
som inte äger ett företag men jobbar för att hans arbetsgivares företag ska lyckas och 
växa med hjälp av risktagande och letande efter möjligheter är mer en entreprenör än 
personen i föregående mening.  
 
Det är många som har försökt att förklara vad entreprenör står för och än idag så finns det 
inget svar som kan fastslås vara helt korrekt. Begreppet är väldigt stort och omfattar en 
mängd olika faktorer. Det hela blir inte lättare av att svaren påverkas väldigt mycket av 
våra egna uppfattningar, erfarenheter och tankar. Begreppet kan därigenom kännas som 
väldigt flytande. Entreprenör förklaras i den engelska Oxford English Dictionary enligt 
följande: 
 

“a person who takes the risk of profit or loss” 
 
Entreprenören är då med svenska ord enligt nämnda citat en person som vågar ta en risk 
som senare kan visa sig resultera i vinst eller förlust.  
 
Nationalencyklopedin beskriver samma ord: 
 

”Företagsam person som skapar nytt användarvärde”19 
 
Detta är i hög grad sant men för att få sig en helhetsbild av en entreprenör så måste flera 
faktorer nämnas. För att bedöma om någon är en entreprenör eller inte finns det tre 
aspekter som kan tas upp; Hur personen är som chef, förändrare och individ.20 
 
När det gäller begreppet chef så är entreprenören ofta någon som angriper och löser olika 
uppgifter på ett effektivt sätt. Han/hon söker upp möjligheter och innovationer genom 
benchmarking och genom att betrakta sin omvärld och närhet. Dessa innovationer 
behöver därför inte alltid finnas utanför företaget utan kan finnas inom den egna 
organisationen. Entreprenörens ledarskap avspeglas också på hur han/hon angriper olika 
uppgifter och utför dem. En vanlig ledare kanske säger åt någon att utföra en uppgift men 
entreprenören ger ordern samtidigt som han beskriver hur uppgiften ska utföras mest 
effektivt.21 
 
Som förändrare kan vi se hur entreprenören ofta genom att sätta ihop de ekonomiska 
faktorerna på olika sätt förändrar förutsättningarna på marknaden för att ge sig själv sitt 
företag och eventuella investerare en god avkastning. Entreprenören har förmågan att läsa 
av informationen på marknaden, förvandla den och att använda den till egen fördel. 

                                                 
19 http://www.ne.se 2005-11-15 
20 Wickham, 2004 
21 Ibid 
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Den sista aspekten; individ beskriver hur entreprenören är som människa i form av 
karaktär, personlighet och psykologiska drag. Dessa utvecklas från många olika håll som 
uppväxt, arv, erfarenheter mm. En svårighet med att bedöma personligheter beror på 
vilket psykologiskt tänkande vi ska ha utgångspunkt i. Ett exempel är att utgå från det 
biologiska tänkandet där personligheten sägs bestämmas utifrån generna.22 
Personlighetstest har gjorts för att se om det finns en individ som har större chans än 
andra att bli entreprenör. Även om det finns vissa tendenser till hur en sådan individ ser 
ut har det inte gått att ta fram någon slags mall för detta. Med andra ord kan olika 
entreprenörer vara väldigt olika som individer. 23 
 
I boken ”Gör din grej” beskriver Langborg och Westlund hur omgivningen påverkar 
entreprenörskapet. En person som vuxit upp i en omgivning där egenföretagande har varit 
det naturliga valet väljer i större utsträckning än andra att skapa sitt eget arbete. Detta kan 
delvis förklara bristen på entreprenörer och nyföretagare i Sverige, på grund av att 
Sverige traditionellt har haft en stor offentlig sektor och stora företag vilket gör att så stor 
del av Sveriges befolkning är löntagare och inte satsar på sina egna idéer.24  
 
3.3 Den entreprenöriella akademikern 
 
Traditionellt har universitetens roll varit att utbilda personal till de stora företagen samt 
den offentliga förvaltningen. Högskolelagen ändrades därför 1997 till att förutom de 
gamla huvuduppgifterna: utbildning, forskning och utvecklingsarbete även omfatta det 
kringliggande samhället, den så kallade tredje uppgiften. Farhågor fanns dock att det nya 
tillägget till högskolelagen inte skulle generera något värde om inte även traditionerna 
och kulturen på högskolor och universitet ändrades. För att den tredje uppgiften ska få 
någon effekt måste universitet och högskolor låta den utöva inflytande på djupet och inte 
bara inrätta sidoverksamheter för att upprätthålla kontakt mellan akademi och 
näringsliv.25  
 
Avsikten med utbildningar inom entreprenörskap är att hjälpa företagsamma studenter 
som tror på sig själva och som vågar ta steget in i utmanande situationer. Detta kräver ett 
starkt samarbete mellan akademi och näringsliv.26 
 
3.4 Den entreprenöriella processen 
 
Den entreprenöriella processen är uppbyggd av fyra viktiga komponenter som integrerar 
med varandra. Dessa är entreprenören, möjligheterna, organisationen och resurserna. 
Entreprenören är den som står i centrum och är den drivande motorn. Han/hon utnyttjar 
innovation för att skapa värden genom att göra något på ett nytt, olikt och bättre sätt än de 
existerande samt försöker att identifiera potentialen för förändring.27 

                                                 
22 Wickham, 2004 
23 Burns, 2001 
24 Langborg Fredrik och Westlund Christer, 1998 
25 Brulin, 1998 
26 Eriksson, 2000  
27 Wickham, 2004 
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Möjligheterna fås genom att leta efter luckor i den existerande marknaden. Det är genom 
dessa luckor som innovationen kommer in då de utgör på vilket sätt detta utförs på. För 
att innovationen ska kunna underhållas och drivas måste entreprenören ha stöd av olika 
individer. Dessa individer bildar den organisation som kretsar kring entreprenören. 
Organisationen skiljer sig åt på en mängd olika områden som storlek, marknad, 
tillväxtsätt mm. Organisationen bildar tillsammans med omvärlden ett nätverk som är 
viktigt att underhålla för fortsatt växande. Nätverket tillsammans med entreprenören 
formar organisationen och bestämmer dess utseende. Den sista komponenten är resurser. 
Personalen i organisationen bidrar med resurser genom kunskap, färdigheter och tid som 
de lägger ner, investerare bidrar med pengar till byggnader och maskiner och kunderna 
med kundtrogenhet. Dessa faktorer är bara några av få som räknas in i en organisations 
resurser men ger en övergriplig bild på vad det är. En viktig roll för entreprenören med 
resurserna är att kunna fördela dem fördelaktigt.28 Komponenterna i denna process har en 
växelverkan på varandra och ”utbildar” organisationen genom framgångar och 
motgångar.29 
 

3.5 Uppkomst och drift av en verksamhet 

 
Det är miljontals personer som varje år startar upp sina egna verksamheter världen över 
trots den stora risken de tar ekonomiskt genom att göra detta. Det är en svår uppgift utan 
några garanterade resultat som resulterar i ett stort risktagande. Det är inte sällsynt att 
människor någon gång under sitt liv kommer på en lösning på ett problem eller en egen 
affärsidé. Det som är mindre vanligt är att individen kommersialiserar denna lösning på 
problemet eller idén, endast ett fåtal gör detta. Ofta behövs det någon form av katalysator 
för att sätta igång med processen. Dessa kan ta vara så kallade ”push-” eller 
”pullfaktorer”.30  
Pull-faktorer är de omständigheter som sporrar någon att bli entreprenör genom de 
attraktiva möjligheterna som följer med entreprenörskapet. Några viktiga pull- faktorer 
är: 

• Friheten att arbeta för sig själv. 
• De finansiella belöningarna. 
• Känslan av uppnående genom att driva en egen verksamhet. 
• Friheten att fullfölja en egen innovation. 
• Ett behov av den sociala status som kommer med entreprenörskapet. 

 
Push-faktorer är de omständigheter som trycker någon in i entreprenörskapet och dessa är 
inte alltid så positiva. Några viktiga push- faktorer är: 
 

• De begränsade ekonomiska belöningarna från nuvarande anställning. 
• Att en person känner sig missanpassad i den organisatoriska miljön. 
• Arbetslöshet. 

                                                 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Burns, 2001 
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• Omöjligt att få igenom en egen innovation i den nuvarande anställningen. 
• Begränsningar i karriärsstegen i nuvarande anställning. 

 
Det som kommer att avgöra om det blir många nya entreprenörer är vilken styrka som 
push- och pullfaktorerna har. Om de är starka kommer flera företag att uppstå, om de är 
svaga kommer färre att uppstå. 31 
 
Något av det viktigaste i processen då uppstartandet av ett företag ska ske är att planera 
allt omsorgsfullt och noggrant i en affärsplan. Genom att systematiskt skriva ned allting 
som bör göras och vilka resurser som behövs ger detta en tydlig och övergripande bild av 
processen. Detta ger en fördel då andra kan kommentera det hela och hjälpa till med 
förbättringar i affärsplanen. Det ger även en bild av lite mera säkerhet i den annars så 
osäkra miljön. Planering skapar en bild av vad verksamheten har blivit och vad den 
önskas bli i framtiden. Därför kommer den aldrig att ta bort osäkerheterna i verksamheten 
men det kan hjälpa till att skapa en översikt över dem för att vara beredd på när de kan 
tänkas dyka upp i ett senare skede. Planeringen ger också en bild av att entreprenören är 
väl förberedd inför starten av verksamheten. Den planering som en entreprenör gör för att 
få finansiärer är bra mycket mer omfattande och väldefinierad än den planering som kan 
ske för entreprenörens egenfinansierade verksamhet. Vänner, kollegor och 
familjemedlemmar är delar av nätverk som är ovärderliga för ”feed back”.32 
 

3.6 Finansiering 
 
För att kunna starta och driva ett nytt företag behövs i regel ett startkapital, detta kan 
lösas på olika sätt. De olika tillvägagångssätten skiljer inte på vad de erbjuder, utan hur 
de erbjuder det, det vill säga priset på kapital och vilka tilläggstjänster som erbjuds.33 Ett 
antal faktorer bestämmer kapitalets pris. Exempel på detta är risken som den eventuelle 
investeraren tar och vilken alternativkostnad som kapitalet har, det vill säga: vilken 
avkastning skulle investeraren få på sitt kapital om han/hon investerade det på något 
annat sätt. Det bör finnas i åtanke att olika sorters kapital passar till att finansiera olika 
delar av rörelsen och skillnad görs då på långfristiga och kortfristiga investeringar. Burns 
har illustrerat detta enligt följande: Långfristiga investeringar som: byggnader, maskiner, 
fordon och så vidare, bör finansieras av långfristiga banklån, eget kapital, leasing och 
hyra. Kortfristiga investeringar som: arbetande kapital bör däremot finansieras av 
factoring och kortfristiga banklån. 
 
Många nyföretagare försöker dock att i största möjliga mån undvika att ta lån från banker 
och liknande. De vill inte behöva bli beroende av någon annan, mista företagets 
flexibilitet samt behålla säkerheten som egenfinansiering ger. Detta kapital kan komma 
från olika håll, till exempel vinster från kapitalmarknader, avgångsvederlag, arv och så 
vidare.34 Här passar även de lån som tas av vänner och bekanta, de så kallade informella 
långivarna in. De har ofta inga uttalade krav på avkastning från investeringen, utan gör 

                                                 
31 Wickham, 2004 
32 Burns, 2001 
33 Wickham, 2004 
34 Burns, 2001 
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den eftersom de har stort förtroende för entreprenören och dennes affärsidé. Etablerade 
entreprenörer har även en tendens att investera de pengar de tjänat på tidigare företag och 
investera dessa i nya prospekt.35  
 
En av de absolut vanligaste källorna till extern finansiering är bank och banklån. Det rör 
sig enbart om finansiellt stöd med strikta arrangemang angående avbetalningar och 
räntor.36 Småföretagare vill oftast i sammanhanget låna små summor pengar vilket ger 
bankerna problem när de ska låna ut pengar. Detta på grund av att de inte kan få någon 
större del i vinsten om företaget blir vinstgivande utan bara berörs om företaget 
misslyckas. För att illustrera detta har Burns gjort ett räkneexempel, se bilaga 1, som kan 
förklara bankernas försiktighet gentemot nya företag och risken med deras affärsidéer. 

Bankerna tittar inte bara på budgetar och balansräkningar. Som vi beskrivit tidigare så 
spelar även entreprenörens personlighet och engagemang roll. En väl förberedd 
entreprenör med välgrundade fakta och undersökningar, men med en kanske lite sämre 
affärsidé kan ha lättare att få lån hos bank än en person med bättre affärsidé men sämre 
”ordning”. 37 
 
Bankers mål med sin verksamhet är att tjäna så mycket pengar som möjligt med minsta 
möjliga risk. Främst av allt så vill de undvika skulder där återbetalning riskerar att utebli. 
De får inte vara med och dela på vinsten i ett framgångsrikt företag som de lånat ut 
pengar till, så varför vara med och dela på risken? Utlåningsbeslut är även starkt 
påverkade av bankens utlåningspolicy och dess procedurer. En ansökan om ett lån kan 
avvisas av en bank men accepteras av en annan, enbart beroende på att de båda bankerna 
har olika utlåningspolicy.38 I Storbritannien tar bankerna ofta stöd i följande förkortning 
CAMPARI för att lista vilka kriterier som ligger till grund för utlåningsbeslut. 
 
Character Vad har personen i fråga för bakgrund?, Ärlighet och integritet är svårt att 

bedöma, men banker sätter stor vikt vid entreprenörens karaktär. 
Ability  Har entreprenören förmågan att realisera sina planer? 
Management Finns det tillräcklig erfarenhet och utbildning hos ledningen för att kunna 

driva företaget?  
Purpose Vad är anledningen till lånet, är det i linje med bankens policy? Är det 

lagligt? Är det i företagets bästa intresse? 
Amount Är den efterfrågade summan korrekt, och har alla kostnader som 

associeras med lånet tagits med i beräkningarna? 
Repayment Kommer företaget att generera nog med pengar för att kunna betala 

tillbaka lånet? 
Insurance Behövs det säkerhet, och i sådana fall är det som används som säkerhet 

värderat rätt?39 
 

                                                 
35 Wickham, 2004 
36 Wickham, 2004 
37 Burns, 2001 
38 Burns, 2001 
39 Ibid 
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Ett alternativ till banklån när entreprenören behöver kapital på kort sikt för t.ex. löpande 
utgifter är så kallad factoring. Factoring innebär att entreprenören lämnar in sina 
kundfakturor till factoringföretaget och genast får ut 75-80 % av beloppet. Sedan får 
han/hon de resterande procenten minus en avgift när fakturan är betald.40 Detta är ett 
relativt dyrt sätt att skaffa kapital på, men ibland kan det vara nödvändigt för att klara av 
löpande utgifter på kort sikt. 
 
Riskkapitalister erbjuder finansiering till projekt som har högre risk än de som banker 
vanligtvis är beredda att finansiera. Givetvis kräver de även en avsevärt större avkastning 
än bankerna och det är inte ovanligt att riskkapitalister kräver upp till och över 50 % på 
sin investering över fem år.41 Dock är det inte enkelt att få riskkapitalisternas stöd, 
undersökningar visar att ungefär 95 % av dem som söker riskkapital nekas. 
Riskkapitalister är inte heller intresserade av att investera mindre summor i företag, detta 
bland annat på grund av den grundliga undersökning som görs av varje företag som 
innebär att det inte blir lönsamt.42 

Ett företag med mindre kapitalbehov än de som passar de stora riskkapital företagen kan 
vända sig till en så kallad Business Angel. Detta är individer eller små grupper av 
individer som erbjuder sitt eget kapital för att hjälpa nystartade och växande småföretag 
med att fylla deras kapitalbehov. Business Angels skiljer sig från riskkapitalisterna på 
ännu ett sätt, de involverar sig gärna i det dagliga arbetet hos sina investeringar. Det är 
därför inte ovanligt att Business Angels investerar i företag vars verksamhet ligger i 
närheten av deras egen grundkompetens.43

                                                 
40 Ibid 
41 Wickham, 2004 
42 Burns, 2001 
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4. Grundläggande fakta om berörda organisationer samt 
studenternas attityd  
 
För att få en inblick i den nuvarande situationen beskriver vi här guideinstansernas 
verksamhet och Karlstads universitets kurser inom området entreprenörskap och 
företagsamhet. Vidare behandlas studenternas attityd utifrån den attitydundersökning 
som Drivhuset har gjort. 
 
4.1 Guideinstanser 
 
4.1.1 Inova 
 
Stiftelsen Inova bildades 1994 och har sedan dess utvecklat olika program och projekt för 
att stimulera samverkan och stärka konkurrenskraften i Värmlandsregionen. De arbetar 
för att accelerera innovationer till nya affärer som leder till ett inflöde av pengar till 
regionen. De är intresserade av allt som kan skapa nya regionala arbetstillfällen och 
affärer i gränslandet mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. Det vill säga att 
Inova endast arbetar med företag som har tillväxtpotential, idéer som leder till 
försörjningsföretag skickas vidare till en lämpligare guideinstans. Inova har ett aktivt 
samarbete med Karlstads universitet och Drivhuset för att främja samverkan med 
näringsliv och arbetsmarknad.  
 
Inkubatorn är Inovas främsta satsning och den ska verka genom att tillhandahålla allt från 
rådgivning och coachning till utbildning och arbetsplatser för att ge nystartade företag en 
god möjlighet att utvecklas under den första sårbara tiden. Funktionen med Inkubatorn är 
att olika idébärare kommer till Inova och presenterar sina affärsidéer eller innovationer 
och om Inova finner att idén faller in under deras ansvarsområde så tas projektet ifråga in 
i Inkubatorn. De första stegen är upprättandet av en handlingsplan med mål, strategi och 
regelbundna avstämningar. Ofta krävs det fler personer än bara idébäraren för att kunna 
driva ett framgångsrikt företag. Inova sätter då tillsammans med idébäraren ihop ett team 
som ska starta och driva företaget. Vid den här punkten är företagaren en del av Inovas 
nätverk och får en arbetsplats i Inova-huset samt tillgång till Inovas programutbud, 
workshops, seminarier osv. Under processens gång tillhandahålls aktiv affärsrådgivning 
och kontaktförmedling av experter inom t.ex. patent, avtal, finansiering, marknadsföring 
och beskattning.44 

4.1.2 Drivhuset 

 
År 1992 såg två studenter vid dåvarande Högskolan i Karlstad behovet av att skapa en 
organisation för studenterna i syftet att utveckla idéer och skapa egna arbeten för de 
studerande på Högskolan i Karlstad. Högskolans ledning, studentkåren, det lokala 
näringslivet och olika organisationer gav sitt stöd till idén om Drivhuset och möjliggjorde 
dess etablering. Sedan dess har verksamheten fortsatt etablera sig på högskole- och 
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universitetsorter runt om i landet och idag finns det Drivhus vid nio universitet och 
högskolor.  
 
