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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar ämnet entreprenörskap, svårigheter med att starta eget och 
vilken hjälp Drivhuset i Karlstad har bidragit med vid nyföretagande. Uppdraget gavs av 
Drivhuset, en entreprenörskapsorganisation som inriktar sitt arbete mot studenter.  

Syftet med uppsatsen var att skapa en bild av vilka problem som kan förekomma vid 
uppstart av ett företag och på vilket sätt Drivhuset kan hjälpa till i dessa situationer. Vi 
har även undersökt universitetets eventuella inverkan på entreprenörerna.  

Arbetets inriktning har delats upp på dels en kvalitativ och en kvantitativ analys, där vi 
skall stå för den kvalitativa delen medan den kvantitativa analysen görs av en annan 
uppsatsgrupp på universitetet. Datainsamling har skett i form av intervjuer, där vi har haft 
kontakt med fyra företag som startat sin verksamhet med hjälp av Drivhuset. Intervjuerna 
har varit relativt öppna och genomförts med hjälp av en delvis strukturerad intervjuguide. 
De data vi samlat in har vi analyserat i tre steg och sedan sammanställts i vårt resultat.  

I teoriavsnittet behandlar vi olika syner på vad som är entreprenörskap och dess roll i 
samhället samt redogör för Drivhuset och andra organisationer i närområdet som arbetar 
för att främja nyföretagandet. Vi beskriver också kortfattat de vanligaste 
företagsformerna samt svårigheter med att starta och driva eget företag.  

De företag vi valt att intervjua är Attityd i Karlstad som är verksamma inom 
marknadsundersökningsbranschen, Finanslab som arbetar med makro- och fondanalyser, 
Wellcase som jobbar med produktutveckling samt tagit fram ett CD- och Dvd-fodral och 
slutligen Propria som tidigare bedrev en internetbaserad bokhandel.  

I det avslutande kapitlet har vi diskuterat resultatet av intervjuerna och bland annat 
kommit fram till att antagligen alla kan starta eget företag men en viktig egenskap är att 
kunna marknadsföra och sälja sin produkt. Det finns vissa förkunskaper som kan vara bra 
att ha, men de flesta kunskaper kan förvärvas efterhand. Huvudanledningen till att starta 
eget anses vara friheten att kunna planera sitt arbete på egen hand och ingen av 
respondenterna menade att det var ett svårt beslut.  

De mest uppskattade delarna i Drivhusets verksamhet är hjälp med praktiska problem och 
att ha någon att diskutera sina idéer med. En annan viktig del är förmedlingen av 
kontakter även om detta inte värdesätts riktigt lika högt. Ett antal idéer till förbättring har 
även framkommit under intervjuerna. När vi ser till Karlstads Universitets roll kan det 
konstateras att ingen av respondenterna har fått någon direkt hjälp av dem vid uppstarten 
av företaget.
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen. Vi kommer även att behandla syfte, 
problemformulering och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Drivhuset har som mål att inspirera och hjälpa studenter vid Karlstads universitet att 
utveckla sina idéer och starta nya företag. Deras arbetssätt kallas KICK och består av att 
bidra med Kunskap, Inspiration, Coaching och Kontakter, allt för att ge studenterna en så 
bra start som möjligt på sitt entreprenörskap. Vi fick i uppgift av Drivhuset i Karlstad att 
följa upp och intervjua ett antal företag som startats med hjälp av dem. Detta för att i 
första hand undersöka vilken del av Drivhusets hjälp som varit till mest nytta och vad 
som kan förbättras. Arbetets inriktning har delats upp på dels en kvalitativ och dels på en 
kvantitativ analys, där vi skall stå för den kvalitativa delen medan den kvantitativa 
analysen görs av en annan uppsatsgrupp på universitetet.   

1.2 Syfte 
Drivhuset har ingen möjlighet att själva följa upp de företag som de hjälpt till att starta, 
vilket gör det svårt att avläsa vilken nytta Drivhusets verksamhet har för företagen. Syftet 
med denna uppsats är att skapa en klarare bild av vilka problem som finns när man ska 
starta ett företag och vilken hjälp Drivhuset har bidragit med och vad de skulle ha kunnat 
göra bättre. Vi vill även undersöka Karlstads universitets betydelse för de nystartade 
företagen.  

1.3 Problemformulering 
De problemformuleringar denna uppsats ska försöka ge svar på är:  

– Vilka kunskaper och egenskaper är viktiga inför en uppstart av företag samt vilka 
svårigheter finns? 

– Varför starta eget företag istället för att söka anställning? 
– Vilken nytta har Drivhuset respektive Karlstads universitet bidragit med och vad har 

varit viktigast i deras verksamhet?  
– Hade Drivhuset kunnat agera på annat sätt eller saknades något i deras verksamhet?  

1.4 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa oss till företag vars grundare idag är bosatta i närområdet. Det är 
också omöjligt att fånga upp personer som endast deltagit i någon enstaka av Drivhusets 
aktiviteter då deras uppgifter inte finns lagrade. Undersökningen avgränsas också mot att 
enbart gälla Drivhusets verksamhet i Karlstad.   
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2. Metod 

 
I detta kapitel beskriver vi vår undersökningsmetod och hur vi praktiskt gått till väga vid 
datainsamlingen. Vidare redogör vi för hur urvalet av respondenter har genomförts samt 
hur datamaterialet analyserats. 

 

2.1 Undersökningsmetod 
Vi blev av vår uppdragsgivare, Drivhuset, tilldelade att arbeta med en kvalitativ 
analysmetod, genom att undersöka totalt fyra olika företag som har startats med hjälp av 
Drivhuset. Vi ska försöka få så stor spridning som möjligt på de olika företagen avseende 
bransch, lönsamhet och hur länge de funnits. Vi ska också undersöka ett avvecklat 
företag för att se ifall det finns några skillnader i uppfattningen av Drivhusets inverkan 
beroende på ifall de idag fortfarande är verksamma.   

Vi har bestämt oss för att göra en fallstudie på dessa företag baserade på intervjuer. En 
fallstudie inriktar sig på att undersöka en viss enhet eller grupp och är lämplig när man 
vill få en djupare förståelse för en viss händelse (Jacobsen, 2002). Vi ska alltså studera 
gruppen företag som startats med hjälp av Drivhuset.  

Kvale (1997) anser att syftet med kvalitativ forskning är att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuade, i avsikt att få reda på deras mening. Jacobsen (2002) 
menar att kvalitativ metod lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 
uppgiftslämnare och får fram en bättre förståelse av ett fenomen eller en situation. 
Kvalitativ metod ger till skillnad från kvantitativ metod svar i form av ord istället för 
siffror (Jacobsen, 2002). Det är just detta vi är ute efter i vår undersökning för att få en 
djupare förståelse för vilken nytta företagen har haft av Drivhuset.  

2.2 Datainsamling 
Vi har valt att genomgående använda oss av intervjuer för datainsamling. Kvalitativa 
intervjuer utmärks av att man ställer enkla och raka frågor som ger mer innehållsrika svar 
(Trost 2005). Enligt Jacobsen (2002) är denna metod lämplig när relativt få enheter 
undersöks eller när vi är intresserade av vad den enskilde individen säger. Vi planerar att 
hålla intervjuerna relativt öppna vilket betyder att de kommer att vara delvis strukturerade.  

Intervjuerna bör inte vara helt ostrukturerade utan man bör använda sig av någon form av 
intervjuguide, det vill säga en översikt av vilka ämnen som skall behandlas (Jacobsen, 
2002). Intervjuerna får inte heller bli för låsta eftersom avvikelser ifrån den ursprungliga 
frågan kan ses som en kunskapskälla (Bryman 1997). Då intervjuerna inte blir helt låsta 
kan nya vinklar av problemet framträda. Vi kommer således att använda oss av en 
intervjuguide för att intervjuerna skall få lagom grad av strukturering, vilket även 
underlättar genomförandet av intervjuerna för vår del.  
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Vi kommer att välja ut företagen genom ett bekvämlighetsurval där vi ser till att vi får så 
olika företag som möjligt och som dessutom finns i närområdet (Trost 2005). 
Anledningen till detta urval är att vi vill ha en viss spridning men ändå inte lägga ner allt 
för mycket energi på att söka upp företag. Detta borde ändå ge ett representativt urval då 
de flesta företagen är kvar i regionen.

  

Intervjuerna kommer att ske ansikte mot ansikte och inte via telefon. Jacobsen (2002) 
menar att det är lättare att genomföra ett givande och öppet samtal vid en besöksintervju 
än över telefon. Vi kommer under intervjuerna att använda oss av en bandspelare för att 
notera intervjuobjektens svar. Fördelen med att använda bandspelare är enligt Jacobsen 
(2002) att få med allt som sägs ordagrant samt att upprätthålla en mer naturlig 
samtalskontakt och därmed få ett flyt i intervjun.   

Det är viktigt att respondenten känner sig trygg i intervjumiljön (Trost 2005) 
Vi överlåter därför val av tid och plats åt respondenten, dels så att denne skall känna sig 
komfortabel med situationen och dels för att störa intervjupersonen så lite som möjligt. 
Avsikten med intervjun kommer tydligt att framgå och delges intervjupersonen i förväg 
då vi inte ser någon anledning att dölja den.  

Beträffande anonymitet har vi för avsikt att ha en dialog med respektive intervjuobjekt 
om dennes önskemål. Vi skulle gärna se att vi kan använda oss av allt som sägs i 
intervjun men kommer att ge respondenten chansen att invända mot detta.   

2.3 Dataanalys 
De data som vi samlar in genom personliga intervjuer kommer att analyseras med hjälp 
av en modell hämtad ur Jacobsens ”Vad, Hur och Varför?”. Fördelen med bandspelare är 
att vi får med allting som sagts och slipper missa några detaljer, samt att vi i efterhand 
kan sålla bort allt som är oväsentligt. De data vi samlat in kommer sedan att analyseras 
genom tre steg, beskrivning, kategorisering och kombination (Jacobsen 2002).  

Beskrivning 
Första delen i beskrivning innebär renskrivning av intervjudata. När insamlad data gjorts 
om till läsbar form kan den första analysen inledas genom att skriva kommentarer till 
texterna för att få en djupare förståelse. Efter detta ska varje intervju sammanfattas för att 
göra våra data mer överskådlig och lätthanterlig. (Jacobsen 2002). Renskrivningen av 
intervjuerna kommer vi att göra i det närmaste ordagrant och endast sålla bort oväsentligt 
material.  

Kategorisering 
Kategorisering innebär att insamlad data fördelas i kategorier. Detta för att få en 
överblick över de olika fenomenen. Vi delar in våra data i grupper, data som liknar 
varandra eller som behandlar samma ämne hamnar i samma grupp. Detta är en 
förutsättning för att vi senare skall kunna jämföra olika intervjuer med varandra 
(Jacobsen 2002).  
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Kombination 
Denna del är den sista i analysen och innebär att sammankoppla enheter och de olika 
kategorierna, alltså finna samband och likheter. Kombinering av kategorier illustreras 
ofta med hjälp av modeller som visar hur kategorier hänger samman. Slutsatser kan också 
exemplifieras genom att lyfta fram citat (Jacobsen 2002).  

2.4 Felkällor 
En nackdel med den kvalitativa analysen är att den är resurskrävande vilket leder till att 
man får nöja sig med få intervjuobjekt. Vi kan därigenom få problem med 
representativiteten hos dem vi frågar (Jacobsen 2002). Bryman (1997) menar också att 
det är svårt att dra generaliserbara slutsatser utifrån inhämtad data. Vi kan därför inte helt 
generalisera de svar vi får från våra respondenter till att gälla hela gruppen.                                 
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3. Teori och Empiri 

 
I detta kapitel beskrivs teoretiska aspekter på ämnet entreprenörskap, Drivhusets 
bakgrund och arbetssätt samt liknande entreprenörskapsorganisationer som kan vara 
behjälpliga vid företagsstartande. Vi kommer även att behandla olika företagsformer 
samt några svårigheter och problem som kan uppkomma vid eget företagande. 

 

3.1 Entreprenörskap 
Det finns flera olika syner på vad som är entreprenörskap. I detta avsnitt behandlar vi 
olika definitioner av ordet entreprenör, attityder gentemot att starta eget, entreprenörens 
roll i samhället och slutligen vilka egenskaper som kännetecknar en entreprenör.   

Enligt Nationalencyklopedin är en entreprenör en ”företagsam person som skapar nytt 
användarvärde. En entreprenör kan agera inom affärsvärlden med att skapa nya varor 
och/eller tjänster, t.ex. nya råvarukällor, nya distributionsvägar eller en ny organisation 
av affärsverksamheten.” En annan definition av ordet har vi hämtat ifrån Langborg och 
Westlund (2002) och lyder enligt följande ”Entreprenörskap innebär att göra sin grej i 
livet”. De menar att det egna företaget är ett lämpligt alternativ för att skapa ett jobb som 
verkligen passar en själv, eftersom du i det egna företaget bestämmer själv vad du skall 
syssla med.  

Hjalmarson och Sahlqvist (1992) skriver ”All företagsamhet börjar med någons vilja och 
ambition att åstadkomma något. Hon/han har ett övergripande mål som hägrar 
någonstans och en föreställning om att det finns behov av något hon/han kan 
åstadkomma. Det är en vilja till verksamhet”. Johannisson (2005) menar att 
entreprenörskap betyder att anta utmaningen att förverkliga en egen idé, att skapa en 
vision och göra den till verklighet.  

Vad är det då som driver människor till att starta eget. Kolvereid menar, i en föreläsning 
om entreprenörskap ifrån 2005, att anledningar till att vilja driva ett eget företag är att 
kunna utnyttja ekonomiska möjligheter och för att nå auktoritet, frihet och 
självförverkligande. En annan orsak kan också vara utmaningen, att vara med och bygga 
ett företag från grunden istället för att bli specialist på ett område. Orsaker till att istället 
söka anställning är att få en större säkerhet, mer social arbetsmiljö, mindre att göra, få 
mindre ansvar och möjlighet att göra karriär (www.esbri.se).  

