
  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Kandidatuppsats 10 poäng    
HT 2005 
 
 
 
 

 

Entreprenörer och 
stödorganisationer 

- En studie om entreprenörers behov av stöd 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Pär Borgersen                   Handledare: Anders Blomquist                               
 Niklas Sjöberg   Åke Berglund  

 
 

     
 
 



 2

 
Sammanfattning 
Entreprenörer har en mycket viktigt roll för att skapa tillväxt för Sverige. Genom att skapa 

nya företag bidrar de till samhällets utveckling och skapar nya arbetstillfällen. För att stödja 

entreprenören i deras utveckling från idé till företag finns ett antal organisationer som vi valt 

att benämna stödorganisationer. 

 

Syftet med vår undersökning var att öka förståelsen för entreprenörens efterfrågan av stöd. 

För att uppnå detta har vi utfört ett antal intervjuer med entreprenörer för att undersöka vilka 

hinder och behov de har. Intervjuerna har utförts i en öppen samtalsform för att fånga 

entreprenörens åsikter. Som grund för intervjuerna har vi använt oss av teorier om 

affärsutveckling, där de tre huvudmomenten har varit marknad, produkt/tjänst och 

organisation/resurser. Dessa teorier utgör även huvuddelen av vår referensram.  

 

De hinder som entreprenörerna identifierat är problem att hitta sitt marknadssegment, 

finansiering av produkten i utvecklingsfasen samt att de saknar kompetens inom vissa 

områden. Dessa hinder utgör även en väsentlig del av entreprenörens behov. 

 

Den frågeställning som vi arbetat efter är hur väl stödorganisationerna uppfyller 

entreprenörernas behov. Efter att ha genomfört intervjuer och tittat närmare på tre 

stödorganisationer har vi kommit fram till resultatet att utbud och efterfrågan matchas på ett 

relativt tillfredställande sätt. 
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1. Inledning 
Det har under längre tid förts diskussioner om entreprenörskap i Sverige. Att entreprenörer 

utgör en viktig del i skapandet av nya företag är de flesta överens om. För att nya företag ska 

kunna ha en god tillväxt är det viktigt att det skapas ett gynnsamt klimat för utveckling 

(Lindholm Dahlstrand, 2004). Hur klimatet för entreprenörer och nyföretagande ska förbättras 

är dock en svårare fråga. I en debattartikel för Svenskt Näringsliv skriver Lisbeth Godin 

Jonasson och Gunvor Engström att entreprenörskapet är en grundförutsättning för att Sverige 

ska återta sin plats i toppen av välståndsligan (Svenskt Näringsliv, 2005).  

 

För att få ett starkt och dynamiskt näringsliv är det viktigt att flera nya företag startas. Nya 

företag är grunden för starka tillväxtföretag och till förnyelse i näringslivet. De sätter press på 

etablerade företag att förbättra produkter, kvalitet, service samt att sänka priser. Nya företag 

är också viktiga bärare av förändring och innovation, vilket i sin tur är betydelsefullt för 

ekonomisk tillväxt. Att det befintliga näringslivet växer får omfattande effekter. Flera 

växande företag är därför den enskilt viktigaste tillväxtkällan (Nutek, 2005).  

 

1.1 Problemdiskussion 

I det föregående avsnittet påpekade vi att entreprenörer har en viktig roll för skapandet av nya 

företag. Vår uppsats kommer att fokusera på entreprenören just som nyföretagare.  

Utvecklingen av en hållbar affärsidé är ett av de viktigaste momenten för den nyföretagande 

entreprenören. I Entreprenörskapets rötter menar Hans Landström (2000) att de entreprenörer 

som upptäcker att deras affärsidé inte kommer bli framgångsrik, ofta ger upp försöken att 

starta företag. Vidare menar Landström att entreprenörer som från början aktivt arbetar med 

företagsetableringen, snabbare kan få insikt om affärsidéns hållbarhet. I en undersökning 

publicerad 2005-03-07, som Statistiska Central Byrån (SCB) utfört på uppdrag av Institutet 

för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS), visar att 41 % av företagen som skapades 1999 hade 

upphört på ett eller annat sätt tre år senare. I sitt arbete med att utveckla en hållbar affärsidé 

finns det olika former av stöd för entreprenören. Här kommer de organisationer som vi valt att 

kalla stödorganisationer in.  

 

Det finns ett antal organisationer som på olika sätt stödjer entreprenören i sin utveckling från 

idé till stabilt företag och de verkar för att skapa ett bättre klimat för entreprenörskap och 



 6

nyföretagande. De organisationer vi valt att fokusera den här studien på är de som ger ett 

direkt stöd till entreprenören i sin affärsutveckling i form av ekonomi- och/eller 

kompetensstöd.  

 

Undersökningens grund blir att med stödorganisationernas perspektiv se på entreprenörernas 

efterfrågan av stöd och förväntningar, och öka förståelsen för dessa. 

 

1.1.1 Problemformulering 

Uppfyller stödorganisationerna entreprenörernas efterfrågan och förväntningar?  

 
1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för entreprenörernas efterfrågan av stöd, samt 

vilka förväntningar de har på stödorganisationerna. 

 

1.2.1 Delsyften 

Identifiera de hinder som entreprenören möter i sin utveckling från idé till stabilt företag. 

Kartlägga entreprenörernas åsikter om det stöd som de fått från organisationerna. 

Identifiera det behov av stöd som entreprenörerna anser sig ha. 

 

1.3 Avgränsningar 

De organisationer som vi valt för vår undersökning representerar av statliga Nutek och ALMI 

Företagspartner AB och privata IQube. Urvalet är grundat på att vi anser att de representerar 

de stödfunktioner inom ekonomi och kompetens som kan erbjudas entreprenörer.   
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2. Metod 
Valet av metod grundar sig i vår strävan att söka relevant information som ska ligga till grund 

för en jämförelse av befintliga teorier. Med det som bakgrund väljer vi att använda oss av ett 

så kallat kvalitativt tillvägagångssätt i huvudsak. För att öka förståelsen för entreprenörens 

efterfrågan och förväntningar blir huvudmomentet att intervjua ett antal entreprenörer med 

erfarenhet från stödorganisationerna. Vid tolkning av intervjuerna tillämpas ett hermeneutiskt 

synsätt för att ge en djupare förståelse. Intervjuerna utgör också våra primärdata för 

undersökningen. Sekundärdata utgörs av information från stödorganisationernas hemsidor 

samt teorier från litteratur. Uppsatsen blir därav en kombination av deduktion, där man utgår 

från teorierna, och induktion, där man utgår från verkligenheten. Våra intervjuer har en grund 

i den teori om affärsutveckling som senare redovisas i referensramen. Detta ger den deduktiva 

ansatsen. Det finns dock en begränsad teoribildning kring det specifika ämnet som vi 

undersöker, vilket gör att den analys och slutsats som senare redovisas får inslag av induktiv 

karaktär.  

 

2.1 Kvantitativa/kvalitativa metoder  

Vid insamlandet av data finns det två huvudsakliga ansatser, kvantitativa eller kvalitativa. 

Man skulle kunna säga att kvantitativa mätningar, i en mycket generell betydelse, handlar om 

att sätta siffror på saker som objekt och händelser enligt bestämda regler. Exempel på sådana 

mätningar är enkäter och tester (Gustavsson, 2004). De kvalitativa undersökningarna 

karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

människor. Man kan nu börja se tydliga skillnader mellan dessa två metoder. Kvantitativa 

undersökningar söker den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Man försöker 

alltså isolera egenskaper, och finna kvantifierbara samband mellan dem. Kvalitativa 

undersökningar är däremot inte ute efter kvantifiering. Man vill inte besvara frågorna �hur 

mycket� och �hur många�. Istället försöker man själva nå en förståelse för den livsvärld 

människor har, det sätt de ser på sig själva och på sin relation till omgivning (Hartman, 1998).  

 

Vi har som syfte att öka förståelsen för entreprenörens efterfrågan och för att uppnå detta 

lämpar sig den kvalitativa ansatsen bäst. Genom att tolka våra respondenters svar vill vi bidra 

till en ökad förståelse för entreprenörerna som grupp och deras behov. De resultat som vi 

senare redovisar är i linje med den kvalitativa ansatsen. Den kvantitativa ansatsen har fokus 
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på siffror och statistik, medan vårt resultat redovisas med ord och har fokus på förståelse. För 

att uppnå en så bra förståelse som möjligt använder vi hermeneutiken som verktyg.   

 

2.2 Hermeneutik 

Inom vetenskapsteorin så finns det två tankesätt, Positivismen och Hermeneutik. Ändamålet 

med en positivistisk syn är att hitta orsakssamband som förklarar det mänskliga beteendet. 

Forskare som använder sig av denna syn vill att empirin ska vara verifierbara på ett objektivt 

sätt och vill ha full kunskap om sina teorier (Gilje & Grimen, 1992). De hermeneutiska 

vetenskaperna försöker hitta möjliga betydelser hos sina studieobjekt menar Ödman (2004). 

Forskaren studera objekten som texter och språk, det vill säga man vill hitta en förståelse för 

objekten via tolkning.  

 

Ödman (2004) påpekar att Hermeneutiken består av fyra huvudmoment. Dessa är:  

- Tolkning; handlar om innebörder och betydelse. 

- Förståelse; handlar om att vi plötsligt uppfattar vad vi ser föremålet eller 

människan som. 

- Förförståelse; bygger på tidigare lärdomar, erfarenheter, tidigare upplevda 

känslor och upplevelser. 

- Förklaring; sammanhänger med att vi måste förklara för att förstå, och omvänt: 

för att kunna förklara något måste vi ha förstått det vi förklarar. 

 

Hermeneutiken är en viktig del i vår undersökning. För att kunna förstå den efterfrågan av 

stöd som entreprenören har måste vi tolka de svar som de ger under våra intervjuer. Den 

efterfrågan som entreprenören har är subjektiv och även vår tolkning kommer att bli 

subjektiv. Vår tolkning är beroende av den förförståelse som vi bär med oss. Detta kan 

innebära att vi väljer att se de fenomen som bekräftar vår förförståelse och bortser från 

motsägelsefulla händelser (ibid.). Vår förförståelse om relationen mellan entreprenören och 

stödorganisationen är inte obefintlig, men begränsad.  

Den hermeneutiska spiralen visar på pendlingen mellan del och helhet, och att förståelsen hela 

tiden byggs på (ibid.). Våra förkunskaper byggs successivt på allt eftersom vi träffar 

respondenter och tar del av mer material om ämnet. För oss innebär det att vi måste förstå 

helheten för att förstå delarna och tvärtom. Vi ställs också inför ett problem som Gilje & 

Grimen (1992) kallar dubbel hermeneutik, att vi ska tolka något som redan är tolkat. 

Entreprenören ger vid intervjuerna sin bild av hur han eller hon tolkar och uppfattar sina 



 9

behov. Detta ska i sin tur tolkas av oss som utför intervjunerna, därav uppstår dubbel 

hermeneutik. 

 

2.3 Intervju 

Tanken bakom att göra en intervju är att personer själva skall berätta om de erfarenheter de 

har av det ämne man håller på att undersöka (Hartman, 1998). I metodlitteraturen talas det om 

flera olika sorters former av intervjuer. Bengt Gustavsson skiljer i Kunskapande Metoder 

(2004) på tre olika tekniker för personligt kunskapande. Den första är intervju, där 

huvudmålet är att samla data av ett objektivt slag och få en sann bild av den objektiva 

verkligheten. Exempel på en sådan fråga är �Hur många anställda har ni i företaget?�. Den 

andra typen är samtal, där målet är att samla data av subjektivt slag och få en korrekt bild av 

den subjektiva verkligheten. Exempel på en sådan fråga är �Vad motiverar dig i ditt arbete?�. 

Likheten mellan de första två tekniker är att de båda syftar till att generera faktiska data, i det 

ena fallet objektiva och det andra subjektiva. Den tredje och sista tekniken, dialog, skiljer sig 

från de andra två på det sättet att huvudmålet med dialogen är att komma åt mening och 

betydelser i medaktörens språk och kulturvärld. Gemensamt för de tre typerna som redovisats 

ovan är att de representerar olika former av intervjuer, men de skiljer sig beroende av vilken 

typ av information man vill få fram.  