Drivhuset vill skapa fler entreprenörer genom att få till stånd en kultur- och 
attitydförändring bland studenter. Deras mål är att inspirera till kreativt tänkande och få 
studenter att tro på sina idéer och våga ta steget och förverkliga dem. De erbjuder bland 
annat föreläsningar och seminarier kring ämnet entreprenörskap. De erbjuder även 
praktisk vägledning för att hjälpa studenterna att gå vidare i processen från idé till 
företagsstart. Dessutom hjälper de till med att knyta kontakter mellan studenter och 
företag. Alla aktiviteter i Drivhusets regi är kostnadsfria för alla studenter. 
 
Drivhusets sammanfattar den tjänst de erbjuder studenter med ordet KICK. Kicken består 
i att Drivhuset ska finnas tillgängligt oavsett var i processen studenten befinner sig och 
oavsett vilka frågor han eller hon har.45 
 
Kunskap: Drivhuset arrangerar seminarium kring bl.a. marknadsföring, affärsplan, 
finansiering, organisation samt att ge studenter ökad kunskap kring företagsamhet och 
entreprenörskap. De arrangerar även affärsidétävlingar.  
 
Inspiration: Organisationen vill framhäva det enkla i att vara företagssam och att starta 
företag. De lyfter ofta och gärna fram exempel på framgångshistorier, där studenter har 
genomfört sina idéer och gör sin grej. 
 
Coaching: Drivhuset tar gärna på sig en coachande roll vid utveckling av idéer. 
Studenten ska känna att han eller hon kan komma oavsett vilken inriktning idén har eller 
hur utvecklad den är. Modellen för Drivhuset är att ställa frågor för att vrida och vända på 
idén och se på den ur olika perspektiv. 
 
Kontakter: Som student och entreprenör finns det ingen anledning att besitta alla 
kunskaper kring företagande. Drivhuset vill att studenten ska fokusera på det personen är 
bäst på.  Funderingar som sträcker sig från hur man registrerar firma, till hur det känns att 
vara entreprenör kan bollas med dom människor som finns i organisationens nätverk.46 

4.1.3 Communicare 

 
Detta är en non-profit organisation som verkar för att unga människor ska kunna nå sina 
mål. De jobbar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos 
unga människor. Communicare har en vision som går ut på att inspirera unga människor 
att genom sitt engagemang och entreprenörskap driva samhällets utveckling framåt såväl 
lokalt och regionalt, som globalt.47   
 
Communicare verkar inom ett flertal län i Sverige där de förutom coachning och 
vägledning även anordnar många projekt och utbildningar som riktar sig till ungdomar 
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46 Ibid 
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med entreprenörsanda. Dessa projekt handlar om allt inom personlig utveckling 
exempelvis finna jobb, åka utomlands, starta nya företag och även utveckling av 
befintliga företag.  
 
I Värmland erbjuder Communicare ett antal kostnadsfria program som hjälper unga 
människor att nå sina mål. I Communicares ”Kickstarter” program läggs fokus på att 
utveckla entreprenörsförmågorna hos deltagarna. I programmet ingår även individuell 
coachning, gruppövningar, workshops, föreläsningar, studiebesök samt även praktik. 
 
Ett av projekten är ett generationsskiftesprogram som ska utveckla metoder och 
tillvägagångssätt för att genomföra generationsskiften i redan etablerade företag. Enligt 
Communicare riskerar tusentals företag att försvinna när 40-talisterna går i pension p.g.a. 
nedläggning i samband med pensionen. Communicare anser att det är viktigt att unga 
entreprenörer får reda på att det inte alltid är nödvändigt att starta ett helt nytt företag utan 
man kan även ta över och utveckla de befintliga.48   
 
Andra intressanta program är Communicare Navigator som är ett 8 veckors 
coachingprogram som går ut på att hjälpa deltagaren att komma på det han/hon vill göra 
och hur vägen dit bör se ut. Communicare Academic är ett trainee program för 
akademiker som söker jobb och vill veta mer om hur man kan öka sina chanser på 
arbetsmarknaden och även utöka sitt kontaktnät. De ovan nämnda aktiviteterna är bara en 
fraktion av Communicares utbud av projekt som ska hjälpa unga människor att nå sina 
mål.  

4.1.4 ALMI  

 
År 1994 grundades ALMI som är ett aktiebolag ägt av staten och landstingen. ALMIs 
mål är att fler innovationer ska nå marknaden, fler livskraftiga företag ska startas och fler 
etablerade företag ska få möjlighet att förnyas och utvecklas. De erbjuder insatser som 
sträcker sig från entreprenörens tidiga idéstadium till ett etablerat företag som vill 
utvecklas.  
 
ALMI-Värmland har med Nutek som medfinansiär ett långsiktigt coachingprogram för 
nystartade företag som går ut på att företagaren tillsammans med en ALMI-konsult går 
igenom hela företaget för att se vart det befinner sig, vilka mål som satts, framtid på 
marknaden, konkurrenter, ekonomi, eventuell styrelse och annat för att upprätta en 
handlingsplan och utifrån den utveckla företaget.  
 
Ett annat projekt är Mentor+ där befintliga företagare kopplas ihop med erfarna mentorer 
för kvalificerad rådgivning och bollplank för idéer. För arbetssökande i Karlstad erbjuder 
de även en starta eget utbildning på tio veckor.49 
 

ALMI har till skillnad från många av de andra guideinstanserna även möjlighet till att 
själva hjälpa till att finansiera företag och idéer i olika stadier. Utgångspunkten är att 
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entreprenören inte kan låna allt som han eller hon behöver från sin bank eller 
motsvarande, utan har behov av ytterligare en finansiär. Då kan ALMI erbjuda lån för att 
företagen ska kunna göra de investeringar som behövs.  
 
Detta innebär att ALMI tar en högre risk än andra finansiärer. För att kompensera detta, 
tar de ut en något högre ränta. ALMI själva ser risktagandet som ett bevis på att någon 
vågar satsa på projektet i fråga. Om ALMI vågar satsa leder också i många fall till att 
banker och andra finansiärer vågar satsa. Därför har ALMI utlåningsandel på i 
genomsnitt 25 procent, vilket innebär att för varje krona som de beviljar stoppar bank och 
ägare in minst tre kronor till. 
 
Idag har Almi-koncernen drygt 13 000 lån och en lånestock på drygt 3 000 Mkr. De har 
en nyutlåning på drygt 1 000 Mkr. Den totala låneportföljen hos ALMI Värmland uppgår 
till 66 Mkr fördelat på 300 lånekunder. ALMI erbjuder olika varianter av lån vilka alla 
riktar sig till mindre företag i olika stadier, i bilaga 1 följer en beskrivning av de 
alternativ som finns idag.50 

4.1.5 Nutek 

 
Nutek har en verksamhet vars funktion är att bidra till en hållbar ekonomiskt tillväxt och 
välstånd i hela landet genom fler nya företag, fler växande företag och fler starka 
regioner.  Inom Nutek anses den viktigaste tillväxtkällan vara fler nya och växande 
företag eftersom dessa företag blir grunden för starka tillväxtföretag och till förnyelse i 
näringslivet. De fokuserar även på att få de etablerade företagen att förbättra produkter, 
kvalitet, service samt att sänka priser, allt för att utveckla företagens förmågor att nå nya 
marknader. Nutek beskriver sin roll som en central kompetensnod för entreprenörskap i 
Sverige. Deras uppgift är att utveckla och förmedla kunskap, metoder och verktyg samt 
identifiera hinder som finns för ett starkare entreprenörskap i landet. Även Nutek 
använder sig av olika program och aktiviteter för att främja entreprenörskap och 
företagsutveckling. De har t.ex. fått i uppdrag från regeringen att utforma och genomföra 
ett nationellt program för att underlätta ägarskiften i små företag. Programmet ska 
bedrivas under tre år och avslutas den 30 juni 2007. Nutek erbjuder bl.a. program för 
kvinnors och invandrares företagande, kooperativ utveckling, produktutveckling och 
annat inom området. Nutek har även ett ingående arbete med Landstinget som 
administrerar delar av den verksamhet som Nutek erbjuder.51   
 
Länsstyrelsen och Nutek administrerar ett stort antal olika bidrag som kan sökas av 
företag och organisationer beroende av vart i landet deras verksamhet befinner sig och 
vad för slags inriktning verksamheten har. Även de EU-bidrag som kan sökas 
administreras av Landstinget och Nutek. I bilaga 1 följer några exempel på de bidrag som 
kan sökas. 
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4.1.6 Region Värmland 

 
Detta är ett regionförbund som arbetar för en samverkan mellan länets kommuner och 
landstinget för att stärka regionen. Region Värmlands huvudsakliga ansvarsområden är 
att företräda och främja regionens intressen samt vara en offensiv samarbetspartner för 
intressenter i Värmlands utveckling. Detta gör Region Värmland till en attraktiv 
hjälpinstans för enskilda individer, företagare och deras branschorganisationer, 
universitet och andra. De ordnar kurser, program, konferenser och hjälper till med 
kontakter mellan olika aktörer på arbetsmarknaden. Region Värmlands fokus ligger, till 
skillnad från de andra hjälpinstanserna, på allmän tillväxt och välstånd inom länet.52 
 
4.2 Attityd hos studenterna 
 
Drivhuset i Karlstad genomförde under 2005 en attitydundersökning bland studenter 
studerandes vid KaU för att se vilket intresse för entreprenörskap som finns vid 
universitetet. Vidare så ville Drivhuset påvisa vilka åtgärder som behöver tas för att möta 
de behov och förväntningar som studenterna har. Drivhuset ska använda denna 
undersökning som vägledning i sitt arbete samt för att se vilka delar av verksamheten 
som bör anpassas för att bättre passa studenternas behov. Samma undersökning har 
utförts på samtliga universitet och högskolor som bedriver drivhusverksamhet, samt även 
på Umeå universitet i syfte att få en referens. Frågorna som ställdes i undersökningen 
behandlar nedanstående ämnen;53 
 

• Synen på företagande 
Vilken bild har respondenterna av småföretagande och hur viktigt tycker de att 
nyföretagande är för samhället i stort? Vilken syn på administrativa och 
byråkratiska svårigheter i samband med företagsstarter har studenterna? 

 

• Information 
I vilken utsträckning informerar universitet och högskola studenterna om hur det 
är att starta ett eget företag, samt vad tycker studenterna att universiteten och 
högskolorna bör göra för att främja entreprenörskap? Vilken kännedom finns 
bland respondenterna angående organisationer som främjar entreprenörskap? 
Vilka av dessa organisationer har studenterna varit i kontakt med? 
 

• Möjligheter och svårigheter 
Hur ser de tillfrågade på att starta ett eget företag, finns det idéer bland 
studenterna och vad händer med dessa? Vilka argument finns för att starta företag 
samt vilka hinder finns bland de tillfrågade studenterna? 
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Respondenterna har delats in efter: bakgrund, kön, ålder, studieinriktning, samt hur länge 
de studerat vid universitetet eller högskolan. Undersökningen vid Karlstads universitet är 
sammanställd av undersökningsformulär ifyllda av 1024 studenter.54 

4.2.1 Resultat 

• Om företagande 
Undersökningen visar att en klar majoritet av de tillfrågade i dagsläget inte driver 
något eget företag (95 %). Ekonomistudenter är i majoritet bland de studenter som 
driver egna företag. Däremot kan nästan tre av fem studenter tänka sig att i 
framtiden driva ett eget företag. Andelen är något lägre bland de som studerar 
kemi och utbildning, medan hela 70 % av ekonomistudenterna och de som 
studerar informationsteknik svarar ja på frågan.   
 

• Om idéer 
I den här delen ställs frågor relaterade till idéer och studenter, första frågan var 
ganska naturligt om studenten har någon idé som han eller hon vill förverkliga i 
ett företag. 68 % svarade att de inte hade några idéer och 31 % svarade att de hade 
det. En procent svarade inte på frågan. Här visade det sig att ingenjörer och 
informationstekniker hade lite mer idéer än andra studenter. De som bar på idéer 
fick sedan svara på följdfrågan ”Hur troligt är det att Du startar ett företag kring 
din idé inom 5 år?”. Här svarade 27 % att det var ”helt säkert” eller ”ganska 
troligt” medan majoriteten, (54 %) uppgav att det var ”ganska osannolikt” eller 
”helt osannolikt”. 

 
• Om inställning 

Här ställs frågor som behandlar vad studenterna har för bild och uppfattning om 
entreprenörskap och eget företagande. Av de frågor som ställs visar det sig att 
studenterna ser de största personliga svårigheterna i lönsamhetsrisker och problem 
att ta sig in på en existerande marknad. Vidare framgår det att självförverkligande, 
spänning, möjligheten att driva en egen idé och skapa någonting eget är starka 
argument för studenter som vill starta eget.55 
 
Sista frågan i detta block behandlar hur svårt studenterna tror att det är att starta 
ett eget företag. Här visar det sig att hela 64 % av de tillfrågade anser att det 
verkar ”krångligt” eller ”mycket krångligt” att starta ett eget företag. Endast 10 % 
uppfattar det som enkelt medan 22 % inte vet eller är neutrala.    

 
• Om utbildning 

Frågorna avser i vilken utsträckning respondenterna anser att universitetet 
informerar om eget företagande och entreprenörskap samt vilken bild av eget 
företagande som universitetet förmedlar. 82 % av studenterna anser att de inte fått 
någon information om att starta upp ett eget företag genom universitetet. De som 
studerar ekonomi känner i något större utsträckning att de fått information av 
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detta slag. Samma gäller frågan ”Tycker Du att Du genom högskole- 
/universitetsutbildningen har fått en uppfattning om hur det är att driva ett 
företag?” 92 % av de tillfrågade svarade nej på den frågan. Slutligen anser många 
studenter att universitetet varken förmedlar en positiv eller negativ bild av 
entreprenörskap (69 %). 62 % av respondenterna tycker även att universitetet 
borde tillhandahålla mer info om hur det är att starta ett eget företag för att främja 
entreprenörskapen som finns på skolan.56 
 

4.2.2 Nationell sammanställning 

 
Drivhuset har även gjort en nationell sammanställning av alla undersökningar som 
gjordes på orterna där Drivhuset är verksam, samt på Umeå universitet. Resultaten från 
denna sammanställning bekräftar i många fall de resultat som kom fram i undersökningen 
vid Karlstads universitet, viss skillnad fanns dock i några av frågeställningarna. 
Studenterna vid Karlstads universitet har något fler idéer som de skulle vilja förverkliga i 
ett eget företag än den genomsnittliga studenten (31- resp. 28 %). Däremot är det färre 
studenter vid Karlstads universitet som har ambitionen att inom fem år kunna leva av ett 
eget företag (9- resp.11 %). Det är dock fler studenter vid Karlstads universitet än vid de 
andra universiteten som tror att universitetet kan bidra till att främja entreprenörskap. 
Detta genom att bidra med mer information om hur det är att starta och driva ett företag, 
samt att inspirera genom fler positiva exempel från verkligheten (52- resp. 48 %).57 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att studenter i allmänhet har en positiv bild av 
småföretagande och att de anser att nyföretagande är mycket viktigt för utvecklingen i 
samhället i stort. Det bör även nämnas att Drivhuset inte drar några slutsatser i sitt arbete, 
utan ämnar använda det som diskussionsunderlag och för framtida förbättringar av sitt 
arbete.     
 
4.3 Karlstads universitet 
 
Den Ekonomiska institutionen vid Karlstads universitet erbjuder en mängd olika 
utbildnings alternativ. På grund av ämnets mångfacetterade karaktär används verktyg och 
modeller från ett antal andra områden som till exempel: matematik, statistik, sociologi 
och psykologi.58 
 
Karlstads universitet ger i presentationen av ämnet företagsekonomi, på sin hemsida, 
exempel på några delområden som kan läsas var för sig eller som helhet. Ämnena som 
nämns är: finansiering, kalkylering, marknadsföring, redovisning samt organisation.59 
Vidare beskrivs ett antal befattningar som en ekonomiutbildad person kan ha på ett 
företag. Dessutom nämns att en företagsekonom kan arbeta i både den offentliga och 
privata sektorn. 
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Utbildningarna som erbjuds på A- och B-nivå har alla en övergripande karaktär och 
behandlar de aspekter och problem som kan komma upp i främst större företag och 
offentlig verksamhet. På C-nivån finns endast ett utbildningsalternativ som inriktar sig 
mot entreprenörskap och småföretagande. Kursen heter ”Entreprenörskap och 
företagsutveckling”. Dess syfte är att ge insikter om hur man i olika affärsmiljöer kan 
skapa nya verksamheter, genom innovation och entreprenörskap, men även hur företag 
kan utveckla en befintlig verksamhet för en långsiktig överlevnad.60 Som del i 
examineringen ingår att studenterna ska utforma en affärsplan för ett nystartat fiktivt 
företag, där studenterna själva får stå för det innovativa och utvecklande arbetet.  
 