Kolvereid menar vidare att viljan att starta eget är större bland unga och faller med åldern, 
medan andelen som verkligen startar är större hos äldre. De är ofta mer erfarna och har 
mer kunskap, men de saknar viljan. Att starta företaget tillsammans med någon annan är 
en stor fördel och i genomsnitt är det två grundare till ett företag. (www.esbri.se)  

I en undersökning gjord av Drivhuset är 64 % av alla studenter positiva till 
småföretagande och närmare 60 % kan tänka sig att starta företag, men endast 3,5 % går 
från ord till handling och startar eget (Entreprenör, #7 2005). Även Nuteks senaste 
entreprenörskapsbarometer visar på att ungdomar blir allt mer positiva till 

http://www.esbri.se
http://www.esbri.se
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företagsstartande. År 2005 registrerades över 55 000 företag i Sverige, vilket var en 
ökning med endast 0,6 % från föregående år. Detta kan jämföras med förändringen 
mellan 2003 och 2004 som var på hela 15,7 % (Entreprenör, #2 2006 s.11).   

Entreprenörskap får en allt större betydelse för samhällsutvecklingen, då 
förändringstakten i samhället ökar bland annat genom ny teknologi (Landström 2000) 
Småföretagen sysselsatte 2004 ca 46 000 personer och omsatte i snitt 1,6 miljoner kr 
(Entreprenör, #2 2006 s.18). Av landets drygt 900 000 företag är 75 % egenföretagare, 
medan endast 2 % har 20 anställda eller fler. (www.scb.se)   

17%
4%2% 2%

75% 0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20+ anställda 

Figur 1. Företag efter storleksklass (www.scb.se)  

Entreprenörer finns överallt i samhället. Egenskaper som kännetecknar en entreprenör är 
bland annat att de tar itu med problem och finner lösningar, att de går från tanke till 
handling, förverkligar idéer och är allmänt företagsamma. Det kan vara i skolan, på 
bygget, i vården, på universitetet eller var som helst. En del startar och driver företag, 
medan andra använder sin företagsamhet till utveckling på jobbet. Vissa driver idéer om 
förbättringar och innovationer, men gemensamt för alla är att de bidrar till välstånd och 
tillväxt (www.nutek.se).  

Langborg och Westlund (2002) beskriver tre egenskaper som är utmärkande hos 
entreprenören: kreativitet, initiativkraft och genomförandekraft. De menar att dessa tre 
förmågor är mer eller mindre nödvändiga för att lyckas, men kan utvecklas av alla. 
Entreprenör behöver alltså inte vara något man föds till utan de menar att alla människor 
kan utveckla sina inre resurser. Ulf Eklöf, grundare av sportkedjan Stadium, har en annan 
syn och menar istället att entreprenörsanda bara finns där, eller så gör den inte det, så 
enkelt är det (Jacobson 2003).            

http://www.scb.se
http://www.scb.se
http://www.nutek.se
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Burns (2001) menar med sin figur “Influences on owner-managers and entrepreneurs” att 
de personliga egenskaperna bara är en del av vad som påverkar entreprenören i sitt 
handlande. De övriga faktorerna är tidigare erfarenheter, situationsunika faktorer och 
samhällets påverkan.   

Figur 2.  Influenser på entreprenören (Burns 2001)  

3.2 Drivhuset 
Vi ska i detta avsnitt beskriva Drivhusets verksamhet, aktiviteter och mål för att skapa en 
förståelse för vilken hjälp företagarna erbjudits.   

Idén till Drivhuset föddes hösten 1992 av Fredrik Langborg och Christer Westlund. De 
var då studenter på högskolan i Karlstad och såg ett behov av en plats där studenterna 
kunde utveckla sin§a idéer och starta egna företag. Detta fick stark uppbackning av 
högskolan i Karlstad, studentkåren och det lokala näringslivet. Hösten 1993 anställdes 
Langborg och Westlund som de första projektledarna för att bygga upp verksamheten. 
Drivhuset har idag öppnat på nio andra högskole- och universitetsorter i Sverige och 
sedan 2005 även i Hedmark i Norge. (www.drivhuset.se)  

Drivhuset i Karlstad är en stiftelse finansierad av Länsstyrelsen, Karlstads Universitet, 
Region Värmland, Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, Näringslivssamverkan i 
Kristinehamn, Karlstads Kommun, Ernst & Young och Öhrlings Pricewaterhousecoopers. 
De har i dag två anställda projektledare som sköter verksamheten. Visionen för Drivhuset 
är att studenterna vid universitetet i Karlstad ska vara Sveriges mest företagssamma samt 
att näringslivet ska se Drivhuset som den självklara källan för tillväxt, initiativkraft och 
kompetens. Några av de mål med verksamheten som ska vara uppfyllda vid utgången av 
2006 är:  

– Minst 80 % av studenterna vid Karlstads universitet ska ha kännedom om Drivhuset 
och vad de kan hjälpa till med. 

Samhällets 
påverkan 

Situationsunika 
faktorer 

Personliga 
egenskaper 

Tidigare 
erfarenheter 

Influenser på 
entreprenören

 

http://www.drivhuset.se
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– Förbättring av attityden till entreprenörskap.  

– Minst 50 verksamma företag (ackumulerat sedan 2003) som startats genom Drivhuset  

(Verksamhetsberättelse 2005)  

Drivhuset arbetar genom att ge kostnadsfri rådgivning och genom att arrangera olika 
aktiviteter. Aktiviteterna ska präglas av positivt bemötande och handlingskraft och är till 
för att inspirera till företagande samt entreprenörskap. Arbetet sker genom arbetsformen 
KICK, vilket står för Kunskap, Inspiration, Coaching och Kontakter. Nystartade företag 
behöver få kunskap om många olika områden, bland annat affärsplan, bokföring, 
skattefrågor och kundvård. Inspiration ges bland annat genom föreläsningar av företagare 
samt genom mässor. Coachingen som Drivhuset erbjuder sker under fyra faser, idé, starta, 
driva och tillväxt, som alla kräver sin typ av stöttning.   

Drivhuset har till skillnad från vissa andra organisationer inte möjlighet att ge något 
ekonomiskt stöd, men erbjuder alla företag ett så kallat ”Starta-eget-paket” vilket 
innehåller gratiserbjudanden från olika lokala företag. Exempel på erbjudanden är fri 
konsultation om redovisning, marknadsföring, skattefrågor och så vidare, andra 
erbjudanden är gratis visitkort, försäkring och webbhotell. Hela paketet är värt över 50 
000 kr. En viktig del är också förmedling av kontakter i Drivhusets nätverk. Drivhuset 
förmedlar dels kontakter till näringslivet och dels kontakter till andra organisationer som 
stödjer nyföretagare. Till skillnad från andra entreprenörsorganisationer riktar sig 
Drivhuset endast mot studerande på Karlstads universitet och stödjer företagarna i hela 
processen, från idé till tillväxt.  

Några av de aktiviteter Drivhuset bedrivit under de senaste åren är:  

– Effekt05 vilken är en mässa som syftar till att skapa ökat företagande i regionen. 
Mässan genomfördes i samarbete med ung företagsamhet och hade 60 utställande unga 
företagare och ett 20-tal entreprenörsorganisationer. Syftet med mässan är att inspirera 
och motivera besökarna till att våga satsa på att starta eget.   

– Våga vara egen06 är en mässa med inriktning på egenföretagande och entreprenörskap 
som anordnades tillsammans med Ung Företagsamhet Värmland, vid Karlstads 
Universitet. Utställarna var företag som startats genom Drivhuset och företag som 
bedrevs genom Ung Företagsamhet.  

– Flertalet föreläsningar har också arrangerats, dels inspirationsföreläsningar och dels en 
mer utbildande föreläsningsserie som kallas Företagets ABC. Exempel på 
inspirationsföreläsare som deltagit är Carl-Jan Granqvist och Ulf Spendrup.  

– Entreprenör för en dag var ett projekt som genomfördes under ekonomernas nollning 
höstterminen 2005. Det gick ut på att under tre timmar tjäna så mycket pengar som 
möjligt med hjälp av 100 kr ett brännbollskitt och en miniskateboard. Projektet 
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genomfördes även i Norge där det fick stor genomslagskraft och uppmärksammades 
bland annat i TV.  

– Drivhuset arrangerade tillsammans med Venture Cup en affärsplanstävling för de 
studenter som ville få sin affärsidé bedömd. Antalet bidrag 2006 uppgick till 125 
stycken, en tredubbling från året innan.  

– Drivhuset anordnar även säljkurser, deklarationskvällar, idébytar- och pubkvällar med 
mera. Ett exempel på det är att de under våren haft en säljkurs i tre delar, där bland 
annat konsulter berättat om sin verksamhet.  

3.3 Andra företag och organisationer 
Det finns flera olika organisationer som kan hjälpa till vid nystartande av företag. Vi ska i 
detta stycke kortfattat beskriva några av dem och huvuddragen i deras verksamhet. 
Drivhuset har mer eller mindre samarbete med de flesta av dessa organisationer.  

Nutek – Verket för näringslivsutveckling 
Nutek är en svensk myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling och har som 
uppgift att främja en ekonomisk tillväxt genom att till exempel bidra till start av nya 
företag. Nutek är aktiva inom flera verksamhetsområden, bland annat ges vägledning till 
företagare via internet och telefon för att underlätta och informera vid uppstart och 
utveckling av företag. De arbetar också för att förenkla nuvarande regelverk, så att det 
inte skall vara ett hinder för att starta eget. Nutek vill även sprida kunskap och förbättra 
attityden kring egenföretagande. (www.nutek.se)  

ALMI 
ALMI är statligt ägda, uppdelade i 21 regioner, och jobbar med att förbättra innovatörers, 
nya och etablerade företags förutsättningar att utvecklas. Detta gör de genom sina olika 
tjänster inom affärsutveckling och finansiering. Affärsutvecklingen som ALMI bedriver 
består bland annat av rådgivning, kontaktförmedling och utvecklingsprogram för att höja 
kompetensen hos företagarna. Finansieringen sker genom att ALMI i samarbete med 
banker och andra kreditinstitut erbjuder olika former av lån och stöd till företag. 
(www.almi.se)  

Inova 
Stiftelsen Inova i Wermland är ett samarbete mellan näringsliv, Karlstads universitet och 
samhället. Stiftelsens främsta satsning är den så kallad inkubatorn vilket är en start- och 
tillväxtmiljö för nystartade företag. Inkubatorn erbjuder även rådgivning, coaching, 
utbildning och arbetsplatser för att ge de nystartade företagen goda möjligheter att 
utvecklas snabbt och bra. (www.inova.nu)  

Communicare 
Communicare är en organisation i Värmland som jobbar med att stimulera 
entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga. De arbetar med ett antal olika 
projekt och program, bland annat entreprenörskapsprogrammet där man får hjälp att 

http://www.nutek.se
http://www.almi.se
http://www.inova.nu
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utveckla sitt företag. De arbetar också med generationsskiftesprogrammet som är ett 
projekt som syftar till att det ska bli enklare för äldre företagare att hitta unga 
entreprenörer som vill ta över företagen. Communicare bedriver även ett EU-projekt för 
att unga ska kunna förverkliga sina idéer. (www.communicare.nu)  

Nyföretagarcentrum 
Nyföretagarcentrum i Karlstad är en icke vinstdrivande stiftelse. Målet med deras 
verksamhet är att bidra till en god företagsanda och öka överlevnadsgraden bland 
nystartade företag. Nyföretagarcentrum har ett nära samarbete med näringslivet, 
sponsorer och andra organisationer som exempelvis Inova, Almi och Drivhuset. 
(www.nfcksd.s.se)  

Arbetsförmedlingen 
Av arbetsförmedlingen kan man få ekonomiskt stöd vid start av eget företag. Kravet är att 
man är inskriven som arbetslös och får sin affärsidé godkänd av sakkunniga konsulter. 
Stödet kan lämnas upp till sex månader och omfattar ett så kallat aktivitetsstöd som 
motsvarar arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen ger även stöd i form av 
informationsträffar, rådgivning och kurser i nyföretagande.   

3.4 Företagsformer 
Ekonomisk verksamhet kan bedrivas i flera olika former. Vi tänkte i detta avsnitt gå 
igenom de viktigaste formerna och skillnaderna mellan dem.  

Aktiebolag 
Ett aktiebolag bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer med ett insatskrav på 
minst 100 000 kr. Ägarna har inget personligt ansvar utan riskerar endast satsat kapital. 
Aktiebolaget är en juridisk person och ett eget skattesubjekt som beskattas med en 
skattesats på 28 % (Kullstedt och Melin, 2004). I ett aktiebolag ska bolagsstämman, det 
vill säga ägarna, utse en styrelse och revisor. Ifall omsättningen i bolaget överstiger 1 
miljon kronor ska en VD utses som har hand om den löpande förvaltningen (Hjalmarson 
och Sahlqvist, 1992).  

Handelsbolag 
Ett handelsbolag bedrivs av två eller fler fysiska eller juridiska personer, och till skillnad 
från Aktiebolag krävs inte någon minimuminsats för att starta bolaget. Handelsbolaget är 
en juridisk person, men inget eget skattesubjekt utan skatten betalas av delägarna var för 
sig. Ägarna är personligt och solidariskt ansvariga för eventuella skulder som 
uppkommer. (Kullstedt och Melin, 2004)  

Enskild firma 
En Enskild firma startas av en fysisk person. Företaget och ägaren betraktas som en och 
samma person och ägaren är därför personligt ansvarig för företagets skulder. Ägaren 
beskattas också ensam för hela företagets vinst. (Hjalmarson och Sahlqvist, 1992)   

http://www.communicare.nu
http://www.nfcksd.s.se
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Ekonomisk förening 
En ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det 
kapital som satsas i föreningen. I föreningen måste det finnas minst tre medlemmar och 
företrädas av en styrelse. Föreningen är en juridisk person och till skillnad ifrån 
aktiebolag finns inget krav på grundinsats á 100 000 kr. Medlemmarna är inte personligt 
ansvariga för företagets skulder eller förpliktelser. (Kullstedt och Melin, 2004)  

3.5 Svårigheter med att starta och driva eget företag 
I statistik ifrån 2006 visar det sig att endast 62 % av de nystartade företagen överlever de 
tre första åren (Entreprenör, #2 2006 s.18). Vi ska i detta avsnitt titta närmare på vilka 
faktorer som ligger bakom detta och vad som anses vara de största hindren för att starta 
och driva företag.   