För vårt projekt så lämpar sig främst den andra typen som kallas samtal. Då vårt syfte är att 

öka förståelsen för entreprenörens efterfrågan vill vi få fram deras subjektiva åsikter och deras 

upplevda problem. Genom att använda samtal vill vi få en så korrekt bild som möjligt av 

entreprenörens subjektiva verklighet. För att uppnå detta vill vi ha öppna och ärliga intervjuer 

där entreprenören själv får berätta med sina egna ord. Vår styrning av intervjuerna sker genom 

en frågeguide som används som grund, men som inte behöver följas till punkt och pricka. 

Tanken runt intervjuerna är att vi har ett visst antal öppna grundfrågor som respondenten får 

resonera om relativt fritt. Frågeguiden som skickas till respondenterna innan intervjun 

genomförs, är mer tänkt som en grund som ska ge oss en struktur för det fortsatta arbetet. Vi 

använder oss av samma frågeguide till alla respondenter. Som följd av att vi har valt 

samtalsform i våra intervjuer så redovisas svaren i löpande text i empiriavsnittet.              

Varje intervju redovisas sedan i bilagor för att kunna urskilja vem som har sagt vad.       

Frågeguiden presenteras närmare i referensramen.  
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Hartman (1998) talar om olika grader av standardisering och strukturering. Med grad av 

standardisering menas hur mycket intervjuaren bestämmer i förväg beträffande den form 

frågorna ska ha. Med strukturering menas i vilket utsträckning svarsutrymmet begränsas. En 

hög grad av strukturering innebär fasta svarsalternativ.  En intervju som präglas av hög grad 

av standardisering och strukturering innebär att intervjun är helt styrd av intervjuaren med 

fasta svarsalternativ och att samma frågor ställs i samma följd till alla respondenter. Även om 

hög grad standardisering och strukturering ofta följs åt, så betyder det inte att det är ett måste. 

En intervju kan ha en hög grad av standardisering (fasta frågor) men låg grad av strukturering 

(inga fasta svarsalternativ). Kvalitativa intervjuer präglas oftast av en lägre grad av 

standardisering och strukturering än kvantitativa intervjuer. Trots att den kvalitativa intervjun 

är ganska fri är det viktigt att vara ordentligt förberedd. Man kan inte tillåta att samtalet 

lämnar det ämne man är intresserad av i allt för stor utsträckning. 

Som nämnts ovan så använder vi oss av en frågeguide med grundfrågor vid intervjuerna. Då 

våran undersökning har en kvalitativ ansats kommer våra intervjuer ha en relativt låg grad av 

strukturering och standardisering. Svarsutrymmet är inte speciellt begränsat för 

respondenterna vilket ger en lägre grad av strukturering. Tanken är att genom att låta 

respondenterna resonera fritt få fram information om deras subjektiva verklighet.  

Vi kommer att ha en viss grad av standardisering då vi bestämt vilka frågor som skall 

behandlas. Men som vi nämnt tidigare så vill vi ändå ha en relativt hög grad av öppenhet så vi 

behåller det som Gustavsson (2004) kallar samtalsform.   

 

Vi har använt oss av det här tillvägagångssättet då vi anser att det uppfyller vårt syfte på bästa 

sätt. Det centrala i våra intervjuer har varit att belysa de åsikter entreprenörerna har om det 

stöd som finns att tillgå i de tre momenten i utveckling av affärsidén; marknad, produkt/tjänst 

och organisation/resurser, som vi beskriver närmare i referensavsnittet.  

 

2.4 Urval 

I både kvantitativa och kvalitativa undersökningar står man ofta inför urvalsproblematiken. 

Med den avses vem/vilka man ska undersöka och vilket syfte deras svar har för 

undersökningen. Antag att man skall undersöka individer på en bestämd arbetsplats för att 

göra en utvärdering av hur väl ett försök att förbättra arbetsmoralen har slagit ut. Är inte 

arbetsplatsen för stor, kan man mycket väl intervjua alla anställda. Men om man har tänkt sig 

att göra en undersökning som ska kunna generaliseras utöver de personer man hämtat 

informationen från, måste man göra en så kallad urvalsundersökning. Det vill säga göra ett 
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urval av individer som undersöks och resultatet kan förhoppningsvis gälla för hela 

populationen. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar är att man i de 

kvalitativa undersöker betydligt färre individer och platser. Anledningen är att man vill gå på 

djupet i människornas livsvärld på ett sätt som inte skulle kunna vara möjligt om man 

undersöker allt för många individer (Hartman, 1998). 

 

Vi har i inledningen angivit att vi ska undersöka entreprenören som nyföretagare och det är 

också det som ligger till grund för vårt urval. Vi kommer att tillämpa vad Hartman kallar 

ändamålsurval. I denna urvalsform är det inte av intresse att belägga samband mellan några 

variabler genom att undersöka en stor mängd individer, utan att finna individer som kan ge 

den information som är relevant. Man söker en bestämd kunskap, och väljer att intervjua dem 

som kan ge den kunskapen.  

 

De personer som medverkar i undersökning har som gemensam nämnare att de alla varit med 

och startat nya företag av olika slag, samt att de alla har haft någon form av kontakt med 

stödorganisationerna. Identifieringen av lämpliga respondenter har skett på tre olika sätt. Det 

första sättet är att vi genom ALMI, Nutek och IQube har fått hjälp att hitta personer och 

företag som tagit del av deras stöd. Det andra sättet är att vi genom vårt personliga nätverk har 

fått kontakt med entreprenörer som vi också ansett som lämpliga respondenter. Det tredje 

sättet som vi använt oss av det som Sverke (2004) kallar snöbollsurval. Det innebär att man 

frågar intervjupersonerna om de känner till andra personer som skulle kunna tänka sig att 

ställa upp i undersökningen. 

För att uppnå en bra förståelse för entreprenörens efterfrågan och förväntningar har vi valt att 

intervjua åtta personer som passar in i vårt urval. Vi anser att antalet respondenter är bra då 

det kommer att ge oss ett bra underlag för vår undersökning.  
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2.5 Kritisk granskning av metod 

Om vi kritiskt granskar vårt val av metod så är vi medvetna om att det kvalitativa synsätt vi 

valt att arbeta efter, gör att de finns utrymme för felaktiga tolkningar i intervjuarbetet. 

Ambitionen är att samla in information från entreprenörer för att kunna skapa oss en bild av 

deras behov, förväntningar och åsikter om stödorganisationerna. Insamling sker genom 

intervjuer med entreprenörer som har haft någon form av kontakt med dessa organisationer. 

En faktor som skulle kunna påverka vårt resultat är att kontakten med våra respondenter 

delvis har skapats genom de organisationer som vi undersökt.  

Risken finns då att organisationerna medvetet rekommenderar entreprenörer som har en 

positiv bild av dem. Orsaken till att vi valt det här sättet är svårigheten att hitta lämpliga 

respondenter utan organisationernas hjälp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 13

3. Referensram 
I referensramen beskrivs strategier för hur entreprenören bör utveckla sin affärsidé för att bli 

så framgångsrik som möjligt. Under den utveckling stöter entreprenören på olika 

problemformuleringar. Entreprenören kan få hjälp att övervinna dessa hinder. Från 

referensramen vill vi hämta de teoretiska grunder entreprenören arbetar utifrån. Ur dessa 

grunder vill vi hitta de moment där entreprenören behöver stöd i form av kompetens och 

ekonomi. Den insamlade teorin ska sedan jämföras med den empiri vi får av våra intervjuer 

med de olika respondenterna. 

 

3.1 Entreprenören 

I detta avsnitt så kommer vi att presentera olika författares syn på hur entreprenören är och 

vilka egenskaper som utmärker denna. Beskrivningarna är relativt generella och det finns 

säkert avvikande åsikter, men de som presenteras här är de som vi anser är mest relevanta för 

vår undersökning och vår bild av entreprenören. Som avslutning presenterar vi hur vi 

definierar entreprenören som deltar i denna undersökning. 

 

Ordet entreprenör kommer ursprungligen från det franska språket och refererar till en person 

som är handelskraftig och får någonting gjort. Ordet är relativt gammalt och användes redan i 

det franska språket under 1100-talet. Under medeltiden användes ordet av många författare. 

Entreprenören var då en synonym med en framgångsrik krigsherre som var hård och villig att 

riskera sitt liv och sin förmögenhet. Betydelse förändrades under 1600-talet och syftade på en 

risktagande person som ofta utförde stora tjänster åt staten i form av uppförande av byggnader 

eller leverans av utrustning. Under senare tid har inte entreprenörens koppling till staten varit 

lika stark, utan handlat mer om risktagande i alla former av företagande (Landström, 2000).  

 

Åsa Lindholm Dahlstrand (2004) återger i sin bok Teknikbaserat Nyföretagande, Joseph 

Schumpeters tankar kring entreprenörskap. Han ansåg att innovationer var den viktigaste 

faktorn för skapande av en ny efterfrågan och därmed ekonomiskt välstånd. Man kan alltså 

säga att en innovation är en ny idé som skapar en ny marknad.  

 

Schumpeter menade vidare att entreprenörer grundar företag utifrån begränsade personliga 

resurser, men med syfte att öka sitt personliga välstånd. De utvecklar innovationer och 
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kämpar för att nå marknadsframgång. Om de lyckas leder det till att den totala marknaden 

expanderar och att efterfrågan och det ekonomiska välståndet därmed ökar. 

Lindholm Dahlström (2004) sammanfattar olika tänkares definitioner av en entreprenör och 

hon urskiljer två huvudsynsätt. Det första är entreprenören som innovatör och som skapar 

ojämvikter på marknaden (Schumpeter m.fl.). Hos det andra synsättet ses entreprenören som 

den som identifierar och hanterar marknadens ojämnvikt. Inom det andra synsättet kan 

dessutom två olika tankegångar urskiljas, dels den som ser entreprenören som riskbärande och 

osäkerhetsreducerande (Frank H. Knight 1885-1972), och dels den som ser entreprenören som 

en mellanhand som utnyttjar identifierade ojämnvikter (Israel M. Kirzner 1930-). Hon menar 

vidare att entreprenören och innovatören ofta är samma person, men det är inte nödvändigt att 

så är fallet. Det finns åtskilliga exempel där en uppfinning först utvecklats av en forskare som 

sedan lämnar den vidare till någon annan som ska föra den ut på marknaden. Ofta är det den 

person som ser möjligheten och tar marknadsrisken som ses som entreprenören. 

Entreprenörens egenskaper har under senare delen av 1900-talet varit föremål för den 

beteendevetenskapliga forskningen. De egenskaper som oftast nämns är: prestationsbehov, 

riskbenägenhet och kontrollbehov (Lindholm Dahlström, 2004).   

Andra egenskaper som också nämns är: Autonomi � entreprenörer har ofta en vilja att �klara 

sig själva�, Kreativitet och innovativitet � entreprenören är ofta involverade i att utveckla nya 

saker som till exempel uppfinningar, nya produkter och tjänster. Listan med egenskaper kan 

göras i princip hur lång som helst, men det har också framförts en del kritik mot 

identifierandet av dessa egenskaper. Dels har det varit att personlighetsdrag inte är något 

statiskt utan att de förändras med tiden samt att faktorer i den externa miljön troligtvis 

påverkar mer än vad som tidigare sagts (ibid.).  

 

Entreprenören påverkas i stor utsträckning av miljö och kultur. Speciellt har ekonomiska och 

politiska villkor visat sig ha stor betydelse. Statens agerande spelar en avgörande roll för 

småföretagens uppkomst och tillväxt. För att småföretagen ska kunna ha en god tillväxt är det 

viktigt att det skapas ett gynnsamt klimat för utveckling (ibid.).  

 

I Richard Normanns (1975) Skapande Företagsledning använder författaren termen 

entreprenör som en person som från ett uppslag utvecklar en affärsidé eller åtminstone något 

slags primitiv verksamhet. Normann har fokus på två frågor: �Vad motiverar entreprenören 

och vilka är hans drivkrafter?� och �Hur förvärvar entreprenören den insikt som så 

småningom leder till en affärsidé?�. 
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På den första frågan ser Normann de inre förhållandena hos entreprenören som avgörande, 

men därmed inte sagt att de yttre inte spelar någon roll. Med de inre förhållandena menar han 

att entreprenören försöker finna en väg ur förhållanden som grundlagts på ett tidigt stadium i 

deras liv. Det kan också ses som ett försök att ersätta någon form av inre brist eller utlopp för 

någon spänning i personligheten. I den andra frågan så gör Normann skillnad på två olika 

typer av entreprenörer. De som långsamt bygger upp en affärsidé i små systematiska steg, en 

långsam inlärning av en specifik affärsidé, samt de som allmänt förvärvat något slags 

entreprenörstalanger genom att ha genomgått en slags �grundskola i entreprenörskap�. Ofta 

präglas den andra typen av att individen upptäcker nya mönster eller samband mellan olika 

element. 

