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Abstract 

Kapitalanskaffningen är central för entreprenörskap och för detta är entreprenörer ofta 

hänvisade till riskkapitalister. Då ingen tidigare har studerat helheten av vad som får 

riskkapitalister att investera gör detta vår studie till ett unikt bidrag. Tidigare forskning saknar 

även kopplingen mellan vad riskkapitalister efterfrågar och hur de definierar entreprenörskap. 

Syftet har varit att undersöka vad riskkapitalisternas investeringsbeslut grundar sig på och 

vad, kopplat till individen, som kan få dem att investera. Studien svarar även på hur 

riskapitalisterna definierar entreprenörskap och redogör kortfattat för vad de anser att skolan 

kan göra för att öka antalet entreprenörer. Studien är kvalitativ och fenomenologisk med en 

abduktiv ansats. Tio telefonintervjuer har genomförts med tre kategorier av riskkapitalister; 

formella, informella samt högrisk lånegivare. Dessa intervjuer har transkriberats och 

analyserats genom tematisering och kategorisering. En viktig slutsats är att det inte alls 

behöver vara tillräckligt att någon är en entreprenör för att denna ska få en investering. 

Riskkapitalisterna efterfrågar betydligt mer än vad de ser som entreprenörskap. 

Branschrelaterad kunskap, vidsynthet, förtroende, ordning och reda samt att vara en bra 

säljare är några exempel på detta. Om skolan ska kunna erbjuda det som riskkapitalisterna 

efterfrågar, behöver de ta hänsyn till detta.  
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1 Entreprenörskap och riskkapitalister 

Entreprenörskap är ett populärt begrepp som används i många olika sammanhang. Ett 

exempel på detta är i skolväsendet. Regeringen har fattat beslut om insatser som stödjer 

utvecklingen av entreprenörskap inom skola och högskola i en nationell strategi för 

entreprenörskap.  Enligt denna strategi kan utbildning i entreprenörskap innefatta specifika 

kunskaper som krävs för att starta och driva ett företag men kan även innebära att utveckla 

och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till 

handling (Skolverket, 2010).  

Även på europisk nivå finns ett fokus på skola och entreprenörskap. Skolan har en roll i att 

forma unga människors medvetande om entreprenörskap. Det uttrycks som ett av de 

viktigaste målen i den Europeiska unionens strävan att bli världens mest konkurrenskraftiga 

ekonomi (Nutek, 2008).  

Med detta i bakhuvudet är det intressant att studera vilken typ av entreprenörskap det är som 

faktiskt efterfrågas i samhället. Om lärandet ska vara sammankopplat med arbetslivet och 

efterfrågan på marknaden behöver man ta reda på vad centrala aktörer söker. Lär man ut det 

som marknaden efterfrågar? 

Ordet entreprenörskap kommer ursprungligen från franskans ”entrepreneur” och betecknar en 

person som är aktiv och får någonting gjort (Svedberg, 2007, s. 26). Under 1600-talet började 

entreprenörskap även att förknippas med risktagande. Landström (2005, s. 24) menar att en 

entreprenör under denna tid ofta var någon välbärgad och kompetent person som ingick 

kontrakt med staten om att uppföra ett stort byggnadsverk, tillhandahålla militär utrustning 

eller liknande. I kontraktet låg att priset var fast och den kontrakterade stod för risken 

gällande förlust eller eventuell vinst. Fokus, och det som gav personen i fråga epitetet 

entreprenör, låg alltså inte på personen i sig utan det risktagande som låg i rollen han påtog 

sig. 

Denna förändring ledde, i viss mån, enligt Svedberg till en debatt om definitioner och nya 

forskningsfrågor och ur den omfattande debatten har forskare identifierat tre huvudsakliga 

tankeskolor. 1) Ett funktionellt perspektiv som sammankopplar entreprenörskap med 

ekonomiska funktioner. 2) Ett beteendemässigt perspektiv med fokus på processer och 

entreprenöriellt skapande av ny verksamhet. 3) Ett individperspektiv med antaganden och 

frågor som hänger samman med entreprenören som individ (Svedberg, 2007 s. 26-27). 
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För entreprenörer och entreprenöriella satsningar är kapitalanskaffningen avgörande då det 

ofta är svårt att erhålla tillräckligt externt kapital. Formellt-, informellt riskkapital och 

högrisklån är vanliga sätt för entreprenöriella företag att anskaffa nödvändigt kapital. De som 

tillhandahåller dessa former av kapital spelar därmed en signifikant roll i att fylla de 

finansiella glapp som finns för entreprenörer.  

Aldrig förr har så många svenskar arbetat i riskkapitalägda bolag. Närmare 180 000 personer 

är idag anställda, vilket motsvarar 7 % av samtliga anställda i den privata sektorn. Det är fler 

än det sammanlagda antalet anställda hos de tio största privata arbetsgivarna i Sverige, och 

totalt omsätter företagen 250 Mdr kronor, vilket motsvarar 8 % av svenska BNP.  Adderar 

man de företag som svenska riskkapitalbolag äger utomlands uppgår antalet anställda till 670 

000 personer, med en total omsättning på 736 Mdr kronor. Detta visar att riskkapitalbolagen 

är en viktig pusselbit i svenskt näringsliv (Svenska riskkapitalföreningen, 2010).  

För att kunna lära ut det entreprenörskap som efterfrågas är med andra ord dessa 

riskkapitalister och högrisk lånegivare högst intressant studieobjekt. Vad är entreprenörskap 

för dem och vad efterfrågas?  Mer omfattande forskning inom detta område saknas. Därför 

har vi gjort denna inledande och utforskande studie. Swedberg (2002, s. 7) argumenterar för 

att det samhällsvetenskapliga perspektivet kan bidra med nya och fräscha idéer till 

entreprenörskapets teori och praktik bland annat genom att studera entreprenörskap från nya 

infallsvinklar [novel angels], och från ett vidare perspektiv med fler aktörer än som vanligtvis 

förekommer.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi har visat på att entreprenörskap är ett populärt begrepp som används i många olika 

sammanhang, men att begreppet också kan ha olika innebörder för olika personer och i olika 

tider. 

Syftet med denna studie är att bättre förstå vad som ligger till grund för riskkapitalisters 

investering. Då kapitalanskaffningen är central för entreprenörer och dessa i stor utsträckning 

är utlämnade till riskkapitalister för denna anskaffning tycker vi det är viktigt att studera vad 

riskkapitalisternas investeringsbeslut grundar sig på och vad som kopplat till individen kan få 

dem att investera. Utifrån inledningens resonemang om skola och entreprenörskap vill vi även 

kort redogöra för vad riskkapitalisterna anser om detta. 
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De frågeställningar som studien ska försöka besvara är följande: 

 Vad innebär entreprenörskap för riskkapitalister, hur beskriver de begreppet? 

 Vad, kopplat till individen, får riskkapitalisten att vilja investera, vad efterfrågas? 

 Vad anser riskapitalisten att skolan kan göra för att öka antalet entreprenörer? 

  

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare sociologisk forskning om riskkapitalisters entreprenörskapssyn och vad, kopplat till 

individen, som riskkapitalister efterfrågar tycks helt saknas. Ett fåtal angränsande artiklar 

inom psykologi och företagsekonomi har vi dock funnit. Inom psykologin är studierna kring 

entreprenöriell passion och informationssökning i samband med investeringsbedömningar det 

som ligger närmast vår studie (Cäzilia & Tahira, 2009; Chen, Yao & Kotha, 2009).  Ingen av 

dessa studier har dock tittat på vilken typ av entreprenörskap riskkapitalister efterfrågar.  

Inom företagsekonomin finns det en studie kring riskkapitalisters bedömning av 

entreprenörens presentation i samband med investeringsbedömning och hur presentationen 

har påverkat investeringsbeslutet (Clark 2008). Detta ligger närmare vår studie, men är mer 

begränsat då vi är intresserade av allt riskkapitalister efterfrågar kopplat till entreprenören och 

inte bara presentationen. 

Inom sociologin finns ett stort svart hål när det gäller studier om vad riskkapitalister 

efterfrågar, kopplat till entreprenörskap. Inom de andra ämnesområdena finns tangerande 

studier, men även i dessa finns en stor kunskapslucka.  

Nedan följer sökord och databaser som vi använt oss av, samt en sammanfattning av 

artiklarna vi beskrivit ovan. 

 

1.2.1 Databaser som använts 

CSA Social Sciences, Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Business Source 

Premier, Emerald, EconLit samt Academic Search Elite. 
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1.2.2 Sökord 

Entrepreneur*, venture capital* samt investment decision* har enskilt använts i kombination 

med nedanstående sökord var för sig: 

Investment, riskcapital, private equity, equity capital, business investment*, business angel*, 

investor decision making, decision-making process, risk, assessment, founding decisions, 

investment criteri*, start-up, decision making, deman*, reques* samt requir*. 

 

1.2.3 Psykologisk forskning 

Informationssökning 

Informationssökning är grundläggande för att fatta kloka beslut. Få motsätter sig att detta 

gäller även vid investeringsbedömningar. Finansmarknaderna förändras hela tiden på grund 

av stor tillgång till information och den snabba ökningen av finansiella produkter. Detta ökar 

investerares informationsökningspotential men utmanar på samma gång. På grund av risken 

för en stor finansiell förlust och de höga kostnaderna av att återhämta sig från en felaktig 

investering, är investeringsbedömningen en kvalificerad och högt betydande beslutsuppgift 

som kräver investerarens uppmärksamhet. Tidigare forskning har i stort sätt inte analyserat 

strategier och användningen av dessa för informationssökning i samband med 

investeringsbeteende (Cäzilia & Tahira, 2009, s. 24).  

Cäzilia & Tahira (2009, s. 26) beskriver att det tidigare bara utförts en enda studie, som 

analyserat investerares informationssökning, av Lin & Lee (2004). Cäzilia & Tahira menar 

dock att deras forskning skiljer sig åt i två viktiga avseenden. Lin & Lee har fokuserat på 

effekten av fyra demografiska- (ålder, utbildning, inkomst och investeringsbeloppet) samt två 

psykologiska variabler (tolerans av risk och subjektiva kunskaper). Cäzilia & Tahira menar att 

de istället tagit hänsyn till fler demografiska variabler så som kön, ras och finansiella 

tillgångar, och att deras sökningar också är relaterad till investerarnas personlighet och 

delaktighet.   
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”Entreprenöriell passion” 

Chen, Yao & Kotha (2009, s. 199) har undersökt i vilken grad riskkapitalisternas uppfattning 

av ”entreprenöriell passion” påverkar deras investeringsbedömning. Deras frågeställning 

handlar om riskkapitalistens investeringsbedömning i form av en övertygelseprocess där 

entreprenören presenterar ett meddelande (en affärsplan) för att attrahera investerare. 

Passionen som uppvisas av entreprenörer har varit ett av de mest frekvent observerade 

fenomenen inom den entreprenöriella processen. Entreprenören måste sälja sin affärsplan till 

potentiella investerare, potentiella anställda och huvudsakliga kunder. I dessa situationer är 

passionen ofta avgörande för att övertyga de utvalda individerna att investera sina pengar, tid 

och resurser i entreprenörens nya företag. Passion är en stark indikator på hur motiverad en 

entreprenör är att bygga sitt företag, om han/hon tros vilja fortsätta följa sina mål när denne 

har konfronterats med svårigheter, hur bra han/hon artikulerar visionen, och om han/hon 

kommer att vara skicklig på att influera, övertala och leda människor till att få företaget att 

växa. Passionerade entreprenörer är de som visar starka och positiva känslor inför sina 

projekt, de som inte kan sluta tänka på sina idéer och är upptagna med att mobilisera resurser 

för att få sina idéer till verklighet (Chen, Yao & Kotha, 2009, s. 199-202). 

Chen, Yao & Kothas studie (2009, s. 200) har fokuserat på att undersöka i vilken grad 

riskkapitalisternas uppfattning av den passion som entreprenören uppvisar, i affärsplanens 

presentation, påverkar investeringsbedömningen.  Studier om riskkapitalisters finansiering har 

visat att företagets affärsidé, möjligheter, marknad och ledningsteam samt entreprenören själv 

utgör de viktigaste av kriterierna som riskkapitalister använder i sina 

investeringsbedömningar.  