Även på D-nivå finns någon enstaka kurs med viss entreprenöriell karaktär, exempelvis 
kursen ”Produkt- och tjänsteutveckling”. Den kursens mål är att beskriva hur företag 
arbetar med produkt- och tjänsteutveckling sett ur en företagslednings perspektiv. 
Strukturen specificerar de olika hjälpmedel och miljöer som kunden och företagets 
personal behöver för att kunna hantera processen. Delmomentet kundutbildning 
specificerar de kunskaper kunden måste ha för att kunna tillgodogöra sig tjänsten.61 
 
Karlstads universitet har dock planer på att utvidga sitt utbud ytterligare. En 
samverkansgrupp har bildats för att fungera som en katalysator mellan universitetets 
kärnverksamhet och externa partners, såsom näringsliv och offentlig verksamhet. Ett led i 
detta är kursen Kreativ idéutveckling som ska starta som en kvällskurs om fem poäng i 
februari 2006. Kursen ska vara öppen för alla inriktningar på universitetet och syftar till 
att inspirera och orientera studenter i utvecklingsprocessen, från idé till genomförande.62 
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5 Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att summera informationen vi har tagit fram genom de 
intervjuer som vi gjort med guideinstanser och akademiker som har startat egna 
verksamheter. 
 

5.1 Guideinstanser 
 
Den första av de strukturerade frågorna behandlar ämnet marknadsföring och hur 
respektive organisation gör för att marknadsföra de tjänster som erbjuds. 
Marknadsföringsinsatserna skiljer sig markant beroende på vilken målgrupp som 
organisationerna har. Kommunen och Region Värmland, som är övergripande 
organisationer och enbart arbetar mot andra organisationer har självfallet inget behov av 
att marknadsföra sig emot allmänheten i dessa ärenden. Däremot så marknadsför sig de 
organisationer som har allmänheten och/eller studenter som målgrupp på olika sätt. 
 
Två av organisationerna arbetar i nära samarbete med universitetet och får största delen 
av sin klientel därifrån, dessa organisationer är: Inova och Drivhuset. 
 
Inova satsar på enstaka projekt som exempelvis Venture Cup och genomförde även en 
marknadsföringskampanj i och med nybildningen av Inova i januari 2005. Inova menar 
även att ute i länet är det kommunernas sak att vara den första kontakten för idébäraren 
och sedan slussa vidare dem till Inova.  
 
Drivhuset jobbar däremot mer aktivt med att marknadsföra sig mot sin målgrupp. De gör 
vad de själva kallar ”inspring” i klassrummen hos andraårsstudenter, detta för att under 
en kort stund berätta om sin verksamhet och svara på eventuella frågor. Utöver detta 
anordnar de mässor och events, samt föreläsningar med inspirerande personer för att på 
så sätt få studenterna att ta sina idéer vidare. 
 
De övriga organisationerna riktar sig mer till allmänheten och använder sig mycket av 
massmedia för att nå ut. Communicare satsar på attitydförändringskampanjer och likt 
Nyföretagarcentrum information i skolorna, medan NUTEK medverkar på 
företagsträffar, entreprenörsdagar och innovationsdagar för att berätta om sin verksamhet. 
I övrigt så nämns ofta hemsidor som en källa till information om organisationerna, samt 
att flertalet av de intervjuade talar om samarbeten mellan organisationerna för att på så 
sätt marknadsföra varandra. 
 
Nästa fråga behandlar processen kring startande av ett företag, eller förverkligandet av en 
idé. Här visar det sig att organisationerna i mångt och mycket agerar någorlunda lika. 
Frågeställningen förutsatte att innovatören kontaktade organisationen med endast en idé, 
det vill säga att ingen information fanns nedskriven, samt att inga som helst analyser hade 
gjorts kring idén. Här arbetade samtliga organisationer med samtal som grund, samt att 
vissa även påpekade att det var mycket viktigt att lyssna och ha en så positiv inställning 
som möjligt till idén i detta inledande skede. Det påpekades även att det var viktigt att ta 
processen stegvis framåt så att innovatören inte får för mycket information på en gång. 
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Vidare så betonar alla organisationer de nätverk av etablerade företagare och experter 
inom olika områden som de har tillgång till. Här nämns även de samarbeten som finns 
mellan organisationerna när det gäller utnyttjandet av de resurser och den expertis som 
finns i respektive organisation. Exempel på detta är att Nyföretagarcentrum slussar vidare 
sina idébärare till Almi när det blir dags att ordna finansiering av projektet. 
 
På frågan om vilka förutsättningar som krävs av en idébärare för att organisationen ska 
kunna hjälpa denne till start av ett företag, ser vi att alla organisationer tycker att vissa 
grundförutsättningar är viktiga. Uthållighet, engagemang, affärsmannaskap samt att 
personen i fråga själv måste tro på sin idé är de personliga förutsättningar som 
organisationerna vill se hos sina klienter. Utöver detta vill de gärna se att idébäraren har 
identifierat en marknad och kund för sin innovation, samt att de är villiga att jobba med 
just marknad och sälj för att nå sin kund. Vidare kan nämnas att Inova, som har som 
huvuduppgift att skapa tillväxt i regionen också helst ser att idébäraren matchas ihop med 
en entreprenör i ett fungerande och framgångsrikt team för att på så vis utveckla idén så 
mycket som möjligt. De personer som är ovilliga att ingå i ett sådant team skickar Inova 
vidare till exempelvis Nyföretagarcentrum, som inte har det kravet utan hjälper alla 
idébärare förutsatt att de uppfyller de grundläggande kraven som nämns ovan. 
 
I nästa fråga framgår det att guideinstanserna i allmänhet får väldigt lite material vid den 
första träffen med idébäraren. Britt Lööv på Inova poängterar detta med meningen: ”Vi 
får väldigt lite underlag, det vi får är oftast en muntlig redogörelse, det kan hända att de 
har med sig en skiss men i regel så är det väldigt lite skrivet.” Claes Jonasson på 
Communicare beskriver samma sak med uttrycket ”embryo till affärsidé”.  I de fall som 
idébäraren har med sig material finns vanligtvis de största bristerna inom områden som 
budgetering och finansiering. Nyföretagarcentrum påpekar att det är påfallande sällan 
som det initialt finns en likviditetsbudget, samt att startkapitalbehovet inte är genomtänkt. 
Förutom detta återknyter organisationernas representanter samstämmigt till föregående 
fråga och säger att just informationen om kunder och marknad ofta är bristfällig.  
 
Följande tre frågor handlar om hur många idébärare som respektive organisation hjälper, 
hur många företag som startas utifrån dessa idéer och hur många av de företag som 
startades för tre år sedan som finns kvar idag. Syftet med dessa frågor var att få en bild av 
organisationens storlek samt kvaliteten på den hjälp de erbjuder, samt kvaliteten på de 
idéer som deras klienter har. Det visade sig att dessa uppgifter inte fanns hos alla 
organisationer och att det fanns olika sätt att definiera vad som menas med att hjälpa en 
idébärare. Inova, som har en striktare policy när det gäller vilka idéer som får hjälp 
uppskattar att de initialt tittar på ca 150 olika idéer per år och att av dessa är det 10 – 12 
idéer som tas in i inkubatorn och utvecklas till företag. De hade även kontakt med och 
information om de företag som startats med deras hjälp sedan organisationens start 2003. 
Sedan starten har 14 företag startats med hjälp av Inova, och av dessa finns 11 kvar idag.  
Drivhuset har som mål att hjälpa 100 idébärare varje år och vid intervjutillfället (2005-
11-29) låg de på 80-85 stycken nya idéer. Vidare har Drivhuset som målsättning att av 
dessa 100 idéer ska det startas 20 nya företag per år, detta mål hade uppnåtts i november. 
Drivhuset arbetar med en undersökning för att ta reda på hur många av de företag som 
startats genom Drivhuset som finns kvar idag, dock finns inget material om detta i 
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nuläget. Carl Danielson vid Drivhuset påpekar att en del av de företag som startas av 
studenter läggs ner eller blir vilande på grund av att studenten i fråga är klar med sina 
studier och kanske går vidare till att bli löntagare istället.    
 
Communicare är en projektorganisation vilket innebär att antalet projekt och inriktningar 
kan variera från år till år. De har sedan starten 1997 bidragit till att ungefär 400 företag 
har startats upp. De ser det dock inte som sin uppgift att bevaka hur många av de företag 
som de varit med och hjälpt som finns kvar efter ett visst antal år. Däremot har cost-
benefit studier gjorts, dvs. Vad kostar ett visst projekt och vad får samhället tillbaka. Stig 
Höglund vid Nyföretagarcentrum har klara siffror på verksamhetens utfall ”Sedan starten 
1994 har vi haft 4500 besök och närmare 1500 av dessa har gått vidare till att starta 
företag”. Under 2005 har organisationen haft närmare 300 besök och mer än 30 % av 
dessa går vidare till start av företag. Dessutom har Nyföretagarcentrum även historisk 
information om de företag som startats genom deras hjälp. En Gallupundersökning som 
gjordes år 2000 visade att av 1000 företag som startades genom hjälp från 
Nyföretagarcentrum mellan 1994 och 1998 var det 82 % som fortfarande var verksamma. 
Vi bör även tillägga att NUTEK, kommunen och Region Värmland inte ser sig som 
hjälporganisationer i den bemärkelsen att de hjälper idébärare till start av företag, vilket 
innebär att de omöjligt kan ha statistik på något sådant. 
 
För att se vart utvecklingen är på väg och hur nyföretagandet utvecklas ställdes även 
frågan: Ser ni någon trend i ert klientel? Denna fråga resulterade i många olika svar, men 
majoriteten av respondenterna tyckte att antalet personer som får upp ögonen för 
egenföretagande ökar för varje år som går. Detta förklarar de med att deras organisationer 
marknadsför sina aktiviteter och tjänster mer nu än förut, samt det stränga klimat som 
råder på arbetsmarknaden. Dessutom ser alla en ökande trend i tjänsteföretag. 
 
Claes Jonasson på Communicare kommenterar ökningen i antalet idébärare: ”Det måste 
till en attitydförändring hos ungdomar att det här med företagande är ett alternativ, som 
det ser ut idag är det ett sista alternativ.” Carl Danielson på Drivhuset ser spår av sådan 
verksamhet i de studenter som kommer med idéer till honom: ”Människor som läst Ung 
företagsamhet på gymnasiet är mer frekventa besökare här.” Även NUTEK ser spår av 
konjunkturcyklerna i sin verksamhet: ”Är det lätt att få tag på pengar via den privata 
marknaden är det färre som kommer till oss. Är det däremot svårare att hitta kapital på 
den privata marknaden är det fler som söker stöd hos oss.” Stig Höglund på 
Nyföretagarcentrum ser även att idébärarna är bättre förberedda nu än vad de varit 
tidigare, detta tror han kan bero på den starka IT-utveckling som landet gått igenom de 
senaste åren. 
Följande fråga handlar om guideinstanserna och deras planer inför framtiden. Samtliga 
instanser känner ett behov av att utvidga sin verksamhet i framtiden för att nå ut till fler 
idébärare, samt att förbättra den hjälp de får. Region Värmland har satt som mål att 
nyföretagandet i regionen ska öka med 40 % till år 2007, detta innebär mellan 1000 och 
1100 företagsstarter i Värmland 2007. Jan Lindberg vid Karlstad kommun nämner ett 
projekt som ska vara designat för att öka möjligheterna för invandrare att starta företag 
och Inova pratar om att nå ut med sin verksamhet till andra orter i länet. För övrigt vill 
flera respondenter se ett ökat samarbete mellan universitet, kommun och näringsliv.  
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Den avslutande frågan ger respondenterna möjlighet att själva få berätta vad de tycker att 
de vill tillägga till intervjun. Här kommer mycket olika tankar och idéer fram varför vi 
refererar till bilaga 2 för vidare läsning. 
 

5.2 Företagarna 
 
Intervjuerna med företagarna genomfördes på samma sätt som intervjuerna med 
guideinstanserna, även dessa finns i sin helhet som bilagor till uppsatsen. 
  
I likhet med frågorna ställda till guideinstanserna har den första frågan till företagarna 
som syfte att ”bryta isen” och löd: Kan du ge oss en kort beskrivning av dig själv och ditt 
företag? Denna fråga resulterade givetvis i att respondenterna berättade om sig själva och 
sitt företag i större eller mindre utsträckning, just frågans syfte och dess karaktär gör att 
vi valt att inte redovisa den här utan hänvisar till bilaga 5 där intervjuerna kan läsas i sin 
helhet. Respondenterna i den mån de nämns eller citeras kommer i detta avsnitt av 
utrymmesskäl endast att presenteras med namn. För att se vilket företag de representerar 
hänvisar vi till presentationen av företagarna i kapitlet ”Bakgrund”.  
  
Följande fråga: Vad var det som fick dig att starta eget?, Ställdes för att få reda på 
anledningen till att respondenterna valt att starta ett eget företag. Var det möjligheter som 
lockade, eller brist på annat arbete som gjorde att personerna i fråga valde att bli sin egen 
chef? Svaren visar att det mer eller mindre uteslutande var möjligheterna som lockade, 
dessutom nämnde många även friheten och känslan av att skapa någonting eget. En del 
av de tillfrågade nämner dock att de saknar den trygghet som det innebär att vara anställd, 
men är snabba med att tillägga att de inte skulle byta den tryggheten mot just friheten och 
möjligheterna. 
  
Den tredje frågan som ställdes behandlade huruvida respondenterna hade eget 
företagande i släkten. Denna fråga, samt nästföljande ställdes för att försöka se om 
personernas bakgrund påverkade dem i deras val att starta egna företag. Det visade sig att 
fyra av fem hade personer i sin närmaste omgivning som driver eller har drivit egna 
företag. Damir Franciscovic, den person som inte hade eget företagande i släkten, 
menade dock att eftersom hans far hade arbetat som VD vid ett stort företag hade den 
livsstilen sporrat och påverkat honom till att starta eget företag. Övriga respondenter tror 
dock att de om inte medvetet, så undermedvetet har påverkats mycket av sina släktingars 
företagsamhet. Dock påpekar Linda Nirs att: ”... det kanske är mer avskräckande 
eftersom man ser att det är så mycket jobb”, men hon ångrar ordvalet och fortsätter: 
”Eller inte avskräckande, utan man är mer medveten om att det krävs hårt jobb.”  
  
Fjärde frågan löd: Har grundskolan och gymnasiet påverkat dig på något entreprenöriellt 
eller kreativitetsfrämjande sätt? Avsikten med denna fråga var likt den föregående att 
försöka hitta orsaker i respondenternas bakgrund som kan ha påverkat dem i deras 
yrkesval. Här visade det sig att två av de fem tillfrågade inte hade gått grundskola och 
gymnasium i Sverige, vilket gjorde att svaren skilde sig lite bland respondenterna. Björn 
Laurenzetto, som gått grundskola och gymnasium i Frankrike delgav att där fanns inga 
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som helst kreativitetsfrämjande och entreprenöriella inslag. Han tror dock att eftersom 
”Grundskolan i Frankrike är väldigt sträng och gammaldags...” har han fått med sig en 
vana av disciplin och fokusering som han har haft nytta av i sitt företagande. Damir 
Franciscovic gick grundskolan och gymnasiet i Jugoslavien. Han tycker att den enda 
erfarenheten på området han fick med sig därifrån var: ”... man lärde sig vad man inte 
ville göra, man ville inte jobba i stora företag”. 
  
Av de respondenter som gått svensk grund- och gymnasieskola känner två av tre att de 
inte fått ut någonting av den inom det berörda området trots att kurser som Ung 
Företagsamhet fanns att tillgå. Therese Djus känner däremot att hon delvis blivit 
påverkad av grundskola och gymnasium eftersom hon hela tiden varit inriktad på att 
starta ett eget företag. 
  
Följande fråga hade som syfte att utreda huruvida de tillfrågade kände att deras 
akademiska utbildning hade gett dem en uppfattning om hur det är att vara egen 
företagare. Frågan som ställdes var: Tycker du att du genom din akademiska utbildning 
fått en uppfattning om entreprenörskap och hur det är att driva ett eget företag? De flesta 
av de tillfrågade tyckte inte att deras universitetsutbildning hade bidragit med någonting 
sådant. Linda Nirs och Therese Djus efterlyser någon slags utbildning i de praktiska 
bitarna runt att starta ett företag, medan Björn Laurenzetto tycker att: ”hela 
universitetsutbildningen var inriktad på att man skulle utbildas till en löntagare på de 
stora företagen”. Mikael Löfberg tycker dock tvärt om att universitetsutbildningen har 
gett honom mycket insikt i området: ”Absolut, man får ju en bra bild av allt ifrån 
ekonomistyrning, redovisning och marknadsföring till organisation.” Det bör även 
nämnas att alla tillfrågade studerade vid den ekonomiska institutionen vid Karlstads 
universitet. 
  
Syftet med den nästföljande frågan var att skapa en inledning till den del i 
frågeformuläret som handlar om processen runt starten av företagen och guideinstanser. I 
efterhand kan denna frågas relevans ifrågasättas då många av svaren till stor del liknar de 
svar vi fick på första och andra frågan. För svaren på frågan: Hur kom du på idén till ditt 
företag och hur utvecklade du den därefter hänvisar vi därför till bilaga 5. 
  
Sjunde frågan: När startade du ditt företag och hur gick du tillväga? Var avsedd att svara 
på just när företaget startades och genom vilken guideinstans, om någon, var det som 
respondenterna fick stöd. Respondenternas företag startades mellan 1999 och 2005 och 
det var i huvudsak Drivhuset som stått för stöd. Ett av företagen hade dock startats genom 
Inova. 
  
Frågan som följde löd: Vilka etableringshinder stötte du på under uppstarten av 
företaget? Vad var svårast? Av svaren kan utläsas att det fanns två huvudkategorier av 
problem, administrativa och praktiska. De administrativa problemen handlade mestadels 
om svårigheter att fylla i blanketter, den mängd av blanketter som respondenterna var 
tvungna att fylla i och problem med bolagsverket. De praktiska problemen var av mer 
varierande slag, allt från svårigheter med att finna lokaler till importproblem. Det bör 
även nämnas att tidsoptimism var ett problem som nästa alla respondenter nämnde. 
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Avsikten med nionde frågan: Vad visste du om hjälp som fanns att få, innan du valde att 
förverkliga din idé? Dvs. innan du aktivt började söka efter hjälp etc., var att försöka få 
en bild av huruvida guideinstansernas marknadsföring nått ut till studenterna på 
universitetet. De flesta av de tillfrågade säger att de av olika anledningar kände till 
Drivhuset och hade sett namnet i olika sammanhang, däremot fanns det väldigt lite 
kunskap om de övriga organisationerna. Björn Laurenzetto illustrerar detta genom citatet: 
”Jag visste om Drivhuset och deras verksamhet eftersom jag varit i kontakt med dem i ett 
helt annat ärende.” 
  
