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Förord 
Det har varit en spännande tid, svårast har varit att inte gräva ner sig i allt intressant som vi 
hittat under vägen, för det finns så mycket spännande! 
 
Vi har haft stor hjälp av vår handledare Thomas och våra medstudenter i seminariegruppen, 
Jessica och Veronika, Farveh och Kristina, Nina och Jessica, samt Andreas och Niklas.  
Ett stort tack till er alla för att ni har hjälpt oss hitta rätt i vårt eget virrvarr! 
 
En extra sporre har det varit att få träffa flera engagerade entreprenörer och lyssna på deras 
historier. Det har varit enormt inspirerande att höra om alla lyckade projekt och det har gjort 
oss än mer övertygade om att entreprenörskapandets väg är rätt för oss. 
 
Vi har också haft stor hjälp av varandra, vi kompletterar varandra väl. Eva har varit den som 
haft flest idéer och Maria har sett till att vi inte svävat ut för mycket. Arbetet har inte alltid 
varit lätt men vi har inte låtit oss hindras av negativa tankar utan hela tiden kämpat vidare för 
att nå målet. En sak som varit viktig för det goda samarbetet var att vi från första början 
klargjorde för varandra vilka ambitioner vi hade med arbetet, inställning till deadlines och 
andra värderingar som rör grupparbeten. Det gjorde att vi hela tiden visste var vi hade 
varandra och att det hela tiden funnits ett ömsesidigt förtroende. När sjukdom och andra yttre 
aspekter påverkat tidsschemat har vi kunnat ställa om, fördela om arbetet och ändå hålla 
deadlines. För detta riktar vi även ett speciellt tack till alla våra älsklingar där hemma...  
 
Genom att alltid hålla blodsockret på rätt nivå och med gott om klappar på axeln, både på ens 
egen och på den andres, har vi klarat oss genom arbetet med en vänskap som är än djupare än 
tidigare. 
 
 
Det har varit underbart! 
 
 
 
 
Ronneby den 26 maj 2005 
 
 
 
 
Maria & Eva 
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Sammanfattning 
Titel: ”Det gaur ente”, eller? – att starta processer för entreprenörskap i Blekinge 
 
Författare: Maria Larsson och Eva Milletorp. 
 
Handledare: Thomas Danborg. 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng. 
 
Syfte: Att öka förståelsen kring initieringen av processer för att stimulera 
entreprenörskapande i Blekinge. 
 
Metod: Vi har använt en kvalitativ metod bestående av delvis strukturerade intervjuer. Vi har 
intervjuat personer som varit inblandade i uppstarten av de utvalda processerna. 
Informationen vi samlat, grupperade och analyserade vi för att förstå hur processerna startade. 
 
Slutsatser: Det som tycks ha störst betydelse för resultatet av en process för att stimulera 
entreprenörskap är att den operativa gruppen lyckas skapa en lärande organisation. 

Abstract  
Title: “It won’t work”, or can it work? – to start processes for entrepreneurship in Blekinge 
 
Authors: Maria Larsson and Eva Milletorp. 
 
Supervisor: Thomas Danborg. 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Purpose: To gain understanding about the initiation of processes to stimulate 
entrepreneurship in Blekinge. 
 
Method: Using a qualitative method consisting of partly structured interviews with 
individuals that were involved in the initiation of the selected processes. We have grouped 
and analyzed the information in order to gain understanding of how the process was initiated. 
 
Results: It seems that the most important thing for the result of a process to stimulate 
entrepreneurship is that the managing group is able to create a learning organization. 
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Disposition 
Dispositionen ska tydliggöra hur vårt arbete är strukturerat så att du som läsare lättare kan 
följa tankegångarna genom arbetet. Skulle det, mot förmodan, vara så att du inte ska läsa hela 
arbetet kan du ta hjälp av den här texten för att välja ut de delar som du har mest nytta av. 
 
Inledning ger en bild av vårt valda ämnesområde och tydliggör grunderna för vårt intresse att 
studera det vidare. 
 
Problematisering tydliggör varför ämnesområdet är intressant ur företagsekonomisk 
synvinkel, formulerar problemet i ett mer teoretiskt språk och utmynnar i forskningsfrågor 
samt syfte. 
 
Metod redogör vi för vår syn på forskning i relation till verkligheten, vi för en diskussion 
angående arbetets objektivitet och beskriver den undersökningsmetod som vi använt. 
 
Teori utgör den teoretiska referensram som möjliggör en analys av det insamlade empiriska 
materialet. 
 
Empiri & Analys beskriver och analyserar den empiri vi samlat. Vi har valt att redogöra för 
empiriskt material och analysera det på samma gång. 
 
Slutsatser sammanfattar våra resultat och för en diskussion kring resultatens användbarhet. 
Vi reflekterar över det genomförda arbetet och avslutar med att ge förslag till fortsatta studier. 
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1 Inledning 
Entreprenörskap i form av påhittighet och öppenhet för nya idéer är något som ligger oss 
varmt om hjärtat.1 Vi är båda kreativa individer, och vi tror att alla människor är kreativa, på 
ett eller annat sätt. Det är dock skillnad på att vara kreativ och att vara entreprenör. 
Entreprenör är ett ord med många betydelser, vår egen definition är att en entreprenör är 
någon som agerar enligt sina idéer och skapar något. Sedan är det mindre viktigt vad det är 
entreprenören skapar, det kan vara ett företag, en produkt eller ett projekt, det viktiga är att 
något faktiskt skapas. 
 
Vi är överens med många när vi säger att entreprenörskap är viktigt; regeringen talar om 
entreprenörskap och nyföretagande som det som kommer att säkra Sveriges tillväxt.2 Det 
finns mycket en nation kan göra för att få entreprenörskapet att flöda, men det tycks som om 
det viktigaste ändå är det som är svårast att förändra. Låt oss utveckla den tanken. 
 
Statistik över nyföretagande placerar Sverige långt ned på Europalistan. Svenskarna är sämst i 
Norden på att starta nya företag,3 samtidigt satsar regeringen pengar på att stimulera 
entreprenörskap; de ser bland annat till att det finns pengar att låna och att regelverket 
förändras för att underlätta för Sveriges entreprenörer.4 En annan aspekt som aktualiserats den 
senaste tiden är utbildning, debatten om att föra in entreprenörskap som en del av skolgången 
har kommit i gång på allvar.5 Vi tror däremot att det är något annat som hindrar majoriteten 
av svenskarna från att bli entreprenörer. Den tanken stödjer vi på att det finns regioner i 
Sverige där entreprenörskapet redan flödar. Gnosjö är en region som är välkänd för sitt rika 
näringsliv. Regelverket är inte annorlunda i Gnosjö jämfört med Blekinge, inte heller skiljer 
det så mycket i den utbildning som invånarna har, utbildningssystemet är det samma i hela 
Sverige, alla barn läser enligt samma kursplaner. Det måste vara något annat som gör att 
invånarna i Gnosjö startar fler företag än vad blekingarna gör. 
 