Tidigare entreprenörskapsforskning har indikerat att faktorer som en sådan magkänsla 

grundas på inkluderar (1) entreprenörens personlighet och bakgrunden till att denna ger 

investeringsförslaget, (2) karaktäristika hos ledningsteamet, och (3) den mellanmänskliga 

kemin mellan entreprenören och riskkapitalisten. Dessa faktorer, som alla pekar mot den 

personliga aspekten av den föreslagna investeringen, indikerar att riskkapitalisten baserar sin 

investeringsbedömning delvis på den tekniska, personliga och mellanmänskliga kapaciteten 

av entreprenören. Arthur Rock, den legendariska Silicon Valley riskkapitalisten, sa en gång “I 

invest in people, not ideas. If you find good people, if they’re wrong about the product, they’ll 

make a switch, so what good is it to understand the product that they’re talking about in the 

first place?” (Chen, Yao & Kotha, 2009 s. 200). 
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1.2.2 Ekonomisk forskning 

Beslutsfattande 

En annan studie som utförts av Clark (2008, s. 257) ger nya insikter till den redan växande 

mängden av studier som visar på att entreprenörers kommunikationsförmåga och personliga 

attribut påverkar investerarnas beslutsfattande. Affärsänglar är individer som investerar en del 

av deras tillgångar i högriskabla entreprenöriella satsningar, och utöver deras 

pengainvestering så erbjuder de också sina kommersiella erfarenheter, affärskunskaper och 

affärskontakter genom att ta en drivande roll i företaget (Avdeitechikova, 2008, s. 9). I Clarks 

studie (2008) har 24 affärsänglar som medverkat vid ett Amerikanskt investerarforum fyllt i 

en enkät. De fick utvärdera både presentationen och 31 andra aspekter av tre entreprenörers 

muntliga presentationer av sin affärsidé [pitch].  

Affärsänglarnas nivå av investeringsintresse visade sig vara signifikant relaterade till deras 

utvärdering av kvalité och innehåll i entreprenörernas presentationer. Ju högre poäng 

entreprenören fått på helheten av sin presentation, desto större var sannolikheten att 

affärsänglarna var villiga att investera. Generellt handlade kommentarerna kring 

entreprenörernas presentation om utförandet av presentationen i form av klarhet/möjlighet till 

förståelse, struktur, graden av information som förmedlades, entreprenörens personliga 

karaktäristika samt deras förmåga att sälja in sin personlighet och möjligheterna med 

investeringen (Clark, 2008, s. 257). 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Riskkapital 

Företag som är innovativa och som har potential att skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk 

tillväxt är också de företag som är i störst behov av externt kapital. På samma sätt är det också 

dessa företag som upplever störst problem med att anskaffa detta långsiktiga kapital, vilket 

vanligtvis kommer från banker, statliga institutioner, institutionella riskkapitalinvesterare och 

informella riskkapitalinvesterare (Avdeitechikova, 2008, s. 5). 

Termen riskkapital har givits två olika betydelser: en är en bredare mening som innefattar alla 

typer av kapital som är investerade i riskabla projekt, att tillhandahålla riskvilligt kapital. Det 

andra är en betydligt smalare definition som betyder ägarkapital. I vissa fall kan till och med 

riskkapitaldefinitionen vara ännu smalare och betyda: ”ägarkapital i bolag under deras 

uppstart- och utvecklingsprocess” (Isaksson, 2006, s. 13).  

Vi har valt att använda oss av den bredare definitionen, kapital som är investerade i riskabla 

projekt eller riskvilligt kapital. Detta beror på att vi inte är intreserade av riskkapitalisten eller 

finansieringen i sig, utan vill studera vad alla som tillhandahåller riskvilligt kapital efterfrågar 

kopplat till individen. Vi har därför valt att ta med såväl informella och formella investerare 

som högrisk lånegivare [soft-loan], då vi menar att detta ger en större bredd och trovärdighet 

åt forskningen. När vi refererar till riskkapital, riskkapitalist och investerare är det denna 

definition som ligger till grund. 

Isaksson (2006, s.16) har i sin doktorsavhandling ”Studies on the venture capital process” 

klassificerat och definierat riskkapital genom följande modell: 
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Likt Isaksson avgränsar vi vår definition av riskkapital till informellt- och formellt riskkapital 

[venture capital]. I motsats till Isaksson (2006, s. 13) väljer vi att inkludera högrisklån då även 

detta är en form av riskvilligt kapital som kräver en välgrundad bedömning eftersom 

säkerheter ofta saknas. 

 

2.1.1 Informella riskkapitalister 

Skillnaden mellan informellt och formellt riskkapital är ofta diffust, men vi har här försökt att 

göra en uppdelning av dessa.  

Informellt riskkapital utgör en stor del av finansieringen till entreprenöriella uppstart- och 

tillväxtföretag.  Så varför har detta riskkapital blivit så viktigt? Forskning inom detta område 

visar på att informella riskkapitalinvesterare tenderar att investera i de stadier i företagen då 

dessa finner det särskilt svårt att attrahera externa investerare (Avdeitechikova, 2008, s. 1).  

Informella riskkapitalinvesterare definieras ofta som ”affärsänglar”, som menar på att de är 

individer som investerar en del av deras tillgångar i högriskabla entreprenöriella satsningar, 

och utöver deras pengainvestering så erbjuder de också sina kommersiella erfarenheter, 

affärskunskaper och affärskontakter genom att ta en drivande roll i företaget (Avdeitechikova, 

2008, s. 9). Bland annat har denna form av finansiering använts i såväl uppstarten av Volvo 

och Tetra Pak (Braunerhjelm & Wiklund, 2006, s. 24). 

Dessa investerare tar sig an investeringar som institutionella riskkapitalister finner oattraktiva 

då de ofta innebär en hög risk och små summor. Därmed investerar informella 

riskkapitalinvesterare oftast mindre summor än institutionella investerare, men vilken bättre 

matchar storleken på det externa kapital som entreprenören behöver (Avdeitechikova, 2008, s. 

10).     

En viktig faktor när det gäller informella investerare är deras involvering i företagen. I 

uppstarts- och tillväxtföretagens utvecklingsprocess saknar entreprenören ofta de nödvändiga 

förmågor och erfarenheter som behövs, vilket gör att den externa kunskapen som investerarna 

delger, kan vara lika viktig som själva finansieringen (Avdeitechikova, 2008, s. 11).  

 



11 

 

2.1.2 Formella riskkapitalbolag 

Formellt riskkapital är en aktiv och tidsbegränsad finansieringsform. Isakson beskriver att det 

är svår att skilja mellan informella riskkapitalister och formella riskkapitalbolag och att 

gränsen ofta kan vara diffus. Även de formella riskkapitalisterna tillhandahåller expertis och 

mentorskap till relativt oerfarna bolagsgrundare och är ofta mer involverade i management 

och kontroll av företagen än de som investerare i senare skede (Isaksson, 2006, s. 12, 15, 17).  

Avdeitechikova (2008, s. 8) beskriver denna grupp som institutionella riskkapitalinvesterare. 

Dessa agerar som mellanhänder vilka samlar in kapital från finansiella institutioner, andra 

investerare såsom stora företag, stiftelser och välbärgade familjer och investerar sedan 

kapitalet i icke börsnoterade bolag.  

Specialistkompetensen hos dessa aktörer ligger i avläsningen och bedömningen av företag 

som har potentialen att utvecklas till storslagna företag, att strukturera investeringar och att 

bistå med stöd och kunskap till företagen de investerar i (Avdeitechikova, 2008, s. 8). 

 

2.2 Vad är entreprenörskap? 

Det finns en avsaknad av en entydig definition på entreprenörskap. Detta gör det svårt att 

studera entreprenörskap som något enhetligt eller entydigt och ackumuleringen av jämförbar 

kunskap försvåras. Vissa tydliga men olika inriktningar när det gäller definition och syn på 

entreprenörskap finns dock. Svensson (2008, s. 6-8) har i sin doktorsavhandling visat på en 

sådan inriktning. Han menar att graden av nyhet [”newness”] är en central komponent som 

ingår i de flesta definitioner och att det finns olika synsätt på vad som behöver vara nytt. Att 

idén eller organisationen ska vara nya är de två olika synsätten som Svensson identifierar när 

båda eller ingen av dessa kriterier är uppfyllda finns det ingen kontrovers men där enbart en 

av dem är uppfyllda blir den en öppen fråga om det ska ses som entreprenörskap eller ej.  

Där Schumpeter och hans efterföljare menar att något i idén måste vara nytt menar Gartner 

med flera att det räcker med en ny organisation för att vara entreprenör. Fördelen med detta 

senare synsätt är enligt Svensson (2008, s. 6-7) att det är lättare att studera då en ny 

organisation är lättare att identifiera och mäta än en ny idé. Ångman m.fl. (1996, s. 23-24) 

skriver att det inte är nödvändigt att definitionsmässigt skilja mellan småföretagare och 

entreprenörskap och väljer i sin rapport att använda begreppen synonymt, något de menar att 

de flesta forskare gör.  
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Andra författare använder begreppet levebrödsföretag som skiljt från entreprenörskap. I 

”Entreprenörskap och tillväxt” menar Braunerhjelm & Wiklund (2006, s. 21) att de flesta 

småföretagen utgörs av levebrödsföretag där ofta såväl tillväxtpotential som tillväxtvilja 

saknas och att det oftast inte är i dessa företag som entreprenöriella, nyskapande inslag 

återfinns.  

Johannisson (2005, s. 28-29) anser att just detta utgör en stor debattfråga inom 

entreprenörskapsforskningen och menar istället att kontexten är avgörande. Om det inte är 

entreprenöriellt att bara driva ett företag så är det i alla fall entreprenöriellt eller företagsamt 

att avbryta en karriär som löntagare för att istället bli egenföretagare. Johannisson skiljer 

också på att inleda en företagarkarriär på en bruksort, där historien och den lokala kulturen 

bara tillskriver ”de där uppe” rätten att driva företag, och att göra det i gnosjöregionen där 

individen endast följer ett gammalt kulturmönster.  

Som vi visat tidigare är ett annat sätt att dela in entreprenörskapsforskningen i tre olika 

perspektiv utifrån funktion, individ och process.  

Dessa uppdelningar anser vi är högst relevanta sätt att närma sig entreprenörskapsbegreppet 

då de på ett bra sätt sammanfattar en stor del av de teorier som finns inom 

entreprenörskapsforskningen och sätter in teorierna i ett större sammanhang. Detta gör det 

lättare att i analysen knyta an till olika tanketraditioner kring begreppet entreprenörskap och 

inte bara till lösryckta teorier. 

Inom varje synsätt har vi valt ut de teorier som legat till grund för eller på annat sätt varit 

vägledande inom respektive tanketradition. 

 

2.2.1 Entreprenörskap som funktion 

De forskare som ser entreprenörskap som en funktion ställer sig frågan: vad händer på en 

marknad när entreprenören agerar? Fokus är på vad som uträttas och inte vem som gör det. De 

identifierar olika entreprenöriella roller där betoningen ligger på rollen och inte vem som 

påtar sig denna roll (Landström, 2005, s. 15-16). Några exempel på sådana entreprenöriella 

roller är entreprenören som risktagare, kapitalist, innovatör eller någon som identifierar 

obalans på marknaden och ser möjligheter att tjäna pengar genom att effektivare koordinera 

resurser. 
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En tidig och betydelsefull akademisk företrädare för denna entreprenörskapssyn är Cantillon. 

Han menar att entreprenörskap handlar om investering, transformation och vinst/förlust. 

Betoningen i Cantillons analys ligger på risktagandet med exemplet på den entreprenöriella 

rollen som en person har som köper grönsaker av en bonde för att sedan sälja dem på 

marknaden. Personen (entreprenören) gör en investering då han köper upp grönsaker till ett 

fast pris av bonden, för att sedan transformera varan genom att paketera och transportera den 

till marknaden och slutligen säljer varan för ett osäkert pris på marknaden och därmed uppnår 

antingen en vinst eller förlust. På detta sätt tar entreprenören en risk i sitt handlande då han 

köper till fast pris men säljer till ett osäkert pris (Landström, 2005, s. 27-29). 

Nationalekonomen Knight utvidgar resonemanget om risktagande och gör en åtskillnad 

mellan risk och osäkerhet, där risken är kalkylerbar till skillnad från osäkerheten som aldrig 

går att förutse. Entreprenörens funktion är att hantera denna osäkerhet och för detta erhåller 

han en entreprenöriell vinst som belöning. Denna vinst ska enligt Knight skiljas från den 

kontraktuella inkomsten som är förknippad med kalkylerbar risk. Framför allt finns det här 

två strategier för att hantera osäkerheten. Dels ”portföljstrategin” som innebär att genom att 

samla osäkra fall minskar osäkerheten för ett enskilt fall och dels ”specialiseringsstrategin” 

som innebär att man genom specialistkunskap inom ett område kan minimera den upplevda 

osäkerheten (Landström, 2005, s. 33-34). 

 

2.2.2 Entreprenörskap som Individ 

När forskning om entreprenörskap med förankring inom beteendevetenskap började ledde 

detta så småningom till ambitionen att hitta ”entreprenören”. Finns det personliga egenskaper 

som utmärker en entreprenör och vad skiljer honom eller henne från andra individer? Synen 

på entreprenörskap som funktion på marknaden kommer hos dessa forskare i skymundan och 

istället är det entreprenören som individ som är aktuell. Det finns en mängd olika definitioner 

av denne; till exempel en hjälte med ett sjätte sinne som drivs av unika egenskaper, en 

innovatör som ständigt upptäcker nya möjligheter och har förmågan att leda en ny 

verksamhet, en engagerad ledare eller en självständig och optimistisk samt kreativ individ. 