Arbetsrätten och andra regelverk 
Två av tre småföretagare ser möjligheter att växa, men arbetsrätten och andra regelverk 
anses vara det största hindret för expansion. Majoriteten av företagarna hittar hellre andra 
lösningar än att nyanställa vid till exempel en stor order eller en ny kund. Andra lösningar 
kan vara övertid, hyra personal, lägga ut jobb på underleverantörer eller tacka nej till 
ordern eller kunden. (www.foretagarna.se)  

Trots att den goda konjunkturen fortsätter och investeringarna ökar, tvekar 
småföretagarna inför nyanställningar. Främsta skälet anses enligt Almis konsulter vara 
sjuklönereglerna (www.almi.se). Arbetsgivaren betalar sjukpenning till arbetstagaren de 
två första veckorna. De är även skyldiga att betala en avgift på 15 % av sjukpenningen 
efter de två första veckorna. Kostnaderna för sjukpenning och förtidspensioner har 
fördubblats sedan 1997 (www.foretagarna.se). Vid uppstart av företag anses dock inte 
regelverken vara något större hinder, utan endast 8 % anser att det är det främsta skälet 
att inte förverkliga sin idé (Entreprenör, #7 2005 s. 15).  

Arbetskraft 
En annan anledning till att företagen inte expanderar är brist på kvalificerad och lämplig 
arbetskraft, något som har förvärrats under det senaste året. Ungefär var femte företag 
finner inte kompetent personal när de vill anställa. (www.foretagarna.se). Orsakerna till 
rekryteringsproblemen kan bero på brister i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. 
Den allmänna inriktningen av arbetsmarknadspolitiken under 1990-talskrisen mot volym 
och enkla breda utbildningar som exempelvis kunskapslyftet skedde på bekostnad av mer 
direkt yrkesinriktade utbildningar (www.svensktnaringsliv.se).  

Finansiering och Skatter 
Företagandet är ofta förknippat med ett risktagande. Många företagare satsar eget privat 
kapital för att starta och driva sitt företag. Många ställer även ut privata säkerheter i form 
av till exempel borgensåtagande eller inteckning i privatägd fastighet för att få krediter. 
Den personliga risken som många företagare tar står inte i proportion till den vinst 
företaget eller de själva kan göra på grund av skattesystemets utformning. 
(www.foretagarna.se) 

http://www.foretagarna.se
http://www.almi.se
http://www.foretagarna.se
http://www.foretagarna.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.foretagarna.se
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Enligt en Sifo-undersökning som Företagarna låtit göra uppger tre av tio företagare att de 
har ställt ut privata säkerheter för att få krediter till företaget beviljade av banken. 
Företagarna menar också att det är för dyrt att nyanställa med dagens höga 
arbetsgivaravgift, och skulle gärna se en sänkning för att främja företagandet och minska 
arbetslösheten i landet. (www.foretagarna.se)  

Fåmansföretagsbeskattning eller de så kallade 3:12-reglerna tillämpas på aktiebolag där 
fyra ägare eller färre kontrollerar minst 50 % av rösterna. De reglerar hur stor del av 
vinsten som skall beskattas som inkomst av tjänst respektive inkomst av kapital. 
Anledningen till att dessa regler finns är för att förhindra att företagare omvandlar löner 
till utdelningar för att sänka sina skattekostnader. För en stor del av småföretagarna har 
dock reglerna ingen betydelse, utan leder endast till ett ökat administrativt arbete. 
Orsaken är att företagarnas inkomst ligger under brytpunkten för statlig inkomstskatt och 
därför blir det samma beskattning oavsett hur de väljer att ta ut sin vinst. 
(www.foretagarna.se)  

3.6 Sammanfattning av kapitlet 
Det finns flera definitioner på en entreprenör, en av dem är enligt Nationalencyklopedin 
en ”företagsam person som skapar nytt användarvärde. En entreprenör kan agera inom 
affärsvärlden med att skapa nya varor och/eller tjänster, t.ex. nya råvarukällor, nya 
distributionsvägar eller en ny organisation av affärsverksamheten.”  Entreprenörskap är 
också ett begrepp som är svårt att precisera och som har flera olika definitioner beroende 
på vem man frågar. Entreprenörskap får en allt större betydelse för samhällsutvecklingen 
och undersökningar visar att många studenter är positiva till att starta eget men att få tar 
steget och genomföra det. Forskare på området är oense om huruvida entreprenörens 
egenskaper är något man föds med, eller något man kan träna upp.  

Drivhuset är en stiftelse som startades 1992 i syfte att främja företagandet bland studenter 
på Karlstads Universitet och de finns i dagsläget på nio andra orter i Sverige, samt en i 
Norge. Drivhuset arbetar genom kostnadsfri rådgivning och arrangerar även ett stort antal 
kurser och föreläsningar angående nyföretagande. En annan viktig del i verksamheten är 
att förmedla kontakter till andra entreprenörskapsorganisationer och näringslivet. I 
Värmland finns även en mängd andra organisationer som hjälper till vid nystartande av 
företag. Drivhuset samarbetar bland annat med Inova, ALMI och Communicare.  

Det är i dagens Sverige inte helt lätt att lyckas att etablera sin verksamhet, statistik från 
2006 visar att endast två tredjedelar överlever de tre första åren. Svårigheter med att 
starta upp och driva eget företag kan vara arbetsrätten samt andra lagar och regler, 
svårigheten att få tag på ”rätt” arbetskraft, finansiering och skatter.      

http://www.foretagarna.se
http://www.foretagarna.se
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4. Företagsbeskrivningar 

 
Vi ska i detta avsnitt göra en kortfattad beskrivning av de företag vi valt att intervjua, när 
de startades, hur det ser ut i dagsläget och hur de ser på framtiden. Beskrivningarna 
grundar sig främst på intervjuerna, med kompletterande fakta från respektive företags 
hemsida.  

  

Wellcase 
Wellcase har tagit fram en produkt i det tunna 
pappersmaterialet mikrowell, nämligen ett CD- och 
Dvd-fodral. Detta fodral har en kraftigt reducerad 
vikt i jämförelse med andra fodral på marknaden, 
men är trots detta mycket hållbart. Fodralets design 
ger den en stor yta för tryck. Företaget har inte 
börjat sin produktion utan väntar just nu på första 
maskinen och jobbar med att skaffa kunder och 
kontakter. Wellcase består av Emelie, Josef och 
Sebastian.  

Allt började med ett uppdrag ifrån Billerud under andra året på Innovations- och 
designutbildningen på Karlstads Universitet. Uppgiften bestod av att ta fram en produkt i 
deras material mikrowell, som är en tunnare variant av wellpapp. Hela klassen fick 
samma uppgift och flera bra produkter skapades, men det var just Wellcase idé som 
Billerud fastnade för.  

Efter ett stort intresse och många lovord bestämde sig gruppen för att undersöka hur man 
går vidare med en produkt. De tog då kontakt med Drivhuset, fick hjälp, och gavs där 
tipset att delta i Venture-Cup där de sedan vann ett pris. Den dåvarande 
verksamhetschefen på Inova bjöd därefter in Wellcase att få en plats i Inova-huset. En 
prototyp av produkten togs fram med hjälp ifrån Assidomän. Från och med början av året 
så satsar hela gruppen på att jobba heltid med företaget och de har även för avsikt att 
jobba med produktutveckling som konsulter. Vidare har de planer på att ombilda 
företaget till aktiebolag, vid ett framtida maskininköp.  

Propria 
Företaget startades 2004 som handelsbolag av Christian och Niklas. De bedrev sin 
verksamhet som Internetbokhandel, fokuserad på att sälja kurslitteratur till studenter. 
Försäljningen skedde genom hemsidan www.kurslitt.se och leveranserna uträttades i 
första hand genom direktleverans till studenter vid Karlstads universitet samt genom 
postorder.  

Företaget tvingades dock att lägga ner verksamheten 2005 på grund av sviktande intresse 
från kunderna och därmed för dålig omsättning. De var visserligen billiga men lyckades 
inte riktigt med sin marknadsföring, vilket ledde till att för få kände till dem.  

Emelie, Josef, Sebastian

 

http://www.kurslitt.se
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Attityd i Karlstad 
Attityd startades som handelsbolag hösten 1995 av Nina 
och Carin som då avslutat sina studier på högskolan i 
Karlstad. När de skrev sina C- och D-uppsatser fick de bra 
respons ifrån lärare och uppdragsgivare, och bestämde sig 
för att starta eget företag inom 
marknadsundersökningsbranschen. Från början bedrevs 
verksamheten från en källarlokal i Sundsta, medan de idag 
återfinns i lokaler i inre hamnen. 1999 ombildades bolaget till 
aktiebolag och har idag fem anställda och en omsättning på 
närmare tre miljoner.  

Attityd genomför olika former av marknadsundersökningar 
för att hjälpa företag att utvecklas och förbättra 
lönsamheten. Tjänsterna består bland annat av 
attitydmätningar, kvalitetsmätningar och 
konkurrentanalyser för att nämna några. De håller även 
föreläsningar kring marknadsanalys, varumärkesanalys med mera.  

Företaget har inte bara varit ekonomiskt framgångsrikt utan 2005 blev Nina utnämnd till 
årets kvinna i och för näringslivet i Karlstad kommun. I nomineringen skrevs bland annat 
att Nina är ”en sann entreprenör och har tillsammans med sina kollegor förtjänstfullt 
byggt upp sitt företag till en ledande aktör inom analys- och 
marknadsundersökningsområdet”.  

Enligt Attityd ser marknaden positiv ut, trots stor konkurrens och teknikutveckling inom 
marknadsundersökningsbranschen. De menar att det viktigaste nu är att bestämma på 
vilka områden de vill vara med och vilken kunskap de vill hyra in.  

Finanslab 
Finanslab startades 2005 av Björn, Johan och 
Oskar i samband med avslutade studier på 
universitetet i Karlstad. Företaget startades som 
en ekonomisk förening för att få liknande skydd 
och möjligheter som ett aktiebolag. Detta löstes 
genom rätt utformning av stadgarna och därmed 
slapp företaget grundinsatsen på 100 000 kr som 
krävs vid bildande av aktiebolag.  Sedan starten 
har en säljare anställts och två killar hjälper till 
med alla datalösningar. Finanslab bedriver idag 
sin verksamhet i Inova-husets lokaler.    

Från början var tanken att sälja fondanalyser mot i första hand privatpersoner, men idag 
riktar de mer in sig mot företagskunder i form av lokaltidningar. Finanslabs tjänst innebär 
att sälja en kombinerad makro- och fondanalys. De har fortfarande kvar sin 

Carin

 

Nina

 

Björn
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fondbevakning som riktar sig mot privatpersoner, men idag endast i syfte att bygga 
varumärket då den tjänsten är gratis. Företaget gör ännu ingen vinst utan den väntas 
komma tidigast i slutet av 2006.  

Företaget ser ljust på framtiden på lite längre sikt, då intresset för fonder är starkt samt att 
börsen går bra just nu. De är medvetna om att en konjunktursvängning kan komma och 
att nuvarande positiva läge måste utnyttjas.                                       
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5. Resultat och analys 

 
I detta kapitel kommer vi först att snabbt beskriva respondenterna, för att sedan 
presentera resultatet utifrån de intervjuer vi genomfört och återkoppla till teorin. 

  

5.1 Beskrivning av respondenter 
– Björn är VD på Finanslab, som främst arbetar med fond- och makroanalyser. 
– Emelie driver tillsammans med två kollegor företaget Wellcase, som bedriver 

konsultverksamhet inom produktutveckling samt har tagit fram produkten Wellcase. 
– Carin är verksam i marknadsundersökningsbranschen genom företaget Attityd i 

Karlstad. 
– Christian har tidigare drivit Internetbokhandeln kurslitt.se via företaget Propria.  

5.2 Förkunskaper och egenskaper 
På frågan om vilka egenskaper som krävs för att starta eget företag svarar respondenterna 
följande. 
Björn menar ”Att kunna sälja är nog nästan det viktigaste att vara bra på, ofta viktigare 
än produkten i sig”.  
Även Emelie är inne på samma spår och säger ”… sedan bör man nog vara lite 
försäljaraktig för att det ska fungera i längden, kunna marknadsföring och sånt”. 
Forskarna är oense om man föds till entreprenör eller om det är något som man kan lära 
sig. Våra respondenter menar att några egenskaper är bra att ha, men ingen nödvändighet. 
Detta styrks av att majoriteten av våra respondenter inte känner sig som någon typisk 
entreprenör. Egenskaper som framkommit som viktiga är: disciplin, förmåga och vilja att 
lära sig nya saker och inte vara för trygghetssökande utan våga ta risker. Den viktigaste 
egenskapen verkar dock vara att kunna sälja.   

Vad gäller förkunskaper har bland annat följande svar framkommit.  
Carin menar ”Om ni ser till oss så var det en väldigt stor fördel att ha läst någon form av 
ekonomi”. 
Christian har däremot en annan åsikt när det gäller vilka förkunskaper som behövs 
” Nope, ingenting, bara lite sunt förnuft”. 
De flesta respondenterna anser att det finns mycket annat som är bra att kunna, men de 
menar även att man lär sig efter hand. En viktig del är ekonomikunskaper till exempel 
bokföring och marknadsföring. En annan förkunskap som kan vara bra är datakunskaper, 
att till exempel kunna göra en hemsida, men respondenterna menar också att man kan ta 
hjälp av andra inom de områden man inte behärskar.  

En annan fördel är att vara flera vid starten av företaget, något som tydligt framgår av 
intervjuerna. 
”Själv skulle jag aldrig starta företag ensam” menar Björn.  
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Carin säger “Jag ser en fördel att vi har varit två som startade företaget då vi 
kompletterar varandra bra”. Även Emelie ser en fördel i att vara fler ”… det är bra att vi 
är tre stycken för då kan man dela upp arbetet ganska bra mellan oss”. 
Detta stämmer överens med Kolvereids forskning, som vi tidigare redovisat, vilken visar 
att det lönar sig att vara flera.  