Låt oss då anta att det finns ytterligare en aspekt som måste till för att en individ ska välja att 
bli entreprenör, något som motiverar en att ta steget. Kanske kan en del av förklaringen ligga i 
invånarnas attityder. I Blekinge är Jantelagen6 stark, det är ett utpräglat industrilän och 
förändringsviljan är inte stark. Ett typiskt uttryck i Blekinge är ”det gaur ente”, dvs. det går 
inte, och det är en känsla som finns bland många blekingebor. Skillnaden mellan Blekinge 
och Gnosjö blir tydlig när undersökningar visat att invånarna i Gnosjö har en annorlunda 
Jantelag ”Kan han så kan jag”.7 
 
Det finns en hel del initiativ för att få upp entreprenörskapandet i Blekinge. Vi har själva 
deltagit i Entreprenörsutbildningen och Entreprenörstorget, vid Blekinge Tekniska Högskola 
(BTH), båda med syfte att öka entreprenörskapandet hos deltagarna.  
 

1 När orden ”vi” och ”oss” används åsyftas författarna själva och författarnas åsikter. 
2 Innovativa Sverige. 
3 Global Entrepreneurship Monitor. Rapport om nyföretagande. 
4 Innovativa Sverige. Stimulera entreprenörskap och företagande. 
5 Regeringen. Pressmeddelanden angående entreprenörskap i skolan. 
6 Jantelagen består av tio fraser, den första lyder ”Du skall icke tro att du är något”. Källa: Jantelagen. 
7 Johannisson, B. (2002b). Sidan 2. 
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I vår förstudie inför arbetet tittade vi på statistik över nyföretagande och kunde då se att en 
kommun i Blekinge utmärkte sig, Sölvesborg ligger bra till. Det startas långt fler företag (per 
1000 invånare) i Sölvesborg, än i de andra kommunerna i Blekinge.8 En förklaring till 
sölvesborgarnas höga nyföretagande, kan vara ett företag som heter Startveven AB9. 
Startveven vill göra Sölvesborg till en bättre kommun för företagare.  
 
Entreprenörsutbildningen, Entreprenörstorget och Startveven är tre initiativ som är olika, vi 
skulle nästan vilja påstå att vi blandar äpplen, päron och bananer. Initiativen har däremot 
liknande syften, de kom till för att någon ville öka entreprenörskapandet. Det är intressant att 
se tre olika sätt att försöka uppnå samma sak. Initiativen har nått olika resultat, de två initiativ 
som startades vid BTH är i dag nedlagda, medan Startveven lever vidare. 
 
En aspekt som är relativt obeforskad är uppstarten av en organisation, det finns hyllmeter 
skrivna om framgångsrika organisationer och hur en organisation ska förändra sig för att bli 
mer framgångsrik, men vi har hittat väldigt lite om hur en uppstart bör gå till. 
 
Vi tror att en viktig del i att lyckas med ett initiativ som syftar till att öka 
entreprenörskapandet ligger just i uppstarten, att få med sig målgruppen från början är för oss 
essentiellt. Med uppstart menar vi den planering som genomfördes innan verksamheten drog 
igång. 
 
Vi vill undersöka hur det gick till när Entreprenörsutbildningen, Entreprenörstorget och 
Startveven initierades, för att sedan sätta det i relation till resultatet och förhoppningsvis 
kunna se vad uppstarten kan ha haft för betydelse för verksamheten. 

8 Nyföretagarcentrum. Nyföretagarbarometern 2004. 
9 Vi benämner hädan efter Startveven AB som Startveven. 
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2 Problematisering 
Första delen av problematiseringen är en diskussion kring det valda ämnet, vi försöker att 
ytterligare avgränsa och identifiera intressanta områden inom ämnet. I Problemformulering 
koncentreras avgränsningen ytterligare och det utmynnar i Forskningsfrågor och Syfte.  

2.1 Problemdiskussion 
Ämnet entreprenörskap är en ny vetenskap. Det var först i slutet av 1700- och början på 1800-
talet som ämnet introducerades inom ekonomi, och då av fransmännen Cantillon och Say. 
Därför har entreprenörskapet traditionellt sett sina rötter inom nationalekonomin, men ämnet 
är multidisciplinärt. I början av 1900-talet gestaltade Schumpeter, som var samhällsvetare, 
entreprenören som en förändringsagent i det ekonomiska systemet. På 1960-talet lade 
McClelland ett beteendevetenskapligt perspektiv på entreprenören, som enligt honom skapade 
ekonomisk tillväxt tack vare en hög prestationsmotivation. Det var först på 1970-talet som 
entreprenörskapet kom in i det företagsekonomiska ämnet, det skedde när Storbritannien 
drabbades av 1970-talets strukturkriser. Ekonomer såg då småföretagande och 
entreprenörskap som lösningar på bland annat arbetslöshetsproblemen. Forskningen föll inom 
”Management studies” och räknas alltså till företagsekonomi. Sverige anammade den 
klassificeringen och entreprenörskap är idag rotat inom det företagsekonomiska ämnet.10 
 
Det var i Storbritannien som forskarna först såg småföretagande och entreprenörskap som en 
lösning på problemen med den växande arbetslösheten. En upptäckt som idag får stöd i 
statistiken, nästan 60 % av den svenska arbetskraften (inom den privata sektorn) arbetar i små 
och medelstora företag (SME11). Tar vi med den offentliga sektorn så ligger procentsatsen 
bara på strax över 40 %, men det beror på att Sverige har en ovanligt stor offentlig sektor. 
Genomsnittet i Europa visar att mer än 50 % av arbetskraften arbetar i SME. Statistiken visar 
också att närmare 60 % av Sveriges omsättning sker inom SME, och av den totala tillväxten 
står SME för 57 %.12 
 
Vi kan dra slutsatsen att små och medelstora företag är viktiga för Sverige. Regeringen har 
rätt när de pratar om att satsningar på nyföretagande och entreprenörskap är viktiga för den 
svenska tillväxten. Satsa är nog det rätta ordet, för Sverige är inte särskilt bra i dagsläget. 
Statistik från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) placerar Sverige sist bland de nordiska 
länderna när GEM mäter ”Total Entrepreneurship Activity”, ett mått på nydanande 
entreprenörer13 och nyföretagande.14 
 
Det finns många tankar om vad som gör att länder skiljer sig åt när det gäller entreprenörskap. 
En modell som försöker förklara hur entreprenörskap stimuleras är MOS-modellen 