Dessa utgör en aning överdrivna idealbilder som till stor del bör ses som symboliska men 

ändå ger en viss uppfattning av entreprenören som person (Landström, 2005, s. 17-18). 
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McClelland, den första beteendevetaren som gett sig in i entreprenörskapsforskningen med 

empiriska studier, visar att det föreligger ett samband mellan länders och regioners 

prestationsmotiv och dess ekonomiska utveckling. McClelland menar vidare att ett lands 

prestationsmotiv omvandlas till ekonomisk tillväxt genom entreprenörerna. Entreprenören 

kännetecknas då av en person med bland annat högt prestationsmotiv, gott självförtroende, en 

problemlösare som föredrar en lagom risknivå och slutligen individuellt ansvarstagande 

(Landström, 2005, s. 55-58). 

Ett annat begrepp som ofta återkommer inom beteendevetenskapliga forskningen är ”locus of 

control” som visar i vilken grad en person har kontroll över sin situation, är det individen som 

styr omständigheterna eller tvärt om? Entreprenören kännetecknas här av att uppleva sig ha 

stor kontroll över sin situation och upplever sig inte som ett offer för omständigheter. 

Entreprenören har en intern och inte extern ”locus of control” (Landström, 2005, s. 59). 

Inom psykoanalytiskt orienterad forskning beskrivs entreprenören ofta som en lite udda 

person som inte passar in i traditionella organisationer. Kets de Vries menar till exempel att 

en entreprenör är ett resultat av olika former av psykosociala problem i barndomen, vilket ger 

en avvikande personlighet som inte accepterar auktoriteter och som har svårt att fungera i en 

strukturerad social miljö, samt har samarbetsproblem (Landström, 2005, s. 59-60). 

Smith skiljer i sitt arbete ”The Entrepreneur and his Firm” mellan två typer av entreprenörer; 

hantverkaren och opportunisten. Dessa menar Smith är varandras motsatser. Hantverkaren har 

en smal utbildning, lågt intresse för samhället i övrigt, är oflexibel och fokuserar dåtid och 

nutid. Opportunisten däremot är framtidsorienterad, socialt medveten och engagerad samt har 

en hög utbildning och ett gott självförtroende (Landström, 2005, s. 61-62). 

 

2.2.3 Entreprenörskap som process 

Gartner var en tidig företrädare för en ny syn på entreprenörskap, han går från ett 

individperspektiv till processperspektiv. Han skriver att frågan ”vem är entreprenör?” är fel 

ställd. Han menar istället att den intressanta frågan är ”hur utvecklas entreprenörskap?” och 

att entreprenörskap handlar om processer, om tillblivelsen av nya organisationer. Flera inom 

området har därmed riktat fokus på de aktiviteter som gör det möjligt att skapa en 

organisation. Gartners organisationsprocess beskriver hur en organisation skapas från 
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initiering och etablering till driften av en fullt fungerande verksamhet. Den består av följande 

steg citerad i ”Entreprenörskapets rötter” (Landström, 2005, s. 18-21): 

1. Identifiera en affärsmöjlighet 

2. Ackumulera resurser 

3. Marknadsför produkten/tjänsten 

4. Producera 

5. Bygg och organisera företaget 

En annan teori Landstöm (2005, s. 106) hänvisar till Reynolds och Millers etableringsprocess 

som har fått stort genomslag i den senaste tidens forskning. Etableringsprocessen 

kännetecknas här av fyra olika nyckelhändelser:  

1. Individens engagemang för idén  

2. Första försäljningen 

3. Första anställningen 

4. Extern finansiering 

 

2.3 Några kompletterande teorier 

En annan teoretisk uppdelning som många har diskuterat är om entreprenören skapar eller 

bryter balansen på marknaden. Vi menar dock i likhet med Swedberg (2002, s. 47) att detta är 

av mindre betydelse då det inte direkt får några praktiska konsekvenser.  

Enligt Shane (2003, s. 7, 18) är möjligheter en central men ofta förbisedd aspekt av 

entreprenörskap. Han menar att en möjlighet i sig inte automatiskt resulterar i ett utnyttjande 

av möjligheten utan att entreprenörskap kräver ett beslut av en individ att agera på 

möjligheten.  

Johannisson (2005, s. 108) skriver att entreprenörer framstår för managers som nyttiga 

drivmotorer vid förändring men även som galenpannor och vidare att skapande, lidelsefulla 

människor med unika motiv uppenbarligen är svåra att disciplinera och hålla ordning på. 

Johannisson menar att managers därför gärna vill framställa entreprenörer som motiverade av 

viljan att tjäna pengar på sina idéer då detta gör dem mer förutsägbara. Slutligen konstaterar 
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han att detta önsketänkande gör att de flesta försök att regisera fram entreprenöriella processer 

i stora organisationer har misslyckats.  
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3 Metoddiskussion 

3.1 Utgångspunkt  

Vi har valt att använda en kvalitativ, fenomenologisk ansats. Kvalitativa studier bygger på en 

forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och 

analys av data (Bryman, 2002, s. 249). Då ingen tidigare forskning är gjord på vår 

frågeställning anser vi att det är viktigare att gå på djupet och få en ökad förståelse på 

bekostnad av bredden och generaliserbarheten. För att ändå få en så stor bredd som möjligt 

har vi lagt ner lång tid på att få med så många deltagare som möjligt och även att få med 

deltagare som representerar olika typer av riskkapitalister.  

Vidare har vår studie en abduktiv ansats där teorin har påverkat våra frågeställningar och 

intervjuguide och analysen har skett genom ett växelspel mellan empiri och teori. 

 

3.2 Metodologiskt perspektiv 

Det perspektiv som vi ansluter till i denna studie är symbolisk interaktionism. Anledningen är 

flera. Perspektivet lägger fokus på att försöka förstå individers beslut och handlande och visar 

på omöjligheten i att förklara dessa utifrån förutbestämda regler och externa krafter (Wallace 

& Wolf, 2005). 

Inom symbolisk interaktionism är det symboler och förståelsen av dessa som är centralt. Olika 

begrepp, som till exempel entreprenörskap, kan sägas utgöra olika symboler. För att förstå hur 

ett begrepp används av olika individer behöver vi förstå vad begreppet symboliserar, vilka 

värderingar och tankar som ligger bakom tolkningen och användandet av begreppet. 

Perspektivet bidrar starkt genom fokus på tolkningsprocessen och visar på hur vi tenderar att 

agera utifrån vår förståelse och tolkning. Detta kan illustreras av exemplet med någon som 

öppnar fönstret för att vädra direkt när en kollega tar fram sitt cigarettpaket. Även om det inte 

har börjat lukta rök förväntar sig personen ifråga att detta snart kommer att vara fallet och 

öppnar fönstret på grund av sin tolkning av situationen. Responsen kommer före stimuli. 

Detta visar hur viktig förståelsen och tolkningen är (Wallace & Wolf, 2005, s. 211-213). 

Ett annat bidrag utifrån det valda perspektivet är synen på samhälle och strukturer, där bland 

annat Blumer talar om struktur som en tvångströja och menar att människor är mycket mer 
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dynamiska. Han anser istället som Mead att människor är ständigt aktiva, strävande och 

anpassningsbara varelser (Wallace & Wolf, 2005, s. 199, 220). 

Denna mer dynamiska samhällssyn gör förståelsen viktigare. Det räcker inte att statistiskt 

undersöka strukturer och vilka objektiva egenskaper de entreprenörer som lyckas attrahera 

riskvilligt kapital har, utan vi behöver förstå den tolkning som görs och vilken förförståelse 

som ligger till grund för det investeringsbeslut som tas. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Många forskare har diskuterat om hur pass relevanta kriterierna validitet och reliabilitet är i 

kvalitativa undersökningar. Bryman (2002, s. 257-258) skriver om ett sätt att se på reliabilitet 

och validitet utifrån en kvalitativ utgångspunkt som LeCompte & Goetz och Kirk & Miller 

står för som i korta drag redovisas nedan: 

Extern reliabilitet, står för den utveckling i vilken en undersökning kan upprepas. Det är i de 

flesta fall svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning, eftersom det är omöjligt att 

”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie för att 

göra den replikerbar i den bemärkelse som man allra oftast avser. 

Intern reliabilitet, betyder att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska 

tolka det de ser och hör. 

Intern validitet, betyder att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. 

Extern validitet, rör den utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. 

 

3.4 Metod 

3.4.1 Empiri 

Datainsamlingen baserar sig på intervjuer. Kvale skriver att samtalet är en grundläggande 

form av mänskligt samspel och att det finns olika former av samtal, till exempel 

vardagssamtal, samspråk och kallprat, samt professionella samtal så som rättsliga förhör, och 
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forskningsintervjuer. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på 

vardagens samtal (Kvale, 2007, s. 13). Intervju som metod är troligen den mest använda i 

kvalitativ forskning då den flexibilitet som intervjun rymmer gör den mycket lämplig. 

Intervjuer är dock en tidskrävande metod då själva intervjuandet, utskriften av intervjuerna 

och analysen av dessa medför en stor tidsåtgång (Bryman, 2002, s. 299-300). 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. I dessa använder sig intervjuaren av ett 

frågeschema med specifika teman på frågorna (för vår intervjuguide, se appendix A). 

Frågorna kan ställas i en ordning som avviker från frågeschemat och intervjupersonen kan 

även ställa frågor som inte ingår men som anknyter till något som sagts i intervjun. 

Intervjupersonen har en relativt stor möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 

2002, s. 127, 301). Friheten och flexibiliteten i denna intervjuform tycker vi är en styrka för 

vår studie samtidigt som den har tillräckligt mycket struktur för att ingen väsentlig 

frågeställning ska förbigås vid intervjutillfället.  

 

3.4.2 Urval 

Urvalet är genomfört utifrån ett bekvämlighetsurval baserat på tillgänglighet där vi har gått ut 

med förfrågan att medverka till så många riskkapitalister som möjligt. Dessa fann vi genom 

tips, internetsökning samt SVT:s satsning ”Draknästet”. Vi har begränsat oss till 

riskkapitalister verksamma i Sverige men inte tagit hänsyn till var i Sverige de verkar. Vidare 

har vi inte tagit hänsyn till kön, ålder eller andra demografiska variabler. Riskkapitalisterna 

kontaktades via mail och telefon (utskicket kan läsas i appendix B).  

Utifrån valt perspektiv och utgångspunkt och då syftet med denna studie inte är att nå 

generaliserbarhet ser vi inget problem med denna typ av urval.  

 

3.4.3 Deltagare 

Totalt genomfördes tio intervjuer, varav nio deltagares intervjuer ligger till grund för studien. 

Ytterligare en intervju genomfördes, men vi insåg först i samband med intervjun att företaget 

inte tillhandahöll riskvilligt kapital på ett sätt så att de kunde ingå i vår valda definition av 

riskkapitalist utan endast genomförde företagsförvärv som inkorporerades i den egna 

verksamheten. Vi har därför valt att inte använda denna intervju i vår analys. Urvalet består av 



20 

 

en högrisk lånegivare, tre informella riskkapitalister och fem formella riskkapitalister. 

Investeringsbeloppen rör sig generellt ifrån hundratusen till 15 miljoner kronor och 

majoriteten går in i företagen i relativt tidiga skeden. Följande intervjupersoner ingår i 

studien: 

Anders Lidén, Investa 

Anders Lotsengård, Smålands Affärsänglar AB 

Erik Petersson, Industrifonden 

Eva Norlander, Saminvest 

Finn Persson, Emano 

Inga-Lena Wahlström, Norrlandsfonden 

Mats Gabrielsson, Gabrielsson Invest AB 

Mats Lundqvist, Västernorrlandsfonden  

Peter Nilsson, Stockholms Affärsänglar AB 

 

3.4.4 Tillvägagångssätt 

Till att börja med läste vi kortfattat in oss på området och sökte artiklar i databaserna. Det kan 

även nämnas att vi som författare har viss erfarenhet av ämnet, både i teori och i praktik, 

vilket har gett oss en bra förförståelse. Samtidigt innebär detta en utmaning att inte låta egna 

erfarenheter och åsikter styra studiens gång. Parallellt med artikelsökningen började vi tidigt 

att kontakta potentiella deltagare, då vi insåg att detta kunde ta lång tid och vi eftersträvade ett 

större antal deltagare. Kontakten skedde via mail och telefon. När informanterna tackat ja till 

deltagande, skickades intervjufrågorna och de fick information om att intervjun skulle spelas 

in, samt att svaren skulle anonymiseras, men att de skulle namnges som deltagande i 

uppsatsen. Dessa villkor accepterade samtliga deltagare men önskemål om att inspelningen 

efter studiens slutförande skulle raderas framkom, vilket vi godtog. Transkriptionerna finns 

dock bevarade.  

Nästa kontakt skedde vid intervjutillfällena där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor 

innan intervjun satte igång. Här visade det sig att en deltagare dessvärre inte fått 

intervjufrågorna. Deltagaren erbjöds då möjligheten att få intervjun framskjuten för att få tid 
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att se frågorna, något som personen i fråga avböjde. Samtliga intervjuer skedde via telefon, 

och varade i ca 20-60 minuter. Under tiden fördes kortare minnesanteckningar som stöd under 

intervjun. Därefter transkriberades intervjuerna. Vi har genomfört ett antal intervjuer och 

transkriptioner var. Detta för att vi båda, genom dessa erfarenheter, skulle få bättre förståelse 

inför analysen.  