 

Som vi nämnt i tidigare delar så är det entreprenören som nyföretagare som vi har fokus på i 

vår undersökning. Med det menar vi att han eller hon har startat, och driver ett eget företag. 

Den fas som är intressant för vår undersökning är uppstartningsfasen, där entreprenören 

utvecklar sin affärsidé mot att bli ett stabilt företag. Vi har valt att inte göra någon skillnad på 

hur affärsidén uppstår, utan fokusera på utvecklingen av denna och hur stödorganisationerna 

kan hjälpa entreprenören att utveckla sin verksamhet. I senare avsnitt presenteras 

stödorganisationerna, men först ska vi beskriva utvecklingen av en affärsidé. 

 
3.2 Entreprenörens utveckling av affärsidé  

En affärsidé är företagets avsiktsförklaring, en redogörelse av vad företaget vill tjäna pengar 

på och hur man ska göra det rent praktiskt. Grunden för hela verksamheten är affärsidén och 

det fungerar även som en ledstjärna för hela verksamheten (Berhin & Kihlstedt, 2000). 

Berglund och Blomquist (2004) menar att en fungerande affärsidé är grundkonceptet för en 

lönsam verksamhet. En framgångsrik affärsidé är inte något som är exklusivt för stora företag. 

Många stora företag har börjat sin verksamhet som små företag, som genom en framgångsrik 

affärsidé kunnat utveckla sin verksamhet och därigenom växa och bli stora företag (Berglund 

& Blomquist, 2004). En av Sveriges mest kända entreprenörer, Ingvar Kamprad grundare av 

IKEA, kunde genom sin unika affärsidé växa till det internationellt stora företag det är idag. 
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Richard Normann (1975, s.52-53) anger egenskaper som är grundläggande hos ett företags 

affärsidé: 

1. Affärsidén har systemkaraktär, det vill säga den består av en lång rad olika 

komponenter som bildar ett komplicerat mönster � ett system. Affärsidén är ett slags 

uttryck för �helheten� i detta system. 

2. En beskrivning av affärsidén fodrar beskrivningar på flera nivåer, nämligen av  

� den nisch i omgivningen som företaget dominerar � företagets revir. 

� de produkter eller det �system� som erbjuds reviret. 

� de resurser och interna förhållanden i företaget med vilkas hjälp dominansen 

åstadkommes. 

3. Affärsidén är ett uttryck för konkreta förhållanden som existerar i ett företag; den 

beskriver företagets faktiska sätt att fungera eller � �sätt att tjäna pengar�. Affärsidén 

existerar inte förrän den är förverkligad; en ännu oprövad idé om var och hur man kan 

tjäna pengar är ingen affärsidé � möjligen idé om en affärsidé. 

4. Affärsidén kan sägas representera ett �överlägset kunnande� eller en �överlägsen 

förmåga�. Denna förmåga finns vanligen inbyggd eller �förkroppsligad� i företagets 

organisatoriska struktur och hos dess signifikanta aktörer. 

5. Affärsidén är en historisk produkt som på grund av sin komplexitet är svår att imitera. 

Revir som en gång erövrats har därför en tendens att vara relativt intakta. Men detta 

innebär samtidigt att en affärsidé kan vara mycket besvärlig att lära in och 

�förkroppsliga� i organisationen. 

6. Harmoni och överensstämmelse är begrepp som fångar affärsidéns karaktär. En 

affärsidé kan liknas vid ett komplicerat och väl inoljat maskineri, där alla delar passar 

till varandra och bidrar till helheten. 

 

Åke Berglund och Anders Blomquist (2004) menar i sitt kompendium om Skapande 

affärsutveckling att en affärsidé besvarar tre grundfrågor vad det gäller företagets verksamhet; 

vem vänder sig företaget till, vad säljer företaget i form av kunderbjudande och hur 

åstadkommer företaget detta? Det kan ses som en förenkling av Normanns punkter som 

redovisats ovan. 
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3.2.1 Vem vänder sig företaget till?  

Den första frågan Berglund och Blomquist belyser handlar om att definiera vem eller vilka 

kunder i affärsmiljön som företaget ska betjäna. Det vill säga vilken marknad företaget ska 

agera emot och vilken målgrupp eller marknadssegment man riktar in sig på. 

En väl formulerad affärsidé skall ha sin grund i marknaden och vara så klar att man kan förstå 

vilka kunder som inte tillhör målgruppen. Begreppet kund ha många olika innebörder, det kan 

handla om en konsument, den som faktiskt köper varan eller tjänsten eller en slutförbrukare 

på företagsmarknaden. Men den kund som man faktiskt säljer till behöver inte vara 

slutförbrukare. I många fall förädlas produkten eller säljs vidare till en slutförbrukare.  

Att identifiera slutförbrukaren är av stor vikt för det säljande företaget. Genom att beskriva 

slutförbrukaren eller konsumenten definierar man en målgrupp eller ett segment av 

marknaden som visar liknande beteende, behov och köpkraft. Det blir då möjligt att samordna 

resurser och insatser på ett effektivare sätt (Berhin & Kihlstedt, 2000). Axelsson (1996) 

beskriver det som att företaget ur en grupp av �alla tänkbara kunder�, måste försöka sortera ut 

de kunder eller kundgrupper som det är mest intresserat av, alternativt passar bäst för. 

Företaget delar då in marknaden i skilda kunder eller kundgrupper, segment, där varje grupp 

inom sig har likartade behov och önskemål, medan de skiljer sig åt sinsemellan. Från det 

utvalda segmentet hoppas företaget erövra tillräckligt många och köpvilliga kunder (ibid.). 

Målet med segmentering är att uppnå balans mellan tillgängliga resurser och resursbehov för 

att uppnå en ledande position och hög lönsamhet (Berhin & Kihlstedt, 2000).  

Bristande överensstämmelse mellan affärsidéns olika delar benämner Normann (1975) som 

�misfits�. Ett exempel kan vara felaktig bedömning av marknadens karaktär. När företaget 

väljer sin marknad och marknadssegment är behovet av marknadsinformation mycket viktigt. 

Berhin & Kihlstedt (2000) menar att innan man fattar ett investeringsbeslut måste man 

försäkra sig att en affärsmöjlighet verkligen föreligger, samt att man har en klar bild av vilka 

krafter i omvärlden som kan samverka, respektive motverka dig. Kartläggning av marknaden 

genom analys av utbud, efterfrågan och övriga omvärlden minskar risken för felaktiga beslut 

som kan få förödande konsekvenser för företaget (ibid.).  

 

3.2.2 Vad säljer företaget i form av kunderbjudande? 

Den andra frågan avser vilka produkter och tjänster som företaget skall erbjuda. Berglund och 

Blomquist (2004) använder begreppet kunderbjudande för att beskriva den nytta som skapas 

för kunden.  
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Vid lansering av en ny produkt eller tjänst finns en mängd faktorer att ta hänsyn till. Axelsson 

(1996, s. 83) nämner ett antal punkter i form av en checklista: 

- Hur stort är användarnas behov? 

- Tillgång på produktionsteknologi och produktionskunskap för den aktuella 

produkten. 

- Tillgång till marknadsföringskunskap. 

- Tillgång till råmaterial, insatsvaror, tjänsteleverantörer för framställning av 

varan/tjänsten. 

- Tillgång till forsknings- och utvecklingsresurser för att ta fram produkten. 

- Tillgång till lämplig distributionskanal. 

- Inverkan på säsongsvariation i försäljningen. 

- Finns resurser för investeringar om någon av ovanstående punkter behöver 

kompletteras? 

Alla punkter har kanske inte samma relevans för entreprenören, men belyser ändå de problem 

de ställs inför. Axelsson (1996) nämner även en del andra saker som bör beaktas. Produktens 

utformning är också mycket viktig. Utformningen berör dels den funktionella, dels den 

promotionella utformningen av produkten. Den funktionella utformningen avser både själva 

produkten och förpackningen. Viktigt är här att slutförbrukarens/konsumentens önskemål 

beaktas. När produkter utformas funktionellt sker det främst i förhållande till transport och 

lagringsproblem. Den promotionella utformningen kan exempelvis syfta på namn, layout eller 

färgsättning. 

Philip Kotler (2001, s.460) menar att man bör betrakta företagets produkt eller tjänst på tre 

nivåer (Översättning Axelsson, 1996, s.86): 

- Kärnprodukt (Core product) som består av kärnnytta eller kärnservice. Här 

handlar det om vad kunden primärt köper � produkten/tjänstens 

huvudfunktion. 

- Påtaglig produkt (Actual product) som består av märke, förpackning, 

egenskaper, kvalitet och utseende.  

- Utvidgad produkt (Augmented product) som avspeglar hur produkten 

överförs till kunden. Det kan vara leverans och krediter, installation, 

eftermarknadsservice och garantier.  

 

Berhin & Kihlstedt (2000) tar upp att affärsidén skall innehålla en affärsstrategi som talar om 

på vilket sätt man avser att uppfylla kundens behov.  
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Han hänvisar till Michael Porters strategiindelning: 

 

- Differentiering, att man tillhandahåller en unik produkt eller tjänst till hela 

marknaden 

- Kostnadsöverlägsenhet, att man blir prisledande på  hela marknaden genom 

att framställa sin produkt eller tjänst billigare än någon annan.  

- Fokusering, att man genom att anpassa sin produkt eller tjänst till ett visst 

segment blir överlägsen konkurrenterna inom detta segment. 

 

3.2.3 Hur åstadkommer företaget detta? 

Sista frågan handlar om hur företaget skall skapa nyttan för kunden. Hur struktureras 

organisationen och vilka interna och externa resurser krävs för att bli konkurrenskraftiga? 

Enligt Berhin & Kihlstedt (2000) kan resursbehovet delas in tre kategorier: 

- Humankapital, det vill säga personalen med deras kvalifikationer, 

färdigheter och erfarenheter. 

- Strukturkapitalet som består av dokumenterat kunnande och andra 

immateriella tillgångar såsom patent, dataprogram, manualer, checklistor 

och mallar. 

- Realkapitalet som består av reala tillgångar som maskiner, verktyg, 

byggnader och likvida medel. 

Som det beskrivits ovan så är företaget beroende av både interna och externa resurser. Till de 

interna resurserna innefattas punkterna som Berhin & Kihlstedt beskrivit. Det de utelämnar är 

de externa resurserna som företaget behöver. Här finner vi olika externa nätverkskopplingar 

till kunder, leverantörer, banker och konsulter (Berglund & Blomquist, 2004). I ett 

nätverksperspektiv existerar inte ett företag utanför marknaden utan är en del av den. Varje 

företag bygger på och utnyttjar existerande marknadsrelationer och företaget utvecklas i den 

takt det skapar, utvecklar och underhåller relationer (Lundgren & Snehota, 1998). Vidare 

menar de att företagets kund- och leverantörsrelationer, samt för att göra det än mer komplext 

även andra institutionella relationer, är delar av själva företaget. Relationer är bland de 

viktigare, om inte den viktigaste, tillgången ett företag har. Samtidigt utgör relationer även en 

av de mest kritiska begränsningarna företaget ställs inför. 

 

För att ett företag ska bli framgångsrikt krävs att dessa tre delar, som beskrivits ovan, passar 

ihop med varandra. Bristande överensstämmelse mellan till exempel produkt och marknad är 
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ett exempel på vad Normann (1975) kallar �misfit�. Dessa �misfits� kan också uppstå mellan 

delkomponenter på samma nivå som sen leder till bristande effektivitet i systemet (Normann, 

1975, s.46).  

 

3.3 Undersökningsmodell 

Som det nämnts i tidigare avsnitt så är det entreprenören som nyföretagare som vi har 

intresserat oss för, och då främst i uppstartningsfasen. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att 

använda utvecklandet av affärsidé som grund för att ge en bra struktur på undersökningen. 

Genom att använda de olika momenten i utvecklandet av en affärsidé som Berglund & 

Blomqvist nämner, anser vi att vi får ett bra underlag för att uppfylla våra syften. Det är också 

dessa moment som vi använt oss av för att ta fram den frågeguide som vi använt under 

intervjuerna. De olika delarna av affärsidén innefattar moment som de flesta entreprenörer 

måste genomgå i sin utveckling. Vi har valt att kategorisera de hinder som entreprenören 

möter efter dessa moment i utvecklingen. Vi har även använt samma struktur för att 

identifiera entreprenörens behov av stöd. Det för att vi ska kunna se vilken typ av stöd 

entreprenörerna är i behov av och när de behöver stödet. 