10 Landström, H. (2000). 
11 Oftast definieras små och medelstora företag som de företag som sysselsätter maximalt 250 personer, det 
förekommer även definitioner av SME som beskriver företag som omsätter upp till 500 personer. En del 
definitioner tar även hänsyn till företagets omsättning och balansräkning. Källa: Google: SME definition. 
Lundström anger inte någon definition i sitt arbete. 
12 Lundström, A. (2003). 
13 Personer mellan 18-64 som tagit något steg för att starta upp ett företag. 
14 Global Entrepreneurship Monitor. Rapport om nyföretagande. 
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(Motivation Opportunity Skills). Modellen säger att det finns tre, lika viktiga faktorer som 
stimulerar till entreprenörskap: 

• Motivation, t. ex. vilja att skapa och självsäkerhet att våga. 
• Resurser, t. ex. starta-eget-bidrag, banklån, riskkapital och information om regelverk.  
• Färdigheter, t. ex. akademisk kunskap, praktisk kunskap och företagsamt beteende.15 

 
MOS-modellen skulle kunna ge en förklaring till de regionala avvikelserna i Sverige. Vi kan 
se att resurser och färdigheter inte borde variera, medan den mer komplicerade, motivationen 
definitivt kan variera mellan geografiska områden. 
 
Motivation kan uppnås genom att ha förebilder, Schramm talar om den goda cirkeln som 
behövs för att entreprenörskapet ska flöda, där nya idéer föder varandra.16 Arzeni 
argumenterar för samma sak när han säger att tre av fyra entreprenörer kommer från 
entreprenöriella familjer, vilket skulle påvisa förebildernas betydelse för den blivande 
entreprenören.17 
 
I Gnosjöregionen borde det finnas gott om förebilder och regionen har dessutom skaffat sig en 
annorlunda Jantelag, ”Kan han så kan jag”, vilket gör det troligt att förebilderna blir synliga. 
Tyvärr tycks det oss som den vanliga Jantelagen är stark i Blekinge. Det kan vara orsaken till 
att framgångsrika entreprenörer inte vill visa upp sin framgång utan arbetar mer i det tysta, 
och då fungerar de inte som förebilder. 
 
Det finns ändå de som vill öka entreprenörskapet, som vill se till att fler blekingar tar steget 
och förverkligar sina idéer. 

2.2 Problemformulering 
Vi har intresserat oss för tre initiativ som tagits i Blekinge; Entreprenörsutbildningen vid 
BTH, Entreprenörstorget vid BTH och Startveven i Sölvesborg. Alla tre initiativen syftar till 
att öka den entreprenöriella aktiviteten. 
 
Vi ser likheter mellan de initiativ vi vill studera och projekt. Vi tycker att Marttala och 
Karlsson belyser det avgörande;  
 

”Projekt misslyckas inte i slutet utan i början.”18 
 
De inledande faserna är viktiga. Enligt Macheridis är det redan under definitionsfasen, då 
arbetet handlar om mål och visioner, viktigt att skapa motivation bland medarbetarna, 
projektledaren och andra intressenter. Ett av de vanliga problemen under planeringsfasen av 
projekt är att det finns oklara mål. Vi tror att en viktig del är att initiativtagaren är med i 
uppstartsarbetet, för att målet med arbetet ska vara tydligt. Av den anledningen vill vi jämföra 
de tre processernas uppstart, och med uppstart menar vi den planering som genomfördes 
innan verksamheten drog igång.19 

15 Företagsamt beteende är förmågan att se möjligheter i vardagen och använda dem för att förstå och förändra 
världen. 
16 Schramm, C. (2004). 
17 Arzeni, S. (1992). 
18 Marttala, A. & Karlsson, Å. (1999). Sidan 20. 
19 Macheridis, N. (2001). 
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2.3 Forskningsfrågor 
Vi har definierat två forskningsfrågor: 

Varifrån kommer initiativ till att starta processer för att stimulera 
entreprenörskap i Blekinge? 

Hur initieras processer för att stimulera entreprenörskap i Blekinge? 

2.4 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att öka förståelsen kring initieringen av processer för att stimulera 
entreprenörskapande i Blekinge. 

2.5 Inriktning/Avgränsning 
Vi avgränsar vår studie till att studera vem som initierade och hur de initierade processen för 
uppstart av Entreprenörsutbildningen vid BTH, Entreprenörstorget vid BTH och Startveven i 
Sölvesborg.  
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3 Metod 
Nedan följer en uppställning av de olika områdena som metodämnet brukar delas in i. Vi 
väljer att redogöra för vår syn på vetenskap och forskning eftersom det ligger till grund för 
vår analys och våra slutsatser av den genomförda studien samt för att tydliggöra vår 
metodologiska utgångspunkt. 

3.1 Vetenskapsteori 
Vår inställning är att vi lär så länge vi lever. Kunskap utvecklas genom handlande och 
reflektion, det är ett samspel mellan vad vi redan vet och de situationer vi ställs inför. För att 
producera kunskap finns två tillvägagångssätt; deduktion – bevisföringens väg, och induktion 
– upptäcktens väg.20 Kunskapande är en cirkulär process, när vi upptäcker nya teorier hittar vi 
nya frågeställningar, på så vis omprövas hela tiden våra forskningsfrågor. I den första delen 
av arbetet såg vi ett fenomen som vi ville undersöka vidare, vi använde en induktiv metod. 
När vi sedan begränsade våra frågeställningar och klargjorde syftet använde vi en deduktiv 
metod genom litteraturstudier. För att försöka förklara fenomenet använde vi återigen en 
induktiv metod, vi försökte hitta de pusselbitar som fattades, dvs. de teorier som kunde ge 
stöd för våra antaganden. 

3.2 Metodologi 
Vi har genomfört en vetenskaplig studie av ett avgränsat område ur ett förstående perspektiv, 
med hermeneutik21 som grundval. Under studien har det varit viktigt att reflektera över om 
den utvalda sekundärdatan egentligen är en korrekt avbildning av verkligheten. Även konkret 
fakta, som t.ex. statistik, har en värderingsgrund i botten och därför måste vi utgå ifrån att 
även statistik kan vara feltolkad. Sekundärdata är en viktig del av utredningen och även om vi 
kritiskt granskat den teori och den statistik som vi använt kan vi inte garantera sekundärdatas 
och därmed utredningens objektivitet. Information samlas in och analyseras av människor 
som oundvikligen har egna föreställningar om det insamlade materialet. Genom de val som 
görs, bland annat vad ska vara med och vad ska inte vara med, färgas den insamlade empirin. 
Enligt vår mening går det alltså inte att skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen, 
eftersom all data som behandlats har tolkats och därigenom fått ett värde. Vi har själva inte 
varit objektiva i vårt sökande, vi upptäckte tidigt i undersökningen att våra förutfattade 
meningar påverkade vårt sätt att tolka det insamlade materialet. För att försöka hålla oss 
objektiva valde vi att ta parti för olika sidor i våra diskussioner och analyser, på så vis 
granskade vi materialet från flera vinklar och kunde argumentera oss fram till den tolkningen 
som materialet gett mest stöd för. 
 