 

3.4.5 Analysmetod 

Den analysmetod vi valt att använda oss av är meningskoncentrering. Vi började med att 

lyssna igenom intervjuerna och därefter skriva ner dem ord för ord för att lära känna 

materialet. Därefter läste vi texten och utkristalliserade de naturliga meningsenheterna som vi 

kunde hitta. Dessa meningsenheter knöt vi sedan till olika teman, utifrån syfte och 

frågeställning. Sedan började vi kategorisera meningsenheterna, samla olika uttalande som på 

något sätt hänger samman, och på detta sätt se hur olika meningskoncentrat växer fram. Efter 

detta gick vi igenom samtliga kategorier och satte rubriker som fångade in innehållet i 

kategorierna. Slutligen gick vi igenom transkriptionerna en gång till utifrån de kategorier som 

framträtt och som sista steg i analysen sammanställa och knyta ihop de meningskoncentrat 

som vi funnit till en flytande text för att sedan koppla dessa till vår teoridel. 

 

3.4.6 Metodkritik 

Som vi beskrivit har vi erfarenhet av entreprenörskap sedan tidigare, i såväl teori som praktik. 

Detta ser vi både som en styrka och en svaghet. Risken att färgas av detta är uppenbar, 

samtidigt som insikten om problemet minskar risken att styras av egna erfarenheter. Samtidigt 

tror vi, utifrån ett kvalitativt synsätt, att ingen kan förhålla sig helt objektivt. Styrkan med vår 

tidigare erfarenhet är att vi snabbare kunde sätta oss in i ämnet och har en förståelse av 

fenomenet som vi kan relatera till, även om vi har försökt att inte låta detta, utan intervjuerna i 

första hand, styra analysen.   

Kvale (2007 s. 119) anser att detta är mycket bra för resultatet av intervjuerna, då det betyder 

mycket om forskaren har förberett sig. Han menar att en väsentlig del av undersökningen bör 

ha ägt rum innan bandspelaren sätts på i den faktiska intervjusituationen. Författaren anser 

även att man innan intervjuerna bör ha tänkt igenom hur de skall analyseras och hur resultaten 
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skall verifieras och rapporteras. Detta var någonting vi gjorde innan våra intervjuer. Vi har 

även provat intervjufrågorna innan men inte på någon med erfarenhet av 

investeringsbedömningar. Detta beror på att vi inte har ansett det vara värt att utesluta någon 

av våra riskkapitalister från studien. 

Vi har inte haft någon relation eller kontakt sedan tidigare med någon av deltagarna. Detta 

ökar reliabiliteten, då inga specialförutsättningar råder utan studien bör kunna replikeras av 

någon annan med liknande resultat. Validiteten kan påverkas åt båda hållen. Existerar en 

relation och ett förtroende sedan tidigare finns möjligheten att få ärligare och personligare 

svar, men även motsatsen kan bli en konsekvens. 

Intervjuerna spelades in, vilket vi anser ökar validiteten då vi har möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna av bandet igen och på så sätt löpa mindre risk att misstolka intervjupersonernas svar. 

De deltagare som efterfrågat har fått möjlighet att läsa igenom sina intervjuer och komma 

med kommentarer på dessa. Endast en deltagare efterfrågade detta och fick se transkriptionen 

men hade endast en invändning kring en tidigare yrkestitel som blivit felaktig. Deltagarna har 

också fått läsa igenom frågorna innan intervjun. Detta menar vi är en styrka då vi 

förhoppningsvis får mer genomtänkta svar.  

Att intervjuerna skedde per telefon ser vi som såväl en styrka som svaghet. Det är svårare att 

etablera en bra kontakt och ett förtroende över telefonen. En annan brist är risken att missa 

budskap som förmedlas via kroppsspråk och mimik. Detta skulle dock också kunna vändas till 

en fördel genom att deltagarna per telefon tvingas uttrycka sig tydligare och klarare i tal, då de 

inte kan använda kroppsspråk. En annan fördel med telefonintervjuer är att vi har kunnat få ett 

större och bredare urval än vad som annars hade varit möjligt.    

Vi har inte någon kontroll över situationen som deltagarna har befunnit sig i vid 

intervjutillfället, tillexempel i vilken miljö som intervjun skett. Detta minskar reliabiliteten då 

det är svårare att återskapa samma förutsättningar. Dock är det aldrig möjligt att helt frysa en 

social miljö. 

Vi analyserade vårt material gemensamt för att se till att vi skulle få flera synsätt på 

intervjupersonernas svar i arbetet. En viss kontroll över en godtycklig eller ensidig 

subjektivitet vid analysen får man genom användning av flera uttolkare för samma intervju 

(Kvale, 2007, s. 188). 
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3.4.7 Forskningsetik 

När vi genomförde vår studie gjorde vi ett antal etiska övervägande. Vi valde att anonymisera 

samtliga citat, då vi inte lagt någon vikt vid vem som sagt vad och har av samma anledning 

inte valt att bifoga någon transkription, eftersom det då skulle gå att utläsa vem informanten 

är och anonymiseringen skulle brytas. Vi har dock, med deltagarnas godkännande, valt att 

namnge de personer som deltagit och organisationer de representerar. 

Syftet med studien gjordes klart för deltagarna vid första kontakten och de har själva fått 

avgöra om de ville delta, helt utan tvång eller påtryckningar. De personuppgifter och liknande 

som vi tagit del av kommer inte användas i annat syfte än för vår studie. 

Delar av informationen som framkommit under intervjuerna kommer att presenteras i 

uppsatsen. Inspelningarna har dock enligt överenskommelse raderats efter studiens 

slutförande medan transkriptionerna finns bevarade.  
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4 Resultat och analys 

Vi har valt tre teman från intervjuerna i vår analys utifrån vårt syfte och vår frågeställning. 

Dessa teman är: 1) ”Vad kännetecknar entreprenörskap?”, vad är entreprenörskap och vad 

kännetecknar detta enligt våra intervjupersoner. 2) ”Vad vill riskkapitalisterna satsa på?”, det 

vill säga vilken typ av entreprenör/entreprenörskap efterfrågas och vad, kopplat till individen, 

kan få riskkapitalisterna att investera. 3) ”Vad kan skolan göra?” enligt riskkapitalister för att 

vi ska få fler entreprenörer.  

De kategorier som vi har tolkat som de mest centrala har vi valt att presentera först. Utöver 

det har vi tagit hänsyn till kategorier som är nära relaterade och presenterat dessa i anslutning 

till varandra. Citatens fördelning speglar intervjuerna. De kategorier där det finns få citat är 

där färre informanter har uttalat sig, eller där de inte har utvecklat sitt resonemang. Om flera 

informanter har använt lika citat har vi valt att endast ta med ett av dessa. 

 

4.1 Vad kännetecknar entreprenörskap? 

4.1.1 Företagande eller ej? 

Samtliga informanter ser en skillnad mellan entreprenörskap och företagande. Vissa menar att 

företagande klingar mer förvaltande och att entreprenörskapet är viktigare, djupare och att det 

ligger inuti individen. Andra talar om att entreprenörskap är mer utvecklande, och att man 

även kan vara entreprenör som anställd. 

Entreprenören är oftast den som är den riktiga nytänkaren sen kanske företagaren är affärsmannen 

bakom det hela som kan utifrån en idé eller en utveckling sen också kan göra affärer på den och tjäna 

pengar på den. Bygga ut en organisation kring den och utveckla den på det sättet. Det tycker jag inte 

alltid går hand i hand. Det är två olika roller. Det är få entreprenörer som är jätte duktiga företagare. 

En gemensam nämnare i informanternas svar är skillnaden på entreprenörer och företagare 

som driver ett levebrödsföretag. 

Man kan ha ett företag och vara ganska trogen sin affärsidé och det tuffar på som ett levebrödsföretag 

medan en entreprenör är mer utvecklande, att man inte är nöjd med den plats man har utan man vill 

skapa mer och föra idéer och företaget framåt. 

Vi skiljer på vad vi kallar för försörjningsföretag och företag som vi är intresserade av att investera i. 

Försörjningsföretagare kan innebära att du är hantverkare som sätter upp ett mureri eller 
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rörmokarföretag eller nått, en snickarfirma och anställer dig själv plus några andra och lever ett 

väldigt gott liv på det och gör ett väldigt bra jobb, men det är då kanske att vara företagare. Det kan du 

tjäna dig en bra slant på och försörja  flera familjer på och få ett väldigt trevligt och fristående arbete. 

Det är väl inte riktigt det man söker, man kan väl kanske säga att entreprenören bidrar med någon typ 

av förnyelse. Lite större perspektiv än det.  

Andra skillnader mellan entreprenörskap och företagande är att det finns företag och stadium i 

ett företag som gör att det inte fungerar med en entreprenör. ”Det är inte alltid vissa företag är 

så passande med en entreprenör som sköter driften.” 

Om du går till lite större bolag, det är ju en byråkrati som nästan lever utan en ledare. Det är rutiner, 

processer och kunder som styr verksamheten i stor utsträckning. Men däremot entreprenören, så är det 

individen som driver, det finns ingen annan kraft som driver företaget, det är individen som sådan. En 

entreprenör skulle aldrig klara av att driva ett större bolag och tvärtom… Ja, det finns ju lite mindre 

bolag som inte alls är entreprenöriella, han driver ett företag han drivit på samma sätt länge, han har 

samma kunder är nöjd med det, tillverkar på samma sätt man har gjort, filar lite och förbättrar men 

ingen ambition att utveckla och expandera för det är också något som ligger i entreprenörskap, du 

måste expandera hela tiden, du är aldrig nöjd, du blir aldrig förvaltare. 

Vissa betonar dock att det inte behöver vara negativt med företagande och förvaltande, utan 

att detta också behövs i samhället.  

Det behöver inte vara något negativt med företagande, de behövs också. Alla kan inte vara de här 

entreprenörerna som ska förändra världen. Samhället behöver även företagare som är beredda att 

förvalta, bevisligen bra, affärsidéer. 

 

4.1.2 Drivkraft 

Drivkraft uppkommer som en central del av entreprenörskap i åtta av nio intervjuer och 

informanten som inte nämner drivkraft talar istället om handlingskraft.  Detta gör att vi lägger 

stor vikt vid denna kategori.  

… sen ska man också komma ihåg att det här med entreprenörskap och eget företagande, det är inget 

åtta till fem jobb utan man kan få plåga livet av sig i många år innan det ger resultat. Du måste vara 

beredd att satsa egen kunskap, egen tid och egna pengar innan du når framgång. Det är inte bara att 

klicka på nätet och så är man förmögen. Så enkelt är det inte. 

Detta synsätt, att drivkraft handlar om uthållighet, är återkommande hos flera informanter, 

men vissa beskriver det också som att orka med och att inte ge upp. En annan riskkapitalist 

beskriver uthållighet på ett liknande vis: 
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Det är väl så att har du fått idé och en drivkraft då är det svårt att vara flexibel. Du måste prova om det 

funkar eller inte funkar för annars är du ingen riktig entreprenör. Om du släpper idén för tidigt då har 

du möjligtvis bara varit en innovatör men ingen riktig entreprenör, för då vill man köra ända tills man 

blir helt överbevisad om att det här var kanske inte så klokt. 

Vissa informanter lägger stor vikt vid att en entreprenör inte är nöjd som det är. De beskriver 

det som en drivkraft att förbättra, utveckla och se möjligheter. Andra beskriver det snarlikt, 

som att driva idén, att utan uppehåll driva projektets idéer och sina tankar, att ha en stor motor 

i sig samt att alltid gå framåt. 

En av informanterna lägger speciellt stor vikt vid att entreprenörerna inte drivs av ekonomiska 

belöningar: 

Entreprenörer drivs väldigt sällan av belöningar… för de bästa entreprenörerna drivs inte av att de ska 

bli skitrika, utan det blir en konsekvens av andra saker de gör. Om entreprenörens mål är att bli skitrik 

då blir det fel. De måste drivas av någonting annat. Sen kan konsekvensen om de blir framgångsrika, 

bli att de blir rika. Men det är ju inte det som driver en entreprenör. Det är att bygga något, göra nått, 

åstadkomma, göra skillnad.  

Detta stödjs av två andra informanter som anser att entreprenörer drivas av att bli oberoende 

samt av revanschlust. I två intervjuer omnämns däremot kort ekonomiska motiv som en 

drivkraft. 

 

4.1.3 Handlingskraft 

Jag tror att det är förmågan att kunna genomföra en idé, att ta den hela vägen från att den är ett frö till 

att den tar sig hela vägen tills någon använder den, om det är en produkt eller tjänst. 

En mindre del av informanterna lägger vikt vid entreprenörens handlingskraft. De nämner 

detta i anslutning till och ibland likställt med drivkraft. En entreprenör ”ser problem eller 

saker som man vill göra bättre, sen så tar man tag i det och faktiskt försöker åstadkomma 

förändring.” Att kunna realisera målen och att göra något anses som viktiga delar i 

entreprenörskapets betydelse. 