Vi avslutar sedan frågeguiden med en sammanfattning av entreprenörernas åsikter om 

stödorganisationerna och de kontakter de haft med dem. 
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4. Stödorganisationer 
4.1 Nutek � verket för näringslivsutveckling1 

Nutek är Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Deras uppgift är att främja tillväxt i 

hela landet. För att stärka tillväxten i näringslivet och olika regioner i landet arbetar de med 

att stödja olika program och processer. Stöden kan ges med hjälp av finansiering, information 

eller rådgivning. Regeringen styr idag Nutek genom bland annat regleringsbrevet och olika 

förordningar. Nutek tillhör Näringsdepartementet. 

 

Nutek skriver på sin hemsida om deras verksamhet på följande sätt. �Nutek är Sveriges 

nationella myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling. Vi ska bidra till fler nya 

företag, fler växande företag och fler starka regioner - och därmed främja en hållbar 

ekonomisk tillväxt i hela landet�. 

 

Nutek ser tre stora problemområden i dagens företagsklimat. För det första startas de för få 

nya företag i Sverige jämfört med andra länder. För det andra är det för få företag i Sverige 

som växer i storlek och bidrar till en ökad tillväxt. Det sista problemet Nutek har identifierat 

är att det finns elva starka tillväxtregioner i Sverige. Alla dessa ligger i storstadsregioner eller 

i universitet- och högskoleregioner. De skriver vidare på sin hemsida att det är en 

koncentrerad bild av verkligheten och att det ger Nutek sin tydliga uppgift. De ska bidra till 

att fler företag startas, fler företag växer och att antalet �starka� regioner ökar. Det ska i sin tur 

främja en ekonomisk hållbar tillväxt i hela landet.   

 

För att svenska företag och regioner ska tillta på ett varaktigt sätt fordras att näringslivet 

förbättrar internationellt konkurrenskraftiga produkter med stort kunskapsinnehåll för 

marknader med beständig eller stigande efterfrågan. Det kräver enligt Nutek ständig 

utveckling och förnyelse och Nutek arbetar med att stödja näringslivet och regionerna i detta 

arbete. Eller som de själva skriver: �vi bidrar till en positiv strukturomvandling�. 

 

4.1.1 Nuteks stöd 

Mycket av Nuteks stöd ges i form av broschyrer och information via Internet.  

                                                
1 All information hämtat från Nuteks hemsida. Se Källförteckning. 
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Regionalt investeringsstöd 

Regionalt investeringsstöd är ett av de bidrag som företagare kan söka hos Nutek i samarbete 

med länsstyrelsen. Syftet med stödet är att det ska balansera den regionala utvecklingen i hela 

landet samt bidra till en ökat tillväxt.  

Stödet kan sökas av företag som är verksamma inom någon av följande verksamheter: 

- Industriell och industriliknande verksamhet.  

- Industriserviceverksamhet.  

- Tjänste- och serviceverksamhet med större marknad än den lokala eller 

regionala.  

- Turistverksamhet . 

- Framställning av fasta bränslen.  

- Uppförande av lokaler för uthyrning.  

- Stöd kan dessutom ges till annan verksamhet som bedöms få väsentlig 

betydelse för näringslivet i regionen.  

 

Bidraget kan sökas för investeringar av olika slag exempelvis byggnader, maskiner, 

produktutveckling och informationskampanjer. Stödet kan ges till två stödområden, A och B. 

Dessa områden innefattar Norrland samt delar av länen Dalarna, Värmland, Örebro, 

Västmanland och Västra Götaland. I vissa av dessa områden gäller det särskilt att projekten 

ska vara av strategisk betydelse för den regionala utvecklingen. Hur stort bidraget är beror på 

typen av investering och stödområde. 

 

Sysselsättningsbidraget  

Detta stöd är också ett regionalpolitiskt företagsstöd som Nutek tillsammans med 

länsstyrelsen erbjuder. Kravet på vilken verksamhet företaget har är det samma som för 

regionalt investeringsstöd. Stödet ges dock inte vid anställningar inom jordbruk eller vid 

hantering av jordbruksprodukter. Den geografiska avgränsningen är också den samma som för 

det regionala investeringsstödet.  

 

Hur stort bidraget är skiftar på i vilket regionalt område du har din verksamhet. Maximala 

beloppet ligger mellan 120 000 � 198 000 kronor för varje ny årsarbetskraft, för närvarande 

1650 timmar. 
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Transportbidrag 

Transportbidragets avsikt är att kompensera de fyra nordligaste länen för de 

kostnadsnackdelar som näringslivet har på grund av avståndet till marknaden. En ytterligare 

avsikt Nutek har med bidraget är att stimulera till en höjd förädlingsgrad i området. 

Transportbidraget är också ett exempel på ett regionalt företagsstöd. De villkor som krävs för 

att emot ta bidraget är att de rör sig om fysiska personer som bor i Sverige och juridiska 

personer med verksamhet i Sverige. Företaget som betalar fraktkostnaden till exempelvis 

speditören ska ansöka om bidraget. För att ansöka om stödet måste den sammanlagda 

bidragsgrundande fraktbeloppet uppgå till minst 25 000 kronor under ett kalenderår. 

 

Företagarguiden 

Företagarguiden är en webbplats som riktar sig till den som vill eller är företagare. Tanken 

med guiden är att den ska hjälpa till med att förmedla var information finns för att utveckla 

och starta företag. Guiden bistår med att hitta kontakter med myndigheter och offentliga 

organisationer. Om du som företagare vill ha hjälp att hitta information om olika 

organisationer som bistår med alternativa finansieringsmöjligheter såsom lån, riskkapital med 

mera så anger guiden var företaget kan vända sig. Vill företaget ha kontakt med olika 

rådgivare i sitt län så bistår guiden med en tjänst där man kan söka sig fram till de viktiga 

kontakterna. Vidare ger Företagsguiden svar på frågor om krav och regler inför en 

företagsstart. 

 
Startlinjen 

Startlinjen är en kostnadsfri telefontjänst som Nutek har där människor som tänker starta 

företag eller som nyligen har startat ett företag får information. Informationen ges om 

registreringar, skatter, företagsformer, finansiering samt olika typer av tillstånd. Syftet med 

stödet är att ge en snabb och korrekt information som hjälper företaget vidare i sin utveckling. 

Startlinjen bedömer inte företagets affärsidé eller om hur en markand ser ut för affärsidén. 

Sådana frågor hänvisas till andra myndigheter och organisationer. 
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4.2 AMLI företagspartner AB2 

ALMI företagspartner ägs till 100 % av den svenska staten. Företaget arbetar i dag över hela 

Sverige och bedriver sin verksamhet i 21 regionala bolag. Målet med deras verksamhet är att 

skapa tillväxt och skapa nya företag inom det svenska näringslivet genom finansiering och 

affärsutveckling. ALMI finns i varje län och har enligt dem själva kunskap om de regionala 

förutsättningarna och villkoren. Organisationen har en kombination av tjänster som de kan 

erbjuda under processen från idé till etablerat företag. 

 

4.2.1 ALMIs stöd 

 

Finansiering 

AMLI kan hjälpa företag så att det blir enklare att finansiera verksamheten oberoende av om 

det rör sig om en företagsstart eller om företaget behöver göra vissa investeringar för att 

ytterligare utvecklas. ALMI anser att de kompletterar den lånefinansiella marknaden genom 

att erbjuda en riskvillig lånefinansiering när ingen annan gör det. De menar att affärsidéns 

bärkraft och ledningens kompetens är viktigast, även viktigare än de faktiska tillgångarna. 

Några av de finansiella stöd som ALMI ger till företag: 

 

Företagslån för nya företag 

I det här stödet kan ALMI låna ut upp till 50 % av låntagarens kapitalbehov. Hela 

finansieringslösningen skapas utifrån varje kunds speciella förutsättningar. Den höga risken 

samt att ALMI inte vill konkurrera med den privata marknaden gör att de tar ut en ränta som 

är högre än den genomsnittliga bankräntan. I normala fall ska lånet vara helt amorterat efter 

fem år. 

 

Företagslån för etablerade företag 

Det här finansiella stödet har samma krav som för företagslån för nya företag, dock så skiljer 

det sig i att lånet ska vara betalt på 3-5 år beroende på lånets utformning. 

 

Innovatörer/entreprenörer 

ALMI erbjuder lån för att innovatören/entreprenören ska kunna arbeta vidare med sin idé. 

Lånet kallas innovatörslån och är till för att finansiera ett innovationsprojekt i ett tidigt 

                                                
2 All information hämtat från ALMIs hemsidan, Se källförteckning. 



 25

stadium fram till marknadsintroduktion. Villkoren som ställs på låntagaren är att det måste var 

ett företag samt att lånebeloppet inte får vara under 50 000 kronor. Löptiden på lånet är 7 år, 

där företaget inte behöver amortera de första två åren. Ränta betalas dock under hela löptiden. 

Låntagaren kan inkludera räntekostnaderna för de två första åren i det sökta lånebeloppet. 

 

Affärsutveckling 

Inom ALMI finns det ett flertal olika utvecklingsprogram som entreprenören kan få hjälp av. 

Dessa program är till för att höja kompetensen hos företag vilket i sin tur leder till att företaget 

blir mer konkurrenskraftigt. Dessa utvecklingsprogram presenteras nedan. 

 

Tillväxtbarometern 

Tillväxtbarometern hjälper till att kartlägga företagets tillväxtkraft. Det genomförs genom ett 

antal intervjuer som leds av konsulter. Enligt AMLI ger tillväxtbarometern en tydlig bild när 

det gäller möjligheter och hinder för tillväxten i företaget.  

 

Se din styrelse 

Detta utbildningsprogram hjälper företag med kravprofil för styrelseledamöter samt 

rekrytering av dessa med hjälp av ALMIs kontaktnätverk. 

 

Mentorprogram 

Syftet med detta program är att företagen snabbt kan få ta del av kompetens i form av en 

mentor vilket leder till att företaget kan utvecklas ytterligare. Programmet är uppbyggt kring 

olika möten mellan mentorn och företaget. Mötena sker ungefär en gång i månaden i ett års 

tid och 10 �12 företag deltar per program. Efter årets slut lämnar ALMI programmet, det 

förkommer att deltagarna fortsätter att träffas efter programmets slut.  

 

Se din marknad 

Stödet, se din marknad, sätter fokus på företagets affärsidé, arbetssätt och långsiktiga 

strategier. Programmet leds av en auktoriserad handledare där man byter erfarenheter med 

andra företag i så kallade gruppseminarium. Syftet med programmet är att få en praktisk 

affärsutveckling.   
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Rådgivning 

Här får företaget/entreprenören möjlighet att diskutera frågeställningar med en rådgivare som 

ger en inledande och allmän vägledning. Frågeställningarna kan gälla hur marknaden ser ut 

för entreprenörens idé, patent, kunder och hur man kan nå dem samt finansiering av 

utvecklingsarbetet. Bedömer rådgivaren att det finns potential i affärsidé kan även 

entreprenören få hjälp med en mera utförlig undersökning. 

 

4.3 IQube3 

IQube är ett företag som vill främja unga företag och entreprenörer i Sverige. De sätter fokus 

på att identifiera och stödja de bästa nya entreprenörerna i Sverige. De vill skapa 

gynnsammare förutsättningar för deras utveckling och tillväxt. Företaget vill vidare göra 

kommunikationen bättre och minska avståndet mellan investerare och entreprenörer. IQube 

vill också att entreprenörerna skall får tillgång till den kompetens de behöver för att underlätta 

deras utveckling. De vill även säkerställa att media ska delta och hjälpa till att sprida 

information som kan bidra till att inspirera Sverige, vilket förhoppningsvis ska leda till en ny 

våg av nya svenska företag. IQube anser även att vi i Sverige bör ändra vår fokus från en 

teknologifokuserad modell till en mera sälj- och marknadsföringsorienterad modell. 

 

IQube har sitt huvudkontor på Norrlandsgatan i Stockholm. I dessa lokaler så kan 

entreprenörerna få tillgång till en fysik plats.  De nya företagen betalar en serviceavgift på 

2000 kronor per person och månad. Ett företag som har IQube som partner får förutom det 

fysiska utrymmet även tillgång till IQubes nätverk som består av experter inom områden som 

exempelvis riskkapital och media. Vidare erbjuds företagen inom IQube utbildningar, 

mentorskap, inspiration och olika supportfunktioner. 