Vår utgångspunkt kommer ur de kunskaper vi inhämtat från kurser och aktiviteter vi ägnat oss 
åt under hela vår studietid. Många av våra reflektioner och ställningstagande grundar vi på 
egna erfarenheter från sysselsättning vi haft vid sidan av våra studier, t.ex. ett aktivt 
engagemang i studentkåren, styrelsearbete och anställning i Studentbolaget AB samt 
upprättandet av den ideella föreningen Flow Society22, som sammanlänkar individer från 
olika delar av samhället för att tillsammans utveckla sig själva och samhället. 
20 Andersen, I. (1998). Sidan 29. 
21 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Sidan 43. 
22 Flow Societys hemsida.  
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3.3 Metodik 
Eftersom vi utgått från en hermeneutisk ansats är undersökningen baserad på en kvalitativ 
undersökningsmetod23 med syfte att få större förståelse för hur processer initieras för att 
stimulera entreprenörskap i Blekinge. Vårt syfte är explorativt och förklarande. Vår metod 
består främst av intervjuer men även av sekundärdata. Sekundärdatan har granskats ur ett 
kvalitativt perspektiv.  

3.4 Undersökningsteknik 
Vi trodde först att vi skulle genomföra fallstudier, men efter att ha studerat metodlitteraturen 
och funnit att fallstudier kännetecknas av att fallen studeras mer detaljerat och i flera 
dimensioner anser vi inte att vår studie är en fallstudie.24 Vi har visserligen studerat ett 
begränsat antal initiativ, men vi anser inte att vi studerat dem i flera dimensioner och vi har 
inte arbetat med många variabler, vilket också är ett kännetecken för fallstudier.25 Vi har 
intervjuat flera personer som varit inblandade i varje initiativ men främst med uppstarten som 
fokus. Vi valde intervjuer eftersom vi inte har hittat dokumentation som beskriver den del av 
processen som vi intresserat oss för. En annan metod för att samla empiri är enkäter, men vi 
anser att det inte varit passande för vår undersökning. Visserligen är svaret på frågan om vem 
som initierade processen kort men frågan om hur initieringen gått till kräver ett långt svar och 
i en enkät finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågor har visat sig vara viktiga för 
vår förståelse.  
 
Den information vi fått fram är subjektiv och bilden vi fått är den som vår intervjuperson valt 
att presentera för oss. För att få en mer korrekt bild av hur uppstarten gått till, intervjuade vi 
minst två personer som varit delaktiga i varje initiativ. 

3.5 Undersökningsinstrument 
Papper, penna, whiteboard, intellekt och dator. 

3.6 Arbetssätt 
Den första tiden av arbetet ägnade vi åt att begränsa och fokusera vårt problemområde, för att 
göra det krävdes en grov gallring bland alla de teorier som på något vis kan associeras till 
entreprenörskap. Arbetet krävde många timmars vankande fram och tillbaka framför 
whiteboarden, diskuterande och brainstormande. Vi använde mindmapping för att se vart de 
teorier vi hade kunde leda oss. Genom att koppla samman olika teorier kunde vi identifiera 
riktningen för vårt arbete och ta det som utgångspunkt för att samla ytterligare teorier. Vi 
började samla empiri via Internet och kunde då skapa mindmaps över de tre initiativen vilket 
ledde till att vi fann gemensamma nämnare. 
 
Vi har använt oss av Internet för informationssökning.  De sökord vi använt, både i 
artikeldatabaser och i vanliga sökmotorer är främst: entrepreneurship, motivation, stimulating 
entrepreneurship, learning organizations, learning regions, establishing learning regions, push, 
pull, socialt kapital, empowerment, SME och innovationssystem. 
 

23 Andersen, I. (1998). Sidan 31. 
24 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). 
25 Andersen, I. (1998). 
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Vi har också arbetat med litteraturstudier för att finna bakgrundsfakta och relevanta teorier. Vi 
har även tagit del av tidigare undersökningar om Entreprenörsutbildningen gjorda av 
studenter vid BTH, för att kunna få en helhetsbild av utbildningen. Vi har även deltagit i 
Svenskt Näringslivs seminarium ”Fördel Blekinge” där företagare och representanter från 
kommunerna diskuterade hur de tillsammans skulle kunna skapa en region som är mer 
attraktiv för företag. Detta gav oss också möjlighet att se näringsliv och politik interagera och 
bilda oss en uppfattning om företagsklimatet i länet. 
 
Utifrån de teorier vi valt ut, och de gemensamma nämnarna för initiativen, identifierade vi ett 
antal områden som var särskilt viktiga för vår undersökning. För att det skulle bli mer 
överskådligt skapade vi följande grupper: 

• Initiativ. 
• Syfte/vision. 
• Drivkraft. 
• Organisation. 
• Aktiviteter. 
• Resultat. 

 
Istället för att konstruera fasta intervjufrågor utgick vi under intervjuerna från grupperingarna. 
Det underlättade för oss att få fram likvärdig information från de olika informanterna. Vi 
klassar våra intervjuer som delvis strukturerade eftersom vi visste vilken information vi 
behövde och kunde föra en diskussion med informanten så att vi fick svar på de frågor som vi 
behövde för vår undersökning. Tonvikten under intervjuerna låg på uppstarten av processen, 
men för att kunna dra slutsatser om uppstartens betydelse för resten av processen diskuterade 
vi även initiativens resultat. 
 
Empirin är sammanfattad enligt grounded-theory-metoden26. Vi kunde kartlägga de studerade 
initiativens uppstart genom att dela upp empirin enligt de grupper som vi tidigare identifierat. 
Grupperingen har underlättat för oss att genomföra en analys som är likvärdig för alla tre 
studieobjekten.  
 
Vi har utgått ifrån grounded-theory-metoden eftersom vi undersökt de statiska begreppen av 
initiativen, vi undersökte hur initiativen startades och inte hur de förändrats under processens 
gång. Eftersom vi anser att det som kännetecknar en lärande organisation är viktigt och vi kan 
relatera det till egna erfarenheter, utgår vi, i vår analys, från den lärande organisationen som 
det bästa för initiativen att uppnå. 
 
För att få en så bra bild som möjligt av uppstartsprocessen har vi valt att intervjua minst två 
personer som varit involverade i varje initiativ. För Entreprenörsutbildningen intervjuade vi 
en av lektorerna som planerade utbildningen samt två studenter som läst på utbildningen. För 
Entreprenörstorget intervjuade vi personen som tog det första initiativet från BTH:s sida, en 
student som deltog i uppstarten och en av projektledarna som drev projektet. För Startveven 
intervjuade vi en av deltagarna i uppstarten och en person som senare kom in i arbetet. Vi 
väljer att inte namnge våra informanter, då vi anser att det inte är relevant för undersökningen. 