5.3 Svårigheter med att starta och driva företag 
Regelverken upplevdes, som tidigare nämnts i teorin, som krångliga men ändå inte så stor 
orsak till att inte starta eget. De intervjuer vi gjort pekar på samma sak då flera av 
respondenterna nämner att det var jobbigt med alla papper och blanketter som skall 
skickas till olika myndigheter. Speciellt nämns Bolagsverket som extra besvärliga. 
Björn säger ”Bolagsverket var jättekrångligt, det tog väldigt lång tid så fort man hade 
med dem att göra”. 
Det mesta pappersarbete verkar upplevas som tidskrävande och invecklat. 
Carin menar ”Sedan är det ju mycket praktiskt, mycket blanketter och administrativt 
arbete”. 
En annan nackdel med myndighetskontakterna är alla kostnader. 
Emelie säger till exempel ”… så det var mycket utgifter i början. Det är det väl 
fortfarande också, så som varumärkesskydd, registreringsavgifter och allt vad det är”. 
Detta bekräftas av Björn ”En annan grej är att allting kostar, ska man göra en liten 
ändring kostar det, det är lite trist”.  

Kostnaderna över huvudtaget är ett problem vid uppstart av företag, eftersom likviditeten 
oftast inte är så god bland nystartade företag. Enligt organisationen Företagarna så 
tvingas många satsa privat kapital och lämna säkerheter vid låntagande för att få igång 
verksamheten, då det är mycket utgifter och lite intäkter i början. 
Emelie säger ”När man studerar är det svårt att lägga undan pengar till sådant. Så det 
är något att tänka på när man startar, att det blir mycket utgifter”. 
I början kan det även vara nödvändigt att ha ett annat jobb vid sidan av för att få det att gå 
runt, både Emelie och Björn är exempel på det. 
Björn säger ”Idag jobbar jag extra på natten för att få det att gå runt. Resten av dagen så 
jobbar jag, när jag inte sover… Man kan se företaget som mitt fritidsintresse eftersom 
jag tycker det är skitkul”.  

Christian nämner bland annat att uppbyggnaden av kontaktnät tar mycket tid och är 
problematiskt. Detta är en åsikt som delas med Emelie. 
Emelie menar ”Det är mycket att bygga kontaktnät och skaffa skydd och så i början”.   

5.4 Varför starta eget 
Samtliga respondenter är eniga om frihet, att kunna lägga upp sitt arbete på egen hand, är 
en av de viktigaste anledningarna till att starta eget, men sedan går åsikterna isär. 
Emelie svarar på frågan vad som fick henne att starta eget ”Utmaningen tror jag och att 
kunna utvecklas själv, du kan ju styra väldigt mycket själv vad du vill lära dig”. 
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Björn menar förutom friheten att ”Det är pengarna om man ska vara ärlig, det är det 
som har drivit mig från början … möjligheten att tjäna mer än på ett vanligt jobb”. 
En av Carins främsta anledningar var istället ”Det fanns typ inga jobb att söka här i 
regionen i början på 1990-talet”. En annan anledning var påtryckningar som de fick från 
sin handledare på C- och D-uppsatsen.  

Enligt teorin som vi tidigare presenterat är anledningarna till att vilja driva ett eget 
företag bland annat, att kunna utnyttja ekonomiska möjligheter och för att nå auktoritet, 
frihet och självförverkligande. Detta stämmer bra överens med svaren vi fått i 
intervjuerna, förutom Carins som startade delvis på grund av arbetsbrist.  

När vi tittat på ifall tidigare entreprenörskap i släkten har haft någon inverkan på viljan 
att starta eget och om de i så fall fått någon hjälp, menar de flesta att de inte blivit 
påverkade trots att alla har haft någon form av entreprenör i släkten.  

Ingen av respondenterna kände att det var ett särskilt svårt beslut att starta eget.  
Christian säger ”Det var inget svårt beslut, det var i första hand på grund av nyfikenhet”. 
Både Björn och Emelie menar att beslutet ”växte fram” och ”kom lite krypande” trots att 
andra alternativ fanns. De menar vidare att det är bra att ha sin utbildning att falla tillbaka 
på ifall det inte skulle fungera.   

På frågan om någon av respondenterna ångrat beslutet att starta eget företag, så har 
svaren varit lite olika. 
Björn säger ”Ja, under vissa perioder när det är väldigt mycket att göra och man blir 
sådär jättetrött så har väl tanken dykt upp om jag ska vara ärlig. Sedan kommer dagen 
efter som räddar alla dessa dåliga dagar”. 
Christian svarar på samma fråga att ”Lite när man tänker på de pengar man satsat som 
man troligtvis inte får igen, men man får se det som en investering i erfarenhet”. 
Varken Emelie eller Carin ångrar sina beslut, men Carin säger ”… men i perioder har 
man funderat på ifall det är värt tiden man lägger ner”.  

5.5 Drivhusets påverkan 
Vi har i våra intervjuer undersökt hur Drivhuset har påverkat och hjälpt företagen i fråga. 
På frågan om hur respondenterna fått kontakt med Drivhuset har de svårt att precisera just 
när och hur de kom i kontakt med dem. Gemensamt för de personer vi intervjuat är att de 
alla redan hade kommit en bit på väg med sin idé innan de tog kontakt med Drivhuset, 
några hade till och med startat upp verksamheten.  
Christian säger ”… när vi tog kontakt med dem var vi redan registrerade och i full gång”.  

När vi frågar varför de tog kontakt med Drivhuset, svarar Emelie ”Det vart väl lite 
automatiskt när vi sökte upp information om hur vi skulle gå vidare med vår produkt… vi 
gick dit och tog en diskussion med dem och sedan rullade det på”. 
Anledningarna till varför respondenterna tog kontakt med Drivhuset skiljer sig lite åt. 
Största anledningen verkar vara att få hjälp med praktiska problem och diskutera samt 
komma vidare med sin idé. 
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De intervjuade nämner flera olika saker som Drivhuset hjälp till med som värdefulla. Det 
är framförallt de mer praktiska sakerna som värdesätts som till exempel hjälp med 
ansökningar, förmedling av kontakter och annan rådgivning. Både Björn och Christian 
framhåller vikten av att få diskutera sin idé med någon utomstående och få feedback. 
Björn säger ”Vi hade tidigare bara pratat med varandra om idén och ville ha lite 
feedback ifrån andra och Drivhuset är ju väldigt enkelt att kontakta och boka möte med”.  

På frågan om respondenterna deltagit i några kurser eller andra aktiviteter framgår att 
Emelie och de andra i Wellcase gick och lyssnade på kurser när det var något som lät 
intressant och låg rätt i tiden. Även Björn och hans kollegor deltog i ett antal kurser, han 
tillägger dock att det fanns minst lika många ointressanta som intressanta kurser. En av 
dem är Företagets ABC som Emelie ansåg att det antagligen var den bästa kursen som 
gavs medan Björn inte ansåg sig ha någon nytta av den. Anledningen till det är enligt 
Björn antagligen att Drivhuset måste hålla med kurser som passar personer i olika stadier 
av sitt företagande. 
Carin å sin sida deltog inte i några förläsningar utan säger ”Vi var på sådana här träffar 
där vi fick träffa andra som startade samtidigt… det var kanske främst socialt, träffa 
andra som hade idéer…”. 
Majoriteten av respondenterna har alltså deltagit i någon av Drivhusets aktiviteter eller 
kurser.  

När det gäller förmedling av kontakter så har två av de intervjuade företagen fått kontakt 
med sina revisionsbyråer genom Drivhuset. 
Björn säger angående kontaktförmedlingen att ”Drivhuset har hjälp oss med kontakter 
och visat oss möjligheter, sedan får man själv gå och kolla alla dessa möjligheter”. 
Emelie anser att det är bra att det finns ett samarbete mellan de olika 
entreprenörskapsorganisationerna, annars hade de kanske inte fått kontakt med Inova där 
de sitter idag.  

I vissa avseenden har Drivhuset påverkat respondenternas affärsidé. Detta främst i de 
företag som fick kontakt med Drivhuset i ett tidigare stadium. 
Till exempel säger Björn att ”De har inte direkt ändrat affärsidén, men det har helt klart 
påverkat den. De har mer påpekat vad som är viktigt”. 
Emelie menar att Drivhuset bidragit med mycket tips och detaljer som har utvecklat deras 
affärsidé. Genom Drivhuset kom de även i kontakt med Venture Cup där de tävlande, och 
vann, med sin affärsidé. ”Det gjorde att vi fick tänka igenom alla stegen. Det fanns 
färdiga mallar för vad som skulle ingå i en affärsidé så då fick man börja tänka i de 
banorna”.  

På frågan om vad som upplevdes speciellt viktigt av hjälpen ifrån Drivhuset, så visar det 
sig att respondenterna sätter högst i att ha någon att diskutera och bolla idéer med. Det 
gäller både ifall det är med Drivhusets personal eller med andra företagare på anordnade 
träffar. 
Björn sammanfattar detta bra ”Genom att prata med andra får man nya infallsvinklar 
och man kommer på saker man inte tidigare tänkt på…” 
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Christian svarar på samma fråga att ”Det var helt klart synpunkterna”. 
Carin är av samma uppfattning och menar ”Det var nog det sociala, vilket vi inte kunde 
ha fått hjälp med någon annanstans”.  

5.6 Karlstads Universitets påverkan 
Vi har frågat ifall respondenterna fått någon hjälp eller stöd ifrån Karlstads Universitet. 
Emelie menar ”Inte direkt kan jag inte säga, det var mer så att vi sökte väl upp lärare vi 
haft i olika ämnen och frågade om hjälp och ifall de kände andra som kunde hjälpa till”. 
Christian är också kritisk till universitetet och säger ”Karlstads Universitet är i stort sätt 
omöjligt att samarbeta med…” 
Björn säger ”Nej, vi har inte fått någon hjälp av universitetet, så att säga noll nytta…Alla 
utbildas till att bli löntagare, det är så systemet fungerar”.  

Samtliga respondenter upplever alltså att de inte fått någon hjälp eller inspiration till att 
starta eget från universitetet, även om Carin är inne på att det kanske inte är deras uppgift 
utan att det istället är tillräckligt att de stödjer Drivhuset, Inova och andra projekt. 
Detta är en åsikt som delas med Emelie som säger ”Nej, jag tror att det är bra om man 
skiljer lite så att det inte blir för mycket fokus på att starta eget på universitetet, alla kan 
ju inte bli egenföretagare direkt”. 
Björn är av en lite annan uppfattning och skulle gärna se att kanske en kurs i starta eget 
bakades in i utbildningen, till exempel i form av ett case. ”Det kanske skulle locka några 
att starta eget i alla fall”.  

5.7 Vad Drivhuset kan göra bättre 
När vi frågade respondenterna ifall de saknade någon hjälp ifrån drivhusets sida så 
svarade de: 
Björn säger ”Det som jag har saknat lite är aktiv coachning…” och menar därmed att det 
skulle vara bra om Drivhuset följde upp och tog kontakt med sina företag mer aktivt. 
Björn efterlyser även någon form av mentorskap ”… Däremot kan de som kommit lite 
längre ha behov av att prata med något som startat företag tidigare, någon form av 
mentor”. Han skulle kunna tänka sig detta mentorskap i form av att Drivhuset hjälper till 
att sätta ihop en styrelse till det nystartade företaget med branschspecifika kunskaper. 
Emelie menar att de kunde ha informerat om mer praktiska saker som man annars lär sig 
för sent, till exempel kunde de inte få starta eget bidrag från arbetsförmedlingen när de 
startade via Drivhuset. Hon nämner också ”Det var också det här med resor och sånt, att 
man kunde spara kvitton och få avdrag i efterhand, det hade varit bra om de tipsat om 
det med en gång”. 
Björn önskar även stöttning vid viktiga möten då man kan bli osäker ”Därför vore det 
bra att man kunde få med sig någon ifrån drivhuset vid sådana tillfällen och stöda 
företaget och idén, det skulle kännas enklare då”.  

Ett lite mer konkret förslag kommer ifrån Björn och handlar om en sorts ”karta” för varje 
företag som på ett enkelt sätt visar företagets kontaktnät och som sedan kan utvecklas för 
att specifikt passa just det företaget. I mitten placeras företaget och runt omkring, som på 
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en mindmap, finns olika organisationer och andra kontakter som kan hjälpa till vid behov. 
En viktig förutsättning är enligt Björn att det finns en specifik kontaktperson på varje 
organisation som är införstådd och förberedd på att Drivhusföretag kan komma att 
kontakta dem, ”Vet man inte vem man skall kontakta, så blir man lite osäker”. Han tror 
även att han skulle ha stor nytta av en sådan ”karta” än idag.  

En annan åsikt som dykt upp under intervjuerna är att uppdateringen av hemsidan är 
eftersatt och skulle kunna förbättras. Exempel på förbättringar är att det borde finnas mer 
information om företag startade genom Drivhuset och hur det går för dem, det skulle 
både Drivhuset och företagen i fråga tjäna på, konstaterar Björn. Även marknadsföring i 
annan form, till exempel i folders och broschyrer som Drivhuset lämnar ut, anser våra 
respondenter vara önskvärt.   

Carin menar att hon inte saknade någon hjälp från Drivhusets sida ”… man fick känslan 
av att hade vi något problem så kunde de hjälpa oss. De var lätta att få kontakt med och 
hade ett bra bemötande” 
Även Christian är nöjd med den hjälp han fått från Drivhuset och kan inte komma på 
någonting som saknades eller kunnat göras bättre.                             
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6. Diskussion 

 
I detta kapitel skall vi försöka ge svar på de inledande frågeställningarna i 
problemformuleringen samt återkoppla till uppsatsens syfte. Vidare ska vi även ge egna 
kommentarer på undersökningens resultat. 

  

Vilka kunskaper och egenskaper är viktiga inför en uppstart av företag samt vilka 
svårigheter finns? 
Det är uppenbart att det finns många egenskaper som gör det enklare om man vill lyckas 
som egenföretagare. Den allra vikigaste enligt vår undersökning verkar vara att kunna 
marknadsföra och sälja sin produkt. Detta är ju logiskt med tanke på att det är 
försäljningen som ger intäkter, säljer man ingenting spelar det ingen roll hur bra 
produkten än är. Andra egenskaper som framkommit som viktiga är disciplin, förmåga 
och vilja att lära sig nya saker och att inte vara för trygghetssökande. Respondenterna 
menar att alla dessa egenskaper är bra att ha, men ingen nödvändighet. Det ser ut som att 
det inte finns några speciella egenskaper som krävs för att bli en framgångsrik 
entreprenör.  