Därefter följde en fråga där respondenterna fick svara på vilken eller vilka av 
guideinstanserna de valt att ta hjälp av. Återigen visade det sig att Drivhuset var den 
organisation som majoriteten nämnde. Björn Laurenzetto tyckte att Drivhuset ”kändes 
som en bra brygga mellan universitetet och övriga näringslivet.” Mikael Löfberg 
berömde även Drivhuset med meningen ”Jag vände mig till Drivhuset och fick hjälp med 
allt.”  
  
För att försöka få en inblick i det stöd respondenterna fick från guideinstanserna och 
eventuella brister i detsamma, ställdes därefter frågan: På vilket sätt skulle de 
guideinstanser du var i kontakt med kunna underlätta mer för eget företagande? Kände 
du att det saknades något? Här var syftet att se om det fanns något problem som var 
gemensamt för de olika företagarna och på så vis kunna upptäcka luckor i 
guideinstansernas stöd. Majoriteten av de tillfrågade svarade här att de skulle vilja ha mer 
specifik och lättillgänglig information från guideinstanserna sida. ”De skulle kunna 
underlätta i första steget, de skulle tala om att de finns och vad de gör. När vi gick till 
ALMI visste vi inte vad de gjorde”. Förklarar Linda Nirs och Therese Djus. De fortsätter: 
”Det vi skulle vilja se är en checklista är egentligen en checklista på vad som ska göras 
innan företaget startas.” Björn Laurenzetto belyser även ett problem som uppkommit i 
och med att hans företag är i kontakt med två stycken guideinstanser, Drivhuset och 
Inova. ”…vi känner att vi hamnat lite mellan två stolar…” 
  
Avsikten med den avslutande frågan var att undersöka vad respondenternas attityd till 
egenföretagande var efter det att de under en tid själva provat på rollen som egen 
företagare. Frågan löd: Om du ser tillbaks, tycker du att du gjorde det rätta valet när du 
blev egen företagare? Skulle du vilja ha gjort någonting annorlunda? Här svarade 
samtliga av de tillfrågade att de inte på något vis ångrar valet att bli egen företagare, men 
att de skulle göra vissa saker annorlunda om de fick möjligheten att ”starta om från 
början”.           
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6 Analys 
 
Utifrån den teori som vi har beskrivit och den empiri som vi har fått fram genom våra 
intervjuer ska vi här analysera akademikerna som har blivit företagare, guideinstanserna 
samt Drivhusets undersökningar. 
 
6.1 Guideinstanser 

 
En av anledningarna som delvis kan förklara bristen på entreprenörer och nyföretagare i 
Sverige är att Sverige traditionellt har haft en stor offentlig sektor och stora företag vilket 
gör att en så betydande del av Sveriges befolkning är löntagare och satsar inte på egna 
idéer. Staten satsar mer pengar på att ändra syn på egenföretagande, men även 
guideinstanserna har insett att det är en attitydförändring som måste till. Inova och 
Drivhuset har insett vikten av att samarbeta med universitetet för att på så sätt försöka 
ändra attityden hos studenterna. Detta är bra ur den synpunkten att arbetsmarknaden 
redan är mättad på akademiker, och fler ska utexamineras. Attitydförändringens mål är att 
fler akademiker ska våga starta eget. En del andra guideinstanser, bl.a. Communicare och 
Nyföretagarcentrum, satsar även på attitydförändringskampanjer i samband med deras 
informationsspridning runt om i skolorna.  
 
Region Värmland har som mål att fram till 2007, öka nyföretagandet i regionen med 40 
%, allt enligt den statliga satsningen. Verksamheten i regionen behöver utvecklas i 
framtiden då fler och fler personer får upp ögonen för egenföretagande och behöver 
vägledning till att starta ett företag. Det är viktigt att marknadsföra sig ännu mera för att 
fler människor ska komma i kontakt med guideinstanserna, eftersom det är just dessa 
kontakter med instanserna som får människorna att börja ändra sin attityd gentemot 
egenföretagande. 
 
Guideinstanserna anser att de egenskaper som utmärker en entreprenör är beslutsamhet, 
initiativförmåga, uthållighet och engagemang. Det är viktigt att komma ihåg att 
egenskaperna som utmärker entreprenören inte är de egenskaper som är ett måste hos en 
idébärare som vill starta ett företag. Därför är det viktigt att personer med idéer, oavsett 
med eller utan dessa egenskaper besöker guideinstanserna och får rådgivning. Det bör 
tilläggas att guideinstanserna samarbetar vilket betyder att idébäraren kan ta kontakt med 
någon av de guideinstanser som finns i Karlstad. Kan inte de hjälpa till på något specifikt 
område hänvisar de till den instans som har rätt kunskap eller så tar de in experthjälp från 
näringslivet. 
 
6.2 Företagarna 
 
Att vara egenföretagare är väldigt givande eftersom entreprenören utvecklas mycket 
redan under uppbyggnadsfasen och fortsätter att göra så genom företagets hela livslängd.  
Det finns flera faktorer som gör att en person blir egen företagare, s.k. pull-faktorer. 
Dessa faktorer är bl.a. friheten att arbeta för sig själv, de finansiella belöningarna som 
följer egenföretagande och känslan av självförverkligande genom att driva en egen 
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verksamhet. En del företag startas dock av andra anledningar som inte är lika positiva, 
s.k. push-faktorer. Några av dessa är: de begränsade ekonomiska belöningarna från 
nuvarande anställning, arbetslöshet, och svårigheter att få igenom en egen innovation i 
den nuvarande anställningen. De intervjuer som genomfördes med nyblivna företagare 
tyder dock på att de flesta startar sina företag av anledningar som räknas till pull-faktorer. 
  
Utfallet i intervjuerna visade att personer som tidigt i livet lärt sig om företagande, till 
exempel genom sina föräldrar eller nära släktingar påverkas till att själva ta steget till att 
starta eget. Detta stämmer även överens med tidigare teori där Langborg och Westlund 
drar slutsatsen att anledningen till att det startas så få nya företag i Sverige är just att så få 
blir ”utsatta” för egenföretagande redan från ung ålder.  
  
Utfallet av Drivhusets undersökningar, vilka analyseras nedan bekräftar den inställning 
som de flesta respondenter har till de utbildningar som erbjuds ekonomerna vid Karlstads 
universitet. Respondenterna tycker över lag att de utbildningar som finns att tillgå inte ger 
den slags kunskap som de tyckte sig behöva för att kunna starta ett eget företag. Då 
respondenterna inte tillfrågades vad de tagit för kurser medan de studerade, vet vi inte 
huruvida de tagit del av universitetets fulla utbud av kurser inom områdena 
egenföretagande och entreprenörskap. 
  
De tillfrågade i intervjumaterialet kände även att de förutom från Drivhusets sida fått 
dålig information om de olika guideinstanser som finns representerade i Karlstad, samt 
vad de kan bidra med. Detta trots att guideinstanserna själva säger att de satsar mycket på 
att marknadsföra sig. Vad detta kan bero på är svårt att spekulera i, det kan dock vara så 
att eftersom studenterna har Drivhuset så nära tillhands bryr de sig inte om att söka efter 
stöd någon annanstans. Faktum kvarstår dock att trots marknadsföring från 
guideinstansernas sida har tillfrågade inte ens hört talas om flertalet av de organisationer 
som finns. Guideinstanserna har till viss del insett detta problem och vidtar därför 
åtgärder. Mer om detta följer nedan.    
 
6.3 Drivhusets undersökningar 

 
De undersökningar som Drivhuset gjort visar på att det finns mycket idéer och en allmänt 
positiv inställning till egenföretagande hos studenterna vid samtliga universitet och 
högskolor som deltagit. Många av studenterna kan även tänka sig att driva egna företag i 
framtiden vilket ytterligare bekräftar att det finns en stor massa potentiella entreprenörer 
bland studenter. På frågan “Hur troligt är det att Du startar ett företag kring din idé inom 
5 år”, vilken var en följdfråga till dem som uppgett att de hade idéer svarade majoriteten 
(54 %) att det var ganska, eller helt osannolikt. På denna fråga var KaU´s studenter till 
och med mer skeptiska än genomsnittet, trots att just dessa studenter hade fler idéer än 
den genomsnittliga studenten i den nationella sammanställningen av studien. Detta tyder 
på att trots den idékraft och positiva syn till egenföretagande som finns så kan den större 
delen av idébärarna inte ens tänka sig att deras idéer ska kommersialiseras.  
 
I blocket Inställning kan även möjliga förklaringar till studenternas skepsis till sina idéer 
ses. Studenterna tror att de största riskerna med att starta ett företag ligger i 
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lönsamhetsrisker och svårigheter att ta sig in på en existerande marknad. Detta 
tillsammans med att hela 64 % av de tillfrågade tror att det är ”krångligt”, eller ”mycket 
krångligt” att starta ett företag kan förklara lite av den misstro till sina egna idéer och sin 
egen förmåga att driva ett företag som studenterna har. En annan förklaring kan givetvis 
vara starka traditioner och en allmän mentalitet som gör att studenterna inte vågar eller 
vill bryta med desamma och inleda ”den skapande förstörelsen”. I delen Utbildning 
framgår dock att antagandena om svårighetsgraden i att driva ett företag kan vara 
grundade i ren okunskap eftersom nio av tio studenter anser att de inte fått någon 
uppfattning om hur det är att driva ett företag genom sin högskole- eller 
universitetsutbildning. Dessutom tycker 69 % av de tillfrågade att KaU i det här fallet 
varken förmedlar en positiv eller negativ bild av företagande vilket bekräftar utfallet i den 
föregående frågan. Studenterna tror dock att universiteten kan bidra till att öka 
entreprenörskapet genom att bidra med mer information och inspirera studenterna med 
positiva exempel från verkligheten.  
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7 Slutsats  
 

I detta kapitel samanställer vi de slutsatser som vi har kommit fram till. Här 
presenteras förslag till förändringar som kan göras av guideinstanser samt 
Karlstads universitet för att ge akademiker de förutsättningar som krävs för att 
starta eget. Likaså ges förslag på åtgärder för att öka medvetenheten om och 
förbättra attityden till entreprenörskap bland akademiker. 
 
7.1 Guideinstanser 
 
Ett problem som vi har sett är att många av de guideinstanser vi har haft kontakt 
med kan arbeta mer med marknadsföringen av sin organisation. Ett bevis för detta är 
att flertalet av de företagare vi intervjuade, inte visste vad många av 
organisationerna arbetade med eller vad de kunde erbjuda och i vissa fall visste de 
inte ens om några av organisationernas existens. Samtidigt har vi fått uppgifter från 
de flesta organisationer att de arbetar mycket med att marknadsföra sig. Det finns 
dock ett tydligt exempel på marknadsföring som lyckats bra. Inovas Venture Cup 
har ökat sitt deltagarantal markant 2005 efter att en stor marknadsföringskampanj 
genomförts. Vi anser att samtliga guideinstanser kan ta lärdom av denna kampanj 
för att se hur och var det är lämpligast att marknadsföra sig. Det kan även vara så att 
det är själva konceptet med tävlingar och event som lockar idébärare att i sådan stor 
grad lämna in idéer och förslag. Den slutsats vi drar av det ovan nämnda är att 
mycket av marknadsföringen inte når ut till målgrupperna.  
 
Ett annat problem som hänger ihop med marknadsföringen är tillgängligheten till 
guideinstansernas verksamhet. Många idébärare vet inte att dessa guideinstanser 
finns, ännu färre vet vart de håller hus. Under arbetet med denna uppsats har det 
kommit fram idéer och önskemål om en samlingspunkt för alla dessa organisationer, 
ett slags ”entreprenörskapens hus”. Vi är väl medvetna om att det skulle vara 
omöjligt att flytta på samtliga organisationer fullt ut från deras nuvarande lokaler. 
Alla instanser borde dock åtminstone ha ett kontor i detta ”hus” där representanter 
för de olika organisationerna kan ta emot idébärare och tillhandahålla den expertis 
de bär på under ett tak. Detta projekt skulle innebära att en högre grad av samarbete 
mellan de olika organisationerna möjliggörs, samt att idébärare får en fast punkt att 
vända sig till. Den något abstrakta karta som finns idag över guideinstanserna och 
deras verksamheter skulle då bli mycket tydligare och röja fler hinder ur vägen för 
entreprenörerna. Detta ”hus” skulle givetvis även agera som ett forum företagare 
emellan (både nya och erfarna sådana) och fungera som en organiserad kaosprocess 
där nya idéer föds och utvecklas.     
 
Utöver detta föreslår vi en gemensam attitydförändringskampanj där alla 
guideinstanser, som har för avsikt att hjälpa det värmländska samhället till en ökad 
tillväxt, jobbar ihop och marknadsför sina verksamheter samtidigt som de påverkar 
attityden hos alla de idébärare som inte vågar ta steget till entreprenörskap. Vad de 
bör sätta som gemensamt mål i kampanjen är att få fler att starta företag tack vare de 
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tidigare nämnda pull-faktorerna och inte p.g.a. push-faktorerna. Detta kommer att 
medföra en högre kvalitet och även en bättre överlevnadsgrad bland de nya företag 
som startas i framtiden. Anledningen är att en större del av de nya företag som 
startas sker tack vare pull-faktorer, som är positiva faktorer med dragningskraft, 
vilket innebär att företagaren troligtvis har starkare entreprenöriella egenskaper.   
 
7.2 Drivhuset 
 
När arbetet med denna uppsats inleddes hade vi en föraning om att attityden till eget 
företagande inte var den bästa, det var dock inte tills vi tog del av Drivhusets 
undersökning som vi insåg vilken omfattning detta problem har. Undersökningen 
visar klart på att Karlstads universitet kan göra mycket mer för att studenterna ska 
uppmuntras och få den kunskap och de förutsättningar som behövs för att 
förverkliga sina idéer. Dessutom kan Drivhuset, som är en organisation som ska 
arbeta för idébärarna på universiteten utnyttja sin situation och utöva mer 
lobbyverksamhet på universitet. Detta skulle kunna genomföras bland annat med 
hjälp av den undersökning som gjorts för att på så sätt sätta press på lärosätet att 
satsa mer på entreprenörskap.     
 

7.3 Karlstads universitet 
 
Karlstads universitet måste bli bättre på att visa upp egenföretagandets värld för sina 
studenter och det bör ske på en fundamental nivå. Studenter som söker sig till 
Karlstads universitet ska veta redan innan de börjar studera att möjligheterna inte 
enbart stäcker sig till att innefatta anställning i offentlig och privat sektor, utan även 
att det är en bra bas att stå på för den som är intresserad av att starta ett eget företag. 
Detta kräver att universitetet lägger mer energi på att utbilda inte bara sina elever, 
utan i första hand sin personal i att främja innovation och entreprenörskap. För att 
sedan studenter ska få ta del av detta sätt att se på den nya kunskapen de får genom 
en utbildning borde universitetet inrätta en entreprenörskapsaspekt i utbildningarna. 
Detta bör enligt oss ske relativt tidigt i utbildningen (förslagsvis på B-nivå) och 
innefatta en övergripande informativ utbildning i processen att starta ett företag samt 
kreativitetsfrämjande workshops eller case. Denna utbildning ska agera som 
katalysator för den entreprenöriella tankeprocessen hos studenten och kunna 
kompletteras med en mer djupgående utbildning på exempelvis C-nivå för dem som 
är intresserade av detta. 
 
Vi anser även att en satsning bör göras på en utbildning helt inriktad på 
egenföretagande. Universitetet ska genom utbildningen samarbeta med regionen och 
det näringsliv som finns däri för att utbilda framtida entreprenörer och hjälpa 
regionen med start av nya företag. Denna utbildning, vilken varvar teori med 
praktik, skulle även vara ett mycket bra redskap för ägarskiften i de företag som 
annars skulle läggas ned. Ett bra sätt att även engagera universitetet i tidigare 
nämnda ”entreprenörskapens hus” vore att lägga en sådan utbildning i just dessa 
lokaler.  
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Detta är stora förändringar i universitetets utbud och policy och det vore svårt att 
implementera på kort tid. Vi tycker dock att Karlstads universitet har tagit ett steg i 
rätt riktning genom bildandet av samverkansgruppen och startandet av kursen 
Kreativ idéutveckling som är öppen för alla studenter vid universitetet. Per 
Fredriksson, som är samverkansdirektör, har även önskemål om fler inspirerande 
föreläsningar av kända entreprenörer. Vi tror att även detta är ett bra initiativ som 
kan få många studenter att tänka i entreprenöriella banor. 
 
För att ändra attityden i regionen krävs dock mer än utbildning. En kombination av 
marknadsföring, attitydförändring samt utbildning är den bästa blandningen för att 
få mer studenter att starta eget, anser vi. Därför kan Karlstads universitet inrätta 
något som kan kallas ”Entreprenörsdagen”, där universitetet ansvarar för att, en dag 
varje månad, erbjuda någon slags föreläsning eller aktivitet som handlar om 
entreprenörskap. Detta bör göras i samarbete med Drivhuset då de redan sysslar med 
sådana föreläsningar, dock inte så frekvent. Utöver detta bör samtliga 
studievägledare vid Karlstads universitet vara välinformerade och kunniga i 
guideinstansernas område och utbud. På så sätt kan de agera som en portal för 
studenterna till rätt guideinstans.  
 
7.4 Hur når vi ut till studenterna? 
 
Under arbetets gång har vi identifierat ett hinder för samtliga organisationer som är i 
behov av att marknadsföra sig mot studenter. Det handlar om marknadsföringen från 
kommun, universitet och guideinstanser till olika studentmålgrupper.  
 