 

4.1.4 Nytt/Förändring 

Det är väl det som skiljer en entreprenör från en uppfinnare. En uppfinnare sprutar ut idéer och gör 

produkter men det räcker inte för att det ska bli en framgång på marknaden. Man måste ju kunna se att 
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det här vill någon köpa, det här kan jag producera eller organisera på ett billigare och bättre sätt samt 

att så här kan jag få bättre marginal, sänka priset och få massor med kunder. Att man tillför något, en 

kundnytta som någon vill betala för. Affärssinne. 

De flesta informanterna diskuterar på ett eller annat sätt entreprenörens förmåga att komma 

med nya idéer eller förändra en redan befintlig idé. Informanten med citatet ovan, får medhåll 

av andra informanter som beskriver entreprenören som en person som ”hittar ett annat sätt att 

organisera någonting eller göra någonting som är billigare och bättre och för mindre resurser, 

så att man tillför något nytt” samt att ”de omprövar sättet att jobba och kommer fram med nya 

idéer”. Entreprenören beskrivs som en person som har ambitionen att utveckla och expandera. 

De blir aldrig några förvaltare.  

Många vill även göra skillnad på en entreprenör och en uppfinnare, ”entreprenörskap är inte 

samma sak som uppfinnare eller producent”. Detta då en entreprenör, måste se till att det finns 

en framgång på marknaden, medan en uppfinnare är den som sprutar ut idéer. Här gör några 

informanter kopplingar till drivkraft, som vi beskrivit tidigare, där de också klargjorts att 

entreprenören inte behöver vara en innovatör, utan att detta kan vara två olika individer. De 

menar att en entreprenör kan vara en person som kommer med nya idéer, ”uppfinna någonting 

nytt och lyckas kommersialisera det också”. Men detta är inget måste.  

Det kan ju vara så att det finns ett embryo här som används till någonting, men om man adderar två 

saker till så blir det en helt ny sak. Då löser den det här problemet och då blir det en helt annan grej. 

Idén kan även vara något nygammalt: ”man kanske har förfinat någonting som gör det här 

upplägget unikt”. Detta visar på att entreprenören kan vara innovativ men att denne inte 

behöver vara uppfinnare. 

Förändringsbenägenhet är ett annat begrepp som ses som viktigt av flertalet informanter. 

”Alltid vara beredd på att byta väg, i alla fall spår, även fast det inte är direkt framkomligt.”  

Du ska liksom kunna säga att: hit ska jag, det är dit jag vill, och jag ska kunna fokusera på det. Det är 

viktigt för framgång, att kunna fokusera. Men du får inte fokusera in i döden. Din omvärldskunskap, 

din förmåga att ta in nya saker och ditt sätt att tänka nytt, måste också vara kopplat till din förmåga att 

faktiskt ändra dig utifrån någon typ av analys. 

 

4.1.5 Att se möjligheter/Problemlösning 

Entreprenörskap för mig är just förmågan, att man ser möjligheter snarare än problem. Man försöker 

hitta en lösning, man har en stor motor i sig och man för ett projekt framåt. Dyker upp ett hinder som 
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man inte tänkt på så ser man till att ta sig runt det, det är entreprenörskap för mig. Man hittar nya 

vägar.  

Att se möjligheter när förutsättningarna förändras är någonting som återkommer som centralt 

i beskrivningen av entreprenörskap. En informant talar om att finna ett behov som inte är 

uppfyllt, medan några andra beskriver förmågan som att göra saker utöver det vanliga, och att 

se möjligheter där andra inte ser det. ”Att se ett problem eller se en förbättringsmöjlighet. Att 

hitta den, ta tag i och försöka åtgärda det.” 

... som en entreprenör inom äldreomsorgen jag träffade häromdagen som har idén att det här kan jag 

driva mycket bättre än nuvarande arbetsgivare. Sen har du entreprenörer som driver forskning på 

universitet, med tekniskt avancerade produkter. Så det finns många olika entreprenörer, men det är 

svårt att säga vad som är gemensam kunskap i det där. Kanske kunskapen hur ska jag göra det bättre 

än någon annan. 

Liknande tankar framkommer också i andra intervjuer, där informanterna beskriver 

entreprenörskap som förmågan att göra det bättre än någon annan. ”Man måste ju som en 

riktig entreprenör tänka lite utanför boxen så att säga, de ser ofta möjligheter där andra bara 

ser hinder” är en annan informants formulering med liknande innebörd.  

Vidare beskrivs även entreprenören som en problemlösare som kan visualisera målen, se 

saker ur ett större perspektiv och en nyfiken person som tar sig an utmaningar.  

 

4.1.6 Egensinnighet 

I sex av nio intervjuer framgår att entreprenörskap ofta innehåller en komponent av 

egensinnighet och att gå sina egna vägar, vilket kan vara på både gott och ont. Som 

informanten nedan beskriver, så anses egensinnighet vara bra i de fall entreprenörernas idéer 

är goda, men annars ofta som ett problem. 

Entreprenörskap är också ett element av att inte vilja anpassa sig och att aldrig vara nöjd. De kan ha 

svårt att, kanske inte samarbeta, men de är så fastlåsta i sina egna tankar och idéer. Är de rätt så är det 

ju en egenskap som är väldigt positiv men är de inte rätt så kan det bli en jobbig situation för 

omvärlden. Egensinnighet kan ha både en positiv och negativ sida, ofta är det en viss form av 

revanschlust som kan driva en entreprenör. Att de försätts i en situation i arbetslivet eller i 

företagandet som inte har gått som de velat, en del kan känna sig orättvist behandlade och bli på 

gränsen till rättshaverister. Men så långt får det inte gå som en entreprenör, då är man inte entreprenör 

längre. 
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Många entreprenörer ses om egensinniga, och informanterna beskriver dem både som 

”galenpannor” och ”frifräsande vildhjärnor”. 

Ofta är det ju väldigt besvärliga människor, de har idéer och ska övertyga världen om att de har rätt. 

Det  är lite grunden. En väldig ovilja att kompromissa... Det händer väldigt ofta att man träffar en 

entreprenör och sen skiljs man åt och säger att det där tror jag inte på men lycka till. 

Entreprenörerna beskrivs även som egotrippade och odrägliga människor, men som en 

informant beskriver det så ”kan det ju vara värt det, för det händer ju nått.”.  

En annan informant beskriver att han aldrig träffat en ödmjuk entreprenör, och detta stödjer 

flera andra informanters syn på att entreprenörer kan ha svårt att kompromissa och att de är 

fastlåsta i sina egna tankar och idéer. 

Om man ska sälja sin idé så måste man tala om hur fantastisk den idén är och hur otroligt bra det här 

ska bli. Så är det upplagt. Om man tvekar där får man ju aldrig någon investerare. Du måste helat iden 

tala om att det här är jag världsmästare på, det här vet jag hur man gör, det är inga problem. 

En entreprenör måste ha självförtroende och våga gå sina egna vägar. De är ofta före gemene 

man och ställer saker på sin spets. 

Det är de som är först med att starta en privatvårdcentral för att ingen annan har gjort det. Dom är 

först med att dra igång någonting man sett i Los Angeles för ett halvår sedan. Det är de som går före 

helt enkelt och som ser till att vi andra hänger med. 

Andra egenskaper som dyker upp är att entreprenörer sticker ut hakan, de driver frågor trots 

att de blir motsagda ibland, och de vill sköta sitt eget bolag och bli oberoende av andra. 

 

4.1.7 Medfött eller ej? 

Vid frågan om alla kan bli entreprenörer eller ej så går många av informanternas åsikter isär. 

En av dem menar otvetydigt att alla kan bli det.  

Varför skulle man inte kunna bli? Titta på ett barn, titta på en treåring. Det finns inga hinder, det finns 

inga  problem. Dom tar sig fram och är orädda och så där, men någonstans på vägen så händer det 

någonting som gör att några fortsätter och klättra på möblerna men många de slutar med det. 

En informant anser att alla inte kan bli entreprenörer, men menar dock att de flesta kan skaffa 

sig ett entreprenöriellt förhållningssätt eller syn på omvärlden. Övriga ligger någonstans 

mittemellan och anser att det är möjligt att alla kan bli entreprenörer, men lägger ofta 

tyngdpunkten på att alla faktiskt inte blir det. En informant utrycker att ”andra är mer filosofer 
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och har inte det behovet av att förverkliga sin idé”. Andra menar att entreprenörskapet är ett 

val, vad man vill som individ. 

Precis som alla inte vill bli sångare eller lärare eller vad det nu är. Man har väl olika läggning och 

intresse. Sen är det möjligt att alla i grund och botten kan blir det, men jag tror inte i realiteten att det 

är så. 

Vissa informanter jämför entreprenörskap med sport och menar att alla har möjligheten, men 

att bara vissa har förmågan att bli riktigt bra. 

Det är lite som med sport också, jag hävdar med emfas att vem som helst kan bli rejält bra i vilken 

idrott som helst om man tränar ordentligt. Däremot kan inte alla bli världsstjärnor, då kommer det in 

lite talang och fysiska förutsättningar och sånt, men dom allra flesta kan bli rejält bra på det mesta. 

Alla kan bli entreprenörer, men jag tror att på samma sätt som alla kan bli hundrameters löpare så kan 

alla bli entreprenörer, men vissa är mer ägnade att bli duktiga hundrameters löpare och på samma sätt 

är det med entreprenörskap.  

 

4.1.8 Teambyggande 

Han måste kunna fungera som en coach för sitt team, att kunna driva mer än sig själv för att kunna få 

en vettig utveckling av ett bolag. Det tror jag är den viktigaste uppgiften han har, att man känner att 

det här är en person som har motorn att hålla igång flera människor åt rätt mål. 

Teambyggande anges av ett fåtal som en del av entreprenörskapet genom att entreprenören 

ska kunna ta till sig synpunkter utifrån och kunna leda andra mot ett mål.  

… och gärna att sättet man åstadkommer förändring inte bara att man gör en massa saker själv utan att 

man faktiskt kan engagera andra för att tillsammans åstadkomma förändring. Det är för mig 

entreprenörskap.  

 

4.1.9 Slutsatser 

Genomgående framkommer att något i idén eller upplägget behöver vara nytt för att 

informanterna ska se det som entreprenörskap. Däremot behöver det inte var något helt nytt 

utan kan vara något nygammalt, ”man kanske har förfinat någonting som gör det här 

upplägget unikt”. Vidare skiljer några på uppfinnaren eller innovatören och entreprenören, 

och visar att det inte räcker med en ny idé utan menar att det även behöver finnas en 

affärsmässighet och en drivkraft. Detta synsätt ligger närmast den Schumperterianska 

traditionen. Vi kan även se en viss förenlighet med Johannisons kontextuella synsätt däremot 
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har informanterna inte alls synen att man rakt av skulle kunna likställa småföretagare med 

entreprenörskap, det räcker inte med en ny organisation för att informanterna ska se det som 

entreprenörskp.  

Informanterna talar om entreprenörskap huvudsakligen som något personligt (även om det 

kan vara mer än en person), någon med stor drivkraft, handlingskraft, förmåga att lösa 

problem och se möjligheter och gå egna vägar. Detta behandlar McClelland om i sin 

individfokuserade entreprenörskapsteori där entreprenören kännetecknas av högt 

prestationsmotiv, gott självförtroende, en problemlösare som föredrar lagom risknivå och 

slutligen individuellt ansvarstagande. Prestationsmotivet menar vi kan kopplas till drivkraften 

och handlingskraften som nästan samtliga informanter uppehåller sig vid och ser som centralt 

i entreprenörskapet. Självförtroende och att våga gå egna vägar, sticka ut hakan är ett annat 

återkommande tema liksom problemlösning och att se möjligheter, lösningar där andra ser 

problem. Även förmågan att leda och vara engagerad som ledare kommer upp i ett fåtal 

intervjuer. Det som saknas är risknivån och det individuella ansvarstagandet som inte verkar 

vara lika centralt kopplat till entreprenörskap för informanterna. Begreppet ”locus of control” 

är inget som används, däremot tycker vi att det lyser igenom i såväl handlingskraft som 

självförtroende samt flexibilitet att förändra utifrån situationen.  

När Landström summerar teorierna om entreprenörskap utifrån individperspektiv talar han om 

entreprenören som en individ med unika egenskaper samt en innovatör som upptäcker nya 

möjligheter. Detta synsätt framkommer tydligt i analysen där informanterna beskriver 

entreprenörskap utifrån personliga egenskaper, drivkraft, innovation (även om några skiljer på 

uppfinnare och entreprenör) samt att se möjligheter. De två sista, innovation och se 

möjligheter kan även kopplas till funktionsperspektivet. 

Många av informanterna har målat upp bilden av entreprenören som egensinnig, någon som 

sticker ut hakan och går egna vägar. Ord som galenpannor och frifräsande vildhjärnor 

används för att beskriva dessa individer. Här finns likheter med Kets de Vries beskrivning av 

entreprenören som ett resultat av olika former av psyko-sociala problem i barndomen. 