 

IQube skriver på sin hemsida att en plats hos dem innebär följande: 
 

- Bolagen inom IQube betalar en serviceavgift på 2000 kr per plats och månad.  

- IQube tar även ett litet ägande på mellan 5-10 % i bolagen. 

- Bolagen erhåller möblerat kontor och tillgång till möte/konferensrum. 

- IQube ger bolagen en möjlighet att ansluta sig till diverse förmånliga ramavtal. 

Det gäller tjänster inom exempelvis: försäkringar, bokföring, revision, 

juridiska tjänster. 
                                                
3 All information hämtat från IQube´s hemsida. Se källförteckning. 
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- Exponering i media genom PR, föredrag och mässor. 

- Direkt åtkomst till det samlade nätverk av kontakter som finns inom IQube. 

Det gäller riskkapital, framgångsrika entreprenörer, rekryteringskanaler och 

andra organisationer. 

- Stöd vid utveckling av affärsplan och feedback på existerande affärsplaner. 

 

IQube´s drivs och administreras av en grupp anställda, ledda av Johan Stael von Holstein. 

Stael von Holstein har själv erfarenheter ifrån entreprenörskap då han varit framgångsrik med 

företaget Icon medialab. 

 
4.4 Sammanfattning av det stöd de olika organisationerna ger 

Det stöd Nutek erbjuder är till största del av ekonomisk form. De ger viss rådgivning om hur 

man ska gå till väga när man startar ett företag, men detta ges enbart via telefon och 

informationsblad samt Internet. De kan även vägleda företag till andra bidragsgivare. 

 

ALMI erbjuder entreprenören det bredaste utbudet av stöd bland de stödorganisationer vi 

studerat, då de erbjuder både finansiellt stöd samt kompetensstöd. Det finansiella stödet finns 

både som bidrag och lån. Kompetensstödet ges via utbildningsprogram som avser att höja 

kompetensen inom företaget. ALMIs kontor finns att tillgå hos alla 21 regioner i Sverige. 

 

IQube är ett privat företag som vill främja unga företag och entreprenörer i Sverige. De 

erbjuder sina företag en fysisk plats och tillgång till kompetenta personer mot en ägarandel i 

företaget på 5-10 %. IQube har sin verksamhet på Norrlandsgatan i Stockholm. 

 

  

  

 

  
 
 
 



 28

5. Empiri  
Vi valde att intervjua åtta olika entreprenörer som har varit i kontakt med någon av de tre 

valda stödorganisationerna. I det här kapitlet redovisas de svar som respondenterna givit oss. 

Vi har använt samma frågeguide till samtliga respondenter för att sedan kunna jämföra de 

svar vi fått. Vi har dessutom låtit respondenterna resonera fritt runt ämnena i vår frågeguide 

för att få så uttömmande svar som möjligt. Vi har använt oss av det här tillvägagångssättet då 

vi anser att det uppfyller vårt syfte på bästa sätt. Det centrala i våra intervjuer har varit att få 

svar på de delsyften vi valt; att identifiera de hinder och behov av stöd som entreprenörerna 

anser sig ha, samt att kartlägga entreprenörernas åsikter om det stöd som de erhållit ifrån 

stödorganisationerna. De tre momenten i affärsutveckling som beskrivit i referensramen 

används för att se när stödet behövs, i vilken del av utvecklingen och vilken typ av stöd som 

entreprenörerna anser sig vara i behov av.  

 

5.1 Intervjuer med entreprenörer 

Intervjuerna presenteras i löpande text och svaren från respektive respondent finns tillgängligt 

som bilagor. 

 

5.1.1 Vilka hinder möter entreprenören i sin utveckling från idéstadiet till stabilt 
företag? 
 
Marknad 

Majoriteten av de entreprenörer vi träffat menar att identifiering av målgrupp och marknad är 

ett av de större problem de möter i utvecklingen. Det är inte bara ett problem, utan också det 

viktigaste momentet i företagets utveckling enligt våra respondenter. De marknadsmässiga 

problem som entreprenörerna nämner varierar beroende på vilken typ av bransch de verkar 

inom. Vissa upplever att produkten har ett brett användningsområde vilket ger en stor 

potentiell kundgrupp. Problemen för dessa företag har varit att hitta de segment som är mest 

lönsamma och relevanta. Andra företag, som har en mer konkret kundgrupp, upplever att 

problemet är att hitta rätt distributionskanaler som gör att produkten verkligen når den 

tilltänkta kundgruppen.  

 

Produkt/tjänster 

Som vi nämnt ovan hänger alla områden i utvecklingen tätt ihop. Utvecklingen av produkten 

måste hänga ihop med marknadssidan. Här skiljer sig behovet som entreprenörerna har åt 
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beroende på vilken typ av produkt som de erbjuder. Ett hinder, eller problem, har varit att 

anpassa sin produkt till marknaden.  

 

Det är främst de företag med kostnadskrävande, tekniska produkter som upplever problem 

inom det här momentet. Produkterna kräver ofta kapital för framtagande av prototyp och en 

eventuell produktion. Problemet har varit att få fram detta kapital som behövs tidigt i 

företagets utveckling. Företag med mindre kapitalbehov upplever inte det här momentet som 

lika problematiskt.  

 

Organisation/resurser 

Gemensamt för alla entreprenörer som vi träffat är att de verkar i små företag, där resurser är 

en bristvara. Tillgången på kompetens är knapp, då företagen oftast bara har några få anställda 

vilka oftast är ägarna. De besitter ofta väldigt bra kunskap om sin produkt, men har begränsad 

kunskap om andra områden som rör affärsverksamheten. Problemet blir då att veta hur de ska 

få tillgång till den kompetens de behöver. Eftersom resurserna är begränsade i denna tidiga fas 

i verksamheten, är det svårt att anställa personal med den efterfrågade kunskapen eller att 

anlita konsulter med specialkunskap, då båda alternativen är kostnadskrävande. De flesta 

entreprenörer menar att det i grund och botten handlar om tillgång på kapital.  

 

5.1.2 Vilket behov av stöd har entreprenörerna? 
 

Marknad 

De entreprenörer vi träffat är eniga om att identifieringen av rätt marknad är mycket viktig. 

Det stöd som efterfrågas är relaterade till det här problemet, men entreprenörerna kan inte 

konkret beskriva hur det ska vara utformat. Respondenterna som arbetar med tekniska 

produkter är medvetna om att de ofta har en produktfokusering, de behöver ständig 

påminnelse om att det måste bli mera marknadsinriktat.  

 

Produkt/tjänster 

Inom det här momentet anser sig entreprenörerna ha ganska små behov av kompetensstöd då 

de ofta är experter på sin egen produkt. Det grundar sig i att de ofta vet hur de ska utveckla 

produkten/tjänsten och vilka funktioner produkten ska besitta. Det lilla behov av 

kompetensstöd som finns är relaterat till att kundanpassa produkten/tjänsten. Vad de däremot 

har en större efterfrågan på är ekonomiskt stöd. Behovet av det ekonomiska stödet skiljer sig 
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ganska kraftigt emellan de olika respondenterna. De tekniska företagen har ofta ett stort 

kapitalbehov då de främst bekosta forskning och utveckling av produkten. Tjänsteföretagen 

har oftast ett mindre kapitalbehov, men kapitalet behövs för att finansiera marknadsföring av 

tjänsten.  

 

Organisation/resurser 

Det som entreprenörerna efterfrågar är kompetens inom ett antal olika områden. De behöver 

stöd med affärsutveckling, ekonomi och juridik. De har inte resurser för att anställa personer 

med kompetens inom dessa områden och hyra in tjänster är också kostnadskrävande. 

Respondenterna belyser även behovet av nätverk. Genom nätverk kan de få tillgång till 

kompetens som annars hade varit svårt att ta del av. I utvecklingsfasen så ser entreprenörerna 

tid som en av de viktigaste resurserna. Det på grund av att innan produkten genererar pengar 

så arbetar man i stort sett utan lön vilket gör att de flesta måste ha en annan inkomstgivande 

sysselsättning. 

 
5.1.3 Entreprenörernas åsikter om det stöd de fått 
 

Marknad 

Åsikterna om de stöd de fått inom marknadsområdet varierar beroende på vilken organisation 

entreprenören varit i kontakt med. De respondenter som har kontakt med IQube anser sig 

väldigt nöjda med det stöd de får inom det här området. De upplever stödet som indirekt och 

kontinuerligt där IQube hela tiden finns som ett bollplank med tips och råd om hur och vem 

man bör fokusera på. De anser att lättillgängligheten är en viktig orsak till deras positiva 

inställning. De får hela tiden en påminnelse om vikten av att sälja sin produkt. De 

respondenter som erhållit stöd från ALMI och Nutek upplever stödet som en process där 

företagen får informationen stötvis och inte lika kontinuerligt. Likheterna som 

entreprenörerna berättar om är att det finns stöd att ta del av. Det som är en väsentlig skillnad 

mellan de statliga organisationerna och IQube är hur det här stödet ges.  

   

Produkt/tjänster 

De uppfattningar respondenterna har angående de stöd de erhållit inom det här momentet 

skiljer sig en del inom vilken bransch entreprenören verkar. De entreprenörer som verkar 

inom tekniska branscher anser att de inte får tillräckligt med finansiellt stöd tidigt i sin 

produktutveckling. De påpekar också att de aldrig skulle kunna existera om de inte fått de 
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ekonomiska stöd som ges. Tjänsteföretagen har inte några speciellt höga utvecklingskostnader 

och därför anser de att det finansiella stödet är tillräcklig. Av de tre stödorganisationerna vi 

studerat är det enbart IQube som inte kan bidra med finansiellt stöd. Alla respondenter belyser 

vikten av att anpassa produkten efter vad kunden efterfrågar. Här anser alla att det finns ett 

bra stöd att tillgå. 

 

Organisation/resurser 

Stödet inom denna kategori anses av entreprenörerna vara tillfredställande. Anledningarna är 

att stödorganisationerna kan erbjuda både fysiska lokaler och kommunikationsverktyg i form 

av telefoner och datorer. Stödorganisationerna hjälper även entreprenören att hitta kompetenta 

personer som har erfarenheter från just deras bransch och kan vara till stor hjälp via en 

styrelsepost. En uppskattad funktion inom IQube är att företagen erbjuds en så kallad advisory 

board där entreprenören kan rådfråga om olika problemställningar. Denna advisory board 

används också som marknadsföring då man besöker kunder. Då personerna i dessa advisory 

boards ofta är kända i affärskretsar ger det trovärdighet gentemot kund. De entreprenörer vi 

träffat påpekar att de ofta kan lära och dra nytta av andra företag som är i liknande situationer. 

Alla stödorganisationer vi tittat på hjälper entreprenörerna att komma i kontakt andra företag 

som erhåller stöd från samma organisation. Det här kan bidra till att skapa nya kontakter och 

nätverk enligt entreprenörerna. Just tillgången till nätverk ser entreprenörerna som mycket 

positiv. 

 

Generella åsikter om stödorganisationerna 
En av aspekterna som entreprenörerna som enbart haft statligt stöd upplevt är att det är svårt 

att veta var man ska vända sig. De menar att det finns väldigt många organisationer vilket gör 

att det upplevs som svårt att hitta det stöd man söker. Andra entreprenörer har upplevt att det 

statliga organisationerna är för personbundna och stödet kan variera beroende på vem man har 

kontakt med. Vissa har också påpekat att de statliga organisationerna känns stela och 

byråkratiska vilket för vissa har inneburit att de har vänt sig till andra alternativ. 

Respondenterna anser att det finansiella stöd som ges i uppstartningsskedet är generellt sett 

bra. De tekniska företagen anser dock att det inte finns tillräckligt med ekonomiskt stöd att 

tillgå emellan uppstartningsbidragen och de bidrag/lån man kan erhålla när man har en färdig 

produkt. Avslutningsvis berättar respondenterna att utan stödorganisationerna skulle väldigt få 

ha möjlighet att utveckla sina företag.  
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6. Analys  
I det här kapitlet jämförs de svar som respondenterna lämnat under intervjuerna med den 

referensram som tidigare presenterats. Analysen är uppbyggd efter samma struktur som i 

empiriavsnittet, där våra delsyften används som huvudrubriker. Vi har sedan valt att använda 

momenten för affärsutveckling som underrubriker för att det göra mera överskådligt.  