Vårt förslag till hur man kan lösa detta kommunikationsproblem är en omfattande 
undersökning bland studenterna vid Karlstads universitet för att kunna identifiera de 
olika profiler som finns bland studenterna. Tillvägagångssättet kan vara en 
enkätundersökning som förslagsvis kan delas ut vid registrering på kurserna vid 
terminsstarten. Enkätens syfte ska vara att hitta gemensamma nämnare för de olika 
studentprofilerna för att sedan kunna rikta marknadsföringen och nå rätt profil med 
rätt medel. Denna profilering kan hjälpa till med att effektivisera den 
marknadsföring som idag troligtvis inte når ut.    
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 
1 Företagarlån 
ALMI vill att fler personer skall få möjlighet att starta ett eget företag samt att befintliga 
företag skall få möjlighet att växa och utvecklas. Företagarlånet är ett flexibelt lån, som 
gör det enklare att finansiera såväl en företagsstart som ett företags tillväxt. Lånet passar 
lika bra för en investering vid en nyetablering som för en marknadssatsning i ett befintligt 
företag. Det beviljas inte för att täcka tidigare förluster. Lånet får täcka högst 50 procent 
av det beräknade kapitalbehovet. Resterande del skall täckas av entreprenören och 
eventuellt en bank. Lägsta lånebelopp är 25 000 kr och högsta 250 000 kr. 
Amorteringarna anpassas efter företagets behov men normalt betalas lånet tillbaka på 4- 5 
år. Normalt krävs en säkerhet i företaget i form av en företagsinteckning och begränsad 
borgen. 
 
2 Innovationsstöd 
ALMI vill att fler projekt skall nå kommersiell framgång. Syftet med innovationsstöden 
är därför att stödja kommersiellt intressanta projekt i tidiga utvecklingsskeden för att 
därigenom lyfta en del av företagets/innovatörens egna risktagande. 
 
3 Förstudiemedel 
Detta medel används till att göra en förstudie runt innovationen i det allra tidigaste 
skedet. Det vill säga att det är till för att finansiera en marknadsundersökning och/eller 
för att söka efter eventuella tidigare patent på innovationen. Bidraget är maximerat till 
15 000 kr per projekt 
 
4 Förstudielån 
Lånet används för att verifiera innovationen samt för att utveckla den vidare till 
kommersialiserad status. Det utgår som ett lån med vissa villkor på upp till 75 000 kr per 
projekt. Villkoren är: amorteringsfrihet i två år, kredittid på fem år, finansiering av högst 
50 % av projektkostnad. Kostnader för eget arbete får även ingå i projektkostnaden. 
 
5 Innovationslån 
Lånet används till att utveckla innovationen till kommersialiserad status. Det utgår som 
villkorat lån. Villkoren är desamma som för förstudielånet, med lite skillnader i räntesats 
och tid som lånet är amorteringsfritt.  
 
6 Minilån 
Syftet med minilånet är att underlätta och stimulera etablering av nya företag och 
utveckla befintliga företag, som har svårighet att få sitt kapitalbehov täckt på den 
ordinarie kapitalmarknaden och endast behöver en mindre lånesumma. Denna svårighet 
kan bero på att den sökande har ett lågt kapitalbehov, som normalt inte är lönsamt för 
bankerna att administrera, bevilja och följa upp. Dessa lån beviljas på summor upp till 
50 000 kr och lämnas utan säkerhet eller borgen. Vidare ska företaget bedömas ge en 
varaktig lönsamhet samt att den som driver det ska ha möjlighet att ta ut en 
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marknadsmässig lön. Lånet kan även kombineras med bidrag till arbetslösa som startar 
egen verksamhet och det har en kredittid på fyra år. Även detta lån är amorteringsfritt 
initialt, i det här fallet i sex månader. 
 
7 Tillväxtlån 
ALMI skall bidra till tillväxt i små och medelstora företag genom att erbjuda riskvillig 
finansiering till företag som är utvecklingsbara och vill växa. När banker inte kan 
finansiera ett företag fullt ut på grund av bristande säkerheter, kan ALMI gå in. I 
normalfallet tar företaget tillsammans med bank den största delen av finansieringen och 
ALMI övrig del. 
Beslut om finansiering utgår från en bedömning av företagsledningens kompetens och 
företagets tillväxtkraft. En väl genomarbetad affärsplan, som beskriver företagets hela 
verksamhetsinriktning, affärsidé och mål samt en ekonomisk redogörelse för nuläge och 
framtid, är bra underlag. Viktigaste utgångspunkten för bedömningen är företagets 
affärsidé och verksamhetsinriktning. Villkoren för dessa lån fastställs från fall till fall. 
 

 

 
2 Länsstyrelsens bidrag till företagsutveckling 
Detta är ett bidrag vars syfte är att ge hållbar tillväxt i företagen, hållbar tillväxt i 
regionen och ökad sysselsättning. Bidrag för företagsutveckling har ersatt det klassiska 
landsbygdsstödet den 1 juli 2005.   
Det får lämnas till privatägda små och medelstora företag som bedriver sin verksamhet på 
marknadsmässiga villkor och inom ett fastställt stödområde. 

Bidraget styrs av en mängd regler och får bland annat inte lämnas till verksamheter som 
bedrivs på en lokal eller regional marknad, eller till tjänste- service, handel- och 
entreprenadverksamhet, eftersom bidraget ska vara konkurrensneutralt. Bidraget får 
heller inte lämnas till jordbruks- fiske och transportföretag. 

Bidraget är maximerat till 25 – 50 % av investeringskostnaden och samma 
bidragsmottagare kan få högst 800 000 kronor under en treårsperiod.  

Stödet får inte heller vara större än vad som krävs för att investeringen ska kunna göras. 
Därför gör Länsstyrelsen alltid en individuell prövning av bidragsbehovet. 

 
3 Sysselsättningsbidrag 
Sysselsättningsbidraget är ett av de regionalpolitiska företagsstöden, som alla syftar till 
hållbar tillväxt och en lämplig lokalisering av näringslivet. Bidraget ges av NUTEK och 
Länsstyrelsen.  
 
Företag inom följande verksamhetsområden kan söka: 
Industriell eller industriliknande verksamhet  
Tjänste- och serviceverksamhet med större marknad än den lokala eller regionala  
Turistverksamhet   
Annan verksamhet med väsentlig betydelse för näringslivet och som bedöms ha särskild 
betydelse för utvecklingen i regionen 
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Bidraget kan sökas för att anställa fler medarbetare. Det finns två stödområden A och B. 
Tillsammans omfattar de hela Norrland samt delar av länen Dalarna, Värmland, Örebro, 
Västmanland och Västra Götaland. 
Ligger verksamheten i stödområde A är det maximala beloppet 198 000 kronor för varje 
ny årsarbetskraft (för närvarande 1650 timmar). För stödområde B är maxbeloppet 120 
000 kronor/ny årsarbetskraft fördelat under en treårsperiod om sysselsättningsökningen 
kvarstår. 
Bidraget kan beviljas om det bedöms vara nödvändigt för att skapa planerad 
sysselsättningsökning. Det finns dock ytterligare krav kopplade till finansieringen. 
 
4 Regionalt investeringsstöd 
Syftet är att stödet ska bidra till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling i hela 
landet, även detta stöd ges av Länsstyrelsen i samarbete med NUTEK. Bidraget ersatte 
”Regionalt utvecklingsbidrag” den 1 juli 2005. 
Företag med verksamhet inom verksamhetsgrenarna Industri och industrilik verksamhet, 
tjänste- och serviceverksamhet, samt turistverksamhet kan söka detta bidrag. 
Stöd kan dessutom ges till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för 
näringslivet i regionen.  
 
Hur mycket som delas ut beror på typ av investering, stödområde etc.  
Bidraget kan sökas för investeringar av olika slag, till exempel byggnader, maskiner, 
produktutveckling och informationskampanjer. Stödområdena är indelade lika som i 
föregående stöd. För stödområde B gäller särskilt att projekten ska vara av strategisk 
betydelse för den regionala utvecklingen. 
 
5 Innovativa åtgärder inom Europeiska regionalfonden 
Inom regionalfonden genomförs de innovativa åtgärderna som en del av EU:s 
övergripande strategi för att stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Det 
övergripande målet är att minska skillnaderna mellan regionerna inom områdena 
innovation, forskning och teknisk utveckling samt användning av ny informations- och 
kommunikationsteknik. Åtgärderna ska stimulera och öka möjligheterna att pröva 
innovativa regionalpolitiska metoder och nya arbetssätt. Dessa bidrag administreras av 
Länsstyrelsen. 
  
Projekten ska genomföras av partnerskap mellan små och medelstora företag, universitet 
och offentliga myndigheter i de regioner som väljs ut för deltagande.  
Programmen ska omfatta en period mellan sex månader och två år. En region kan få 
finansiering till max två program under hela perioden 2001-2006. Stödnivån för projekt i 
respektive region varierar. 
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Bilaga 2 

 
Marginal(mellan bankens inlåningsränta och utlåningsränta) = 4 % 
Förlust = £100 
 
£100/0,04 = £2500 
£2500/£100 = 25 st 
 
Om banken har en 4 % marginal på lånet så förlorar banken £100 på en skuld som inte 
kan återbetalas. Därför behövs ytterligare £2500 lånas ut för att täcka förlusten. Sett ur en 
annan vinkel, så behöver banken att göra 25 likadana lån till för att tjäna igen de 
förlorade pengarna.  
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Bilaga 3: Intervjumallar 

 

Intervjumall, guideinstanser 
 
Vad gör er organisation för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till?   
 
Om vi tre skulle komma till er med en bra affärsidé, hur skulle ni hjälpa oss?  
 
Vilka förutsättningar behövs hos en idébärare för att ni ska kunna hjälpa dem från idé till 
företag?  
 
När en ny idé presenteras för er, vilka är då de vanligaste bristerna i det förberedda 
underlaget? 
  
Hur många idébärare hjälper ni per år? 
 
Hur många av dessa går vidare till att starta företag med er hjälp?  
   
Hur många av de företag ni hjälpte under 2002 är kvar idag?  
 
Ser ni någon trend i ert klientel?  
 
Vad har ni för planer inför framtiden? 
 
Är det något annat ni vill tillägga till intervjun som kan vara av betydelse för vår 
undersökning?   
 

Intervjumall, företagare 
 
Kan ni ge oss en kort beskrivning av er själva och ditt företag? 
 
Vad var det som fick dig att starta eget? (Anledningar, inställning) 
 
Finns det eget företagande i släkten? Om ja, har du påverkats av detta? 
 
Har grundskolan och gymnasiet påverkat dig på något entreprenöriellt eller 
kreativitetsfrämjande sätt? (Ung Företagsamhet?) 
 
Tycker ni att ni genom er akademiska utbildning fått en uppfattning om 
entreprenörskap och hur det är att driva ett företag?  
 
Hur kom ni på idén till ditt företag och hur utvecklade ni den därefter?  

 
När startade ni ert företag och hur gick ni tillväga?  
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Vilka etableringshinder stötte ni på under uppstarten av företaget? Vad var svårast? 

 
Vad visste ni om hjälp som finns att få, innan ni valde att förverkliga din idé? Dvs. 
innan ni aktivt började att söka efter guidning, hjälp etc. 

 
Vart sökte ni hjälp i samband med att ni valde att starta företaget och vad fick ni för 
hjälp?   

 
På vilket sätt skulle ni hjälporganisationer ni var i kontakt med kunna underlätta 
mer för eget företagande? Känner ni att det saknades något? 

 
Om ni ser tillbaks, tycker ni själva att ni gjorde det rätta valet när ni blev egen 
företagare? Skulle ni vilja ha gjort någonting annorlunda? 
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Bilaga 4: Intervjuer med guideinstanser 

 
Britt Lööv, processutvecklare Inova 
 
Vad gör er organisation för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till?   
 
Före 2003 var Inova en intern universitetsangelägenhet men numera riktar vi oss till 
innovatörer och idébärare i allmänhet. I början av 2005 hade vi en kampanj i 
dagstidningar med information om det nya Inova. Förutom det, satsar vi inte mycket på 
marknadsföring utan vill hellre att kommunerna som har närkontakten med gemene man 
marknadsför sig och blir den första mottagaren av idéerna. Kommunerna ska sedan veta 
att de kan slussa vidare vissa passande projekt till Inova, detta är ”drömscenariot” för oss. 
Något som vi däremot marknadsför flitigt är Venture Cup, som är ett nationellt projekt 
som i Karlstad drivs av Inova.  
 
Om vi tre skulle komma till er med en bra affärsidé, hur skulle ni hjälpa oss?  
 
Först och främst bokar vi ett möte där idébäraren får presentera sin idé, bakgrunden, och 
sin vision för framtiden. Utifrån detta har vi en diskussion där vi bestämmer om idén ska 
fortsätta behandlas inom Inova eller om den bör slussas till en annan organisation, 
exempelvis Almi eller Drivhuset. Vi på Inova har naturligtvis inte kompetens för alla 
områden så om idén är intressant för Inova kopplar vi in lämpliga personer som har den 
kompetensen som krävs för att vara med och bedöma idén. På så sätt drivs idén vidare 
steg för steg genom de olika faser som krävs vid etableringen av ett företag. Det 
fundamentala kravet som Inova ställer för att ett projekt ska kunna falla inom våra ramar 
är att det finns en viss tillväxtpotential. Vårt huvudmål är att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen i Värmland. Idéer som endast kan utvecklas till ”försörjningsföretag” 
skickas alltid vidare till en annan lämplig guideinstans.  
 
Vilka förutsättningar behövs hos en idébärare för att ni ska kunna hjälpa dem från idé till 
företag?  
 
Vi har några ingångskriterier som vi tittar på, det är först och främst att man har en tydlig 
kund och en marknad. Sen bedömer vi teamet som kommer med idén, de måste räcka till, 
dvs. ha den kompetens som krävs för att driva idén vidare. Oftast är det dock bara en 
person som kommer med en idé och vår erfarenhet av innovatörer är att de sällan har de 
entreprenöriella egenskaperna som krävs för att utveckla idén till ett företag med 
tillväxtpotential. Vi försöker då att matcha ihop innovatören med entreprenörer för att 
skapa ett fungerande och framgångsrikt team. Sedan kan det hända att innovatören inte 
vill samarbeta med ett team, utan vill köra själv, då är Inova inte intresserade, det satsar 
inte vi på.  
 
När en ny idé presenteras för er, vilka är då de vanligaste bristerna i det förberedda 
underlaget? 
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Vi får väldigt lite underlag, det vi får är oftast en muntlig redogörelse, det kan hända att 
de har med sig en skiss men i regel så är det väldigt lite skrivet. Den vanligaste bristen är 
affärsmodellen, hur ska jag sälja det här? Ofta har innovatören heller inte tänkt på 
konkurrenter, de är ofta så inne i sin idé att de inte tänker på att den kan finnas på andra 
ställen. Där faller en del bort.  
 
Hur många idébärare hjälper ni per år? 
 
Vi räknar med att vi ska landa på 100-150 idébärare i år och då räknar vi bara de som haft 
minst en timmes konsultation med oss. Vi kallar den här gruppen för dem som befinner 
sig i ”screeningfasen”.   
 
Hur många av dessa går vidare till att starta företag med er hjälp?  
   
Om vi tittar på en årsbasis där vi har150 idébärare i screeningfasen så går ca 40-50 av 
dessa vidare till det vi kallar ”analysfasen”. Det är först här som vi sätter ihop ett litet 
team som ska titta närmare på idén och tillsammans med idébäraren komma fram till om 
det finns tillräcklig potential för att det ska bli något av idén. Av de här så brukar det bli 
10-12 som går in i ”Inkubatorn” och får starta företag med vår hjälp. Sen ska jag också 
tillägga att vissa som kommer till oss har redan startat ett företag, men de tjänar inga 
pengar i det och de kommer inte vidare.  
 
Hur många av de företag ni hjälpte under 2002 är kvar idag?  
 
Sen januari 2003 har vi släppt ut 14 företag och av dem har 3 lagts ner. Vårt mål är att om 
vi tar in 12 företag i Inkubatorn så ser vi att det är 9 av de som går ur Inkubatorn som 
företag.  
 
Ser ni någon trend i ert klientel?  
 
Vi har haft en markant ökning sedan Inova nystartades i början av 2003. Innan det var ju 
Inova mest ett universitetsprojekt. Jag tror att ökningen i nyföretagande delvis kan bero 
på arbetsmarknaden, men också mycket på alla aktiviteter som görs av Inova, Almi, 
Communicare och av Drivhuset osv. Man jobbar med entreprenörskap och nyföretagande 
hela tiden inom regionen och det gör att fler vågar ta fram sina idéer och bearbeta dem. 
Men bakom detta ligger en viktig faktor och det är att många av idébärarna är arbetslösa 
eller riskerar att bli arbetslösa.  
 
Vad har ni för planer inför framtiden? 
 
För det första är det här med idéverksamheten idag mycket fokuserad till just Karlstad. Vi 
har nu under hösten 2005 inlett ett projekt för att föra ut och få ett virtuellt Inova som kan 
ligga var som helst i länet genom ett samarbete med alla kommuner. Sen kommer vi att 
jobba vidare med att inspirera människor att jobba vidare med sina idéer. Vi tror även att 
det finns en stor potential i de så kallade ”avknoppningarna” från existerande stora 
företag. Ett exempel kan vara ett stort företag som har haft en bred verksamhet men blir 
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på grund av konkurrens tvungna att krympa och fokusera verksamheten på det de är bäst 
på. Detta gör att det finns idéer inom företaget som helt plötsligt inte passar in i bilden, 
men som ändå är väldigt starka. Då vill vi komma överens med företaget om att lyfta ut 
det här, knoppar av det och ser om det här håller för att starta ett nytt företag. Det större 
företaget kan ju fortfarande ligga kvar som delägare, vilket även gör det lättare för det 
nya företaget att komma ut på marknaden. Stora Enso, Tieto Enator, Uddeholm Tooling 
är exempel på företag som har bra idéverksamheter och där finns det mycket att ta tillvara 
på. Detta kommer vi att satsa stenhårt på.  
 
Är det något annat ni vill tillägga till intervjun som kan vara av betydelse för vår 
undersökning?   
 