Förkunskaper som anses vara bra att ha är ekonomikunskaper som till exempel bokföring 
och marknadsföring, datakunskaper med flera. Undersökningen visar på att det 
underlättar att ha mycket förkunskaper när man startar ett företag, men även att de flesta 
kunskaper kan förvärvas efterhand. Ett annat sätt är att ta hjälp av andra inom de områden 
som inte behärskas. Även vi tror att ekonomikunskaper är viktiga, även ifall till exempel 
bokföringen kan läggas ut så kan det vara bra att ha förståelse för hur den fungerar. Att ta 
hjälp av utomstående resulterar även i ökade kostnader.  

Det har framkommit att starta företag tillsammans med en eller flera andra underlättar 
och ger möjlighet att fördela arbetet emellan sig. Detta tycker vi känns logiskt med tanke 
på att ju fler man är i företaget desto fler förkunskaper och egenskaper besitter företaget. 
Några andra viktiga aspekter enligt oss är möjligheten att ha någon att bolla idéer med 
samt att det kan skapa en viss trygghet.  

Den största svårigheten vid uppstart av företag är enligt vår undersökning det 
administrativa arbetet, vilket upplevs både tidskrävande och invecklat. Det handlar om 
kontakt och ansökningar hos myndigheter i form av blanketter och annat pappersarbete. 
Alla ansökningar innebär även utgifter, vilket kan vara kännbart för nystartade företag. 
En annan svårighet är att bygga kontaktnät då också detta tar mycket tid. De största 
hindren verkar alltså skapas av myndigheterna genom byråkrati och höga avgifter, vilket 
vi anser vara konstigt då myndigheter istället borde främja nyföretagandet. Det skall dock 
tilläggas att flera positiva kommentarer fällts om vissa myndigheter.      
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Varför starta eget företag istället för att söka anställning? 
Frihet att kunna lägga upp sitt arbete på egen hand måste anses vara huvudanledningen 
till att välja att starta eget före anställning. Andra anledningar kan vara utmaningen, att 
kunna utvecklas, undgå arbetslöshet och möjligheten att tjäna mer pengar än ifrån en 
vanlig anställning.  

Ingen av respondenterna anser att det var ett särskilt svårt beslut att ta steget och starta 
eget företag utan det föll sig naturligt. Det verkar som om det inte finns någon större 
tvekan eller respekt för att starta företag, vilket kan jämföras med egenskapen att inte 
vara för trygghetssökande som vi talade om i förra kapitlet. Många ser det nog som en 
grej de kan prova på ett tag. Fungerar det inte så får de lägga ner men då har de ändå 
skapat sig en nyttig erfarenhet för framtiden.  

Flera av intervjuerna visar att de som startat företag, under vissa perioder ångrat sitt 
beslut, framförallt när det är mycket att göra. Om företaget dessutom inte lyckas 
ekonomiskt så kan det kännas tungt då man satsat privat kapital i företaget. 
Genomgående känns det dock som att företagarna är nöjda med sitt val och inte ångrar att 
de valt vägen som egenföretagare.  

Vilken nytta har Drivhuset respektive Karlstads universitet bidragit med och vad 
har varit viktigast i deras verksamhet?  
Alla våra respondenter hade kommit en bit på väg med sin idé innan de kom i kontakt 
med Drivhuset. Största anledningen till att de tog kontakt var för att få hjälp med 
praktiska problem, men även för att diskutera och komma vidare med sin idé. De 
praktiska sakerna som de sökt och även fått hjälp med är bland annat olika ansökningar, 
förmedling av kontakter och annan rådgivning. Vi se det positivt att Drivhuset kan hjälpa 
till i dessa frågor, då de stämmer överens med de största svårigheter som upplevts vid 
nyföretagande. Möjligheten att kunna diskutera sin idé med någon utomstående och få 
feedback upplevs också som särskilt viktig, därför anser vi att det är en viktig del i 
Drivhusets verksamhet.  

När det gäller deltagandet i kurser och aktiviteter har majoriteten av våra respondenter 
varit närvarande vid flertalet tillfällen. I största allmänhet upplevdes kurserna som 
intressanta och lärorika, även då vissa kurser inte passar alla, vilket vi i och för sig tycker 
är förståeligt med tanke på att olika företag befinner sig i olika stadier och har olika 
mycket förkunskaper. Det verkar också som att de mer informativa föreläsningarna, som 
till exempel Företagets ABC, är de mest omtyckta snarare än de mer inspirationsinriktade 
som ingen av intervjupersonerna har nämnt. Aktiviteter som värderas högt är framförallt 
de tillfällen där det bereds möjlighet att diskutera sina idéer och utbyta erfarenheter med 
andra företagare.  

När vi tittar på Drivhusets uttalade arbetssätt KICK (Kunskap, Inspiration, Coaching, 
Kontakter) finner vi att det helt klart är främst kunskap och coaching som visat sig vara 
mest uppskattat. Just coaching är det som upplevts som allra viktigast, då respondenterna 
värdesätter de sociala kontakterna samt att kunna diskutera idéer. Förmedling av 
kontakter är ett annat centralt område i Drivhusets verksamhet men värderas inte lika 
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högt av företagarna. Nämnvärt är dock att samarbetet med andra 
entreprenörskapsorganisationer fungerat väl. Området inspiration är däremot ingenting 
som respondenterna nämnt i någon större omfattning. Anledningen till detta kan vara att 
inspiration inte är lika konkret och inte visar sig på samma sätt. Det kan till exempel vara 
så att de besökt en mässa eller föreläsning utan att direkt reflektera över att de blivit 
påverkade. Slutsatsen vi drar av detta är att alla delar av KICK är bra, men vissa är mer 
betydande än andra.  

När vi ser till Karlstads Universitetets roll kan det konstateras att ingen av respondenterna 
har fått någon direkt hjälp av dem vid uppstarten av företaget, vilket kanske i och för sig 
inte är deras uppgift. Antagligen är det bättre att universitetet fortsätter att stödja lokala 
entreprenörskapsorganisationer, som till exempel Drivhuset. Däremot så skulle det nog 
inte skada om egenföretagande beaktades lite mer vid utformningen av utbildningarna för 
att bland annat skapa mer inspiration och kunskap om att start eget. I dagsläget pratas det 
väldigt lite om att starta eget och studenterna utbildas i första hand till att bli löntagare.  

Hade Drivhuset kunnat agera på annat sätt eller saknades något i deras verksamhet? 
Vid intervjuerna framkom flera förslag på förbättringar angående Drivhusets arbete, till 
exempel mer aktiv coahing, mentorskap, mer praktisk rådgivning och bättre utnyttjande 
av hemsidan. Vi har valt att beskriva de mer intressanta förslagen mer ingående. Ett av 
dessa förslag är bättre marknadsföring av drivhusföretagen, vilket skulle kunna ske dels 
genom hemsidan och dels genom folders, broschyrer och annat material som Drivhuset 
delar ut. Detta skulle nog gynna både Drivhuset och företagen i fråga, då det visar att det 
finns många aktiva företag som startats samt att företagen får lite gratisreklam.  

Vi tror också på idén om att ta fram någon sorts ”karta” över företagets kontaktnät. Detta 
skulle kunna göras som en plansch som visar företaget i mitten och olika kontakter runt 
omkring. Hela idén bygger på enkelhet, att det finns en särskild person på varje 
organisation att kontakta, och att det även finns utrymme att fylla i specifika kontakter för 
just det företaget.  

Mentorskap är någonting som eftersökts då dessa skulle kunna bidra med sin erfarenhet 
och stötta de nystartade företagen. Det skulle kunna vara både personer som tidigare 
startat företag genom Drivhuset eller andra personer inom näringslivet. Detta tycker vi 
verkar bra eftersom den sociala delen har nämnts som särskilt viktig och mentorer kan, 
till skillnad från Drivhuset, bidra med specifika branschkunskaper. Någonting inom 
samma område som drivhuspersonalen däremot kan hjälpa till med är att vara närvarande 
och stötta nyföretagare på viktiga möten, då detta varit ett önskemål.  

Egna kommentarer   
Som vi tidigare nämnt i metodavsnittet kan man inte helt dra generaliserbara slutsatser 
utifrån så få objekt som vi intervjuat. Detta var dock aldrig vår mening utan vi ville få 
respondenternas unika svar och personliga upplevelser för att sedan kunna sammanställa 
dem och besvara problemformuleringen. Det fanns ju även en annan uppsatsgrupp vid 
universitetet som berörde samma ämne, men då i form av en kvantitativ undersökning där 
mer generaliserbara slutsatser kan dras. 
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Ett annat problem som uppkommit är att de företagen som startades för ett antal år sedan 
har relativt svårt att helt minnas hur det egentligen var. Detta har lett till att vi fått en del 
otydliga svar på frågor, som vilken nytta Drivhuset bidragit med och så vidare. En del av 
teoriavsnittet handlar om de vanligaste bolagsformerna då vi trodde att detta skulle kunna 
bli en intressant fråga, men det visade sig att valet av bolagsform ofta inte ansågs särskilt 
problematisk. Det är därför vi inte följt upp denna fråga något närmre i senare delen av 
uppsatsen.  

Förslag till hur man kan arbeta vidare utifrån denna studie skulle kunna vara att Drivhuset 
inför en kontinuerlig uppföljning av sina företag. Detta skulle till exempel kunna göras 
genom att en enkät skickas ut cirka ett år efter att företaget startats och sedan ytterligare 
en efter fem respektive tio år. Även djupgående undersökningar, likt denna studie, kan 
göras med jämna mellanrum med tanke på att Drivhusets arbete ständigt förändras och 
projektledare byts ut.                               
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Bilaga 1, Intervjuguide  

Anonymitet 
- Önskar du/ni vara anonym(a)?  

Företaget 
- Beskriv kortfattat företagets affärsidé/verksamhet. 
- Hur har företaget utvecklats sen det startades? Anställda? Omsättning? 
- Vilken företagsform startades företaget i, enkelt val? Ändring av bolagsform, 

andra omorganisationer? 
- Hur ser framtiden ut?  

Företaget (Om avvecklat) 
- Beskriv den affärsidé/verksamhet du hade? 
- Varför avvecklade du verksamheten? 
- Vad gör du idag? 
- Har du haft någon nytta av din tid som företagare? Kontakter? Kunskaper? 

Anställning?  

Vilka kunskaper är viktiga inför en uppstart av företag och vilka hinder finns? 
- Vad var det som fick dig att starta företaget? Var det ett svårt beslut? Andra 

alternativ? 
- Behövs några förkunskaper för att starta ett företag? Vilka? 
- Finns det någon entreprenörstradition i släkten/omgivningen? 
- Vilka svårigheter minns du? 
- Har du någon gång ångrat dig?  

Vilken nytta har Drivhuset respektive Karlstads universitet bidragit med och vad 
har varit viktigast? 

- Hur och när fick du kontakt med Drivhuset? Under vilket stadium? Varför? 
- Vilken hjälp fick du då? Deltog du i några aktiviteter? 
- Vad har varit viktigast för dig i Drivhusets verksamhet (KICK)? Starta eget paket? 
- Vad har Drivhuset tillfört din affärsidé? 
- Fick du hjälp av Karlstads universitet? Andra institutioner? 
- Fick du någon hjälp av andra organisationer? Förmedlades dessa av Drivhuset?  

Hade Drivhuset kunnat agera på annat sätt eller saknades något i deras verksamhet? 
- Saknade du någon hjälp? Drivhuset? Karlstads universitet?  
- Vad kunde ha gjorts bättre? Bemötande? 
- Hade Drivhuset svar på alla dina frågor, eller kunde de vidarebefordra?  

Kompletteringsfrågor  
Ringa senare om nödvändigt?  
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Bilaga 2, Intervjuer  

Intervju med Wellcase (Emelie Löfman)  

Ej anonym  

(Intervjuare) – Kan Du beskriva företagets affärsidé? 
(Emelie) – Det började med att vi tog fram ett fodral för CD- och DVD-skivor, när vi 
pluggade på universitetet. Så fick vi så väldigt bra feedback på det så de tyckte att vi 
borde gå vidare, så det kom lite krypande att vi började kolla på hur man gör när man går 
vidare med en idé. Sedan deltog vi i Venture-Cup och vann en massa stipendier och sånt 
och vi började skydda produkten och startade upp ett företag så vi kunde börja fakturera. 
Sedan flöt det på och det blev ett företag. Nu skall vi också börja inrikta oss på 
konsultjobb, vi är produktutvecklare alla tre så det är det vi vill hålla på med egentligen, 
så har vi produkten som en bi-del i företaget. Så det är väl där vi är nu.  

(I) - Så alla tre studerade Innovation och Design 
(E) - Ja, precis  

(I) – Var det ifrån Universitetets sida Ni blev inspirerade eller? 
(E) – Nej, det var Billerud som ligger ute i Grums. Uppdraget som vi hade på 
Universitetet var att ta fram nya produkter av deras material, kallat mikrowell. Så det var 
de som sa att det här var något speciellt. Hela klassen fick samma uppgift, så det kom 
fram väldigt många olika förslag men de fastnade speciellt för den här. Sedan när vi 
började åka runt och visa upp produkten så tyckte alla att den var bra och vi fick bra 
feedback. Alla tyckte att den borde komma ut på marknaden.  

(I) – Det är alltså någon slags papp? 
(E) – Ja, det är som jättetunn wellpapp, så det har lite speciella egenskaper. Det är väldigt 
lätt och hållbart, man kan till exempel slänga in det i en stenvägg och fortsätta använda 
det. Man kan även trycka på det.  

(I) – Hur är verksamheten idag? 
(E) – Idag så är det lite tungt för nu så hade jag jobb fram till i slutet av januari och de 
andra två studerade så då gick det ju bra att ha det på sidan av, men det blev ju inte så 
mycket fritid över. Nu när vi tänkte satsa mer och även göra konsultuppdrag så det är 
ganska nytt och det är det vi håller på med nu. Då måste man göra om företaget lite, man 
måste skaffa försäkringar som täcker och marknadsföra sig som konsulter, så det blir 
egentligen två företag i ett kan man säga.  