Noterbart är att både informanterna och Kets de Vries ser entreprenören som någon som 

sticker ut även om de är lite olika bilder av varför och hur man sticker ut. 

Vad gäller funktionsperspektivet på entreprenörskap, där Landström bland annat talar om att 

betoningen ligger på rollen och inte vem som påtar sig denna, framträder olika bilder. Dels 

framstår en bild av att entreprenörskapet är något man väljer likt ett yrke och något man kan 
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träna på och få erfarenhet av, vilket antyder ett visst funktionsperspektiv. Dels skiljer samtliga 

informanter mellan entreprenörskap och företagande men i drygt hälften av intervjuerna med 

främsta motiveringen att företagande är mer förvaltande och entreprenörskap bland annat är 

mer innovativt och ostrukturerat. Detta tyder också på ett funktionsperspektiv där 

entreprenörskap är en roll om än annorlunda än rollen som företagare. Samtidigt betonar 

några att en entreprenör aldrig skulle klara av att vara förvaltare eller driva ett större bolag 

och tvärtom. Även om entreprenörskap här ses som en roll är det med andra ord även viktigt 

vem som påtar sig rollen. 

I några intervjuer är skillnaden mot företagande motiverat av att entreprenörskap går djupare, 

ligger inuti individen och att man kan vara entreprenör i många olika situationer. Det blir då 

individperspektivet som dominerar även här. 

Där funktionsperspektivet ändå kommer in är när informanterna talar om det som vi 

kategoriserat som nytt/förändring. Bland annat säger informanterna att entreprenören ser 

möjligheter att tjäna pengar genom att effektivare koordinera resurser, vilket Landström 

beskriver som ett funktionsperspektiv. 

Företagsetablering eller liknande processer, som Landström beskriver i processperspektivet, 

är inget man nämner på frågan vad entreprenörskap är, och vi ser inga direkta kopplingar till 

detta perspektiv. I den mån de i övrigt pratar om detta verkar det mer handla om ett resultat av 

entreprenörskapet, snarare än att konstituera det. Denna slutsats styrks även av de informanter 

som menar att man kan starta och driva ett ”levebrödsföretag” och att de inte ser detta som 

entreprenörskap. 

Bilden av entreprenörer som galenpannor med unika motiv, som Johannison skriver om, 

speglas i intervjuerna vilket vi ser under kategorin egensinnig. Vad gäller huruvida 

informanterna ser dem som motiverade av att tjäna pengar varierar, någon nämner detta som 

en drivkraft medan ett par andra betonar att det inte är detta som driver entreprenören.  

 

4.2 Vad vill riskkapitalisterna satsa på? 

4.2.1 Individ kontra affärsidé 

Samtliga informanter anser att individen är lika viktig eller viktigare än affärsidén.  
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En bra entreprenör med en dålig affärsidé kan vara något jag investerar i, medan en bra affärsidé med 

en dålig entreprenör är någonting jag inte investerar i. Vad jag egentligen säger, människan betyder 

mer än själva affärsidén. I 90 % av fallen. 

Liknande formuleringar ges av flera andra informanter som också anser att entreprenören är 

viktigare än affärsidén. En informant ger ytterligare information om varför entreprenören ses 

som viktigare: 

En kombination är viktig men sen har man också sett att en duktig entreprenör kan ändra affärsidén 

när de ser att de hittar något bättre efter ett tag, ser att den här produkten eller tjänsten var bra men det 

finns ett sätt att utveckla den och göra den ännu bättre. Då kan man säga att individen är viktig. Så 

övervikt för individen, men det måste ju ändå va en bra idé. Det hjälper ju inte om du har en bra 

individ och en hopplös idé då funkar det ju inte.  

En annan informant drar paralleller mellan vulkanutbrottet på Island, och att en sån 

naturkatastrof kan göra att en entreprenör måste omformulera sin idé, och att detta gör att 

individen är viktigare än affärsidén. På samma sätt är individen viktigare för en annan 

informant då de inte har möjlighet att gå in och driva bolaget själva. Därmed är det viktigare 

att de finner en entreprenör som de känner förtroende för, än att affärsidén är fulländad. 

 

4.2.2 Drivkraft 

Drivkraft framträder även i detta tema som centralt och åtta av de nio tillfrågade 

informanterna efterfrågar drivkraft. Riskkapitalisten som inte nämner drivkraft har 

överhuvudtaget svårt att specificera vad denne efterfrågar. 

Vi har ingen kokbok, vi tittar på en mängd saker men varje utvärdering av ett bolag är unik, därför att 

varje bolag är unikt och varje affärsidé är unik och varje marknad är unik och varje uppsättning av 

personer är unik. 

En informant anser att entreprenören ska ha drivet för att vara trogen sin idé och för att 

genomföra det som sagts från början. Detta framkommer även hos en annan informant som 

menar att: 

... entreprenören, företagsledaren ska vara helhjärtad i bolaget, det är sällan bra om de har flera 

verksamheter och att de inte jobbar fulltid med projektet. Det är också viktigt, att man ser att det finns 

ett 100-procentigt engagemang. 

Engagemang är en återkommande beskrivning av vilket typ av entreprenörskap som 

efterfrågas. En informant menar att det allra viktigaste hos en entreprenör är att det finns 
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engagemang, kunskap och uthållighet hos individen, men att entreprenörskapet inte är en 

enkel sak utan något som oftast är komplicerat och svårt att handskas med. Därmed måste 

individen verkligen brinna för sin sak. 

En annan informant styrker detta genom att beskriva vad denna efterfrågar: 

Har han eller hon tillräckligt mycket drivkraft, kreativitet, och engagemang, då är vi intresserade. 

Skälet till detta är jätteviktigt, för vi kan aldrig bli en majoritetsägare i bolaget, utan vi blir alltid 

minoritetsägare. Då är det viktigt att vi inte behöver stå bakom och skjuta på den här individen och 

säga att: nu ska du göra det, och nu ska du göra det, utan den ska förstå vad som behöver göras. 

Motivation dyker också upp som en viktig drivkraft, tillsammans med tron på sin produkt och 

idé. 

 

4.2.3 Handlingskraft 

... måste det vara en som har en väldigt tydlig uppfattning vad han vill åstadkomma och ge sken av att 

kunna göra det också, att man känner att det finns handlingskraft och kunskaper, att de verkligen har 

funderat igenom har en väl genomtänkt idé och tror på det. 

Handlingskraft är ständigt återkommande i flera av intervjuerna, ofta i anslutning till eller 

likställt med drivkraft. Många talar om ”förmågan att förverkliga affärsidéerna och 

affärsplanen som de har presenterat” och att ”entreprenören skall ha beslutsamheten och 

modet som får dem att realisera planen.” 

Att se vad som behövs, att ha fokus och förmåga att få saker att hända är egenskaper som mer 

än hälften av informanterna efterfrågar i en entreprenör. 

 

4.2.4 Vidsynthet 

Många informanter tar upp vidsynthet som en förutsättning för lyckade investeringar. De 

anser att motsatsen till vidsynthet, egensinnighet, är en negativ egenskap hos individerna, och 

att detta beteende kan förstöra en investeringssatsning.  

..det är de här entreprenörerna som har skygglapparna kvar som kör sitt race, som inte kan behålla folk 

utan bestämmer allt och tycker han är världsbäst. Vi väl har haft ett par sådana där. I de avtal vi har 

skrivit de sista åren har vi rätt att byta ut VD:n, för ofta är det ju entreprenören som är VD i början, 

och då kan man säga att de som accepterar det villkoret har förhoppningsvis tänkt igenom det. 

Tidigare satt man fast, för han var ju stor ägare och körde bolaget på sitt sätt men det var kanske inte 
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det bästa. Det var ett bolag där entreprenören slutade med ett ägande på noll komma, ja han slutade på 

ett ägande som var så utspätt så att det fanns ingenting kvar, och vi gjorde en exit där vi förlorade 

stora pengar men han förlorade ju, han hade ju i och för sig lämnat redan tidigare, han blev utfasad. 

Det var mycket bråk och elände men sen fick vi ut entreprenören. Och sen fortsatte det [företaget] 

men det blev aldrig nått. Man ska ju vara försiktig, för ett bolag har ju en själ, där någon håller den här 

företagsandan vid livet, så det är väldigt känsligt. Det var oenighet om hur bolaget skulle utvecklas, 

där vi som investerare ville satsa mera på marknadssidan, men entreprenören som var 

produktionsgubbe ville satsa och förfina produkten ännu mera. Vi tyckte han hade filat tillräckligt på 

den, så nu gäller det att ut och sälja. Det visade sig att produkten var för dyr för marknaden, det tog en 

väldig tid att komma in och så blev det aldrig några riktigt stora volymer.  

Här beskriver informanten en entreprenör som inte varit tillräckligt vidsynt, för att kunna 

lyckas, och att investeringssatsningen därmed blev misslyckad. Detta är något som andra 

informanter också vittnar om. En av dessa berättar om en entreprenör som var sig själv nog. 

Han valde att göra allt själv, fast han egentligen behövde hjälp utifrån, och misslyckades på 

samma sätt som entreprenören i citatet ovan. En annan informant beskriver samma problem, 

där entreprenören haft för stora skygglappar med följande citat: 

Och då kan det ju bli så att man efter ett tag bestämmer sig för att nej det här går inte, han har alldeles 

för stora skygglapparna, han ser inte vad som händer i omgivningen han är alldeles förblindad av sin 

egen förträfflighet. 

Andra informanter talar om att man efterfrågar entreprenörskap där entreprenören är realistisk 

i sina värderingar, och därmed inte värderar bolaget, produkten eller sig själv för högt. Att 

entreprenören har sunda värderingar om marknaden och kapital. En informant beskriver också 

att entreprenören ska vara tillräckligt trygg i sig själv för att ta in någon som kan någon annan, 

inse att det finns de som kan det bättre än man själv. 

 

4.2.5 Teambyggande 

Ungefär hälften av informanterna anser att teambyggande är en viktig del i vad som 

efterfrågas. En av dessa menar att alla lyckade investeringar kännetecknas av en bra ledare. 

Andra menar att det är viktigt att entreprenören kan bygga team. Och på samma sätt har de 

diskuterat kring värdet av att veta vad de är duktiga på, och vilket kunskap de bör ta in utifrån. 

De investeringar som det har blivit någonting utav där har entreprenören tagit till sig duktiga 

människor, har byggt team. De har vågat plocka individer med annan kunskap i teamet. Det är det som 

har kännetecknat. 
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Det bästa bolaget som vi har, tycker jag i alla fall är en kombination av en duktig forskare/uppfinnare 

som har mött en affärsman och de två har insett att bolaget behöver båda typer av personer, som båda 

är huvudägare i här bolaget. Den kombinationen kan jag tycka har varit väldigt lyckad och de har 

utvecklats från liten och ingenting till relativt stor marknadsandel idag, även om det är en snäv nisch. 

De är aktiva på världsmarknaden kan man säga, de har etablerat sig i Kina och USA och de säljer i 

princip över hela världen.  

De har haft en objektiv, affärsmässig syn på det här med att bygga bolag och vad som är deras egen 

roll, vad de är bra på och vad de ska hålla på med. De har varit väldigt avslappnade till att släppa ifrån 

sig kontrollen över olika frågor när bolaget har växt utan att det har blivit en massa stoj kring det. 

En informant beskriver även nätverk som en viktig del av teambyggandet. Att skapa sig ett 

personligt nätverk att ta hjälp ifrån, men att se till att aldrig göra sig beroende av dessa.   

 

4.2.6 Branschrelaterad kunskap 

... men det man kan säga att alla behöver är kunskap inom det område man ska bli entreprenör.  Ska 

du bli entreprenör inom äldrevården måste du kunna äldrevården, det är inte bara att gå in och köpa ut 

ett äldreboende och skära kostnader och tjäna pengar, så funkar det inte. Du måste utveckla det så det 

blir både bättre och billigare. 

En stor del av informanterna beskriver olika kunskaper som efterfrågas hos en entreprenör, 

framförallt är det branschrelaterad kunskap som efterfrågas. En av informanterna menar att 

entreprenören ska vara förankrad i den marknad som företaget ska verka inom, och en annan 

ser gärna att entreprenören ”har gjort en liknande resa förut tillexempel, eller att han har rätt 

kompetens för att genomföra det.” 

Att entreprenören kan hantera marknaden, kan sin bransch eller nisch, samt att de har djup 

erfarenhet av branschen är andra kommentarer som dyker upp i intervjuerna.  

En annan av informanterna lägger också stor vikt vid att entreprenören ”har haft en väldig 

spikkompetens” när det gäller lyckade investeringar. ”Någon sak som har varit relevant för 

bolaget, har de varit väldigt, väldigt bra på”.  

 

4.2.7 Förtroende: 

Sen tycker vi att det är viktigt att man bedömer att han eller hon är ärlig och trovärdig. Det är mycket 

för att man ska se att det går att få till ett bra samarbete framåt för man gifter ju ihop sig i mångt och 
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mycket i den här investeringen, och man kommer att tangera ihop under ett antal år framåt och då är 

det viktigt att man har ett förtroende för den andra och att man hittar någon som är ärlig och trovärdig.    