 
6.1 Vilka hinder möter entreprenören i sin utveckling från idéstadiet till stabilt företag? 

Att bygga upp ett nytt företag från grunden är inte på något sätt enkelt. De entreprenörer vi 

intervjuat berättar om en mängd olika hinder som de mött i sin utveckling.  

 
Marknad 

Berhin & Kihlstedt (2000) menar att genom att beskriva konsumenten definierar man en 

målgrupp eller segment av marknaden som visar liknande beteende, behov och köpkraft. Det 

blir då möjligt att samordna resurser och insatser på ett effektivare sätt. De entreprenörer som 

medverkat i vår undersökning verkar alla med relativt små resurser och har inte möjlighet att 

göra felaktiga satsningar. De knappa resurserna gör det svårt att genomföra utförliga 

marknadsundersökningar och liknande för att minska osäkerheten. Möjligheterna för dessa 

små företag att göra utförliga analyser av omvärld, utbud och efterfrågan är begränsade. De 

stödorganisationer som vi undersökt, erbjuder alla någon form av stöd i det här momentet. 

ALMI erbjuder entreprenörerna rådgivning i att identifiera sin marknad. Det utförs i en 

kombination av gruppseminarium och allmän vägledning. Detta stöd anser vissa av de 

entreprenörer vi intervjuat som bristfälligt. IQube erbjuder också stöd i marknadsmomentet, 

men de använder sig av mer indirekt och kontinuerligt form.  

 

Produkt/tjänst 

Axelsson (1996) nämner ett antal faktorer att ta hänsyn till vid lansering av en ny produkt 

eller tjänst. Många av faktorerna kan härledas till tillgång på kapital. De tekniska företagen i 

vår undersökning kräver kapital för att ta fram en prototyp eller sätta en produkt i produktion, 

vilket ofta kan vara kostnadskrävande. Ett annat hinder som nämns är att entreprenören ofta är 

expert på sitt område, men har begränsade kunskaper om andra områden. Som exempel kan vi 

ta två av de punkter Axelsson (1996) nämner: Tillgång på produktionsteknologi och 

produktionskunskap, samt tillgången till marknadsföringskunskap. På den första punkten har 

ofta entreprenören god kunskap, men på den andra kan ofta kunskapen vara begränsad. Detta 

skapar ett behov av kunskap som rör andra delar av verksamheten.  
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En produkt består enligt Kotler (2001) av tre nivåer: Kärnprodukt, Påtaglig produkt och 

Utvidgad produkt. Entreprenören visar ofta upp en tendens att vara för fokuserade på 

kärnprodukten och hela tiden sträva efter att göra den perfekt. Saker som rör de två andra 

nivåerna, som märke, förpackning, hur produkten överförs till kunden och 

eftermarknadsservice, prioriteras inte lika högt trots att de utgör viktiga delar av paketet. 

Stödorganisationerna försöker här hjälpa entreprenören genom att påpeka att en produkt som 

inte säljer har inget reellt värde, och att de bör försöka anpassa sin produkt efter vad kunden 

efterfrågar. 

 

Organisation/resurser 

Många av de hinder som entreprenören upplever kan relateras till bristen på resurser av olika 

slag. Det handlar främst om tillgång till kapital och kompetens. Berhin & Kihlstedt (2000) 

delar in resursbehovet i tre delar: Humankapital, Strukturkapital och Realkapital. I vilken del 

entreprenören upplever problemen som störst varierar med vilken bransch de verkar inom. De 

tekniska företagen upplever att brist på realkapital och kunskap om 

marknadsföring/försäljning (humankapital) är de största problemen. De företag som inte är i 

lika stort behov av kapital upplever att humankapitalet är det som orsakar problem. Generellt 

sett verkar de företagen med mindre kapitalbehov, ha mindre problem inom detta område. 

Kapitalproblemet visar sig här återigen genom att det ofta är kostnadskrävande att köpa in 

kompetens från externa källor. 

Det som stödorganisationerna kan bidra med är mentorer som har erfarenhet ifrån olika 

områden. Vidare hjälper stödorganisationerna till för att företagen ska få tillgång till olika 

nätverk.  
  

6.2 Vilket behov av stöd har entreprenörerna? 

Det behov av stöd som entreprenörerna efterfrågar är nära relaterat till de hinder de anser sig 

möta i utvecklingen av deras företag.  

 

Marknad 

Det som entreprenörerna främst efterfrågar inom detta område är hjälp med identifiering av 

marknaden. Företagen har ett behov av att ur en grupp av �alla tänkbara kunder�, sortera ut de 

kunder eller kundgrupper som de är mest intresserade av, alternativt passar bäst för (Axelsson, 

1996). Att identifiera slutförbrukaren är också av stor vikt för företagen, då de som köper 

produkten inte alltid är samma som slutförbrukaren (Berhin & Kihlstedt, 2000). Målet med 
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segmenteringen är att uppnå balans mellan tillgängliga resurser och resursbehov för att uppnå 

en ledande position och hög lönsamhet (ibid.). Just detta har våra respondenter påpekat som 

en viktig faktor. En eventuell felsatsning kan vara kostsam och få förödande konsekvenser för 

företaget. Det som efterfrågas är kompetens inom marknadsfrågor för att undvika dessa 

problem. Många av de vi träffat är otroligt kompetenta inom olika områden, men menar att de 

ofta saknar kunskap om affärsverksamheten. Detta är dock inget som gäller för alla 

entreprenörer. Vi har också mött entreprenörer som inte anser sig ha några större problem 

med marknadsdelen.  

 

Produkt/tjänst  

Efterfrågan av stöd inom detta område varierar ganska kraftigt beroende av vilken marknad 

företaget verkar på. De företag som har kostnadskrävande produkter efterfrågar här kapital för 

att ta fram en färdig produkt från en idé eller ta fram en prototyp. Det finansiella stödet gäller 

främst till det som Kotler (2001) kallar kärnprodukt. Entreprenören besitter ofta mycket goda 

kunskaper om sin egen produkt och efterfrågar här främst kapital. Det har också påpekats att 

vissa entreprenörer upplever att det finns ett finansiellt gap hos stödorganisationerna. Steget 

från att få ett uppstartningsbidrag till att få utvecklingslån ses som för stort vilket kan skapa 

problem. De som påpekat detta menar att det borde vara en mjukare övergång och att delarna 

borde flyta ihop bättre.  

Till de två följande nivåerna i modellen, påtaglig produkt och utvidgad produkt, efterfrågas 

främst kompetens. Det är för att anpassa sin produkt till marknaden och göra den mer attraktiv 

för kunderna. Entreprenörerna visar ofta en tendens att vara för fokuserade på kärnprodukten 

och förbiser ibland vikten av de övriga delarna av produkten. 

 

Organisation/resurser 

Entreprenörernas behov av stöd kan härledas till vad Berhin och Kihlstedt (2000) kallar 

realkapital och humankapital. Som nämnts ovan så har entreprenörerna ofta väldigt stor 

kunskap om sina respektive produkter, men saknar annan specialkompetens. Det som främst 

efterfrågas är kompetens inom ekonomi, juridik och marknadsföring. Det kallas av Berhin och 

Kihlstedt (2000) för humankapital. Entreprenörerna menar att det krävs ekonomiska 

förutsättningar för att få en fungerade organisation, det vill säga realkapital. 

Alla entreprenörer har betonat vikten av nätverk och det kan fylla många funktioner som det 

egna företaget inte klarar av. Större delen av de entreprenörer som medverkar i vår 

undersökning anser att tillgången till nätverk är bra och att stödorganisationerna hjälper dem 
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med detta, men efterfrågan på nätverk är ändå stor. Lundgren & Snehota (1998) menar att 

företagets relationer till kunder och leverantörer utgör en av de viktigaste tillgångar ett företag 

har.  

 

6.3 Entreprenörernas åsikter om det stöd de fått 

Större delen av våra respondenter menar att stödorganisationerna spelar en mycket viktig roll 

för entreprenören. De flesta hävdar att om de inte fått något stöd, hade de inte kunnat driva 

företaget som de gör idag. Men de påpekar också att vissa saker skulle kunna göras bättre.  

 

Marknad 

Entreprenörerna menar att stödet inom marknadsmomentet kan bli bättre. Som nämnts 

tidigare, påpekar Berhin och Kihlstedt (2000) att en marknadsorienterad organisation är av 

stor vikt. Entreprenörerna upplever att även om det finns stöd att tillgå, så skulle det kunna 

hålla högre kvalitet. Detta gäller främst de entreprenörer som endast erhållit stöd från de 

statliga alternativen. De entreprenörerna som får stöd av IQube menar att de ständigt påminns 

om att de måste sälja och ha kunden i fokus. 

 

Produkt/tjänst 

Inom det här området är entreprenörernas åsikter överlag positiva. De företag med tekniska 

produkter är alla överens om att de skulle ha haft svårt att utveckla sitt företag om de inte vore 

för det ekonomiska stöd som de fått. De negativa som lyfts fram är det finansiella gap som 

existerar och att det kan vara riskfyllt att ta ett stort lån för att utveckla produkten. Det strider i 

viss omfattning mot vad Lindholm Dahlstrand (2004) beskrivning av entreprenören som 

riskbenägen. En annan punkt som våra respondenter reagerat på är att det ofta är en enskild 

bedömare som avgör om det finns en potentiell marknad för den specifika produkten. Det 

finns här risk att bra produkter blir förbisedda och inte får det stöd som skulle behövas. Det 

finns mängder av exempel där en person har felbedömt marknadsmöjligheten för en produkt. 

Ett ganska komiskt citat är Ken Olssons, grundare till Digital Equipment, uttalande från 1977: 

�Det finns ingen anledning för någon individ att ha en dator hemma.�  

 

 

Organisation/resurser  

Betydelsen av nätverk är stor i alla delar av näringslivet. För en entreprenör som är relativt 

okänd och försöker ta sig in på en marknad så kan tillgång till rätt nätverk hjälpa till att 
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övervinna de hinder som man möter. Varje företag utvecklas i den takt de skapar, utvecklar 

och underhåller relationer (Lundgren & Snehota, 1998).  

Alla entreprenörer vi träffat menar att det är svårt att skaffa kompetens in i företaget. 

Resurserna är begränsade och att anställa kompetent personal är alldeles för dyrt. Ett sätt att få 

in kompetens är just genom nätverk av olika slag. Entreprenörerna tycker här att 

stödorganisationerna gör ett bra jobb. De får tillgång till nätverk genom andra företag samt de 

mentorer och handledare som finns inom stödorganisationerna.  

Behovet av human- och realkapital är självklart stort för entreprenörerna. Samtidigt så är 

entreprenörerna medvetna om att de inte kan kräva allt från stödorganisationerna. Deras 

funktion är att hjälpa entreprenörerna att bygga sitt företag, inte bygga det åt dem. 
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7. Slutsatser 
Syftet med vår studie var att öka förståelsen för entreprenörernas efterfrågan av stöd, samt 

vilka förväntningar de har på stödorganisationerna. Efter att ha intervjuat ett antal 

entreprenörer, som haft mer eller mindre intensiv kontakt med de organisationer som vi valt 

att benämna stödorganisationer, så visar det sig att deras efterfrågan uppfylls relativt bra. 

Även de förväntningar som entreprenören har motsvaras av stödorganisationerna på ett 

tillfredställande sätt, men med några små invändningar. Stödorganisationerna erbjuder ett 

ganska brett utbud av stöd för att hjälpa entreprenören att övervinna de hinder som de möter 

vid utvecklingen av sin affärsidé. Entreprenörerna som medverkat i vår undersökning ställs 

alla inför likartade problemställningar. Identifiering av marknadssegment nämns ofta som ett 

viktigt hinder att övervinna. Att de har relativt små organisationer där det saknas kompetens 

kring vissa områden är också ett problem som alla stöter på. De finansieringsproblem som 

finns varierar ganska kraftigt beroende på vilken bransch företaget verkar inom. De tekniska 

företagen som har stora utvecklingskostnader har också ett stort kapitalbehov. Andra företag 

med mindre kostnadskrävande produkter upplever inte detta som ett lika stort problem. 