Jag skulle vilja gå tillbaka till den föregående frågan. Det är viktigt att vi i framtiden kan 
nå fram till forskare, vi har väldigt lite forskningsresultat som vi har möjlighet att 
kommersialisera. Där måste vi jobba vidare och få igång dialogen med forskarna.  
 

Claes Jonasson, verksamhetschef Communicare  
 
Vad gör er organisation för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till?   
 
Vi kör massiva attitydförändringskampanjer, både i radio, tidningar och tv där vi talar om 
att vi finns och hänvisar naturligtvis till de kontor som vi har. Samtidigt har ganska 
inarbetat namn bland ungdomar där vi har kört såna attityds kampanjer under en lång tid. 
Vi har samarbetat med andra aktörer som arbetsförmedlingen, kommun och länsstyrelsen 
region Värmland under 10 år snart. Vi måste fortsätta att köra med sådana kampanjer 
men samtidigt informera i skolor vad Communicare gör och att vi finns. 
 
Om vi tre skulle komma till er med en bra affärsidé, hur skulle ni hjälpa oss?  
 
Först och främst sätter vi oss ner och går igenom affärsidén och tar fram en väl 
genomarbetad affärsplan och ser om det här är en idé som har en form av bäring. Efter 
detta skulle vi gå in till Nyföretagarcentrum och be dem bedöma om detta är en bra 
affärsidé. Sen kan vi gå in och hjälpa med att ordna möjlig finansiering. Då är Almi ett 
alternativ, annars finns det privata investerare eller bankerna möjligtvis. Det vi kan göra 
är att ge er tips vart ni kan gå och möjligtvis skicka med er affärsplanen.  
 
Vilka förutsättningar behövs hos en idébärare för att ni ska kunna hjälpa dem från idé till 
företag?  
 
För det första är en förutsättning att det är en bra idé och att det är en idé som personen 
tror på det själv, brinner för den. Jag tror att det viktigaste hos en som vill starta företag är 
att ha engagemanget som krävs, att ha uthålligheten. Man kommer alltid att stöta på 
hinder och problem under resans gång, och det är lätt att tappa suget. Det kan vara allt 
ifrån att några inte tror på idén och därför inte kan hjälpa till med att ta fram en affärsplan 
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eller hjälpa till att söka efter lokaler. Då gäller det att ha uthålligheten och tro på sig själv. 
Det tror jag är en förutsättning hos den entreprenören som ska nå ända fram. 
 
När en ny idé presenteras för er, vilka är då de vanligaste bristerna i det förberedda 
underlaget? 
  
Det är just att det inte är helt igenomtäkt. Normalt har man ett embryo till en affärsidé 
men man har inte tänkt på helheten när det gäller om det finns en marknad för detta, om 
det går att genomföra här och nu. Många idéer handlar om att starta vid rätt tidpunkt. 
Man kanske inte har tänkt igenom finansierings biten, har man eget kapital att gå in med 
eller behöver man låna och i så fall hur går man till väga. Det är de bristerna som jag 
tydligast ser när folk kommer till oss med en affärsidé.  
 
Hur många idébärare hjälper ni per år? 
 
Communicare är en projektorganisation och det betyder att antalet projekt och 
inriktningar kan variera från år till år. Men från starten 1997 har vi varit med och hjälpt 
att 400 företag har startats upp. Vissa år är det fler och vissa år är det mindre.  
 
Hur många av dessa går vidare till att starta företag med er hjälp?  
   
Jag har inte de siffrorna utan det vi mäter är när det blir ett företag. Det vi mäter är 
hårdfakta, när det blir ett företag. Vi kan ha den statistiken i vissa projekt men jag har inte 
statistiken sen starten 
 
Hur många av de företag ni hjälpte under 2002 är kvar idag?  
 
Vårt uppdrag är att stimulera ungdomar till att göra sin grej. Det handlar om att starta 
företag, att söka jobb, att åka utomlands. När vi har stimulerat till en start då har vi 
fullgjort vårt uppdrag så vi har inte den statistiken, hur många företag som finns kvar i ex 
antal år. Däremot har det gjorts en cost-benefit studier på Communicare, vad kostar ett 
visst projekt och vad får samhället tillbaks. Att ha koll på hur många företag som är kvar 
efter ex antal år är inte vårt uppdrag. Däremot uppmuntrar vi sådana som vill kolla upp 
det att göra det då vi är lika intresserade av det. 
 
Ser ni någon trend i ert klientel?  
 
Just Communicare kan man märka att fler och fler behöver bli företagare, det är trenden. 
Det måste till en attitydförändring hos ungdomar att det här med företag är ett alternativ. 
Som det är idag så ses det som ett sista alternativ. Detta måste ändras på. Speciellt kanske 
hos akademiker eftersom att ha en högskoleutbildning är inte konkurrensfördel utan ett 
minimikrav på arbetsmarknaden. Systemet lär ut många akademiker och akademiker 
måste lära sig att använda sina kunskaper på ett sätt som kan leda till eget företagande. Ta 
Indien t.ex. De spottar ut många ingenjörer till en tredjedels kostnad. Vad är det då som 
motiverar att man ska anlita en svensk ingenjör när man kan anlita en från Indien som 
klan lika bra engelska som en svensk. Det innebär att man måste tänka annorlunda, 
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försöka hitta nya vägar till att försörja alla akademiker som utbildar sig. Det handlar inte 
om att göra massa annorlunda saker utan att göra saker annorlunda. 

Vad har ni för planer inför framtiden? 

Vi vill, i Värmland, lägga ännu mer fokus på det här med företagande. Vi har sett ett ökat 
behov av att det behövs hjälp till företagande och vi ska lägga mer kraft på det. 

Är det något annat ni vill tillägga till intervjun som kan vara av betydelse för vår 
undersökning?   
 
Inget som jag kan komma på just nu. 
 
Jan Lindberg, näringslivsutvecklare Karlstad kommun 
 
Vad gör Karlstad kommun för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till?   
 
Karlstad kommun skiljer sig från de andra kommunerna i Värmland eftersom vi är större 
och har en rad organisationer som arbetar med entreprenörskap. Vi jobbar alltså inte 
direkt mot människor som vill starta eget företag utan det gör vi via våra 
samarbetspartners. Vi hänvisar i regel vidare de personer som kontaktar oss till rätt 
organisation. Almi, Nyföretagarcentrum, Inova och Communicare är proffs på det här 
området och det vi gör är att vi är med och finansierar de här organisationerna. Vi jobbar 
även för en samverkan mellan de olika organisationerna för att människor ska komma till 
rätt ställe och få hjälp från den organisation som passar deras idé bäst.  
 
Vad kan göras för att öka initiativtagandet och bidra till att fler vågar satsa på sina 
idéer?  
 
Det handlar ju om ett risktagande och det som vi, det vill säga det offentliga, kan göra är 
att försöka minimera de här riskerna. Ett insatsområde är om samhället går in med 
såddkapital i väldigt tidigt skede, men enligt kommunallagen får vi inte bidra med kapital 
till enskilda företagare, med detta kan komma att förändras på sikt. Ett annat område är 
att se till att ta hand om de företag som finns och se till att de överlever. Vi kanske till 
och med skulle kunna hjälpa till att avveckla konkurshotade företag så att inte den 
enskilde drabbas och går i personlig konkurs.  
 
Vad finns det för möjligheter att få hjälp från kommunen om man vill starta eget?  
 
Vi styrs av kommunallagen och den säger att vi inte får ge bidrag åt ett enskilt företag. 
Tolkar man det restriktivt, vilket vi gör, så betyder det att vi inte får ge några bidrag alls 
till något enskilt bolag. Men däremot om det är flera bolag, en organisation eller ett 
nätverk som Compare eller Paper Province så kan vi bidra med kapital, vilket vi gör i 
ganska stor utsträckning idag. Motiveringen till det här är att vi inte ska snedvrida 
konkurrensen, det vill säga om vi skulle ge bidrag åt ett åkeriföretag i trakten så får det 



 55

företaget genast andra förutsättningar jämfört med andra åkerier. Vi kan inte åsidosätta 
konkurrensen. Det pågår dock diskussioner inom EU på det här området, på vad och hur 
vi ska bidra, det är inte alls säkert att det kommer se ut så som det gör idag i framtiden.  
 
Vad har ni för planer inför framtiden? 
 
Almi planerar att dra igång en verksamhet för att ta hit ett lokalkontor för IFS, 
Internationella företagarorganisationen i Sverige, som ska hjälpa personer med 
invandrarbakgrund att starta företag. Detta kan bli en stor ekonomisk vinst för samhället, 
om man går från ett bidragsberoende till att leva på eget företagande. IFS etablering i 
Karlstad innebär att det blir en organisation till som ska jobba med entreprenörskap och 
detta ställer ytterligare krav på samverkan mellan organisationerna, Kommunen och 
Universitetet. Det allra viktigaste för framtiden är att försöka ta tillvara på de 
organisationer som finns på bästa sätt.  
 
Är det något annat du vill tillägga?  
 
Jag tror att Inova kommer att genomgå en utveckling, det finns behov av en slags ”Inova-
Light”. En enklare typ av inkubator för andra typer av företag, det kan vara företag som 
säljer en produkt.  
 
Staffan Bjurulf, näringsliv, arbetsmarknad och turism, Region Värmland  
 
Kan du berätta lite om Region Värmland och vad ni gör?  
 
Vi är ett regionförbund och arbetar för samverkan mellan länets kommuner och 
landstinget för att stärka regionen. Region Värmland finansieras av medlemmarna, som 
är kommunerna och landstinget. Kommunerna finansierar 10 % av verksamheten och 
lanstinget 90 %. Budgeten för 2006 är 150 miljoner kronor. Dessa pengar används till att 
driva verksamheten samt att bidra till de organisationer som jobbar för utveckling och 
tillväxt i länet.  
 
Universitetet är en av våra viktigaste samarbetspartners och utgör en viktig källa för 
forskning och utvecklingsinsatser och förnyelse av såväl privat som offentlig sektor i 
Värmland. Det är viktigt att vi använder forskningen som kommer därifrån och arbetar 
för att hitta gemensamma attraktiva mötesplatser. Ett exempel är the Packaging Arena, 
där näringslivet, det offentliga och universitetet samverkar i Värmland för att skapa en 
internationell mötesplats i Värmland för konsumentdriven förpackningsutveckling. Vi 
jobbar också för att få akademikerna att stanna kvar i Värmland, det är en viktig 
grundförutsättning för tillväxten i länet. Det byggs köpcenter, vattenpark, skidtunnel som 
skapar förutsättningar för nya jobb. Det pågår också en förnyelse inom såväl 
IT/tjänstesektor som industrin där kvalificerad och motiverad personal är välkommen. 
Den gemensamma kraften och samarbetet i Värmland och speciella insatser från eldsjälar 
bidrar till Värmlands tillväxt. Ett exempel på intresse för Värmland är etableringen av 
IKEA, som visar på intresset för den köpkraft som samlas och finns i regionen.   
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Kan man komma till er och få hjälp med en affärsidé? 
 
Region Värmland är en serviceorganisation för länets kommuner och invånare, så 
givetvis måste vi ha en så bra dialog som möjligt med invånarna. Vi har en del 
guideorganisationer som vi jobbar med och lägger pengar i så det är primärt dessa 
organisationer och de kommunala näringslivsenheterna som är bollplank för personer 
som vill starta eget. Om någon kommer till oss med en idé ser vi till att personen kommer 
till rätt guideinstans.  
 
Hur ser du på akademikers möjligheter att komma in i arbetslivet?  
 
Kommer man ifrån universitetet och inte har så mycket praktisk erfarenhet så behöver 
man slipa om kunskapen lite för att den ska vara tillämpbar i det praktiska näringslivet. 
Därför behöver man ha kopplingar till näringslivet i ett tidigt skede. Vi ser ett stort behov 
av att studenterna har en praktikplats eller ett mentorskap under tiden som de studerar för 
att få den praktiska erfarenheten som krävs och samtidigt få in en fot i näringslivet. Under 
min studietid fanns ett program där man under sin studietid fick vara ute och praktisera 
på ett lämpligt företag någon dag i veckan. Men det lades ner, antagligen för att det var 
för resurskrävande. Det är dock viktigt att hitta nya former för ökat samarbete, där 
Vägvalet på Karlstads universitet idag har en viktig funktion.  
 
Vad kan göras för att öka entreprenörsandan i samhället?  
 
Karlstads universitet driver själva en utveckling av entreprenörskapet internt dels i form 
av Drivhuset dels i form av ett förslag att entreprenörsträning skall ingå under första året i 
varje utbildningsprogram, oberoende av vilket ämne man läser. NUTEK har beviljat 
resurser till Karlstads universitet för att utveckla detta. Det finns även ett annat projekt i 
Värmland som kallas för skola-arbetsliv och är ett initiativ ifrån Svenskt näringsliv, 
Region Värmland, Karlstads universitet m fl. Syftet är att utveckla entreprenörskapet i 
skolan så att både elever och lärare i de värmländska skolorna får komma ut till olika 
arbetsplatser samt få testa det här med kreativitet och entreprenörskap.  
 
Vad har Region Värmland för framtidsplaner?  
 
Vi jobbar kontinuerligt med verksamhetsutveckling och försöker långsiktigt verka för att 
det ska skapas nya företag och att de företag som finns ska kunna utvecklas. Till år 2007 
vill vi se en tillväxt i nyföretagandet med 40 %, det vill säga att det startas runt 1000 till 
1100 företag om året i Värmland jämfört med ca 750 som det var år 2002 enligt statistik 
från ITPS. Vi ser ett stort behov av att koppla upp oss mot forskning på universitetet och 
använda oss av den i näringslivet. Vårt mantra är förnyelse för innovation och tillväxt.  
 

Carl Danielsson, projektledare Drivhuset 
 
Vill Ni vara anonym? Om nej, kan Ni ge oss en kort beskrivning av Er själv? 
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Carl Danielsson, projektledare drivhuset. Jobbar med ett projekt som heter Drivhuset 
Utveckling 2005 – 2007. Jag arbetar med den dagliga driften av Drivhuset, vilket innebär 
vägledning och coachning, inspirerande och attitydskapande/attitydförändrande 
aktiviteter. Jag arbetar även en del med attitydundersökningar gentemot entreprenörskap. 
 
Vad gör er organisation för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till?  
 
Vår största del av marknadsföringen riktar sig mot vår målgrupp, som då är studenterna 
vid KAU. Dessa marknadsför vi oss mot genom sk inspring i klassrummen. Vi försöker 
att ta oss in till så många andraårs studenter som möjligt för att för att snabbt berätta om 
vad drivhuset kan göra för dem. Utöver det jobbar vi med marknadsföring via Internet 
och marknadsföring i tryckt annonsmaterial. Exempel på detta är studentkalendern och ett 
informationsblad som heter insyn. Dessutom anordnar vi mässor och event för att hitta 
studenter som vill ha hjälp. Vi försöker jobba med PR i våran marknadsföring och då 
framförallt genom att lyfta upp de idéer som startats via Drivhuset. Vi försöker även att 
bjuda in till föreläsningar med inspirerande personer, som dels kan vara ett dragplåster 
och dels inspirera studenter till att ta sina idéer vidare. Detta brukar vara lämpliga 
tillfällen att sprida information om vad Drivhuset håller på med. 
  
Om vi tre skulle komma till er med en bra affärsidé, hur skulle ni hjälpa oss?  
 
Först och främst gäller det att försöka få ett grepp om personen och idén, ofta handlar det 
om att ta det i små steg och lyssna mycket. Ofta är idébäraren ganska överinformerad, då 
försöker vi bryta ner och titta på idéstadiet. När vi gjort detta försöker vi att inte komma 
med någon kritik utan att lyssna och vara positiva till idé och idébärare. Sedan bokas fler 
möten för att gå vidare och då börjar vi ställa lite frågor, komma med lite kritik och 
förslag. Vi försöker att hjälpa ett företag i alla fyra stegen av utvecklingen. Det är först 
redan på idéstadiet, det behöver inte finnas någonting mer än en tanke. Sedan försöker vi 
även att stimulera dem i startfasen, samt att fortsätta med stöd under driva fasen. 
Förhoppningsvis ska företagen komma till någon slags tillväxtfas där vi också vill vara 
med och hjälpa till. Vi vill vara ett stöd genom ett företags hela livscykel. 
 
Vilka förutsättningar behövs hos en idébärare för att ni ska kunna hjälpa dem från idé till 
företag?  
 
Vi ser gärna att personen har något slags affärsmannaskap den uthålligheten som krävs 
vid start av ett företag och att etablera det på marknaden. Sen måste studenten vara 
medveten om, och villig till att arbeta med marknad och sälj. Ofta handlar det mer om 
personen än om idén. 
 
Målgruppen 
 
Målgruppen är studentföretagare vid i vårt fall KaU, eller studenter med idéer med den 
speciella situation som de har.  
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När en ny idé presenteras för er, vilka är då de vanligaste bristerna i det förberedda 
underlaget? 
 
Vi har inga krav på att det ska finnas något underlag överhuvudtaget, man kan komma till 
Drivhuset i vilken stadie man än är, det kan röra sig om en lös tanke som någon har. Då 
försöker vi att tipsa om hur man kan formalisera den om man nu vill det. Vi försöker 
bidra med kontakter om personen vill ha hjälp av någon annan att få den här idén 
formaliserad eller realiserad. Vanligast bristen är dock marknad och sälj. Om man ska ta 
en idé vidare måste man ha någon slags plan för finansieringen av idén. Ofta handlar det 
om hur det ska komma in pengar och vem som är villig att betala för tjänsten, produkten, 
eller vad det nu kan vara. 
   
Hur många idébärare hjälper ni per år? 
 
Vår målsättning är att vi ska hjälpa 100 idébärare per år, just nu (2005-11-29) ligger vi på 
ca 80 – 85 stycken idéer. Detta är då med en person i personalen. Vi har just anställt en 
person till som ska rikta sig till natur- och teknikstudenter,  vilket kommer att lösgöra 
resurser till att hjälpa fler studenter. 
 
Hur många av dessa går vidare till att starta företag med er hjälp? 
 