Ärlighet och trovärdighet är återkommande hos många av informanterna. En av dessa 

beskriver trovärdigheten som viktig när det gäller investeringar, då dessa lätt kan misslyckas 

om entreprenören gett sken av att någonting varit mer klart än vad det egentligen har varit. 

Två utav informanterna anser att det är viktigt att man är villig att satsa egna pengar i bolaget, 

då detta visar på att de tror på idén så pass mycket att de är villiga att satsa egna pengar. 

Något som också kan kopplas till entreprenörens trovärdighet. 

En annan aspekt av förtroende är personkemin som också anses som viktig mellan 

investeraren och entreprenören. 

Likadant så är vi också ett litet gäng som går in med rätt små pengar i början. Då behövs det att vi har 

en personkemi som stämmer, att det är någon av oss känner att de kan trivas och leva ihop med 

entreprenören. Fungerar inte det samarbetet så är det ingen bra idé. 

Förutom personkemin så är entreprenörens bakgrund också viktig för förtroende och 

trovärdighet. 

... vi tittar naturligtvis på individens bakgrund. Och det gör vi även på individen som sådan, för att det 

är tyvärr så att entreprenörens bakgrund kan fläcka ner den bästa affärsidén. Framförallt om det finns 

inslag som inte riktigt har varit vita och då håller vi oss gärna undan då vi inte vill exponera oss med 

den typen av insatser. Utan ett bra record är ju viktigt, en konkurs i bakgrunden är ju inget som 

skrämmer oss. Det kan ju hända även den bästa entreprenören, utan det är typen av konkurser i 

bakgrunden som är väldigt väsentliga. 

 

4.2.8 Flexibilitet/kreativitet 

Den här idén som man tycker är så fiffig och smart idag, den kanske dör imorgon för att det är ett 

vulkanutbrott på Island. Då måste du komma upp med en ny idé om två timmar. Därför är 

entreprenören helt avgörande och de ska vara sådana typer så de ska lösa ett problem och komma med 

sådana idéer, för att vartefter tiden går så händer det saker så då måste de vara tillräckligt kreativa för 

att kunna anpassa sig till verkligheten. 

Flexibilitet framkommer som en viktig aspekt av vad som får riskkapitalisterna att satsa. 

Ovannämnda citat sägs av en informant som anser att en entreprenör måste vara både flexibel 

och kreativ. Detta speglar många av de andra informanternas syn på entreprenörskap.  

Individerna är viktigare nästan än produkten och affärsplanen tycker vi och jag, och det står också i 

det uppdrag vi har att bedömningen av entreprenören och företagsledningen är kolossalt viktig i vår 
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bedömning. En bra idé kan förstöras av vilken dålig företagsledare som helst medan en duktig 

företagsledare eller entreprenör kan anpassa eller förändra affärsidén och om det finns möjlighet att 

göra det av större förutsättningar att få till det även om affärsplanen som sådan kanske inte är helt 

korrekt. 

En informant menar att ”om spår A inte fungerar behöver man ha ett spår B att köra på, men 

det kräver ju en entreprenörkraft och drivkraft som inte alla har.”  Och det samma anser en 

annan informant som beskriver att en entreprenör måste ha flexibilitet att anpassa sig när de 

stöter på hinder, att komma vidare. 

 

4.2.9 Ordning och reda 

När investerarna har diskuterat vad som har varit bra eller mindre bra med entreprenörerna i 

deras investeringar framkom en del information kring ordning och reda. 

Det som kännetecknar entreprenören och kanske också projektet som har varit lyckosamma är att man 

har haft en tydlig plan från början… 

... det är ännu mer vikt åt entreprenören än affärsidén, för han eller hon har också förmågan att ställa 

om affärsidén...  Är man en bra entreprenör kanske man kan skruva om affärsidén eller modellen så att 

man ändå blir framgångsrik, så det är kanske 60-40 ändå, mot entreprenören då.  

Andra aspekter på ordning och reda är att entreprenörerna, vid en misslyckad investering, har 

varit sämre på att ta fram en ordentlig plan och att de inte följt denna. Samt att de varit sämre 

på ordning och struktur. 

... har man förståelse för att om man väljer att ta in andras pengar, att man då måste jobba ihop med 

externa investerare och att det kräver ordning och reda och en struktur. 

 

4.2.10 Världens bästa säljare: 

Tre av informanterna anser att en entreprenör måste kunna sälja in sig själv och sina 

produkter. En informant går så långt att han till och med säger att skolan bör utbilda världens 

bästa säljare för att få fram duktiga entreprenörer. 

... de måste ha en förmåga att sälja den här idén både till andra aktörer och kunder och marknader, och 

också till banker och så vidare. 
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Detta anses vara en viktig egenskap då entreprenören måste skaffa kapital för att kunna driva 

sitt företag, och då de bäst gör detta genom att sälja in sin idé och sig själv till investerarna. 

 

4.2.11 Slutsatser 

Till att börja med kan vi konstatera att individen är oerhört viktig i riskkapitalistens 

investeringsbedömning. Samtliga riskkapitalister anser att individen är lika viktig eller 

viktigare än affärsidén. 

Vidare kan vi se stora likheter med föregående tema. Det riskkapitalisterna beskriver som 

entreprenörskap är i stor grad även vad de efterfrågar. Dock framkommer även stora 

skillnader.  

Egensinnighet som framträder under första temat saknas här och är snarare utbytt mot dess 

motsats vidsynthet. Detta kan vi tolka på två olika sätt, dels att egensinnigheten är något 

kommer på köpet och inte något riskkapitalisterna efterfrågar. Den andra tolkningen vi ser 

som möjlig är kopplingen till Smiths teori om två typer av entreprenörer där hantverkaren är 

den som är oflexibel och har lågt samhällsintresse medan opportunisten istället är socialt 

medveten. Detta skulle i så fall tyda på att det är opportunisten och inte hantverkaren som 

riskkapitalisterna efterfrågar.  

Branschrelaterad kunskap, världens bästa säljare samt ordning och reda är andra inslag som 

saknas under föregående tema. Detta tolkar vi som att det inte är en del i vad entreprenörskap 

är utan snarare är en bidragande faktor till framgång i entreprenörskapet. Ett exempel på detta 

kan vi se i följande citat; ”ska du bli entreprenör inom äldrevården måste du kunna 

äldrevården, det är inte bara att gå in och köpa ut ett äldreboende och skära kostnader och 

tjäna pengar, så funkar det inte. Du måste utveckla det så det blir både bättre och billigare”.  

Även förtroende är helt nytt för detta tema. Detta tolkar vi också som att det inte är en del i 

vad entreprenörskap är utan snarare handlar om samarbetet med riskkapitalisten. Möjligtvis 

handlar detta även om att det inte får vara en allt för egensinnig individ. Förtroendet 

informanterna söker pekar också på ett individuellt ansvarstagande vilket Landström tar upp 

under individperspektivet. 

Kategorin flexibilitet/kreativitet liknar förändring i kategorin nytt/förändring som vi tar upp i 

föregående tema. Både förändring och flexibilitet/kreativitet handlar om individer som kan 
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anpassa sig utifrån situationen. Nyhet kopplar informanterna till affärsidén istället för 

individen. Detta pekar på funktions- eller processperspektivet istället för individperspektivet 

där Landström skriver att entreprenören är en innovatör som ständigt upptäcker nya 

möjligheter.  

Kategorin ”se möjligheter” saknas däremot helt under detta tema. En möjlig tolkning är att 

informanterna även kopplar detta till affärsidén. När individen kommer till riskkapitalisten 

med en affärsidé har de redan sett möjligheter och möjligheten ligger redan i affärsidén. Detta 

kan också vara en förklaring till att handlingskraft istället har blivit mer uppmärksammat. När 

entreprenören har sett en möjlighet är det handlingskraften att ta tillvara denna genom att 

förverkliga affärsidén som är det viktiga. Detta tycker vi framkommer när informanter talar 

om att de söker någon med ”förmågan att förverkliga affärsidéerna och affärsplanen som de 

har presenterat”. Vi ser även en koppling till Shanes teori om att se och utnyttja möjligheter 

och att möjligheter inte utnyttjar sig själva utan att detta kräver en aktör, någon som handlar. 

Möjligheten kräver alltså handlingskraft. 

Det andra vi kan se som skiljer åt är en betydligt större tonvikt på teambyggande och att 

plocka in personer med annan kunskap, vilket informanterna anger vara av stor vikt för en 

lyckad investering. Detta menar vi kommer in under ledarskap som Landström talar om under 

individperspektivet. Det kan även tala för att det viktiga inte är vem som gör vad utan att det 

blir gjort, alltså mer ett funktions- eller processperspektiv. 

Drivkraft är centralt i båda temana, och något som majoriteten av informanterna ständigt 

återkommer till. Viss skillnad i beskrivningarna finns dock. I detta tema är engagemang och 

att vara helhjärtad en viktig del av kategorin, medan informanterna i föregående tema lägger 

större vikt vid ett driv att gå framåt och använder formuleringar som att ha en stor motor i sig.  

 

4.3 Vad kan skolan göra? 

4.3.1 Inspirera 

Att inspirera elever till entreprenörskap är en återkommande beskrivning av vad skolan kan 

göra för att få fram fler entreprenörer. Flertalet informanter anser att det är viktigt med goda 

förebilder och att det ska få vara fint att vara företagare och entreprenör. 
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... om det ska fungera i skolan så måste skolan också gå före. De måste kunna peka på egna 

skolledningar, lärare, skolledningar helst.  

... dels måste man framhålla goda exempel, att de får komma fram på något vis. Att man verkligen kan 

ha de lite grann som hjältar de här entreprenörerna. 

Andra informanter delar detta synsätt och menar att skolan måste kommunicera goda exempel 

till studenterna:  

Men sen har du på universiteten de här avknoppningarna som kommer mer och mer. Att 

forskningsresultat ska avknoppas till egna bolag. Det är också något som sprider sig när någon lyckas 

kommersialisera sitt ett forskningsresultat. Så jag tror mycket är att kommunicera ut goda exempel till 

studenterna. 

Samtidigt utrycker en informant att detta blir paradoxalt för såväl skola som samhälle: 

Man måste mycket tydlig visa på att det faktiskt är entreprenörskap som för samhället framåt, inte 

institutioner, sorry. Men det är jättesvårt för samhället att göra det för samhället är en institution. 

Kunskap är ett annat begrepp som ständigt förmedlas av ett fåtal informanter och att visa på 

att det inte är så svårt. De menar att skolan måste visa hur företagande fungerar, hur det ser ut 

och hur det går till. ”Just den kunskapen om att bilda och driva bolag. Vad är det för regelverk 

som gäller?” 

… sen tror jag det är viktigt att man är på skolor så att man talar om hur det går till, hur det fungerar, 

vad är det för regler som styr, hur startar man ett bolag? Att man har den typen av frågeställningar 

med på agendan. För har man väl klart för sig att det inte är så svårt att starta bolag, det kan vi snart 

göra direkt via nätet här och det behövs inga stora pengar heller för att dra igång bolaget.   

 

4.3.2 Påverka attityder 

Jag tycker det är viktigt att börja tidigt för det är mycket attityder det handlar om och då är ju skolan 

viktig naturligtvis. Att elever får komma ut och träffa företagare och att man får komma ut i 

verkligheten.  

Denna åsikt delas av de flesta informanter, som bland annat anser att skolan kan uppmuntra 

till nyfikenhet och individualism. 

... det är viktigt att man i ett utbildningsprogram uppmuntrar drivkraft och inte trycker ner det. Det kan 

lätt blir så i en traditionell utbildningssituation. Att man faktiskt inte får tänka utan för boxen utan att 

man säger: nu är det matte, nu håller vi oss till matte den här lektionen.  
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En av informanterna lyfter fram belöning som ett viktigt instrument, och menar att 

belöningssystemen kan påverka graden av entreprenörskap. Den viktigaste belöningen anses 

vara i form av uppskattning. 

En annan informant menar dock att det viktigaste inte är vad man lär sig i skolan, utan hur 

man arbetar:  

 Allting där elever uppmuntras att arbeta själva, tänka själva, tänka kritiskt och göra saker och själva 

ta ansvar… det är ju det som gör att man tränas att tänka som en entreprenör.  

 

4.3.3 Skapa självförtroende 

Tyvärr så möter man många ungdomar idag som tycker illa om skolan . De har dålig självbild och 

dåligt självförtroende och då blir det inga entreprenörer. De slår ner blicken när man möter dem på 

gatan. Där tror jag skolan har en jätte viktig uppgift i att gjuta mod i ungdomarna, bättra på deras 

självförtroende och deras självbild och den är naturligtvis inte bara beroende av skolan och skolmiljön 

utan mycket annat också men de tillbringar ändå mycket tid där och jag tror att skolan kan vara en 

inspirationskälla. Därför tycker jag kanske att det är svårt att utbilda en entreprenör. Entreprenören är 

för mig lite av en frifräsande vildhjärna som går vid sidan av det här spåret. De kan bli jätte 

framgångsrika fast de knappt har någon skolutbildning. Därför tycker jag att det är en särskilt svår 

fråga. Jag tror mera på mod, självinsikt och självförtroende. 