Stödorganisationerna tillgodoser den finansiella efterfrågan som de mindre kostnadskrävande 

företagen har på ett tillfredsställande sätt. De tekniska företagen efterfrågar dock mer 

finansiellt stöd, även om de är tacksamma för det stöd som ges. Nätverk påpekar alla 

respondenter som en angörande faktor för en framgångsrik affärsutveckling. De menar att de 

kan dra nytta av kompetens som inte finns inom företaget. De ger också nya affärsmöjligheter 

genom att man marknadsförs indirekt. Stödorganisationerna arbetar förhållandevis aktivt med 

att får in företagen i olika sorters nätverk där företagen kan dra nytta av varandra. Det här 

stödet ses som en stor tillgång. Ser man övergripande på det utbud av stöd som erbjuds så 

uppfyller det den efterfrågan som entreprenörerna har relativt väl.  
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8. Avslutande diskussion 
Avslutningsvis vill vi diskutera runt helhetsintrycket av det utbud och efterfrågan av stöd som 

finns. Stödorganisationerna erbjuder en mängd olika stöd som entreprenörer kan ha nytta av. 

En fråga som har framkommit under vårt arbete är om entreprenören själv alltid vet vad 

hon/han behöver hjälp med? Om man själv inte är medveten om sina behov, blir det svårt att 

bistå med hjälp i affärsutvecklingen. Dessutom har vi sett att de statliga organisationerna 

uppfattas som byråkratiska och något krångliga. Vi anser dock att de statliga organisationerna 

erbjuder mycket av det stöd som efterfrågas, men det kräver en större insats av entreprenören 

för att hitta och få tillgång till det. Att entreprenören får göra olika insatser för att erhålla stöd 

anser vi som självklart, men vi menar att insatserna ska vara relaterade till att utveckla deras 

affärsidé och inte sökande efter olika stöd. Enligt oss borde informationen om vilka stöd som 

finns att tillgå vara tydligare. 

 

Att ta personliga lån för att finansiera vissa moment, främst produktutvecklingsfasen för 

tekniska företag, betraktar vissa entreprenörer som för riskfyllt. De vet inte på det här stadiet 

om produkten kommer att ge någon ekonomisk vinning. Vår reflektion är dock att om inte 

entreprenören själv är villig att satsa på sin produkt, varför skulle då någon annan vilja göra 

det? 
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Bilagor  

Bilaga 1.  

Frågeguiden för intervjuer 

Bakgrund till varför ni har valt att bli en entreprenör/nyföretagare 

- Utbildning? 

- Yrkeserfarenhet? 

- Drivkrafter? 

- Utgångspunkt, marknad eller produkt? 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Hur identifierade ni eran marknad? (beträffande kundsegment, 

marknadspotential, konkurrenssituation/pantent, marknadsföring) 

- Vilka hinder har ni mött? 

- Har ni fått någon form av stöd i denna identifiering? 

- Saknar ni någon typ av stöd inom det här området? 

Produkt/tjänst: 

- Utvecklingsarbetet av produkten? (beträffande produktion, distribution, FoU) 

- Vilka hinder har ni mött? 

- Har ni fått någon form av stöd i denna utveckling? 

- Saknar ni någon typ av stöd inom det här området? 

Organisation: 

- Vilka resurser krävdes? (interna och externa som human-, struktur- och 

realkapital) 

- Utnyttjandet av nätverk (kunder, leverantörer, finansiering, konsulter, andra 

företag) 

- Vilka hinder har ni mött? 

- Har ni fått någon form av stöd i denna process? 

- Saknar ni någon typ av stöd inom det här området? 

Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationernas 

- Vilken organisation? 

- Hur upplevs detta stöd? 

- Har det stöd som ni fått uppfyllt era förväntningar? 
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Bilaga 2.  

Intervju med Christian Adås, Conoptix 
Bakgrund till varför ni har valt att bli en entreprenör/nyföretagare? 

- Skapa någonting eget (produkt). 

- Intressant bransch. 

- Ekonomiska intressen. 

- Skapa arbetstillfällen, känner att man bidrar med någonting i samhället.  

- Utgångspunkt produkten inte marknaden. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Har genom nätverk hittat kunden och distributionskanaler. 

- Viktigt att ha ett starkt patent. 

- Har varit svårt att identifiera/hitta kunderna. 

- Anser att det är viktigt att marknaden får göra produktutvärdering på 

produkten. 

- Har fått stöd inom det här området men anser att det inte är tillräckligt. Man 

saknar kompetensstöd i form av marknadskunnande, affärskompetens. 

Produkt/tjänst: 

- Relativt enkelt att få ekonomiskt stöd vid starten av företaget (Innovationslån 

ect.). 

- Svårare att erhålla bidrag efter Idé och prototyp stadiet. 

- Har erhållit stöd som givit en bättre syn på sin produkt �produkten behöver inte 

vara perfekt�. 

- Svårt att få något direkt stöd angående produktutvecklingen då man ofta 

�känner� produkten bäst själv. De ekonomiska stödet har varit viktigast för 

företaget när det gäller produktutveckling. 

Organisation: 

- Det har krävts en fysisk plats och olika FoU verktyg för att utveckla 

produkterna och företaget. 

- Nätverk har spelat stor roll då det kan bidra till identifikation av kunder, 

möjliga finansiärer ect. 

- Kompetens inom juridik och affärsutveckling ser man som hinder inom det här 

momentet.  
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Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Det är många moment som är viktiga i utvecklingen menar Christian. Några av det viktigaste 

är: Identifiering av sin kundgrupp/marknad, produktutvärdering av markanden (är produkten 

efterfrågad?),och att man har ett starkt patent.  

 

Det som har varit och är svårast är enligt Christian att hitta deras kundgrupp/marknad. Han 

menar även att det är svårt att hitta riskkapital så tidigt i företagets utveckling som de befinner 

sig i. 

 

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationernas 

Har erhållit stöd av Nutek och ALMI även deltagit i Venture Cup som är en 

affärsplanstävling. Företaget har även fått stöd från andra organisationer som vi väljer att 

bortse från. Christian anser också att det finns väldigt många olika stödorganisationer vilket 

gör det svårt att hitta det stöd som passar för deras företag. Kan ibland kännas komplicerat att 

få tillgång till stödet vilket gör att man söker nya vägar.  

 

Stödet företaget erhållit har i stort sett varit bra, dock anser de att de finns brister de 

marknadskompetensstöd som ges. Poängterar att de aldrig skulle ha klarat sig om det inte 

varit för de stöd de erhållit. Förväntningarna på stödorganisationerna har i stort infriats.  
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Bilaga 3. 

Intervju med Björn Borgersen, tidigare ägaren av CCS AB 
Bakgrund till varför ni har valt att bli en entreprenör/nyföretagare? 

- Ville skapa något eget. 

- Processen från idé till verklig produkt är fascinerande. 

- Känns inspirerande att göra något från början. 

- Ekonomiska vinster ej i centrum. 

- Utgångspunkten var produkten inte marknaden. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Identifierade sin marknad med hjälp av olika nätverk. 

- Svårigheter att hitta kunderna och distributionskanaler.   

- Fick inget stöd av stödorganisationerna i det här momentet. 

Produkt/tjänst: 

- Genom att entreprenörerna jobbat inom branschen en längre tid hade de stor 

kunskap om produktutveckling. Dessa kunskaper gjorde att de inte hade några 

stora problem med produktutvecklingen. Problemen var ekonomiska. 

- De fick ekonomiskt stöd i form av bidrag och lån vilket gjorde att de kunde 

arbeta vidare med sina produkter. 

- Utvecklingsarbetet gick väldigt bra och man saknade inte direkt något stöd i 

det här momentet. 

Organisation: 

- De var tre personer som startade bolaget och alla hade kunskap inom olika 

områden; Ekonomi, produkten, produktion. Det gjorde att de hade en väldigt 

god kunskap inom företaget. Produktionsanläggningar fick finansieras genom 

olika lån. 

- Har använt nätverk för att komma i kontakt med marknaden. 

- Dyrt att anställa personal.  

- Ett stöd borde finnas där det blir enklare och billigare för nystartade företag att 

anställa. 
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Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Att identifiera sin marknad och hitta bra distributionskanaler till den anses vara det som varit 

både svårast och viktigast. Tillgången på kapital har också varit ett viktigt moment där banker 

har bidraget till större delen av kapitalet.  

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationernas 

Björn anser att stödorganisationerna känns stela och inte så flexibla, vilket gör att beslut om 

stöd kan dra ut på tiden. Detta gör att man tar andra vägar runt problemen om dessa finns. 

Han tycker även att utgången om man erbjuds stöd eller ej ofta är personbundet till den 

handläggare som har hand om ansökningen. Ser inte handläggaren kapaciteten i idén så 

erhålls inte heller något bidrag. Det här anser Björn vara en fara då bra idéer kan gå förlorade. 
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Bilaga 4. 

Intervju med Johan Felix, Ecsibeo 
Bakgrund till varför ni valt att bli en entreprenör/nyföretagare? 

- Arbetade tidigare med teknikutveckling på ABB. 

- Kom sig naturligt då det blev en avknoppning ifrån Chalmers Tekniska 

Högskola. 

- Drivkraften ligger i att skapa en långsiktig verksamhet där man kan bidra till 

en bra vidare utveckling av idéer från högskola och universitet. 

- Utgångspunkt var produkten och inte marknaden. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Hittade sin marknad genom att identifiera kundnyttan på produkten. Det 

genomfördes genom att deltaga i olika mässor, tekniska konferenser. Man 

kontaktade också en mängd företag och ville ha deras syn på produkten. 

- De hinder Ecsibeo mött under sin företagsutvecklig är att livscykel på den 

färdiga produkten är kort vilket gör att konkurrensfördelarna krymper väldigt 

fort. Det gör att företaget måste få ut produkterna snabbt samt ligga långt fram 

i utvecklingen av nästa produkt. 

- Enda stödet de fått här är i form av ekonomiskt stöd från Nutek och ALMI. 

Produkt/Tjänst: 

- Idén föddes via forskning på Chalmers. 

- Vidare utveckling gjordes av företaget. 

- Hade svårt att hitta ut till slutkund. Där de ville erhålla synpunkter om 

produktens kundnytta. 

- Johan anser att det finns ett finansiellt gap i de stöd som erbjuds. Det gör att 

man inte har medel till att utveckla produkter i den takt de vill. 

- Har erhållit ekonomiskt stöd i produktutvecklingsfasen.  

Organisation: 

- Ecsibeo har haft behov av extern kompetens i form av säljkunnande, jurister, 

redovisningsbyråer, pantentverket.  

- I detta moment påpekar Johan hur viktigt nätverken har varit. 
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Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Svårigheter att finansiera det forskning och utvecklingsarbete som behövs. Att få tillgång på 

kompetent personal är också en svår uppgift när man har begränsade resurser. Ett viktigt och 

svårt moment har varit att identifiera marknaden. 

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationernas 

Anser att stödorganisationerna är väldigt viktiga då man inte hade klarat sig utan dem. Hade 

inga direkta förväntningar på stödorganisationerna. Har varit i kontakt med ALMI och Nutek 

och erhållit mestadels finansiella stöd ifrån dessa organisationer. 
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Bilaga 5. 

Intervju med Niklas Granér, Easysign 
Bakgrund till varför ni valt att bli en entreprenör/nyföretagare? 

- Arbetade tidigare med liknade produkter. 

- Utgångspunkten var produkten inte marknaden. 

- Drivkraften ligger i att skapa produkter som kan fylla en funktion i samhället. 

Friheten att själv bestämma över sin arbetsdag är en annan drivkraft Niklas 

nämner. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Har inte arbetat så målinriktat med att hitta sitt marknadssegment. 

- Ett av de hinder Niklas nämner är att man inte har närheten till marknaden utan 

måste arbeta hårt med distributionskanaler vilket har varit problematiskt. 

- Har inte erhållit något specifikt stöd inom marknadsmomentet men anser att 

det skulle vara nödvändigt. 

Produkt: 

- Arbetat med likartade produkter i hela sitt liv, vilket gett Niklas en stor 

kunskap om utvecklingsarbetet av produkten. Har inte tagit in extern 

kompetens för utvecklingen av produkten . 

- Ett hinder är att produkten varit mycket tekniskt avancerad vilket bidrar till ett 

stort finansierings behov. 

- Pekar på att det finns ett finansiellt gap i det finansiella stödet som ges. Vilket 

avspeglas på produktutvecklingen. 

- Har mottagit ekonomiskt stöd i produktutvecklingsfasen men anser att det inte 

varit tillräckligt. 

Organisation: 

- Niklas har gjort det mesta själv. Allt ifrån bokföring till produktutveckling.  