Målet är 20 nystartade företag per år, just nu ligger vi på 21 stycken. 
  
Hur många av de företag ni hjälpte under 2002 är kvar idag?  
 
Just nu arbetar vi med en undersökning där vi ska ta reda på hur många av de företag som 
startats med hjälp av drivhuset som finns kvar. Värt att nämna i det här sammanhanget är 
att en del av de företag som startas av studenter läggs ned, eller blir vilande när ägaren är 
klar med sina studier och kanske går vidare till att ta anställning någonstans. Vi tycker 
dock att det är viktigt att studenter får prova på livet som företagare, även om personen 
kommer att gå vidare till att vara arbetstagare sedan. Ett relevant mått som vi försöker att 
få grepp om är vilken omsättning som finns i de företag som startats. Det kan även vara 
intressant att få veta. 
 
Ser ni någon trend i ert klientel?  
 
Vår uppfattning är att det är mycket tjänsteidéer, mycket av tjänsteidéerna handlar i sin 
tur om IT. Vi har en speciell målgrupp som är ganska högutbildad, så dom kan sälja sin 
kompetens och kunskap som en tjänst. Andra trender är att vi märker av organisationen 
Ung Företagsamhet hos Drivhuset. Människor som har läst ung företagsamhet på 
gymnasiet är mer frekventa besökare här.  
 
Vad har ni för planer inför framtiden? 
 
Vi visionerar om att hjälpa dem som har idéer ytterliggare, samt att framförallt inspirera 
fler studenter att ta sina idéer vidare. Väldigt många på KaU har idag idéer som de vill ta 
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vidare, men det är väldigt få som gör det. Vi vill lösgöra ännu mer resurser för att hjälpa 
dessa att ta sina idéer vidare. 
 
Sture Hermansson, Länsstyrelsen (NUTEK) 
 
Vill Ni vara anonym? Om nej, kan Ni ge oss en kort beskrivning av Er själv? 
 
Sture Hermansson, biträdande länsråd på Länsstyrelsen Värmland. Jag arbetar med 
NUTEK:s verksamhet i Värmland. Landstinget med stöd av statliga NUTEK kan ge stöd 
åt företag i länet under vissa omständigheter. Vi har främst tre olika stöd som kan delas ut 
till existerande företag och organisationer. Först är det företags stöd. Det innebär att 
Landstinget under vissa betingelser kan gå in och hjälpa ett företag med investeringar 
finansiellt. Vi kan gå in och stå med 25 – 40 % av det kapital som behövs vid 
investeringen. Sen kan vi ge landsbygdsstöd också, det är ofta till småföretag i 
landsbyggd. Exempel på detta är om du vill starta en lanthandel eller ett krukmakeri. Det 
är de stöd som vi ger och grundkriteriet är att det är redan existerande företag och att det 
inte bidrar till att snedvrida konkurrensen på marknaden. Sedan så är det så att vi får 
förslag på idéer nästan varje dag här, och om du har en idé så kan vi hjälpa till med stöd 
till en förstudie för att se om det här projektet kan bära sig ekonomiskt. Vi kan dock 
aldrig lämna till en person direkt utan det måste vara en grupp, tex ett kooperativ eller en 
ekonomisk förening och liknande. Utöver dessa stöd så har vi även EU-stöd, som vi kan 
förmedla. De är beroende av var någonstans i länet företaget är lokaliserat, EU-stöden är 
geografiskt placerade. Det är väldigt svårt att få EU-stöd i Karlstad-området, utan det är 
till för de företag som är lokaliserade i glesbyggd.   
 
Vad gör er organisation för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till? 
 
Vi har en hel del information på vår hemsida men vi har även broschyrer om alla de stöd 
som vi har. Sedan medverkar vi mycket på företagsträffar, entreprenörsdagar, 
innovationsdagar där vi berättar om de stöd som finns. 
 
Om vi tre skulle komma till er med en bra affärsidé, hur skulle ni hjälpa oss?  
 
Vi får ofta sådana frågor men då säger vi att vi inte är den myndighet som ger startbidrag 
och liknande, utan då får entreprenören söka sig till någon riskkapitalist, ALMI; eller 
någon organisation som ger sig på den biten. Det finns ju uppfinnarföreningar och 
liknande, vi brukar även hänvisa till INOVA, som vi är med och finansierar. 
 
Vilka förutsättningar behövs hos en idébärare för att ni ska kunna hjälpa dem från idé till 
företag?  
 
Det vi är mest intresserade av det är att det finns en affärsplan och att det finns en kund 
eller marknad för det ni gör. Men åter igen så är grundkriteriet att det är en organisation 
av något slag eller ett företag som söker stödet.  
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När en ny idé presenteras för er, vilka är då de vanligaste bristerna i det förberedda 
underlaget? 
 
Bland de företag som kommer till oss och söker företagsstöd är den största bristen att de 
inte gjort en riktig budget. Sedan är det ju så att vissa brancher är mer känsliga än andra 
och då krävs det ett bra budgetunderlag som kan ligga till grund för vår undersökning. 
Det är även så att en del företag som söker stöd för utveckling är lite blåögda i sitt sätt att 
se på situationen Likaså kan det finnas brister i formalian, men vi tar emot det som finns 
och sedan hjälper vi entreprenören med att fylla i det som saknas.  
 
Hur många idébärare hjälper ni per år? 
 
Det är många som kommer till Länsstyrelsen med sina idéer av någon anledning, vår roll 
blir då i det fallet att slussa dessa vidare till någon lämplig organisation som kan hjälpa 
dem i startfasen. Sedan får vi ofta ta vid där tex. ALMI:s åtaganden för ett företag tar slut. 
De olika aktörerna på marknaden (Länsstyrelsen, ALMI, banker etc.) brukar även träffas 
några gånger per kvartal och stämmer av så att inte någon dubbelfinansieras och att 
överlappningen mellan de olika organisationerna går bra. 
 
Hur många av de företag ni hjälpte under 2002 är kvar idag?  
 
Detta har jag inte några siffror på. 
 
Ser ni någon trend i ert klientel?  
 
Är det lätt att låna pengar och lätt att få tag på pengar via den privata marknaden så är det 
färre som kommer till oss. Är det däremot svårare att hitta kapital på den privata 
marknaden är det fler som söker stöd hos oss.  
Efterfrågan på våra tjänster är konjunkturberoende, går det bra för Värmland så vaknar 
företagarna. Sedan så märker de företag som inte går så bra detta och lyfter sig de med. 
Det blir som en följdeffekt, som ringar på vattnet. 
 
Vad har ni för planer inför framtiden? 
 
Vår verksamhet är reglerad i lag, så vi kan ju inte göra så mycket förändringar på egen 
hand, utan sådant måste bestämmas från Stockholm. Önskemålet är dock mer fria pengar 
för såddkapital till gryende företag. Vi har faktiskt fått tillåtelse att ändra vårt stödsystem 
from 2006 så att vi kan inrikta oss mer på just den biten. 
 
Är det något annat ni vill tillägga till intervjun som kan vara av betydelse för vår 
undersökning? 
 
Vi stöder även KaU i sin strävan efter att skapa mer entreprenöriella utbildningar samt 
även föreningar som arbetar med entreprenörskap, men återigen aldrig några 
privatpersoner. 
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Intervju med Olle Öberg, ALMI 
 
Vad gör er organisation för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till?   
 
Vi är uppdelade i tre områden. Den ena är starta eget som handlar om att vara 
affärsutvecklare och tillsammans med folk som har affärsidéer får vi dem att komma loss 
med. Vi erbjuder utbildningar inom att starta eget, med det här vad gäller när man är 
företagare, vilka regler som gäller och vilka bolagsformer som finns, osv. Med andra ord 
den snåriga världen att vara egenföretagare. Det andra benet är innovatörsdelen. Folk 
kommer till oss med innovationer. Där hjälper vi till med framtagning med licensavtal, 
tekniska beskrivningar, osv. Vi hjälper innovatörer att komma ut på marknaden, antigen 
med att de startar eget företag eller att vi hittar en partner för innovatören.  
 
Om vi tre skulle komma till er med en bra affärsidé, hur skulle ni hjälpa oss?  
 
Första steget är att testa och se vad ni har för affärsidé, hur håller den, hur håller ert 
koncept mot marknaden. Vart finns kunden, vilken ekonomisk bärhet finns det i idéen. 
Sen tittar vi på er som personer. Är ni de egna företagarna som ska hålla affärsidén i liv? 
Våra tjänster kostar inte i början, exempelvis första rådgivningar. Kanske behövs det en 
marknadsundersökning, då bidrar vi med pengar som behövs för undersökningen. Det 
finns olika typer av lån, vi får tillsammans se över vilken typ av lån är bäst för er. Alla 
som kommer till oss är unika, de är olika, så det finns ingen formell för hu man gör steg 
för steg. 
 
Vilka förutsättningar behövs hos en idébärare för att ni ska kunna hjälpa dem från idé till 
företag?  
 
  
 
När en ny idé presenteras för er, vilka är då de vanligaste bristerna i det förberedda 
underlaget? 
  
Det är lite olika. En del har enbart en idé och vi jobbar tillsammans med dem i 
utbildningen starta eget, då vi tar fram allting från början, affärsplaner, räkenskaper, osv. 
Sen tar man beslut om dem ska starta företaget eller inte. Vi rekommenderar dem att göra 
det eller inte, oftast har vi samma syn som idébärarna. Anser vi att företaget inte kan 
lyckas så är det vår skyldighet att säga det. Vi ska inte luras om vi inte tror på idén själva. 
 
 
Hur många idébärare hjälper ni per år? 
 
 
Hur många av dessa går vidare till att starta företag med er hjälp?  
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Hur många av de företag ni hjälpte under 2002 är kvar idag?  
 
 
 
Ser ni någon trend i ert klientel?  
 
Allt mer folk som kommer till oss är mer förbereda med sin idé. Dessutom är de mer 
villiga att ta risker. Det har nog lite grann att göra med hur klimatet ser ut på 
arbetsmarkanden. Ibland så tvingas det fram att företag startas. Det är dåligt så till vida 
att människor går t.ex. starta eget kurs för att de är arbetslösa i tron om att de ska bli 
egenföretagare. Det är dock bra och vi svenska människor måste våga bli egenföretagare, 
och inte enbart letar hjälp när man inte har jobb utan att man är mer riskvillig. Det som är 
viktigt att komma ihåg är att vara egenföretagare innebär inte 9-17 jobb, utan företaget är 
i ens huvud hela tiden. 
 
Vad har ni för planer inför framtiden? 
 
Planer har vi, att bli vassare och bättre. Vi vill skapa bättre nätverk med de partners som 
finns i samhället som jobbar med snarlika saker, för att göra det enklare för den som ska 
bli egenföretagare. Idag är det krångligt, vi måste hitta vägar där de som vill starta eget 
kan gå till ett ställe och få hjälp med alltihopa. Vi vill jobba mer ute på frimarknad, 
dessutom kommer vi ta mer betalt. Det finns människor som sitter på bra jobb idag, men 
som vill starta eget, och där måste vi ta betald eftersom det är människor med eget 
initiativ som vill bli egna företagare.  
 
Är det något annat ni vill tillägga till intervjun som kan vara av betydelse för vår 
undersökning?   
 

Stig Höglund, Nyföretagarcentrum 
 
Vill Ni vara anonym? Om nej, kan Ni ge oss en kort beskrivning av Er själv? 

 
Stig Höglund, rådgivare på Nyföretagarcentrum i Karlstad. Vi är en stiftelse utan 
vinstintresse som arbetar med kostnadsfri rådgivning vid företagsstarter. 
Nyföretagarcentrum kan bedriva den här verksamheten kostnadsfritt eftersom vi backas 
upp av ett nätverk av intressenter från näringslivet. Det är ett 30-tal företag och offentliga 
instanser som betalar in pengar till vår verksamhet samt bistår med kostnadsfria tjänster 
och konsultation till entreprenörerna. Det unika med Nyföretagarcentrum är just detta 
nätverk, vilket gör att vi inte behöver betala för tjänsterna utan kan erbjuda dessa gratis. 
Vi kan även gå in i företag i kris och företag som är på väg att avveckla sin verksamhet 
för att försöka att hjälpa till vid avknoppningar där de anställda tar över verksamheten 
och driver det vidare. Detta får dock inte ta över, kärnverksamheten är den kostnadsfria 
rådgivningen.  
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Vad gör er organisation för att människor som vill starta eget ska veta att ni finns och 
kan hjälpa till?   
 
Vi sätter in annonser i tidningar, marknadsför oss på Internet via vår hemsida och vi är 
ute på skolor och arbetsplatser. Där berättar vi om vår verksamhet och försöker att 
inspirera människor att förverkliga sina idéer. Sedan är det ju så att bra utförda uppdrag 
ger nya kunder/besökare. 
  

 
Om vi tre skulle komma till er med en bra affärsidé, hur skulle ni hjälpa oss?  
 
Om ni kommer med två tomma händer och berättar om er idé, då lyssnar jag och ställer 
några frågor, sedan avslutas första mötet med att jag överlämnar vår affärsplan. Det är ett 
häfte som innehåller stöd för framställning av en affärsplan. Sedan får ni då gå hem och 
skriva ner er idé inklusive budgetar. När det är klart träffas vi igen och diskuterar vilka 
kompletteringar som behövs. När vi nöjda med affärsplanen kommer oftast den 
finansiella frågan upp, där hjälper vi till med kontakter inom bank eller ALMI som är de 
två vägar till finansiering som ligger närmast tillhands. När den finansiella biten är klar 
tar vi itu med bolagsbildning. Processen brukar ta emellan en och fyra månader, allt 
givetvis beroende på hur snabbt personen i fråga arbetar. 
 
Hjälper Nyföretagarcentrum till även efter det att företaget har startat?  
 
Vi har det upplägget att vi hjälper till två år innan företagsstart och tre år efter 
företagsstart. Efter företagsstart är det mest rådgivning, planering och förmedling av 
kontakter från vårt nätverk. 
Vilka förutsättningar behövs hos en idébärare för att ni ska kunna hjälpa dem från idé till 
företag? 
 
Nyföretagarcentrum är en organisation som är öppen för alla, vi har inga som helst krav 
på vilka slags företag som ska startas och vad personen i fråga har för bakgrund gällande 
utbildning och liknande. Däremot kan vi slussa vidare de som kommer till oss med idéer 
beroende på vad för behov som finns, ett exempel är arbetssökande och har möjlighet till 
att få starta eget bidrag. Dessa personer hänvisar vi till deras handläggare på 
arbetsförmedlingen för en utredning. Om personerna sedan får bidrag hanteras deras 
ärende sedan av ALMI. 
 
När en ny idé presenteras för er, vilka är då de vanligaste bristerna i det förberedda 
underlaget? 
 
De vanligaste bristerna som vi ser här är bristfällig information om marknaden och 
kunderna. Budgeten är ofta inte genomtänkt beträffande marginaler, det vill säga hur 
mycket måste jag sälja för att få en skälig lön. Det är också sällan som likviditetsbudget 
presenteras, startkapitalbehovet kan i vissa fall inte heller vara genomtänkt. 
 
Hur många idébärare hjälper ni per år? 
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Sedan starten 1994 har vi haft 4500 besök och närmare 1500 av dessa har gått vidare till 
att starta företag. Under 2005 har vi haft ungefär 300 besök. 
 
Hur många av dessa går vidare till att starta företag med er hjälp? 
 
Under Nyföretagarcentrums första år (Nyföretagarcentrum startade sin verksamhet i 
Karlstad 1994) gick ungefär 30 % vidare till start av företag. Under de sista åren har dock 
fler gått vidare till start, beroende på ökningen i kvalitet på idéer. 
 
Hur många av de företag ni hjälpte under 2002 är kvar idag? 
 
2000 gjordes en Gallupundersökning på företag som startats med hjälp från 
Nyföretagarcentrum i Sverige. Den visade att av 1000 företag som startades åren 1994 till 
1998 så var det 82 % som fortfarande var verksamma, 11 % som hade avvecklats, 6 % 
låg vilande och endast 1 % hade gått i konkurs. Det ser vis som ett bra betyg på vår 
verksamhet.  
   
Ser ni någon trend i ert klientel?  
 
Idag är den typiske nyföretagaren en man mellan 35- och 40 år. Många vill starta 
tjänsteföretag men vi ser även många som vill starta företag inom byggsektorn, 
avknoppningar från dom större byggföretagen som vill starta eget företag. I övrigt så är 
trenden att kvaliteten är bättre idag än vad den var tidigare, kanske beroende på att det är 
lättare att få en anställning idag. Vi tror även att möjligheterna med Internet och 
informationssökande där kan bidra till att de som kommer till oss är bättre förberedda än 
vad de var tidigare.   
 
Vad har ni för planer inför framtiden? 
 
Vi skall synas mer, men det är ekonomisk fråga då vi är beroende av sponsormedel från 
näringslivet. 
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Bilaga 5: Intervjuer med företagare 
 
Damir Franciscovic, VD Compito 
 
Kan ge oss en kort beskrivning av dig själv och ditt företag? 
 
Jag kom till Sverige från f.d. Jugoslavien 1994. Jag hade högskoleexamen med mig i 
bagaget när jag kom hit, så efter att jag lärde mig svenska började jag på högskolan i 
Karlstad 1996. Under studietiden hjälpte jag några företag med webbplatser. 1999 skulle 
jag skriva c-uppsats om databashantering och då träffade jag en kille som var inne på 
samma linje som jag. Vi pratade mycket om vad vi kunde göra så vi startade ett företag 
ihop i november 1999. Vi tog kontakt med Inova och vi fick hjälp att starta företaget. Vi 
vände oss i första hand till Vägvalet på högskolan som hjälpte oss vidare till Inova. Där 
gick det snabbt och vi startade företag omgående. Anledningen till att jag startade eget 
företag var att jag inte har varit anställd tidigare, vill alltid vara egen och bestämma mina 
egna arbetstider. Det var dessutom väldigt kul att dra igång.   
 