(I) – Vilken företagsform startade Ni i? 
(E) – Handelsbolag    
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(I) – Och det är det Ni har fortfarande?  
(E) – Ja, vi har tänkt att när det blir maskininvesteringar så går vi över till aktiebolag så 
att det inte skall drabba någon personligen. Men till en början så kände vi att vi inte ville 
gå in med så mycket pengar.  

(I) – Ni har inte gjort så stora investeringar då? 
(E) – Nej precis och vi har ju heller inte så stora risker eftersom vi ännu bara håller på 
och marknadsför och gör tester och sånt där på produkten. Då tyckte vi att det passade 
bra.  

(I) – Har företaget utvecklats något sedan det startades, anställda och så? 
(E) – Nej det är samma. Det är mycket att bygga kontaktnät och skaffa skydd och så i 
början.  

(I) – Ni har alltså inte varit verksamma så länge då? 
(E) – Nja, ganska länge men det är ju sådär att jag läste 150 % och de andra två läste  
100 %, så det blev ju mest kvällar och helger.  

(I) – När startade Ni företaget? 
(E) – Vi startade det för ett, två år sedan ungefär.  

(I) – Framtiden, hur ser Ni på den? 
(E) – Det ser bra ut om man ser på jobb och sådär och det känns som att vi har rätt 
utbildning. Sedan är det bra att vi synts i press vad gäller produkten, så det känns bra. Det 
känns som att det är detta vi vill hålla på med, kunna göra olika projekt.  

(I) – Tänker Ni driva vidare företaget? 
(E) – Ja, vi tänkte jobba som konsulter om det funkar.  

(I) – Vad var det som fick Dig att starta företag? 
(E) – Utmaningen tror jag och kunna utvecklas själv, du kan ju styra väldigt mycket själv 
vad du vill lära dig.  

(I) – Var det ett svårt beslut? 
(E) – Nej, det kom lite krypande som jag sa, vi bestämde oss inte direkt att nu kör vi på 
det här utan det var lite att se hur långt man kan driva det och sådär.  

(I) – Så det fanns andra alternativ också? 
(E) – Ja, vi läste ju fortfarande så egentligen hade vi inte tiden, vi hade två år kvar på 
utbildningen. Så det var lite dum tajming egentligen, men det var också en trygghet, så i 
fall det skiter sig så hade man ju det bakom sig. Sedan fick jag jobb på mitt 
examensarbete, så då vart det lite tajt när man hade både företag och ett heltidsjobb. Det 
blir ju inte samma sak som att plugga för då kan man ju ändå styra lite grann. Har du ett 
fast jobb så måste du jobba dina timmar på dagarna, men det går och det är bra att vi är 
tre stycken för då kan man dela upp arbetet ganska bra mellan oss.  
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(I) – Tror Du att det behövs några förkunskaper för att starta ett företag? 
(E) – Ja, eller det beror på, man kan lära sig eftersom men det är mycket i början som 
man kände att man borde ha vetat. Det är detta som är bra med Drivhuset att de har 
kurser och sånt.  

(I) – Tror Du att det behövs några speciella egenskaper för att starta eget? 
(E) – Ja, disciplin behöver man och någorlunda lätt att lära sig nya saker för det är 
mycket nya saker i början. Ekonomi biten är till exempel en stor del och sedan bör man 
nog vara lite försäljaraktig för att det skall fungera i längden, kunna marknadsföring och 
sånt.  

(I) – Har Du någon entreprenörstradition i släkten eller omgivningen? 
(E) – Min låtsaspappa är egenföretagare och har varit det väldigt länge så han har lite 
erfarenhet. Han har också anställning och jobbar.   

(I) – Tror Du att han har påverkat eller hjälpt Dig angående ditt företagande? 
(E) – Nja, det har väl påverkat på så vis att man fått insikt i att man kan driva eget inom 
lite allt möjligt och att det inte är en så "big deal". Men jag kan inte säga att det påverkat 
mig så speciellt mycket annars. Han hade ett företag som sysslade med skogsvård, det 
hade inte alls samma uppbyggnad eller låg inom samma bransch som det vi sysslar med.  

(I) – Minns Du några svårigheter eller hinder vid uppstarten av företaget? 
(E) – Ja, det var väl mycket ekonomi biten och alla papper hit och dit att fylla i. Vi fick ju 
mycket stipendier vilket räddade oss eftersom produkten behövde skyddas, så det var 
mycket utgifter i början. Det är det väl fortfarande också, så som varumärkesskydd, 
registreringsavgifter och allt vad det är. När man studerar är det svårt att lägga undan 
pengar till sådant. Så det är något att tänka på när man startar, att det blir mycket utgifter.  

(I) – Har Du någon gång ångrat Dig? 
(E) – Nej, jag tror inte man kan ångra sig, man lär sig hela tiden nya saker, så man kan 
inte förlora egentligen. Det är klart, förlorar man allt man äger och har är det inte så kul 
kanske. Men det är värt att testa faktiskt.  

(I) – Hur fick Ni kontakt med Drivhuset, kände Ni till det? 
(E) – Nej inte direkt, det var väl kanske mer att någon sa att vi borde prata med dem. Det 
vart väl lite automatiskt när vi sökte upp information om hur vi skulle gå vidare med vår 
produkt. Då vart det lite naturligt att vi sökte upp dem, vi gick dit och tog en diskussion 
med dem och sedan rullade det på. Det borde ha varit någon på universitetet som tipsat 
oss.  

(I) – I vilket stadium var företaget då, hade Ni kommit någon vart? 
(E) – Vi var väldigt nya, vi hade bara produkten klar.     
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(I) – Varför sökte Ni upp Drivhuset, kände Ni att Ni behövde hjälp med något 
speciellt? 
(E) – Vi gjorde ett extraarbete på en kurs, som bestod av konkret titta på hur man går 
vidare med en produkt. Då blev det mycket att vi diskuterade med Drivhuset hur gör man 
egentligen och vad skall man tänka på.  

(I) – Vilken hjälp fick Ni av drivhuset? 
(E) – Det var allt möjligt, rådgivning i allmänhet, tips om vilka stipendier man kunde 
söka. Sedan fanns det kurser i Företagets ABC, så de gick vi på.  

(I) – Deltog Ni i några kurser? 
(E) – Vi följde väl inte någon konkret stegmetod, utan gick och lyssnade när det var 
något intressant som passade oss och låg rätt i tiden. Det var främst Företagets ABC som 
vi gick på, det kunde vara olika teman på föreläsningarna, till exempel en kväll som 
handla bara om patent eller liknande. Vi gick på flera stycken sådana.  

(I) – Känner Du till Drivhusets arbetssätt, KICK? 
(E) – Nej, jag vet inte om det fanns på våran tid.  

(I) – Det finns ju även ett starta-eget-paket, var det någonting Ni erbjöds? 
(E) – Nej, men jag har läst om det, det är nog ganska nytt  

(I) – Tillförde Drivhuset något till Er affärsidé? 
(E) – Ja, det var mycket tips och smådetaljer som ”har ni tänkt på det här, och det här”, 
det är svårt att veta om man missat något när man inte vet vad man egentligen skall göra. 
Så man behöver ha någon som sitter på kunskap och kan hjälpa en. Mårten Stolt som 
jobbade då hjälpte till även mycket privat, vi hade diskussioner och sådär. Det fanns även 
en Sofia Olsson som satt där och jobbade med Venture Cup. En utav de första gångerna 
vi kom upp dit så var det sista inlämningsdagen för bidrag till Venture Cup och då sa de 
att vi borde delta. Då var det bara fem timmar kvar till inlämning och vi skrev ihop ett 
bidrag och lyckades vinna på lokal nivå. Det gjorde att vi fick tänka igenom alla stegen. 
Det fanns färdiga mallar för vad som skulle ingå i en affärsidé så då fick man börja tänka 
i de banorna. I första steget beskriver man affärsidén, sedan marknadsplan och sist är det 
väl hela affärsplanen. Detta är ju väldigt nyttigt för man får tänka igenom alla steg som 
behövs.  

(I) – Fick Du någon hjälp av Karlstads Universitet? 
(E) – Inte direkt kan jag inte säga, det var mer så att vi sökte väl upp lärare vi haft i olika 
ämnen och frågade om hjälp och ifall de kände andra som kunde hjälpa till. Vi fick alltså 
ingen direkt hjälp av universitetet självt så. När vi läste en kurs som hette ”marknad och 
avtal” kom vi i kontakt med dem som senare skrev vårat patent. Så att genom olika kurser 
kunde vi komma i kontakt med rätt personer, så det hade vi hjälp av. Det fanns dock inget 
uttalat stöd att ”kom och fråga oss” eller liknande utan det var mest att man fick söka upp 
kontakter själv.   
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(I) – Nu sitter Ni här på Inova, hur hamnade Ni här? 
(E) – Vi blev inbjudna av förra verksamhetschefen, som diskuterade hur vi ville gå vidare 
och erbjöd oss att få sitta här. Han hade antagligen fått höra om oss genom drivhuset då 
de har en nära kontakt och samarbete.  

(I) – Hade Ni kontakt med några andra organisationer? 
(E) – Vi har haft extremt mycket hjälp av privata företag inom allt möjligt, exempelvis 
tryckerier och så vidare. Vi har även fått hjälp från ALMI i form av bidrag och lån för att 
kunna finansiera en förstudie på en maskin.  

(I) – Var det något Ni saknade från Drivhusets sida, något de inte kunde hjälpa till 
med? 
(E) - Det är mer i efterhand vi känner att de kunde ha tipsat om vissa saker, men när vi 
var där var det inget vi kände att vi inte fick hjälp med. Det är väl lite mer med risker de 
kunde ha informerat om, vi kunde till exempel inte få starta eget bidrag eftersom vi startat 
här på universitetet och att vi därför inte kunde få det i efterhand. Det visste inte folk här 
heller att det fungerar så. Det var också det här med resor och sånt, att man kunde spara 
kvitton och få avdrag i efterhand, det hade varit bra om de tipsat om det med en gång. 
Lite praktiska saker som man annars lär sig för sent. Annars så tycker jag att de har det 
mesta.  

(I) – Hade universitetet kunnat hjälpa till på något annat sätt? 
(E) – Nej, jag tror att det är bra om man skiljer lite så att det inte blir för mycket fokus på 
att starta eget på universitetet, alla kan ju inte bli egenföretagare direkt. Så därför tror jag 
det är bra att Drivhuset tar hand om den biten så de har olika roller, så att man vet vart 
man skall vända sig för att få hjälp. Universitetet hjälper ju till med det dom kan i de 
olika institutionerna, så att det är bra om de har en dialog i mellan sig och kan slussa 
vidare. 
Det är nog bara dumt om universitetet sysslar med sånt som Drivhuset istället kan 
förmedla.  

(I) – Hade Drivhuset svar på alla frågor eller kunde de vidarebefordra Era frågor? 
(E) – Det var bra, man kände att man kom till rätt personer. Vi hade även nära kontakt 
med Billerud och fick därigenom mycket branschrelaterade kontakter. De privata 
företagen betyder väldigt mycket, i alla fall i vårat fall, man skall inte underskatta den 
hjälpen. De kan sponsra och hjälpa till med kunskap inom specifika områden. Det är 
alltså väldigt bra att ha nära kontakt med företagen.            
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Intervju med Attityd (Carin Grääs)  

Ej anonym  

(Intervjuare) – Kan Du beskriva företagets affärsidé/verksamhet? 
(C) – Hjälpa företag att ta fram underlag för att de skall kunna utveckla sig i sin kontakt 
med främst kunder men även med andra intressenter och personal.  

(I) – Hur har företaget utvecklats sedan det startades? 
(C) – Vi startade 1995 så det här blir vårat elfte år. Vi startade direkt efter studietiden 
som bestod av fristående kursen inom främst företagsekonomi på universitetet. Vi 
startade i ganska liten skala jämfört med andra som startade samtidigt som oss. Vi hade 
extrajobb vid sidan av, så det dröjde väl ett år innan vi tog ut första lönen. För första 
uppdragen köpte vi en kopiator och så vidare, så vi tog inga lån i början utan vi har vuxit 
lite långsamt. Vi var handelsbolag från början och 1999 ombildade vi till aktiebolag. I 
början satt vi i en källarlokal på Sundsta, hemma hos min morfar. Sedan 2000 flyttade vi 
till våra nuvarande lokaler i inre hamnen. Vi sitter i samma lokal som Effect Management 
som arbetar med verksamhetsutveckling, ledarskapsutbildningar och den typen av 
verksamhet. Då tänkte vi att vi kunde ha en del samarbete med dem, men nu har det väl 
inte blivit så mycket som vi tänkt oss. Vi har dock lite projekt ihop, om inte annat var det 
positivt för mig och Nina att få den sociala kontakten eftersom vi tidigare suttit ensamma. 
2001 anställde vi Pernilla som var vår första med fast anställning, vi har däremot hela 
tiden haft mycket extrapersonal. 2003 anställde vi Sofi och 2005 anställde vi Åsa, så nu 
är vi fem stycken och alla tjejer. Vi har verkligen försökt att rekrytera killar när vi nu 
senast letade efter vikarier då tre av oss är gravida.  

(I) – Om man tittar på omsättningen, hur har den utvecklats? 
(C) – Ja, den var 300 000 första året och förra året landade den på 2,8-2,9 miljoner.  

(I) – Tror Ni att företaget kommer att fortsätta att växa, med tanke på Era 
nyanställningar? 
(C) -  De vi anställde nu senast är endast som vikarier med tanke mammaledigheten, men 
går det bra så är det inget som säger att vi inte kan tänka oss att utöka verksamheten så de 
kan vara kvar.  

(I) – Hur ser Ni på framtiden i övrigt? 
(C) – Marknaden ser positivt ut, men det är ju mycket konkurrens och teknikutveckling 
inom marknadsundersökningsbranschen, så gäller att se var vi vill vara med och vilken 
kunskap vi vill hyra in.  