Två av informanterna tar fram självförtroende som en viktig del av vad skolan kan göra för 

entreprenörskapet. Båda talar om självförtroende och självkänsla som två viktiga aspekter.  

 

4.3.4 Möjligöra praktik 

... jag skulle säga att det handlar mycket mer om att man får tränas eller exponeras för situationer där 

man ska hitta och formulera ett problem, fundera igenom vad man kan göra åt det för att förbättra eller 

åtgärda problemet och sen också planera och genomföra, det är det entreprenörskap handlar om för 

mig. Det är det som  man egentligen skulle få öva på i skolan. Entreprenörskap handlar ju om en 

massa saker men i slutändan kokar  det ju ner till det. Det handlar ju om självförtroende och sånt 

också men får man göra sånt i lagom dos och omfattning så blir man trygg i sig själv att man faktiskt 

klarar av att göra saker, då vågar man göra större saker nästa gång. 

Flera informanter beskriver att skolan bör skapa förutsättningar, att det är det som det handlar 

om. Det ska finnas en miljö där de som vill, också kan. Många lyfter även fram Ung 

företagsamhet som ett gott exempel på hur eleverna kan få prova på och träna. 
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UF på gymnasiet är väldigt positivt, där man får träna att vara entreprenör, se hur det går till att starta 

bolag och driva verksamhet. 

Även ”starta eget” kurser uppkommer som ett exempel på hur skolan kan arbeta med 

entreprenörskapet. 

 

4.3.5 Ge grundläggande utbildning 

Ungefär hälften av informanterna talar om grundläggande utbildning och vad detta kan göra 

för entreprenörerna. En informant menar till och med att läsa och skriva är en av de fyra 

viktigaste kunskaper en entreprenör kan ha. En annan menar också att det är viktigt att ”man 

kan räkna, skriva och läsa och allt det här”. En annan informant menar att vi inte behöver fler 

entreprenörer. 

Jag tycker inte att vi behöver ha fler entreprenörer i Sverige för vi är det entreprenörrikaste landet i 

världen. Det finns inget annat land som har lika många internationella företag som Sverige har. Det 

finns inget land, per kapita, som har fler patent och patentsökningar än Sverige. Det finns inget land 

som har lika många uppstartsföretag som Sverige har per kapita. Det får inte bara vara ett egenvärde 

att göra folk till entreprenörer. Det är vissa som är duktiga på att springa hundra meter, vissa är 

duktiga på att springa tusen meter och vissa är duktiga på 10 000 meter.  

När personen ifråga svarar på vilka kunskaper/kompetenser som är viktigast för en 

entreprenör är tre av de fyra viktigaste att kunna räkna, skriva samt utrycka sig i tal. 

En annan informant lägger istället tyngden vid försäljning och menar att detta är den 

viktigaste delen av den grundläggande utbildningen: 

Inom universitetsvärlden pratar man om marknadsföring väldigt mycket. Det man egentligen skulle 

lägga mer krut på är försäljning, och faktiskt inse att det är det som är viktigare. För att ibland bakar 

man ihop marknadsföringen och där ska alltså försäljningen ingå. Men det är det som är nyckeln för 

alla företag, att de kan sälja sina varor och tjänster och då borde det egentligen vara så att skolan 

skulle producera världens bästa säljare. 

Att kunna sälja och ha grundläggande ekonomiskkunskap är något som fler informanter 

påpekar, och en av dessa menar att man ska få börja sälja saker redan när man är liten, och att 

man då lär sig sambandet och hur det fungera. 
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4.3.6 Slutsatser 

Centralt för många informanter är att det viktigaste inte är vad man lär sig i skolan, utan hur 

man arbetar. De anser att attityderna såsom att uppmuntra individualism och nyfikenhet är 

viktigt, att ge utrymme att tänka utanför boxen. Även att ge eleverna självförtroende, 

självinsikt och mod framkommer. Nära detta ligger kategorin inspirera, att skolan både bör 

visa på goda exempel och själva vara goda förebilder. Samtidigt kan detta, som en informant 

utrycker det, bli paradoxalt i en institution som skolan. 

Grundläggande utbildning som att läsa och skriva, grundläggande ekonomisk kunskap och att 

utbilda bra säljare är ett annat spår som informanterna uppehåller sig vid. 

Vissa av dessa delar menar flera informanter att eleverna kan få genom att öva och prova på. 

Detta kan ske genom exempelvis Ung företagsamhet. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad riskkapitalisternas investeringsbeslut 

grundar sig på och vad som kopplat till individen kan få dem att investera. Vi har även 

studerat hur riskkapitalisterna definierar entreprenörskap och kortfattat redogjort för vad de 

anser att skolan kan göra för att öka antalet entreprenörer. 

På grund av risken för en stor finansiell förlust och de höga kostnaderna av att återhämta sig 

från en felaktig investering, är investeringsbedömningen en viktig uppgift. Tidigare forskning 

har visat att individen är en av flera viktiga faktorer i samband med investeringsbedömningar 

och att entreprenörens personlighet och bakgrund, den mellanmänskliga kemin mellan 

entreprenören och riskkapitalisten samt själva presentationen är delar som spelar en stor roll 

för bedömningen (Cäzilia & Tahira, 2009; Chen, Yao & Kotha, 2009; Clark, 2008). Däremot 

har ingen tidigare studerat helheten av vad, kopplat till individen, som får riskkapitalister att 

investera. Tidigare forskning saknar även kopplingen mellan vad riskkapitalister efterfrågar 

och hur de själva definierar entreprenörskap. Därmed ger vår studie ett unikt bidrag till 

forskningen inom detta område 

Anmärkningsvärt är att det inte behöver vara tillräckligt att någon är en entreprenör för att 

denna ska få en investering. Riskkapitalisterna efterfrågar betydligt mer än vad de ser som 

entreprenörskap. Branschrelaterad kunskap, vidsynthet, förtroende, ordning och reda samt att 

vara en bra säljare är faktorer som riskkapitalisterna i olika utsträckning har lagt vikt vid i 

samband med en investeringsbedömning men som de inte har definierat som entreprenörskap. 

Andra faktorer som har funnits med i riskkapitalisternas definition av entreprenörskap men 

som istället har saknats i anknytning till investeringsbedömningen är att se möjligheter samt 

innovation. Den slutsats vi drar av detta är att riskkapitalisterna, i samband med en 

investeringsbedömning, kopplar möjligheter och innovation till affärsidén, och inte till 

individen. När entreprenören kommer med ett investeringsförslag har de antagligen redan sett 

en möjlighet och varit innovativa. Behovet riskkapitalisterna ser är då istället handlingskraft 

att förverkliga affärsidén eller affärsplanen. 

Vad skolan kan göra för att vi ska få fler entreprenörer har enligt riskkapitalisterna framför 

allt handlat om att ge självförtroende, inspirera och arbeta med attityder gentemot 

entreprenörskap. Som någon utryckte sig, det viktiga är inte vad man lär sig utan hur man lär 

sig. Vidare vill vi betona att resultatet av vad som får riskkapitalisterna att investera, bör vara 
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av stort intresse för skolan om de ska lyckas koppla utbildning till arbetsliv när det gäller 

entreprenörskap. Kan skolan erbjuda det som riskkapitalisterna efterfrågar?  

För att det ska ses som entreprenörskap har det framkommit att något i idén eller upplägget 

behöver vara nytt för att riskkapitalisterna ska se det som entreprenörskap och går därmed 

emot de teorier som likställer entreprenörskap med företagande eller småföretagande. Detta 

gör att även om det är lättare att identifiera organisationer än idéer kan värdet av forskning 

som definierar entreprenörskap genom organisationer ifrågasättas.  

Genomgående har riskkapitalisterna framför allt talat om entreprenörskap på ett sätt som vi 

kan koppla till ett individperspektiv. Funktions- och processperspektiven har också 

förekommit men i betydligt mindre omfattning. En bidragande orsak till detta kan absolut 

vara att våra frågeställningar till stor del har handlat om individen. Även om frågorna kring 

deras definition av entreprenörskap har varit neutralt formulerade så är det inte omöjligt att 

vår övergripande frågeställning har påverkat. 

För vidare forskning ser vi behov av en kvantitativ och generaliserbar studie som kan testa 

resultaten som har framkommit och undersöka hur representativa dessa resultat är. Vidare 

skulle det vara av stort intresse att undersöka om det finns skillnader beroende på typ av 

riskkapitalist och/eller hur aktiva de är som ägare i bolagen de investerar i.  
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7 Appendix 

7.1 Appendix A – Intervjuguide 

Del 1 - Bakgrund 

• Hur lång erfarenhet har Du som riskkapitalist? 

• Ungefär hur många investeringsbedömningar har Du gjort de senaste tre åren? 

• Ungefär hur många investeringsbedömningar har Du gjort totalt? 

 

Del 2 - Egna erfarenheter runt entreprenörskap och investeringsbedömningar  

• Vad är det som bör känneteckna en individ för att Du ska investera? 

• Vad är det som bör känneteckna en affärsidé för att Du ska investera? 

• Hur viktig är affärsidén i förhållande till individen / entreprenören? 

• Om Du tänker på lyckade investeringar som Du har genomfört, vad kännetecknar 

den entreprenören? 

• Om Du tänker på misslyckade investeringar, vad bedömer Du vara orsaken till 

dessa?  

- Är det något som berodde på entreprenören? 

• Hur påverkar Din entreprenörskapssyn dina investeringar?  

 

Del 3 - Allmänt om entreprenörskap 

• Vad innebär egentligen entreprenörskap för Dig? 

 - Är entreprenörskap något mer än det? 

• Vilken anser du vara entreprenörens viktigaste funktion / uppgift 

• Vad anser du att entreprenörer bidrar med i samhället? 

• Kan alla bli entreprenörer? 

 - Vad krävs för att bli entreprenör? 
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• Skiljer sig entreprenörskap från företagande? 

 - Om ja: hur skiljer det sig åt? 

• Vad kan man/samhället göra för att få fram fler entreprenörer? 

• Vad kan skolan göra för att Vi ska få fler entreprenörer i samhället?  

 

Del 4 – Kompetens, kunskap och förhållningssätt 

Skolverket har fått i uppdrag att sätta större fokus på entreprenörskap i utbildningssystemet på 

alla nivåer. En del i detta är att utveckla och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och 

förhållningssätt som behövs. 

•  Vad anser Du är de tre viktigaste kompetenserna för en entreprenör? 

• Vad anser Du är de tre viktigaste kunskaperna för en entreprenör? 

• Finns det andra kompetenser/kunskaper som är viktiga? 

• En del pratar om ett entreprenöriellt förhållningssätt, vad tänker Du om det och vad 

är det för dig?  

 - Hur viktigt är detta? 

• Hur anser Du att kunskap, kompetens eller förhållningssätt skiljer sig åt?  

 

  



51 

 

7.2 Appendix B – Mailförfrågan 

Ämne: C-uppsats om riskkapitalister och entreprenörskap 

Vilken typ av entreprenörer vill Du se i framtiden? 

Vi skriver en C-uppsats om riskkapitalister och entreprenörskap vid Mittuniversitetet i 

Östersund och söker därför riskkapitalister som är intresserade av att delta i vår studie. 

Skolverket har fått i uppdrag att sätta större fokus på entreprenörskap i utbildningssystemet på 

alla nivåer. Regeringen menar att ”eget företagande måste bli ett lika naturligt val som 

anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa 

elever och studerande att utveckla och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och 

förhållningssätt som behövs.”  

I regeringskansliets dokument ”Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet” är ett 

av uppdragen att utreda och analysera hur det arbetas med entreprenörskap på olika sätt redan 

idag och vad som är framgångsrikt. Däremot talar man aldrig om vad som faktiskt efterfrågas 

när det gäller entreprenörskap. 

Om man inom utbildningsväsendet ska kunna utveckla de ”kunskaper, kompetenser och 

förhållningssätt som behövs” menar vi att det är nödvändigt att ta reda på vad som faktiskt 

efterfrågas och inte bara hur man redan idag arbetar med entreprenörskap i skolan. 

Syftet med vår studie är därför att undersöka vad som efterfrågas av riskkapitalister när det 

gäller entreprenörskap, då riskkapitalister gör just dessa bedömningar av potentiellt 

framgångsrika entreprenörer.  

 

Vi behöver därför Din hjälp, och hoppas att Du vill medverka i vår studie. 

Intervjuerna kommer att ske via telefon när det passar Dig - gärna under vecka 14-17 - och 

frågorna kommer att skickas ut i förväg. Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss!  

Din åsikt är viktig för oss, och vi ser gärna att Du deltar. Vi önskar besked inom en vecka. 

Tack för visat intresse – vi hörs. 

 

Med vänliga hälsningar  

Katja och Jesper  
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