26 Eneroth, B. (1987). 
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4 Teori 
För att analysera den information vi samlat under intervjuerna behöver vi veta mer om 
entreprenören, hur entreprenören lär sig, hur organisationer kan skapa lärande, vad som 
motiverar entreprenören och hur entreprenörskap stimuleras. Till sist tar vi en titt på det som 
kallas för innovativa miljöer. 

4.1 Vem är entreprenören? 
En sammanfattning av entreprenörskapsforskningens personlighetsaspekter av entreprenören 
ger en färgstark bild. Entreprenören är en person som har hög motivation att prestera och tar 
måttliga risker. Entreprenören är initiativrik, lärande och flexibel. Entreprenören är en 
innovatör med gott självförtroende.27 Det här är bara ett axplock av alla de egenskaper som 
tillskrivs entreprenören. Det finns en ytterligare aspekt som rönt stort intresse bland forskare 
inom psykoanalysen, ”locus of control”. Det innebär att entreprenörer, i större utsträckning än 
andra människor, upplever att de kan kontrollera situationer och inte känner sig maktlösa. 28 
 
Entreprenören är vidare en person som samarbetar och använder sig av nätverk och personliga 
kontakter för att utveckla sig själv och sin omgivning. Entreprenören är en kreativ och ihärdig 
person som kan använda resurser på effektiva sätt. Entreprenören kan acceptera tvetydigheter 
och osäkerheter i alla situationer.29 
 
Det finns givetvis olika sorters entreprenörer. I äldre entreprenörskapslitteratur nämns 
grupperingar som hantverkaren och opportunisten, där främsta skillnaden är att hantverkaren 
är nöjd med att vara sin egen chef medan opportunisten är framtidsorienterad, socialt 
medveten, med stort engagemang och gott självförtroende.30 På senare år har det skapats nya 
sorters entreprenörer och det finns nu ett brett spektra, skillnaderna ligger främst i 
entreprenörens specialisering. Som exempel kan nämnas socialentreprenörer som startar upp 
företag eller projekt med syfte att skapa större socialt värde och högre livskvalitet, för 
medborgarna i det samhälle där entreprenören lever och verkar.31  
 
Gemensamt för olika typer av entreprenörer är att de är kreativa ledargestalter som har en 
vilja att skapa.32 
 
Florida skriver i sin bok The rise of the creative class, just om de kreativa människorna som 
enligt Florida blir allt viktigare för den ekonomiska utvecklingen. Kreativitet värdesätts mer 
än tidigare, både i arbetet och i övriga delar av livet. Förändringarna som samhället går 
igenom beror, enligt Florida, på ”the rise of human creativity”.33 
 
Kreativa människor ser sig själva som unika individer med unika färdigheter och de förväntar 
sig att bli belönade för sin kreativitet. Kreativa människor vill inte bli styrda, de förväntar sig 
viss frihet i sitt arbete, frihet att kunna använda sin kreativitet.34 Vi tycker att entreprenören 
som vi beskrivit tillhör just de kreativa individerna som kräver frihet att skapa. 

27 Landström, H. (2000). 
28 Landström, H. (2000). 
29 Landström, H. (2000). 
30 Landström, H. (2000). 
31 Ashoka.  
32 Johannisson, B. (2000a). 
33 Florida, R. (2002). 
34 Florida, R. (2002). 
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4.2 Hur lär sig entreprenören? 
Handling är vägen till kunskap för entreprenören. Entreprenörer utbyter kunskap och 
erfarenheter genom sina nätverk, det är ett direkt och personligt sätt att förmedla kunskap. 
Entreprenörer lär sig på ett interaktivt och experimentellt vis, de handlar konkret. 
Entreprenörer behöver kunskap för handling, något som nedvärderats i det svenska samhället. 
Det bästa exemplet är kanske att studieförberedande utbildningar har högre status än 
yrkesförberedande utbildningar.35 
 
Några viktiga aspekter som Johannisson belyser är att föreläsningar måste ersättas av en 
inbjudan till dialog och reflektion, vilket kan ske genom bilder och berättelser, metaforer och 
analogier. Entreprenörens självständighet är viktig, deras självkänsla måste få utrymme att 
växa eftersom självförtroende är en förutsättning för både kunskapande och företagsamhet. 
Kunskap för handlande är förankrad i praktiken.36 

 
Figur 1. Kolbs modell för lärande. 
Källa: Johannisson, B. (2000a). Sidan 46. 
 
Kolbs modell för lärande visar att konkreta erfarenheter leder till ny praxis genom reflektion 
och prövning. Modellen visar hur erfarenheter översätts till begrepp vilka används som 
riktlinjer vid tolkning av nya erfarenheter.37 
 
Kunskap i handling består till stor del av en förmåga att lära. Molander skiljer på 
förfogandekunskap och orienteringskunskap, där det senare hjälper individen att genomskåda 
omvärlden, att se problem och möjligheter. Förfogandekunskapen är den detaljkunskap som 
ger entreprenören möjlighet att exploatera möjligheter.38 
 
Entreprenörskap består bara till viss del av problemlösning, en essentiell del är identifiering 
och utnyttjande av möjligheter, det som kallas för företagsamt beteende, något som vi 
kommer in på mer i nästa delkapitel.39 

35 Johannisson, B. (2000a). 
36 Johannisson, B. (2000a). 
37 Johannisson, B. (2000a). 
38 Johannisson, B. (2000a). 
39 Johannisson, B. (2000a). samt Blenker, P. et al. (2004). 
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4.3 Det entreprenöriella lärosätet 
Entreprenörskapsutbildning40 kräver inlärningsmetoder, pedagogiska processer och ramar för 
utbildningen som är nya för lärosätena. Blenker et al har gjort en utredning av de danska 
universitetens möjligheter att lära ut entreprenörskap och de ifrågasätter universitetens 
förmåga att hantera de nya metoderna. Vi anser att en liknande frågeställning kan framförs till 
de svenska lärosätena.41 
 
Blenker et al slår fast att forskningen och kunskapen om hur entreprenörskap ska läras ut 
fortfarande, år 2004, är relativt outvecklad. Flera forskare är dock överens om att 
entreprenörskapsutbildning måste anpassas till målet med utbildningen och till målgruppen. 
Entreprenörskapsutbildningens pedagogiska angreppssätt skiljer sig från det som traditionellt 
används vid lärosäten, kunskap genom handling är inte den traditionella akademiska vägen. 
 