- Anser att det är problematiskt med att den tid man lägger ner i början inte 

genererar pengar, det vill säga man måste arbeta vid sidan av för att ha råd med 

att komma i gång med företaget.  

- Nämner att nätverk varit mycket viktiga för företaget då de skapat kunder, 

leverantörer och kanske på sikt ett riskkapital.  
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Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Svårt att hitta kapital för att bedriva den utveckling man avser. Påpekar att det är viktigt att 

man identifierar sina kunder och att verkligen säljer sin produkt och inte bara tror att 

produkten ska sälja sig själv.  

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationernas 

Är i stort väldigt nöjd med de stöd Easysign har erhållit, men anser att det ekonomiska stödet 

kan vara bättre. Marknadsstödet kan också förbättras anser Niklas. Easysign har mottagit stöd 

av ALMI samt Nutek. 
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Bilaga 6. 

Intervju med Niklas Permats, Raildoc AB 
Bakgrund till varför ni valt att bli en entreprenör/nyföretagare? 

- De båda entreprenörerna har tidigare arbetat i branschen (järnväg) och 

kompletterar varandra, då de har teknisk och marknads erfarenhet. 

- Idén växte fram genom att man såg problemställningar vid sitt tidigare arbete. 

Det vill säga hade utgångspunkt ifrån marknaden. 

- Drivkrafterna anser man vara både att få ekonomisk vinning i framtiden samt 

att man kan bidra till att byn (Björbo) får arbetstillfällen. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Hade relativ lätt att identifierar sin kund då det i stort finns enbart en, 

Banverket. 

- Gjorde marknadsanalyser, träffade potentiella kunder, undersökte om 

produkten redan fanns på marknaden. 

- Hade inga direkta hinder under detta moment då marknaden var relativt 

uppenbar.  

- AMLI har hjälp företaget med att ta fram olika sorters 

marknadsföringsmaterial och bekostat det. 

Produkt:   

- Utvecklade produkten helt på egen hand. 

- Har inte haft några rent tekniska problem som det inte kunnat lösa på egen 

hand inom det här momentet. 

- De problem de haft är mestadels ekonomiska. 

- De stöd har erhållit ekonomiskt stöd både från Nutek och ALMI i det här 

momentet. 

Organisation: 

- De har en stor kunskap inom företaget både marknadsmässigt och tekniskt. 

Vilket gör att de inte behöver någon mer kompetens inom de områdena.  

- De hyr in personal som kan hjälp till inom; juridik, ekonomi. 

- Har använt sig av nätverk hela tiden då det ger bra tips och råd var man kan 

vända sig i olika problemställningar. 
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- Lokalerna de befinner sig i har de byggt själva och har inskaffat maskiner för 

att kunna producera produkten.  

- Har erhållit lån från ALMI för att kunna investera i dessa lokaler och maskiner. 

Dock har inte lånet täckt alla kostnader utan de har skjutit till en del eget 

kapital.   

Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

De upplever att produktutvecklingen i sig är den viktigaste delen. Niklas menar att det är 

svårast att få kapital till att genomföra produktutvecklingen på ett effektivt sätt.  

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationernas 

Tycker att det är väldigt svårt att hitta de organisationer som kan erbjuda ett bra stöd för deras 

företag. Många organisationer gör att det blir väldigt förvirrande. Upplever att det finns ett 

glapp i det finansiella stödet. Med det menar Niklas att det finns stöd i början och när man har 

en färdig produkt, men anser att det är väldigt svårt att erhålla kapital oavsett om det är lån 

eller bidrag under produktutvecklingsfasen. Vidare anser Niklas att stödorganisationerna ofta 

är väldigt byråkratiska vilket leder till att det tar en väldigt lång tid vid varje 

ansökningstillfälle. Han påpekar dock att han är väldigt nöjd med de övriga stödet de erhållit 

främst ifrån ALMI. De hade aldrig klarat sig utan det. 
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Bilaga 7. 

Intervju med Cecilia Rönnquist, Exakt Stockholm. 
Bakgrund till varför ni valt att bli en entreprenör/nyföretagare? 

- Tidigare jobbat som säljare av kontorsmaskiner. 

- Tillfället att sälja reklam och profilprodukter kom av slump från 

familjemedlem som tidigare varit i branschen. 

- Har haft viljan att göra något på egen hand under lång period. 

- Identifierat att det fanns utrymme för hennes idé på marknaden. Utgångspunkt 

i marknaden. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Inga större problem på marknadssidan.  

- Mycket driven säljare, med erfarenhet från säljarbete. 

- Fungerar som en säljare och mellanhand och har produkter som kan säljas 

inom i stort sett vilken bransch som helst. 

- Använder sig i stor utsträckning av nätverk och betonar vikten av dem i alla 

delar av affärsverksamheten. 

Produkt: 

- Produktutvecklingen är unik för varje uppdrag. Skräddarsyr produkter för varje 

kund. 

- Nätverket med andra företag inom IQube ger möjlighet att nå många företag 

med behov att marknadsföra sig. 

- I och med att utvecklingen för varje uppdrag är unik, så upplevs inga större 

problem på produktsidan. Fungerar som en mellanhand och det är tid som är 

hennes insatsvara. 

Organisation: 

- Krävdes ett litet startkapital för att köpa de första produktproverna, men inga 

stora summor. 

- Ensam anställd och behovet var i början bara varuprover, lokal och tid. 

- Behovet av kompetens har inte varit alltför stort och när det har behövts har 

IQube kunnat bistå med mycket. Dels genom andra företag (bygga hemsida 

m.m.) och dels genom de mentorer som finns inom organisationen. Detta har 
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gett en känsla av att den egna organisationen upplevts som större än vad den 

är. 

- Möjlighet till säljutbildning erbjuds och det påpekas ständigt vikten av att sälja 

och ha marknadsfokus. 

Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Cecilia menar att den viktigaste delen är att sälja. I det närmaste all tid ska gå till att skapa 

värde genom att sälja. Det största hindret anser hon vara anställningskostnaderna. Behov av 

folk uppstod tidigt, men som följd av regler för anställning och kostnaden den bidrar till har 

hon inte vågat anställa. Osäkerheten om framtiden gör att hon inte vill binda upp sig på det 

sätt som att anställa ytterligare säljare innebär, även fast behovet och utrymme finns för 

tillfället. 

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationerna 

Totalt sett mycket nöjd med det stöd hon fått av IQube. De tillhandahåller ett kontor till 

väldigt låg kostnad och ger möjligheter till stöd hela tiden. Närheten till kompetens och andra 

företag ser hon som mycket positiv. Hon upplever IQube som ett bollplank som hjälper henne 

att bygga vidare och utveckla företaget, de bygger det inte åt henne. 

Däremot är hon mycket kritisk till samhället syn på nyföretagande och politikernas bristande 

intresse av IQube och deras arbetssätt.  

Cecilia har enbart haft kontakt med IQube. 
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Bilaga 8. 

Intervju med Alexander Ahlbom, Quedro AB. 
Bakgrund till varför ni valt att bli en entreprenör/nyföretagare? 

- Studenter på KTH, Industriell Ekonomi. 

- Idén uppstod först som en hobbyverksamhet och har sedan vidareutvecklats. 
- Började på KTH´s starthus. 
- Insåg att det fanns möjlighet att skapa ett företag av idén. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- Riktar sig enbart till företagsmarknaden. 

- Inte fått någon hjälp med identifieringen av målmarknad, men för att hitta rätt 

kontaktpersoner. 
- Upplevt problem med att få tag i rätt personer och där har IQube genom 

kontakter och nätverk varit ett värdefullt stöd. 
- De anser sig ha ett behov av marknadskompetens, framförallt inom 

marknadsföring och försäljning. 
- IQube trycker hela tiden på vikten av att sälja, vilket inte insågs tidigare. Har 

haft för stort fokus på produkten. 
Produkt: 

- Produkten kräver inga större investeringar, mest små ändringar i programvara. 

- Tillverkar produkten efter kundens önskemål. 
- Ett av problemen har varit att de ofta får utbilda kunden om deras produkt. 

Organisation: 

- Billig utveckling av produkten. Insats har varit tid. 

- Betonar vikten av nätverk, och att IQube spelar en mycket viktigt roll i 

skapandet och tillgången till nätverk. 
- Utnyttjat nätverket mellan företag i samma hus och genom IQube som gett 

möjligheter till nya kunder och efterfrågad kompetens. 
- Fått hjälp med att tillsätta styrelseledamöter genom IQube. Detta tillsammans 

med Advisory Board används som marknadsföring ut mot kund.   
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Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Det moment som Alexander tycker har varit svårast har varit marknadsrelaterade. Att inte 

göra satsningar på fel marknader. Dessutom hade de inte insett vikten av att vara ute och 

marknadsföra och sälja sin produkt. Detta är också det som Alexander upplevt som de 

viktigaste delarna för företagets utveckling. 

 

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationerna 

Alexander är väldigt nöjd med det stöd de fått av IQube. Deras förväntningar anser han vara 

mycket väl uppfyllda. Närheten till mentorer är något som uppskattas. Det finns mycket 

kompetens i huset och de är hela tiden nära och lättillgängligt. Nätverken som företaget får till 

gång till dels genom andra företag och genom Advisory Board har varit till stor hjälp för 

företaget. Dessutom har de fått möjlighet att få in kompetens i företaget genom att IQube 

hjälpt till att hitta bra styrelseledamöter, vilket Alexander inte tror att de hade fått utan IQube. 

Quedro har förutom det stöd de erhållit från IQube även fått stöd från finska staten, då bolaget 

varit registrerat på Åland. 
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Bilaga 9.  

Intervju med Gabriel Eriksson, Lagoon Designbyrå 

Bakgrund till varför ni har valt att bli en entreprenör/nyföretagare 

- Gabriel har en 3-årig högskoleutbildning bakom sig i grafisk teknologi. 

- Några av anledningarna till att Gabriel valde att start ett företag var: 

Arbetsbristen, hans föräldrar har eget företag vilket gjort att han fått en bra 

stöttning av dem.  

- Drivkraften är att skapa någonting på egen hand som kan man kan leva på 

ekonomiskt. 

- Företaget har sin utgångspunkt i tjänsten. Högskoleutbildningen har gett den 

kunskap som behövs för att erbjuda de tjänster företaget gör. 

Nyckelmoment i utvecklingen av affärsidén 

Marknad: 

- De gjorde en marknadsplan där de identifierade de kunder som kunde vara 

intresserade av deras tjänster. 

- Nätverk spelar en väldigt stor roll för Lagoon Designbyrå då de får många 

kunder via kontakter. 

- Det största problemet har varit att prissätta produkten. Detta på grund av att de 

är svårt att veta hur mycket tid man ska lägga ner på ett projekt. 

- Var svårt att få in kunder i början.  

- Gabriel anser att det fått väldigt god hjälp med detta moment. 

- Möjligen efterfrågas lite mera stöd inom försäljningsområdet.  

Produkt/tjänst: 

- Eftersom att varje produkt blir unik för varje kund så kan man säga att man 

utvecklar produkter hela tiden.  

- Här har man en så bra grund att stå på rent kunskapsmässigt så något direkt 

stöd behövs inte. 

- Har fått stöd i att alltid ha ett kundfokus. 

- Inga direkta hinder har de träffat på som kan härledas direkt till 

produktmomentet. 

Organisation: 

- De enda resurser som krävts för att få i gång företaget har varit datorer med 

välutvecklade programvaror samt lokaler där de kan arbeta med sina produkter. 
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- De har hyr in externa resurser som hjälper till med bokföring ect.. 

- Som påpekas tidigare har nätverk varit till väldigt stor betydelse för deras 

utveckling. Det främsta nätverken har genererat är kunder  

- Stödorganisationer har hjälpt företaget att hitta andra företag och indirekt hittat 

olika nätverk för företaget. De har även erhållit stöd i form av bidrag där de 

kunnat göra inköp av datorer och övrig utrustning. 

Är det något moment som ni upplever som viktigast, respektive svårast? 

Viktigast respektive svårast har varit att få kunder. En bra prissättning har varit en annat svårt 

moment. 

Åsikter om de stöd ni fått av stödorganisationernas 

Gabriel är väldigt tacksam för det stöd hans företag fått och har nästa bara gott att säga om det 

stöd de erhållit. Skulle kanske efterfråga lite mera kompetens hjälp inom försäljning.  

Företaget har erhållit stöd av flera olika kommunala stöd samt varit i kontakt med ALMI. 

 