(I) – Vad tror Du att det behövs för förkunskaper när man startar ett företag? 
(C) – Om ni ser till oss så var det en väldigt stor fördel att ha läst någon form av ekonomi. 
I början gjorde vi all bokföring själva men det gör vi inte längre, men det är ändå bra att 
ha kunskapen. Det är en fördel, men ingenting man måste ha utan man kan ju alltid ta 
hjälp av andra.  
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(I) – Om man tittar på egenskaper som är bra att ha? 
(C) – Oj, det tycker jag alltid är så svårt att svara på. Jag ser inte mig själv som någon 
typisk entreprenör. Jag känner inte igen mig i de beskrivningar som finns, men bevisligen 
kan man ju ha företag ändå. Jag ser en fördel i att vi har varit två som startade företaget 
då vi kompletterar varandra bra. Man måste våga satsa lite, någon typ av sådan egenskap 
måste man nog ha och inte vara för trygghetssökande.  

(I) – Vad var det som fick Er att starta företaget? 
(C) – Det var Lars! Det fanns typ inga jobb söka här i regionen i början på 1990 – talet. 
Vi skrev både vår C- och D-uppsats för Lars (Haglund), som var vår handledare. D-
uppsatsen skrev vi åt TV4-Värmland och deras VD, som tidigare även jobbat på Effect 
Management, såg att det helt klart fanns en marknad för att starta ett företag inom 
marknadsundersökningar. 
Vi fick även tillfälle att presentera resultatet ifrån D-uppsatsen för TV4:s lokalkontor i 
Västsverige. De tyckte att resultaten var intressanta och hjälpte dem mycket i deras arbete. 
Vi hade tittat på lokalteve som reklammedium. Då tänkte vi att vi ger det ett halvår och 
ser hur det går, det behövs en dator och en telefon i princip för att köra igång. Är det kul 
så fortsätter vi, är det inte kul så har vi inte gjort så stora investeringar utan då kan vi väl 
lägga ner då. 
En stor fördel tycker jag är att man kan arbeta så fritt, om man har en idealbild av hur ett 
företag skall se ut kan man sedan se till att det blir så.  

(I) – Var det ett svårt beslut? 
(C) – Nej det var det inte, men jag kan tänka mig att det hade varit det ifall det krävts 
större investeringar. Nu var det ju så pass lätt att prova, men vi upptäckte att ett halvår är 
ju ingenting utan man behöver nog ge dit lite längre tid.    

(I) – Var det ett självklart val, eller sökte Ni jobb också? 
(C) – Nej jag tror inte ens vi försökte utan det var på grund det allmänna klimatet och det 
var svårt att få jobb. Sedan tyckte även Lars Haglund att det var en bra idé och att det var 
något man kunde tjäna pengar på. Vi bestämde oss nästan direkt på våren att starta eget 
och senare under hösten gick vi en starta-eget kurs via arbetsförmedlingen och startade 
sedan företaget.  

(I) – Har Ni någon entreprenörskapstradition i släkten eller omgivningen? 
(C) – Ja det har jag väl, min morfar hade diversehandel med ICA-affär, post och 
bensinmack. 
Sedan är min kusin egenföretagare inom bilsportsbranschen. Ninas familj har bilhandel i 
Kristinehamn  

(I) – Tror Du att de har påverkat dig något? 
(C) – Jag vet inte, men jag har tänkt på det och tror inte det.  

(I) – Fick Ni någon hjälp av dem? 
(C) – Nej, det enda var väl egentligen att morfar lät oss hyra i källaren.  
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(I) – Vilka svårigheter minns Du mest i samband med uppstarten av företaget? 
(C) – Det är nog nästan prissättningen, det har vi fortfarande svårt för. Sedan är det ju 
mycket praktiskt, mycket blanketter och administrativt arbete. Varken jag eller Nina har 
svårt för den typen av arbete, det finns ju folk som bara ryggar tillbaka så fort de ser ett 
fönsterkuvert från någon myndighet.  

(I) – Har Ni någon gång ångrat att du startade eget företag? 
(C) – Inte ångrat direkt, men i perioder har man funderat på ifall det är värt tiden man 
lägger ner.    

(I) – Hur fick Ni kontakt med Drivhuset? 
(C) – Det kommer jag inte riktigt ihåg, men det var ju inte så att vi hade en idé och gick 
till dem först utan vi hade redan bestämt oss själva och varit till arbetsförmedlingen och 
fått reda på att vi skulle gå en den här starta-eget kursen. Anledning att vi gick till 
Drivhuset var alltså inte för att diskutera vår idé och ifall vi skulle pröva starta över 
huvudtaget. Det var snarare så att vi visste att det här ville göra och sedan fick vi hjälp 
utifrån den utgångspunkten.  

(I) – Fick Ni någon hjälp, deltog Ni i några aktiviteter? 
(C) – Jag kommer inte riktigt ihåg, men vi var ju på sådana här träffar där vi fick träffa 
andra som startade samtidigt. De hjälpte oss med ansökan till PRV och förmedlade 
kontakt med Öhrlings som vi fortfarande har som revisionsbyrå. Det var kanske främst 
socialt, träffa andra som hade idéer, mycket fester och sådär.  

(I) – Var det något specifikt som var den viktigaste hjälpen? 
(C) – Det var nog det sociala vilket vi nog inte kunde ha fått hjälp med någon annanstans.  

(I) – Fick Ni någon hjälp ifrån Karlstads Universitet? 
(C) – Inget praktiskt utan den hjälp vi fick var ifrån Lars som gav oss idén att starta eget  

(I) – Var det några andra organisationer Ni vände er till? 
(C) – Nej, det enda var ju Nyföretagarcentrum som höll i starta-eget kursen som bedrevs 
via arbetsförmedlingen. För att få starta-eget bidrag från arbetsförmedlingen är man 
tvungen att ha varit inskriven som arbetslös i tre månader. Bemötandet där var bra.  

(I) – Var det någon hjälp Ni saknade från Drivhusets sida? 
(C) – Nej, man fick känslan av att hade vi något problem så kunde de hjälpa oss. De var 
lätta att få kontakt med och hade ett bra bemötande.  

(I) – Saknade Ni någon hjälp ifrån universitetets sida? 
(C) – Nej, det är bra att dom stödjer drivhuset och Inova. Det var ingenting jag tänkte på 
då i alla fall.  



    

37

 
(I) – Tycker Ni att Drivhuset hade svar på era frågor, eller kunde de annars 
vidarebefordra dem? 
(C) – Det var aldrig så att ifall man kom dit med en fråga och det inte hade svar på den, 
att det tog stopp där. Det var snarare så att i fall det var något de inte kunde svara på så 
hjälpte de alltid en vidare med kontakter, det tycker jag de var väldigt bra på.                                          
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Intervju med Finanslab (Björn Laurenzatto)  

Ej anonym  

(Intervjuare) – Kan Du börja med att beskriva Er affärsidé? 
(Björn) – Vi har egentligen två tjänster, den ena riktar sig mot privatmarknaden där vi 
bevakar och organiserar olika fonder. Detta gör vi helt gratis i marknadsföringssyfte och 
för att bygga vårat varumärke. Sedan har vi en företagstjänst där vi säljer en kombinerad 
makro- och fondanalys till olika lokala dagstidningar. Det passar bra med fondsparande 
eftersom det ligger rätt i tiden och börsen går bra och så vidare.  

(I) – Hur har företaget utvecklats från början? 
(B) – Det är svårt att få motiverade medarbetare då vi fortfarande inte gör någon vinst. 
De måste vilja börja jobba frivilligt för att senare tjäna lite mer. Från början hade vi en 
marknadsplan som vi skulle hålla oss till, men det visade sig att den var svår att hålla sig 
till och det slutade med att alla gjorde lite av allting. Tanken var att alla skulle göra det de 
var bäst på, men så blev det kanske inte riktigt. En nackdel är att man kanske inte är lite 
bra på att sälja som att analysera, så jag hade gärna sett att ett proffs gick in och skötte 
snacket. Däremot har det ju gett oss en bredare kunskap.  

(I) – Hur många anställda är Ni? 
(B) – Det har varierat mycket, just nu är vi fyra aktiva och sedan har vi en som hjälper 
oss med all typ av datalösningar. Sedan har vi en till som även han hjälper oss med 
datauppgifter.  

(I) – Var det Ni som startade ifrån början? 
(B) – Nej, en har blivit utbytt. När vi bildade bolaget var vi tre, men från början var det 
bara jag. Vi försöker fortfarande få in mer medarbetare till företaget, men det är svårt att 
hitta. För tillfället behöver vi mer folk, vi skulle kunna vara 25, fast ifall vi skulle börja 
tjäna stora pengar är det ju inte bra att vara så många. Vi är idag väldigt nära att få igång 
något bra.  

(I) – Vad har Ni för omsättning? 
(B) – Idag har vi ingen omsättning alls, vi går back på allt. Vi hade kunder på den privata 
marknaden, men de var för få så var lade ner den verksamheten. Istället för att jobba ihjäl 
sig för att marknadsföra sig hos privatkunder har vi börjat jobba med att sälja oss till 
företagskunder. Idag har vi fått in en säljare och vi hoppas han kan hjälpa oss.   

(I) – Vilken företagsform startade Ni i? 
(B) – Det var ett bra trick, det vi gjorde. Vi ville ha samma fördelar som ett aktiebolag, 
men slippa att gå in med 100 000. Vi pratade med några jurister som hjälpe oss så vi 
startade en ekonomisk förening. Vi har format våra stadgar på så sätt att det knappt går 
att ta sig in. Det är många som tänker att man måste vara ett aktiebolag för att vara en 
juridisk person, men att göra som vi gjorde slapp vi gå in med kapital och har ändå 
liknande skydd och rättigheter. I framtiden kommer vi ombilda till aktiebolag för att det 
finns vissa nackdelar med ekonomisk förening, till exempel antal aktier. 
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(I) – Hur ser marknaden ut? 
(B) – Den finns där, den är superstor. Problemet vi har idag är att vi fortfarande är unga 
och vi måste visa att vi finns och att vi är duktiga. Vi har hållit på i snart tre år med att 
bygga track record. Verkligheten är svårare än man tror, det räcker inte att vara duktig på 
fondförvaltning utan man måste kunna visa det också. Kortsiktigt ser det inte så ljust ut så 
under sommaren kommer vi gå back, men på lång sikt är det ljust ut och vi hoppas kunna 
gå plus till hösten. Det gäller att få de två tre första kunderna och sedan rullar det på. Det 
kostar inte mer för oss att skicka en analys till ytterligare en tidning. Det finns över 500 
lokaltidningar i Sverige och så är det lätt att översätta till engelska ifall det skull behövas. 
Sedan kan man referera till andra kunder, då har man fixat det där med tryggheten. En 
annan aspekt är att fondsparandet i Sverige går bra och det gäller utnyttja de bra åren som 
har varit innan det kommer en nedgång.   

(I) – Vad var det som Dig att starta eget företag? 
(B) – Det är pengarna om man ska vara ärlig, det är det som drivit mig från början. En 
annan sak är att kunna göra lite som jag vill, att inte bli tvingad att göra vissa saker. Jag 
tycker om att planera mitt arbete själv, kunna jobba klockan fyra på natten om jag vill. 
Vill jag inte jobba på två dar så behöver jag inte det. Planering, friheten och möjligheten 
att tjäna mer än på ett vanligt jobb.   

(I) – Har Du något entreprenörskap i släkten? 
(B) – Ja min farfar drev ett eget företag så det har alltid funnits en viss drivkraft i familjen. 
Dock var min pappa vanlig löntagare så det måste ha hoppat en generation.   

(I) - Tror Du att det påverkats Dig? 
(B) – Jag har alltid tyckt att farfar var bra och lyckades bra. När jag var ung tänkte jag 
aldrig att jag skulle bli egenföretagare. Det är bara under de senaste åren jag fastnat för 
att driva eget. Innan jag flyttade till Karlstad och började studera på universitetet, så 
jobbade jag med webutveckling. Det var då jag upptäckte att jag ville utbilda mig och 
göra något jag ville.   

(I) – Har Du fått någon hjälp av farfar? 
(B) – Nej, men det är egentligen hans fel att jag håller på med det jag håller på med idag. 
Jag har alltid varit intresserad av siffror och läst börssidorna i tidningen. Han läste resten 
av tidningen och jag fick börssidorna när vi fortfarande bodde i Frankrike.   

(I) – Var det ett svårt beslut att starta eget? 
(B) – Nej det var inte så att idag startar jag eget, utan det växte fram. Först hade jag min 
idé och sen så försökte jag hitta folk som ville haka på. Jag gick ut med att jag letade efter 
folk, utan det blev kompisar med samma intressen som gillade idén. Till slut var vi tre 
stycken som startade upp bolaget. Den fjärde sökte vi mer aktivt efter för att få in rätt 
kompetens. Vi är i ett så pass tidigt stadium så vi måste ha en någorlunda bra relation. 
När vi börjar få en fast lön så kan börja ställa högre krav.    
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(I) – Hade Du några alternativ till att starta eget? 
(B) – Idag jobbar jag extra på natten för att få det att gå runt. Resten av dagen så jobbar 
jag, när jag inte sover. På helgerna jobbar jag även med företaget. Man kan se företaget 
som mitt fritidsintresse eftersom jag tycker det är skitkul att spara och placera pengar i 
aktier och optioner. Jag har allt tänkt att ifall allt går åt skogen så vill jag jobba som 
fondförvaltare. Det är det enda jag tänkt på. Eftersom det är så mycket upp och ner med 
att ha eget företag. Ungefär 70% starta eget och 30% söka jobb.   

(I) – Tror Du att det behövs några förkunskaper för att starta ett företag? 
(B) – Att starta företag ensam går knappast, för att det finns så mycket olika saker man 
måste kunna, till exempel bokföring, kontakt med myndigheter, marknadsföring, 
produktutformning, skapa hemsida och så vidare. Det går liksom inte om man inte typ 
pluggar i 25 år för att kunna alla bitarna och vara supereffektiv. Själv skulle jag aldrig 
starta företag ensam. I vårat företag är vi fyra stycken men det känns ändå som att man 
gör lite av alla uppgifter. Det är väl inte bara negativt eftersom om man bara gör en grej 
kan det bli enformigt, det ger en känsla av att man gör allting.   