Blenker et al påtalar att omgivningen (eng. context) spelar en signifikant roll. För att lyckas 
med entreprenörskapsutbildning ställer de upp tre nyckelpunkter: 

• Målgruppen och syftet med utbildningen måste påverka innehållet. 
• Lärosätet måste hitta rätt pedagogiska angreppssätt med tanke på kursinnehållet. 
• Lärosätet måste ha en generell strategi för hur det förhåller sig till entreprenöriella 

aktiviteter i sin omgivning. 
Entreprenöriellt beteende är inte vanligt på ett universitet. Det har ifrågasatts av en del ifall 
entreprenörskap drivs av kunskap, just med tanke på att universiteten inte är särskilt 
förändringsbenägna.42 
  
Blenker et al gör skillnad på att lära om (eng. about) entreprenörskap och att lära för (eng. for) 
entreprenörskap. För eller om gör skillnad för vilken teoribas som väljs för 
entreprenörskapsutbildningen, vilket i sin tur kan ha stor betydelse för valet av 
undervisningsmetod. 
 
Blenker et al talar om ett företagsamt beteende, vilket förklaras som förmågan att se 
möjligheter i vardagen och använda dem för att förstå och förändra världen. De säger att 
företagsamt beteende är ett förkunskapskrav för entreprenörskap. För att lära ut företagsamt 
beteende krävs mer än att lära studenter om entreprenörskap som forskningsområde och 
förklara hur en affärsplan upprättas. Det kräver, enligt Blenker et al, att utbildningen 
innehåller självutvecklande inslag. 
 
Slutsatsen är att lärosätena måste gå från att undervisa om entreprenörskap, till att lära ut 
företagsamt beteende. Skillnaden ligger till stor del i att undervisa och att lära ut. Lärande är 
aktivt från studentens sida, det kräver deltagande. 
 
Enligt Blenker et al måste lärosätet bli entreprenöriellt för att kunna lära ut entreprenörskap. 
Entreprenörskapet måste finnas på fler plan; organisatoriskt, genom att studenter, lärare och 
anställda blir entreprenörer samt i lärosätets samverkan med omgivningen. 
 
Blenker et al presenterar ett ramverk för det entreprenöriella lärosätet. Ett sådant lärosäte: 

40 Vi ber läsaren uppmärksamma att ”entreprenörskapsutbildning” syftar till entreprenörskapsutbildning i 
allmänhet och inte till vårt studieobjekt, Entreprenörsutbildningen. 
41 Blenker, P. et al. (2004). 
42 Piero Formica, intervju för Esbri. 
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• är baserat på triple helix43-mentaliteten och har ett dynamiskt samspel med sin 
omgivning, 

• skapar allianser med andra institutioner så att heterogena kompetenser kan mötas, 
• utvecklar olika former av lärande beroende på målgrupp och syfte, 
• blandar praktisk kunskap med teoretisk samt 
• stödjer självutveckling. 

 
En av de stora frågorna för lärosäten att ta ställning till innan de bestämmer sig för att lära ut 
entreprenörskap är om entreprenörskap är en konstform eller en vetenskap, något som tydligt 
kan påverka förhållningssättet till utbildningen.44 

4.4 Organisera för lärande 
Entreprenörer vill inte bli styrda, de kräver en viss frihet för att kunna skapa och interagera 
med andra. För att ge kreativa individer sin frihet måste organisationer lära sig att inte styra 
utan motivera, något som kan kallas mjuk kontroll (eng. soft control), ett angreppssätt är att 
förse individerna med utmaningar. Florida beskriver en situation där medarbetarna själva får 
definiera sina arbetsuppgifter, de får mer eget ansvar, och ger sig på allt svårare uppgifter.45 
Vi ser likheter mellan Floridas situation och det som kallas för ”empowerment”. Det handlar 
om att individen ges möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera egna mål och ta 
ansvar för sitt arbete.46 
 
Den japanska industrin har länge varit en förebild när det gäller lärande organisationer. 
Japanerna har gång på gång hittat nya produkter och med framgång effektiviserat sina 
produktionssystem. En av de mest välkända författarna som skrivit om den japanska 
framgången är Nonaka. Nonaka har presenterat ett nytt management-system som, enligt 
honom själv, ger en organisation som är flexibel nog att tillvarata medarbetarnas idéer.47 Vi 
beskriver ”Middle-up-down”-management och tar samtidigt en titt på de mer välkända 
begreppen: top-down och bottom-up. 
 
Top-down betyder att det är högsta ledningen som skapar ny information som implementeras. 
Bottom-up modellen är motsatsen, då det är mellan- och lägre chefer som skapar information. 
Middle-up-down ger alla aktörer inom organisationen lika stor makt att skapa information och 
de arbetar tillsammans, horisontellt och vertikalt. I Nonaka’s modell får mellancheferna en 
något större roll, inte för att de skapar mer information utan för att de agerar som medlare 
mellan högsta ledningens visioner och medarbetarnas verklighet.48  
 
Briner, Geddes och Hastings tar också upp hur projektledarens roll innefattar kommunikation 
och koordination i flera riktningar samtidigt, för att knyta ihop olika instanser och uppgifter. 
Projektorganisationen anses vara ett mer effektivt arbetssätt och en organisation som skapar 
större möjlighet till lärande för projektgruppsmedlemmarna än den traditionellt organiserade, 
hierarkiska organisationen.49 

43 Triple helix: samarbete mellan universitet, industri och staten, där alla är jämlikar och deltagarnas områden 
överlappar varandra. Källa: Etzkowitz, H. (2002). Sidan 2. 
44 Blenker, P. et al. (2004). 
45 Florida, R. (2002). 
46 Empowerment, egen formulerad förklaring från fem källor. Källa: Empowerment. 
47 Nonaka, I. (1994). 
48 Nonaka, I. (1994). 
49 Briner, W., Geddes, M., Hastings, C. (1999). 
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Figur 2. Pilarna visar kommunikationsvägarna. A: Top-down. B: Bottom-up. C: Middle-up-
down. 
Anm. Författarnas egen figur. 
 
En forskare som är välkänd för sina tankar om lärande organisationer är Senge. Senge’s och 
Nonaka’s idéer påminner om varandra. Senge definierar fem byggstenar för en lärande 
organisation:50 

• Medvetenhet om behovet av lärande och förändring måste finnas hos alla i 
organisationen. 

• Organisationskulturen måste tillåta lärande och innovation. Kulturen måste vara 
tillåtande för nya idéer och misslyckade försök. Kulturen är implementerad genom en 
platt och flexibel struktur. 

• Ledarskapet måste stimulera lärande och helhetstänkande. 
• Empowerment, kontrollen över situationen måste delegeras till medarbetarna. 

Chefernas uppgift blir att uppmuntra och stödja medarbetarna, inte att kontrollera. 
• Lärande genom handlande måste finnas i organisationen. 

 
I den lärande organisationen finns, enligt Senge, fem discipliner: 

• Gruppinlärning. 
• Delade visioner. 
• Mentala föreställningar av vad som är möjligt. 
• Personlig utveckling för att få självförtroendet att våga anta nya utmaningar. 
• Helhetstänkande. 