Vad var det som fick dig att starta eget? (anledningar, inställning) 
 
Inställningen till framtiden. Visserligen är det tryggt att vara anställd men det blir tråkigt i 
längden. Jag kände att jag hade mer att erbjuda än att bara jobba i ett stort företag. Det är 
visserligen inte lika tryggt men man satsar mer när man vet att det är ens eget. 
 
Finns det eget företagande i släkten? Om ja, har du påverkats av detta? 
 
Min far har varit VD i stort företag medan mamma har varit statsanställd hela sitt liv. Det 
är livsstilen som pappa hade som man har i baktankarna, som man ville åt. 
 
Har grundskolan och gymnasiet påverkat dig på något entreprenöriellt eller 
kreativitetsfrämjande sätt? (Ung Företagsamhet?) 
 
I Jugoslavien då var det ingen större påverkan utan man lärde sig mer vad man inte ville 
göra, man ville inte jobba i stora företag. Under gymnasietiden gjorde man egna grejer 
och fick lite hjälp men det var inte så mycket privata företag i Jugoslavien då och det var 
ingen större påverkan från gymnasiet mot att starta eget. 
 
Tycker du att du genom din akademiska utbildning fått en uppfattning om 
entreprenörskap och hur det är att driva ett företag?  
 
Absolut inte.  
 
Hur kom du på idén till ditt företag och hur utvecklade du den därefter?  
 
Idén kom vi fram till eftersom vi hade intresse och sen ville vi hjälpa företag att visa upp 
sig på nätet mer än att bara ha visitkort. Vi kom fram till att företagen kunde få 
dubbelkommunikation genom webben. Min kollega var inriktad på nätverksdelen så vi 
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komplimenterar varandra ganska bra. Och då tänkte vi att en del tjänster skulle vi kunna 
erbjuda som inte redan fanns i Karlstad. När vi kom i kontakt med Inova utvecklade vi 
affärsplan o så vidare men vi började jobba mot kund ganska tidigt så vi hade en mer 
realistiskt bild om det hela.  
 
När startade du ditt företag och hur gick du tillväga?  
 
Oktober 1999. Detta gjordes helt genom Inova. 
 
Vilka etableringshinder stötte du på under uppstarten av företaget? Vad var svårast? 
 
Det är en hel del administrativa grejer man är tvungen att ordna. Det är många blanketter 
att fylla i. Sen var vi två som startade och det vara både bra och dåligt 
(samarbetsmässigt). Vi hade en delägare som ägde 15 procent och vi två som ägde resten 
genom lån. Det var många viljor på en gång. Ibland så satt vi hela helger och gjorde 
bokföring. Vi insåg inte att det är bättre att betala någon en timme för att ordna detta och 
satsa sin tid på något man faktiskt kan tjäna pengar på. 
 
Vad visste du om hjälp som finns att få, innan du valde att förverkliga din idé? Dvs. 
innan du aktivt började att söka efter guidning, hjälp etc. 
 
Vi visste ingenting. Vi hade en idé och vi visste att vi ville ha eget. Sen var det inte så 
svårt att hitta hjälp, när man väl visste vad vi ville göra. Det fanns två sätt att göra. Den 
ena är att gå till Vägvalet och den andra är att gå till Nyföretagarcentrum. Det andra 
alternativet var inte bra alls, en kurs skulle genomgås som var helt värdelös. Många var 
där bara för att de var tvungna att gå kursen för att få bidrag, inte för något annat. Detta 
var ju iofs. 1999. 
 
Vart sökte du hjälp i samband med att du valde att starta företaget och vad fick du för 
hjälp?  
 
På vilket sätt skulle de hjälporganisationer du var i kontakt med kunna underlätta 
mer för eget företagande? Känner du att det saknades något? 
 
Det behövs mycket mer information för att många är nog intresserade av att starta 
eget med små projekt och så. Men de vet inte vart de ska vända sig. Det är bättre nu, 
det finns mer information ute. Almi, Inova, Drivhuset som hjälper till. Det går 
snabbare idag. Staten pratar mycket om att de vill satsa på egenföretagande i Sverige 
men det är mycket snack och lite verkstad.  
 
Om du ser tillbaks, tycker du själv att du gjorde det rätta valet när du blev egen 
företagare? Skulle du vilja ha gjort någonting annorlunda? 
 
Jag skulle vilja göra allting om. Dagens företag som jag har är en tredje variant. I 
början gjorde vi fel i allt man kunde göra. Man litade på många i början utan att ta 
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till avtal, vilket vi misstog oss. Jag har gått genom den hårda skolan och har lärt oss 
mycket genom den. Valet att starta eget företag är absolut inget jag ångrar. 
 
Mikael Löfberg, VD East Channel Trade 
 
Kan du ge oss en kort beskrivning av dig själv och ditt företag? 
 
Jag började läsa ekonomprogrammet på KAU höstterminen 2000 och sedan var det lite 
uppehåll i studierna så jag läste bara A och B Nivå. Mitt företag startade jag i somras. 
Idén från början var import av en hushållsmaskin från Kina. I våras var vi i Kina för ett 
möte med tillverkaren och av ren slump åkte vi förbi en motorcykelfabrik och gjorde ett 
besök där och beslutade att importera motorcyklar istället. Sedan träffade vi 
europaagenten och nu förhandlar vi om agenturen för märket i Sverige.  
 
Vad var det som fick dig att starta eget? (anledningar, inställning) 
 
Delvis var det för att jag var Skoltrött. Men huvudsakligen var det för att min svärfar 
arbetar med import och har rest till Kina i 20 år och har kontakter där. Hans agent i Hong 
Kong kom med förslaget om hushållsmaskinen. Jag blev intresserad och såg 
möjligheterna i detta så det var av en tillfällighet som jag kom igång.  
 
Finns det eget företagande i släkten? Om ja, har du påverkats av detta? 
 
Ja det finns och jag tror att det har påverkat mig en hel del.  
 
Har grundskolan och gymnasiet påverkat dig på något entreprenöriellt eller 
kreativitetsfrämjande sätt? (Ung Företagsamhet?) 
 
Jag läste samhällsprogrammet med ekonomiinriktning, där ingick även kursen ung 
företagsamhet så det borde ha påverkat mig. Men om jag tänker på ett par år sedan så 
fanns det inte i mina tankar att starta eget. När jag började läsa på universitetet tänkte jag 
bli revisor.  
 
Tycker du att du genom din akademiska utbildning fått en uppfattning om 
entreprenörskap och hur det är att driva ett företag?  
 
Absolut, man får ju en bra bild av allt ifrån ekonomistyrning, redovisning och 
marknadsföring till organisation.  
 
Hur kom du på idén till ditt företag och hur utvecklade du den därefter?  
 
Först kom idén till mig via agenten i Hong Kong och sen arbetade jag med den och efter 
hand kommer man på mer och mer samtidigt som engagemanget ökar.   
 
När startade du ditt företag och hur gick du tillväga?  
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Jag kontaktade Drivhuset i våras och fick en del information. Sedan bestämde jag mig 
och kom tillsammans med dem fram till att Aktiebolag var bästa bolagsformen för mig 
och efter det så körde jag igång så snabbt som möjligt.   
 
Vilka etableringshinder stötte du på under uppstarten av företaget? Vad var svårast? 
 
Det var inte så mycket hinder utan det som var lite svårt var kontakten med Kina, C 
märkning, ansvarsfrågor och juridiken i samband med uppstarten.  
 
Vad visste du om hjälp som finns att få, innan du valde att förverkliga din idé? Dvs. 
innan du aktivt började söka efter guidning, hjälp etc. 
 
Jag kände till Drivhuset men jag visste inte exakt vad de hade att erbjuda. Det var de enda 
jag kände till och det beror nog på att de finns på universitetet.  
 
Vart sökte du hjälp i samband med att du valde att starta företaget och vad fick du för 
hjälp?   
 
Jag sökte mest på Internet för att se vad som fanns och tittade väl egentligen bara på Almi 
och Drivhuset. Jag vände mig sedan till Drivhuset och fick hjälp med allt. Om jag har 
några frågor så finns det alltid någon att ringa och höra med.   
 
På vilket sätt skulle de hjälporganisationer du var i kontakt med kunna underlätta 
mer för eget företagande? Känner du att det saknades något? 
 
Jag vet ju bara hur Drivhuset arbetar och det kändes som att jag fick all hjälp jag 
behövde, och får fortfarande.   
 
Om du ser tillbaks, tycker du själv att du gjorde det rätta valet när du blev egen 
företagare? Skulle du vilja ha gjort någonting annorlunda? 
 
Jag tror absolut att jag gjorde rätt val, det är en otrolig utmaning och det är 
spännande. Just nu så känns det som ett bra val.   
 

Björn Laurenzetto, VD Finanslabb 

 
Kan du ge oss en kort beskrivning av dig själv och ditt företag? 

 
Jag är 28 år, född och uppvuxen i södra Frankrike. Jag har studerat i fyra år på Karlstads 
Universitet och har nu tillsammans med tre andra personer startat företaget Finanslab. 
Vi har nu varit verksamma i ungefär ett år och inriktar oss på att analysera fonder. 

 
Vad var det som fick dig att starta eget? (anledningar, inställning) 

 
Det konkreta som gjorde att jag valde att starta Finanslab var att jag upptäckte 
fondsparande, blev intresserad och ville veta hur man analyserar dessa fonder. Det fanns 
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ingen som kunde berätta det för mig, så därför valde jag att göra det själv och därigenom 
var idén till Finanslab född. Jag såg även att detta koncept fanns på utländska marknader, 
men inte hade kommit till Sverige ännu. 

 
Finns det eget företagande i släkten? Om ja, har du påverkats av detta? 

 
Det finns eget företagande i släkten och jag tror att detta har påverkat mig i mitt val. Om 
inte direkt så absolut indirekt eftersom jag har växt upp med egenföretagare i min närhet. 

 
Har grundskolan och gymnasiet påverkat dig på något entreprenöriellt eller 
kreativitetsfrämjande sätt? (Ung Företagsamhet?) 

 
Inte direkt, men det beror hur man ser på det. Grundskolan i Frankrike är väldigt sträng 
och mera gammaldags, det finns vissa ramar som man ska hålla sig inom och jag kan inte 
påstå att det var kreativitetsfrämjande. Men andra delar, såsom fokusering och det hårda 
arbete som krävdes tycker jag att jag har haft nytta av. 

  
Tycker du att du genom din akademiska utbildning fått en uppfattning om 
entreprenörskap och hur det är att driva ett företag? 

 
Nej. När jag läste fanns det inte en enda kurs som inriktade sig på entreprenörskap och 
jag kan inte dra mig till minnes en enda kurs av de jag läste där man fick någon slags 
starta eget känsla. Hela universitetsutbildningen var inriktad på att man skulle utbildas till 
en löntagare på de stora företagen. 

  
Hur kom du på idén till ditt företag och hur utvecklade du den därefter? 

 
Se fråga 2. 

  
När startade du ditt företag och hur gick du tillväga?  

 
Vi startade den ekonomiska föreningen 2004 med hjälp av Drivhuset, dock hade vi 
arbetat med projektet ett bra tag innan dess.  

 
Vilka etableringshinder stötte du på under uppstarten av företaget? Vad var svårast? 

 
Just processen med bolagsregistrering med bolagsverket upplevde vi som väldigt seg. Vi 
registreade oss som en ekonomisk förening och gjorde detta under sommarperioden, så 
det tog närmare två månader för oss att få företaget registrerat. 

 
Vad visste du om hjälp som finns att få, innan du valde att förverkliga din idé? Dvs. 
innan du aktivt började att söka efter guidning, hjälp etc. 

 
Jag visste om Drivhuset och deras verksamhet eftersom jag varit i kontakt med dem i ett 
helt annat ärende. Att jag upptäckte Drivhuset den gången var just på grund av att jag 
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hade den här andra idén och att jag såg ett anslag i Gläntan (Café på KAU) där det fanns 
info om deras verksamhet. 

 
Vart sökte du hjälp i samband med att du valde att starta företaget och vad fick du för 
hjälp?   

 
Vi fick hjälp att starta genom Drivhuset och det känns som en väldigt bra brygga mellan 
universitetet och övriga näringslivet. De arbetar väldigt nära studenterna och det kändes 
som det naturliga valet för oss när vi ville starta vår verksamhet.  

 
På vilket sätt skulle de hjälporganisationer du var i kontakt med kunna underlätta mer 
för eget företagande? Känner du att det saknades något?  

 
Vi fick snabbt hjälp av INOVA när vi flyttade in här i INOVA-huset, för att de skulle få 
en känsla av vilka vi är och vad vi gör. Men sedan har vi inte fått någon uppföljning av 
det initiativet och vi känner att vi har hamnat lite mellan två stolar eftersom det är en av 
Drivhusets platser vi har här. Detta gör att vi inte riktigt faller in under INOVA:s 
aktiviteter och inte heller Drivhusets. 

  
Om du ser tillbaks, tycker du själv att du gjorde det rätta valet när du blev egen 
företagare? Skulle du vilja ha gjort någonting annorlunda? 

 
Verksamhetsmässigt så skulle jag göra lite saker annorlunda, men valet att starta eget 
ångrar jag inte över huvudtaget. Men hade jag varit i en annan och sämre situation 
finansiellt än jag var när vi startade så hade jag nog valt att inte starta företaget. Detta på 
grund av den finansiella säkerheten som vi alla behöver. 

 
Linda Nirs och Therese Djus, HusmanHagberg 
 
Kan ni ge oss en kort beskrivning av er själva och ditt företag? 
 
Linda: Jag gick gymnasiet samhällsveteskapliga linjen och sen blev det 
Fastighetsekonomprogrammet på KaU. Jag jobbade ett par år innan jag började läsa på 
Universitetet. Nu startade vi HusmanHagberg som är ett franchise företag. 
Supportkontoret är baserat i Stockholm. Det finns 27 kontor i Stockholmsregionen och 10 
ute i landet, alltså 37 totalt.  
 
Linda: I Karlstad startade vi i månadsskiftet augusti/september. Vårat företag är 
fristående från HusmanHagberg, vi är ett eget aktiebolag.  
 
Therese: Vi har läst fastighetsekonomi båda två. Sen har jag läst företagsekonomi på 
universitet också. 
 
Vad var det som fick dig att starta eget? (Anledningar, inställning) 
 



 71

Therese: Min målsättning med min utbildning var att starta eget företag. Sen så tvekar 
man alltid då det är tryggt men en heltidsanställning. Det är ju svårt att få jobb i Karlstad 
så att starta eget är ju ett alternativ.  
 
Linda: Jag kan hålla med om att det är ett alternativ som man har, att starta eget. Jag var 
också inne på samma spår, att starta eget efter studier. 
 
Finns det eget företagande i släkten? Om ja, har du påverkats av detta? 
 
Båda har föräldrar som är egna företagare. Det som man påverkas om är att man ser att 
möjligheten finns, men kanske inte direkt påverkats att starta eget.  
 
Linda: Det jag kan se är att det kanske är mer avskräckande eftersom man ser att det är så 
mycket jobb. Eller inte avskräckande utan man är mer medveten om att det krävs hårt 
jobb. 
 
Therese: sen kan det vara så att på ett undermedveten sätt en påverkas om att det är en 
alternativ väg att gå. Många kanske tycker det är så himla skrämmande, men när man har 
det runt omkring sig så ser man att det är en möjlighet. 
 
Har grundskolan och gymnasiet påverkat dig på något entreprenöriellt eller 
kreativitetsfrämjande sätt? (Ung Företagsamhet?) 
 
Linda: Ingenting alls! 
Therese: Delvis ja, eftersom jag har varit inriktad på det genom min utbildning. 
 
Tycker ni att ni genom er akademiska utbildning fått en uppfattning om 
entreprenörskap och hur det är att driva ett företag?  
Till en väldigt liten del. Lite teoretiskt men inte alls så mycket man skulle vilja. Man har 
inte läst hur man i praktiken gör när man har eget företag.  
 
Hur kom ni på idén till ditt företag och hur utvecklade ni den därefter?  
 
Idén kom till eftersom vi är fastighetsmäklare och har läst till det. Idén kan inte vara 
något annat än att förmedla bostäder. Det var ju det vi ville från början. 
 
När startade ni ert företag och hur gick ni tillväga?  
 
Innan man kommer igång tar det minst ett halvår. Företaget startade september 2005. 

 
Vilka etableringshinder stötte ni på under uppstarten av företaget? Vad var svårast? 
 
Eftersom vi har vårt utarbetade koncept så har vi den biten klar. Annars, det som har varit 
svårt, är ju att hitta lokal. Allt ska klaffa i rätt tid. Tiden kan nog vara det som är svårast.  
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Vad visste ni om hjälp som finns att få, innan ni valde att förverkliga din idé? Dvs. 
innan ni aktivt började att söka efter guidning, hjälp etc. 
 
Vi visste lite om Drivhuset men inget annat. De tog vi kontakt med men vi var nog lite 
före så vi gjorde allting själva. Hos Almi har vi varit en gång men insåg snabbt att här får 
vi inte den hjälp vi vill ha. För vår del har det gått bra utan dem. 
 
Vart sökte ni hjälp i samband med att ni valde att starta företaget och vad fick ni för 
hjälp?   
 
Se föregående fråga! 
 
På vilket sätt skulle ni hjälporganisationer ni var i kontakt med kunna underlätta 
mer för eget företagande? Känner ni att det saknades något? 
 
De skulle kunna underlätta i första steget, De skulle tala om att de finns och vad de 
gör. När vi gick till Almi visste vi inte vad de gjorde. De ska ligga steget före. Det vi 
skulle vilja se är egentligen en checklista på vad som ska göras innan företaget 
startas. En annan känsla som jag har fått (Therese) om dessa ställen är att de 
försöker driva fram idéer. Idén finns ju redan, det är steget därefter som man vill ha 
hjälp med. 
 
Om ni ser tillbaks, tycker ni själva att ni gjorde det rätta valet när ni blev egen 
företagare? Skulle ni vilja ha gjort någonting annorlunda? 
 
Vi har gjort det rätta valet. Absolut! Vi skulle inte vilja ha gjort något annorlunda när 
man ser på resultatet, men det finns säkert enklare sätt att nåt till resultatet.  
 
 

 
 

 