(I) – Vilka egenskaper tror Du man behöver för att starta företag? 
(B) – Många egenskaper som jag inte har, man måste kunna snacka mycket och bra, den 
är klart underskattad, hela säljbiten. Vi har varit alldeles för sega med att starta igång 
säljprocessen och det är nog egentligen så att man måste starta den direkt som man drar 
igång allt annat. Det var väl ingen av oss som var någon säljare utan ofta saknas det nog 
en säljare i sån här typ av verksamhet. Även fast Drivhuset var på oss flera gånger och sa 
att vi skulle ta tag i säljbiten så försökte vi nog på något sätt att undvika den genom att 
hitta på andra grejer att jobba med, till exempel en snygg hemsida och på den vägen 
marknadsföra oss. Tyvärr så funkar det inte så enkelt utan det är ju bara ett medium bland 
andra. Ringa fungerar fortfarande mycket bättre och ger en direkt kontakt med kunden. 
Så att kunna sälja är nog nästan det viktigaste att vara bra på, ofta viktigare än produkten 
i sig. Det kan nog vara bra att få med sig en säljare ifrån början eller se till att få den 
hjälpen från annat håll.  

(I) – Vilka svårigheter minns Du i samband med uppstarten? 
(B) – Bolagsverket var jättekrångligt, det tog väldigt lång tid så fort man hade med dom 
att göra. Dels antagligen beroende på att vi hade den bolagsform vi hade och vi var 
tvungna att skicka in stadgarna flera gånger eftersom de inte blev godkända. Det tog nog 
nästan två månader att registrera företaget. Om man kan skall man nog försöka undvika 
att starta företag på sommaren. Skatteverket å sin sida var däremot väldigt snabba när vi 
skulle momsregistrera oss. Vanligtvis kanske det tar två till tre veckor men vi behövde få 
det ordnat på direkten. Därför gick vi dit och pratade med dem och det blev klart på bara 
tre dagar. Skickar man å andra sidan sina handlingar och inte är där och pressar på folk då 
tar det tid. En annan grej är att allting kostar, ska man göra en liten ändring kostar det, det 
är lite trist.  

(I) – Har Du någon gång ångrat Dig? 
(B) – Ja, under vissa perioder när det är väldigt mycket att göra och man blir sådär 
jättetrött så har väl tanken dykt upp om jag ska vara ärlig. Sedan kommer dagen efter som 
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räddar alla dessa dåliga dagar. Hade jag istället jobbat ett år så kanske jag hade kunnat 
lägga undan 100 000 istället för att ligga back lika mycket. Skillnaden är ju 200 000 
vilket motsvarar hela mitt studielån, börjar man fundera så, så är det inte så kul.  

(I) – Hur fick Du kontakt med Drivhuset? 
(B) – Första gången jag hade kontakt med Drivhuset var första året jag pluggade på 
universitetet och jag fick för mig att jag skulle starta en helt annan grej. Jag ville ta fram 
en datormus utan batteri som skulle drivas enbart med rörelseenergi. Projektet försvann 
dock fort då jag tröttnade på elektroingenjörsutbildningen redan efter ett halvår. Under 
den tiden gick jag och pratade med dem där och fick lite tips och råd vilka jag skulle 
kontakta. Efter det där läste jag några år till början på år 2005. Då såg jag att de hade en 
intressant träff och jag tog mig dit, pratade med dem och efter det bokade vi ett möte.  

(I) – Vilket stadium befann sig företaget i då? 
(B) – Vi började egentligen 2004 så vi hade redan varit igång ett år innan vi kontaktade 
dem.  

(I) – Varför kontaktade Ni dem? 
(B) – Det var nog för att få hjälp med lokaler och mer praktiska saker och sedan 
presentera och prata om vår idé. Vi hade tidigare bara pratat med varandra om idén och 
ville ha lite feedback ifrån andra och Drivhuset är ju väldigt enkelt att kontakta och boka 
möte med. Så syftet var att berätta om vad vi hade för produkt och få kontakter till hur vi 
skulle komma vidare. Vi visste egentligen väldigt lite om vad vi behövde göra för att 
komma vidare och vilka behov vi hade. Det är sådant vi har fått lära oss i efterhand när vi 
startat företaget, det är nog mycket ”learning by doing”.  

(I) – Var det någonting speciellt Ni upplevde viktigt? 
(B) – Genom att prata med andra får man nya infallsvinklar och man kommer på saker 
man inte tidigare tänkt på, så det fanns ett visst värde i att bara prata med andra. De vi har 
pratat med har påpekat saker och sedan har vi haft möte om, och diskuterat det. 
Drivhuset har hjälpt oss med kontakter och visat oss möjligheter, sedan får man själv gå 
och kolla alla dessa möjligheter. Ett stort problem är att det finns för många möjligheter, 
det är fortfarande många vi inte alls har kollat upp.   

(I) – Har Drivhuset tillfört något till Din affärsidé? 
(B) – De har inte direkt ändrat affärsidén, men de har helt klart påverkat den. De har mer 
påpekat vad som är viktigt. Eftersom vi då har jobbat med dessa frågor så har de ju 
påverkat vår affärsidé. Vår affärsidé var från början inte inriktad mot företag, vi skulle 
istället nå alla privatpersoner. Vi skulle nå hela svenska folket, men det är enklare för 
företag att köpa en tjänst. Vanliga privatpersoner kommer ju att fortsätta att köpa 
tidningen.   

(I) – Har Ni deltagit i några aktiviteter? 
(B) – Ja, vi har varit på några kurser. Problemet är att det finns många intressanta men 
även många ointressanta kurser. Bland de ointressanta var företagets ABC, vilket kan 
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vara bra för studenter som är i ett tidigare stadium. Vi hade mer nytta av kurser som 
t.ex. ”att bygga ut sitt varumärke”.   

(I) – Har Ni fått någon hjälp av Karlstads Universitet? 
(B) – Nej, vi har inte fått någon hjälp av universitetet, så att säga noll nytta, ingenting. 
Alla utbildas till att bli löntagare, det är så systemet fungerar. Fast visst, det är ju så att 
det är svårare att starta ett företag än att bli löntagare. Universitetet är väldigt dålig på den 
punkten, jag kan inte minnas en enda gång att de har pratat om att starta eget.  

(I) – Hade Du hellre sett att utbildningen var mer inriktad på att starta eget? 
(B) – Det finns ju färre företagsledare än löntagare, därför kan man tänka sig att man inte 
nödvändigtvis behöver ha 50/50, fast inte 0/100 heller som det är idag. Jag skulle vilja se 
att det bakades in en starta eget del i någon annan kurs på Universitetet, kanske två poäng 
av en tiopoängs kurs till exempel eller i form av ett case liknande UF fast på 
högskolenivå. Det kanske skulle locka några att starta eget i alla fall.  

(I) – Saknade Du någon hjälp ifrån Drivhusets sida? 
(B) – Det som jag har saknat lite är aktiv coachning, det är hela tiden vi som måste söka 
upp och ta kontakt. Även om man är ett Drivhusföretag så kanske skulle kunna önska sig 
att de följer upp en, frågar hur det går och så vidare. Det vore också bra om de kunde 
försöka ordna en mentor. Det finns egentligen flera bitar de inte täcker idag, som de är 
ganska dåliga på. De är bra på det här med att starta eget, alla praktiska bitar med 
skatteverket och så vidare. Däremot kan de som kommit lite längre ha behov av att prata 
med någon som startat företag tidigare, någon form av mentor. En annan sak är att hjälpa 
till med att sätta ihop en styrelsegrupp med tanke på vilka behov företagen har. Sedan 
vore det bra om de kunde sätta ihop en referensgrupp för varje företag, då kontakten 
fortfarande är det viktigaste.  

Ett förslag för att underlätta vore om man hade en bild hela tiden framför sig, där finns 
ditt företag och där finns hela ditt nätverk, alla du kan prata med. Specifikt vilken på det 
företaget man kan prata med, med telefonnummer och allt. Vet man inte vem man ska 
kontakta, så blir man lite osäker. Men vet jag att han redan har blivit kontaktad från 
Drivhuset, så är det lättare att ringa. En konkret bild, med dig i mitten och alla dina 
kontakter runt om. Det skulle vara super om de kunde fixa en visuell bild. Det skulle jag 
ha stor nytta av även idag.  

Ett annat problem är deras hemsida, de är dåliga på att uppdatera olika saker. Till 
exempel hade det varit bra att när vi har behov av personal kunnat skicka en annons som 
de snabbt lägger ut på sin hemsida. Deras hemsida hade kunnat vara ytterligare ett sätt för 
oss att marknadsföra oss. Ifall de skulle marknadsföra Drivhusföretag på sin hemsida 
skulle även de tjäna på det, det skulle visa att de hade flera aktiva företag och att de bryr 
sig om dem. Det är liksom minst två år gamla företag som beskrivs där så det skulle vara 
bra med uppdateringar. 
Sedan borde de också marknadsföra olika Drivhusföretag i sina broschyrer och annat 
material de skickar ut, deras syfte är ju ändå att främja företagandet från universitetet och 
att det skapas fler företag.  
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(I) – Ifall Drivhuset inte hade svar på Era frågor, kunde de då vidarebefordra dem? 
(B) – Ja, de har skickat oss vidare i form av att: ring han och ring han… när vi hade 
problem. 
Till exempel kommer jag ihåg att i början när man startar var man fortfarande osäker på 
allting, sin produkt, vad marknaden kommer att tycka och det där. Skall man sedan också 
ta sig till möten där man inte känner folk blir man ännu mer osäker. Så tänk dig en osäker 
person som skall prata om en ”osäker” produkt så kan du tänka dig att det inte blir ett så 
säkert intryck. Därför vore det bra att man kunde få med sig någon ifrån Drivhuset vid 
sådana tillfällen och stödja företaget och idén, det skulle kännas enklare då.                                      
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Intervju med Propria HB (Christian Paulson)  

Ej anonym  

(Intervjuare) Beskriv den affärsidé Du hade? 
(Christian) Vi sålde kurslitteratur via Internet, genom direktleverans till universitet, i 
första hand till studenter vid Karlstads Universitet. Våran hemsida var www.kurslitt.se.  

(I) Varför bedriver Du inte din verksamhet idag? 
(C) Det var för dåligt intresse från kunderna, det hjälper inte att vara billigast om inte folk 
vet om det eller handlar. Brist på marknadsföring var vårt fel.  

(I) Vad gör Du idag? 
(C) Jag pluggar till lärare på Karlstads Universitet.  

(I) Har Du haft någon nytta av din tid som företagare? 
(C) Massor av kunskaper i en massa skiftande områden, man lär sig att vara social och 
kunna prata, göra bokföring, paketering, kundkontakt, layouter med mera.  

(I) Vilken bolagsform startade Du i, ändrades den? 
(C) Vi startade som ett handelsbolag och det ändrades aldrig.  

(I) Vad var det som fick Dig att starta företaget och var det ett svårt beslut? 
(C) Det var inget svårt beslut, det var i första hand på grund av nyfikenhet. Vi undrade 
hur det kunde vara så dyrt med kurslitteratur så vi ringde några förlag men fick inga 
prisuppgifter för att vi inte var företagare, så vi tyckte att det var värt att lägga 1000 kr på 
att få reda på hur det låg till och om det fanns en marknad, vilket det gjorde. Eftersom vi 
båda bolagsmän pluggade så var det mest för att testa på, det var inget vi behövde göra 
utan något vi ville.  

(I) Behövs några förkunskaper för att starta ett företag? 
(C) Nope, ingenting, bara lite sunt förnuft.  

(I) Finns det någon entreprenörstradition i släkten eller omgivningen? 
(C) Nej det gör det inte.  

(I) Vilka svårigheter minns Du? 
(C) När man inte får leveranser på utlovad tid och det sitter en kund och väntar, det är 
frustrerande. Sedan var uppdatering av hemsidan också ett tråkigt jobb, löpande band 
arbete är inget för mig. Att få igång ett samarbete med alla förlag tog en hel del tid. En 
annan grej är att samarbete med högskolor och universitet är omöjligt.  

(I) Har Du någon gång ångrat dig? 
(C) Lite när man tänker på de pengar man satsat som man troligtvis inte får igen, men 
man får se det som en investering i erfarenhet.  
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(I) Hur och när fick Du kontakt med Drivhuset och under vilket stadium? 
(C) Vi ville bara kolla upp vad det var, när vi tog kontakt med dem var vi redan 
registrerade och i full gång.  

(I) Vilken hjälp fick Du då? 
(C) Hjälpen var i första hand bra synpunkter på vad vi kunde förbättra och tänka på och 
att agera som bromskloss. Vi utnyttjade även drivhusets kontakt med Ernst & Young för 
att få hjälp med våran första deklaration.  

(I) Vad har varit viktigast för Dig i Drivhusets verksamhet?  
(C) Det var helt klart synpunkterna.  

(I) Känner Du till Drivhusets arbetssätt KICK eller Starta eget paketet? 
(C) Nej, det har jag inte hört talas om.  

(I) Vad har Drivhuset tillfört Din affärsidé? 
(C) Inget, affärsidén var klar redan innan vi tog kontakt med Drivhuset.  

(I) Fick Du hjälp av Karlstads universitet? 
(C) Karlstads Universitet är i stort sett omöjligt att samarbeta med, liksom alla andra 
universitet. De är byråkratiska och tröga organisationer som tyvärr inte vill se någon 
förändring.  

(I) Fick Du någon hjälp av andra organisationer, och i så fall förmedlades dessa av 
Drivhuset? 
(C) Ja Ernst & Young som sagt. Sedan var det någon redovisningsfirma i Säffle.  

(I) Saknade Du någon hjälp ifrån Drivhuset eller Karlstads universitet?  
(C) Nej, vi fick nog all hjälp vi behövde.  

(I) Hur upplevde Du kontakten med Drivhuset? 
(C) Framförallt var bemötandet mycket bra.  

(I) Hade Drivhuset svar på alla Dina frågor, eller kunde de vidarebefordra? 
(C) Ja, jag har inte upplevt att de inte kunnat svara på frågor. 