Disciplinerna är beroende av varandra och de måste alla finnas på plats för att 
helhetstänkande ska vara möjligt. Utan helhetstänkandet är organisationen inte så bra som den 
kan vara.51 

4.5 Entreprenörens motivation 
Entreprenörens motivation är viktigt att förstå för att kunna designa processer för att locka 
fram entreprenören hos individer. 
 

50 Senge, P. (1995). 
51 Senge, P. (1995). 
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”Entreprenören är svår att infoga i en hierarki och sociala system, vilket gör att det ofta 
är ’pushfaktorer’ som driver honom till företagandet.”52 

 
Med det menar Landström att entreprenören ”pushas” (förs) ut t.ex. i arbetslösheten. I den 
situationen väljer entreprenören att ge sig själv arbete, snarare än att tvingas in i ett yrke där 
möjligheter till utveckling saknas. Nödvändighet är alltså en av de orsaker som kan leda fram 
till att en person blir entreprenör. Segal, Borgia och Schoenfeld talar om två förklaringar till 
entreprenöriell motivation. Push-teorin beskriver, precis som Landström, att individens val att 
bli entreprenör baseras på negativa faktorer, t.ex. missnöje med sitt arbete, svårt att hitta 
arbete, för låg lön etc. Motsatsen är pull-teorin där individen vill bli entreprenör och söker 
självständighet, självförverkligande, rikedom och andra åtråvärda möjligheter.53 Liknande 
resonemang med push/pull-faktorer förs inom marknadsföring där det handlar om att ”tvinga” 
på kunden en produkt eller få kunden att själv efterfråga produkten.54 
 
Den psykologiska aspekten av entreprenörskapandet bör också tas i beaktande. En individs 
intention till att t.ex. starta upp ett företag påverkas av individens attityder till företagande, de 
sociala normer som omger individen och individens upplevda kontroll över situationen.55 
 
Push och pull tas upp inom arbetspsykologin som faktorer som påverkar vår motivation att 
bete oss på ett visst sätt. Motivation kan delas in i tre delar 

• riktning, vad en individ försöker göra, 
• insats, hur mycket en individ försöker, och 
• uthållighet, hur länge en individ fortsätter att försöka. 

Det kan vara bra att komma ihåg att även individer som försöker undvika en uppgift är 
motiverade, motiverade att undvika det de inte vill göra. 
 
Arnold, Cooper och Robertson presenterar tre förhållningssätt till motivation, 

• Teori X som säger att människor inte går att lita på, de behöver kontrolleras 
och motiveras genom belöning och bestraffning. 

• Teori Y menar att människor söker oberoende, självutveckling och kreativitet i 
sitt arbete. De är moraliska och ansvarsfulla varelser som om de behandlas på 
rätt sätt arbetar för det som är bäst för sin arbetsgivare. 

• Socialteorin säger att människor söker meningsfulla sociala relationer på 
arbetet. 

Det troligaste är att ingen av teorierna kan förklara alla individer, utan att det finns människor 
av varje sort, och kanske även att individer vid olika tillfällen passar in på olika teorier. 
Slutsatsen är dock att det går att påverka människor att bli motiverade. En chef kan påverka 
sina medarbetare att bli mer motiverade att utföra sina arbetsuppgifter.56 

4.6 Att stimulera till entreprenörskap 
Stevenson och Lundström57 diskuterar hur bästa förutsättningar för att stimulera individer att 
bli entreprenörer kan skapas. Deras diskussion utmynnar i tre grundbultar för att stimulera till 

52 Landström, H. (2000). Sidan 68. 
53 Segal, G., Borgia, D. & Schoenfeld, J. (2005). 
54 Kotler, P. et al. (2001). 
55 Landström, H. (2000). 
56 Arnold, J., Cooper, C. & Robertson, I. (1998). 
57 Stevenson, L. & Lundström, A. (2001). 
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entreprenörskap; motivation (inre drivkraft), resurser (pengar/information) och färdigheter 
(kunskap eng. skills).58 
 

 
Figur 3. MOS-modellen, MOS= Motivation, Opportunity, Skills. 
Källa: Stevenson, L. (1996). Sidan 23. 
 
Enligt Stevenson och Lundström, är motivation, resurser och färdighet ömsesidigt beroende 
av varandra. För bästa resultat krävs att alla tre delarna får lika mycket uppmärksamhet och 
att insatser görs samtidigt.59 Vi ser likheter mellan MOS-modellen och de traditioner som 
Landström tar upp. Landström jämför neoklassisk teori, Harvard-traditionen med Human-
action-traditionen.60  
 
Enligt den neoklassiska ekonomiska teorin ligger fokus på företaget och politiken inriktas på 
att öka effektiviteten i företagen samt att undanröja hinder på marknaden. Det vill säga, 
förenkla regelverket, vilket enligt Harvard-traditionen skulle stimulera till entreprenörskap. 
De andra två delarna av entreprenörskapet, drivkrafter och möjligheter (vilket här innebär 
färdighet att upptäcka affärsmöjligheter på marknaden) ligger det mindre fokus på.61 
 

 
Figur 4. Fokus enligt den neoklassiska Harvard-traditionen. 
Källa: Landström, H. (2000). Sidan 59. 
 
Human-action-traditionen fokuserar på områdena; drivkrafter och möjligheter. Enligt den här 
teorin är människan mer än bara producent eller konsument, hon är aktiv i sina val och 
nätverkande får en stor betydelse inom human-action-traditionen. Ur det perspektivet skulle 

58 MOS-modellen, se Stevenson, L. & Lundström, A. (2001). Sidan 27. 
59 Stevenson, L. & Lundström, A. (2001). 
60 Landström, H. (2000). 
61 Landström, H. (2000). 
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politiken för att stimulera entreprenörskap få helt andra uttryck, fokus skulle ligga mer på 
individen, på att förändra attityder och att utbilda människor i företagsamt beteende.62 
 

 
Figur 5. Fokus enligt Human-action-traditionen. 
Källa: Landström, H. (2000). Sidan 59. 
 
I början på 1970-talet utvecklade Sverige en politik för att hjälpa de små företagen, med fokus 
på finansiella åtgärder (den neoklassiska teorin). På senare år har diskussionen om 
entreprenörskap i skolan tagit fart, att på ett bra sätt integrera entreprenörskap inom 
skolväsendet skulle vara ett sätt att öka medborgarnas färdigheter. Av de insatser som 
regeringen hittills gjort drar Lundström slutsatsen att Sverige försöker uppgradera sin industri, 
vilket skulle innebära att svenskarna fortsätter vara löntagare. För att underbygga Lundströms 
föreställning om Sveriges utveckling presenterar han statistik som visar att en majoritet (60 
%) av befolkningen hellre vill bli löntagare än företagare. Lundström förklarar statistiken med 
att det i Sverige finns en tradition att utbilda sig till löntagare och inte till entreprenör.63 
 
Traditioner är en viktig del av motivationen för entreprenörskap, det handlar om hur väl 
entreprenörskapet finns inbäddat i samhällets värderingar, dvs. hur accepterat det är att bli 
entreprenör och egen företagare. 64 Enligt Schramm handlar ökat entreprenörskap om att 
skapa en god cirkel, där nya idéer föder varandra,65 något som Arzeni också påtalar. Arzeni 
menar att ett av de effektivaste sätten att sprida entreprenörskap är genom imitation, tre av 
fyra entreprenörer kommer från entreprenöriella familjer.66 
 
Redan i början på 1980-talet kunde en statlig utredning konstatera att många av dem som 
startar företag har positiva förebilder i sin omgivning. Utredningen slog även fast att en 
företagare är en person som arbetar tillsammans med andra människor, alltså kunde myten om 
företagaren som den ensamme vargen avskrivas.67 
 
Johannisson framhäver, i sin artikel om entreprenörskap i Skandinavien, att individuellt och 
kollektivt entreprenörskap samspelar. Med kollektivt entreprenörskap menar Johannisson inte 
bara de entreprenörer som driver firmor tillsammans genom partnerskap och liknande, utan 
även ensamma entreprenörer som skapar arenor för andra entreprenörer att verka inom.68 
 

62 Landström, H. (2000). 
63 Lundström, A. (2003).  
64 Ramìrez-Pasillas, M. (2004). 
65 Schramm, C. (2004). 
66 Arzeni, S. (1992). 
67 Danborg, T. (1982). 
68 Johannisson, B. (2002a). 
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En region som är välkänd för sitt entreprenörskapande är Gnosjö. Johannisson skriver  
 

”Entreprenörskap som tillväxt och förnyelsekraft är mera knutet till 
företagsamheten som helhet än till enskilda företag. I Gnosjö är entreprenörskapet 
kollektivt.”69 

 
Johannisson menar att nätverk och socialt kapital är viktigt för att entreprenörskapet ska flöda. 
Gnosjö har en tradition av aktiva sociala nätverk som blivit gränsöverskridande, vilket har 
varit grunden för regionens framgång.70 Det kollektiva entreprenörskapet i Gnosjö bidrar 
främst till uppstarten av fler företag och inte så mycket till företagens tillväxt.71  
 

 
Figur 6. Nätverk bidrar både till motivation och till färdigheter. 
Anm. Författarnas egen bild. 
 
Inbäddning av nätverk i regioner är viktig för att skapa det kollektiva entreprenörskapet, 
vilket kan öka de deltagande företagens konkurrenskraft. Vanligtvis är det SME, myndigheter 
och ideella föreningar som ingår i nätverken. Ett inbäddat nätverk kännetecknas av att 
deltagarna har relationer på flera nivåer, både personliga och kommersiella, utanför de 
organisationer de tillhör. Inbäddningen ger deltagarna större förtroende för varandra vilket 
stimulerar deras affärsverksamheter. Nätverken finns för att lösa problem, bemöta 
gemensamma behov och exploatera gemensamma möjligheter. En fara som de starkt 
inbäddade nätverken måste hantera är att de lätt blir instängda, vilket medför ett 
grupptänkande och ett motstånd mot nya idéer. Motståndet blir helt förödande för nätverket 
som tappar den innovationskraft som det grundar sig på.72 
 
Aktiviteterna som genomförs i de inbäddade nätverken är vanligtvis av social- och 
marknadskaraktär. De förstnämnda för att deltagarna ska lära känna varandra, utbyta 
information och nya idéer, medan marknadsaktiviteterna syftar till att öka flexibiliteten i 
deltagarnas egna verksamheter.73  
 

69 Johannisson, B. (2002b). 
70 Johannisson, B. (2002b). 
71 Johannisson, B. (2002a). Sidan 15. 
72 Ramìrez-Pasillas, M. (2004). 
73 Ramìrez-Pasillas, M. (2004). 
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Nätverket behöver en hubb (en sammanknytande funktion) som kan fungera som pådrivare 
för de andra aktörerna. Hubben är ofta en nyckelperson i regionen som skapar förändring.74 
Det går inte att kopiera ett nätverk från en region till en annan, då de sociokulturella 
karaktärerna i regionen är helt avgörande för nätverkets funktion.75 

4.7 Innovativa miljöer 
En innovativ miljö förklaras som ett antal förhållande inom en given grafisk area som förenar 
ett produktionssystem, ekonomiska aktörer och en industriell kultur. Miljön genererar lokala 
dynamiska processer för kollektivt lärande och reducerar den osäkerhet som förknippas med 
den innovativa processen.76 Vi ser stora likheter mellan innovativa miljöer och det som kallas 
lärande regioner. Vi väljer dock att använda namnet innovativa miljöer för att inte haka upp 
oss på att det gäller regioner, utan att det även gäller för mindre geografiska ytor. 
 
Företags långsiktiga konkurrenskraft kan inte enbart förklaras av dess kortsiktiga 
kostnadseffektivitet. Företags förmåga att skapa och upprätthålla konkurrenskraft är, enligt 
forskningen inom ekonomisk geografi och angränsande discipliner, en funktion av företags 
fortlöpande lärande och innovationsförmåga. Innovation sker sällan i isolering, social 
innovation är ofta en förutsättning för teknologisk innovation.77 
 
Närheten är viktig, då den möjliggör för företagen att bygga inofficiella relationer och att 
exploatera fördelarna med synergier. Framgångsrika miljöer har några saker gemensamt; 
någon typ av specialisering, en stark interaktiv och synergisk atmosfär 78, en långt utvecklad 
process av imitation, en kollektiv lärprocess och en stark lokal identitet. Ett exempel på en 
sådan miljö är Silicon Valley. 79 
 
Florida beskriver innovativa regioner som de platser som kommer att driva på den 
ekonomiska utvecklingen. De innovativa miljöerna har hög tolerans, det finns en mångfald av 
individer och en öppenhet för nya idéer. Floridas undersökning av Europa visar att Sverige 
ligger bäst till när det gäller att skapa förutsättningar för tillväxt. Svenskar är toleranta, 
kreativa och duktiga på att göra affärer men dock aningen för homogena.80 
 
”The Competitiveness Institute”81, har identifierat tre faktorer för att skapa en attraktiv miljö 

• Specialiserad arbetskraft och teknikkompetens. 
• Lokala eldsjälar. 
• Socialt kapital. Skapa miljöer där invånarna har stor tillit till varandra. 

 
Socialt kapital uppstår genom autentisk samverkan inte artificiella regler, former och 
principer. Lundh föreslår ett antal punkter som är särskilt viktiga för att skapa socialt kapital. 

• Fysisk kontakt, virtuella relationer fungerar inte. 
• Fokusera kring det gemensamma. 
• Dela på kunskap och kunnighet. 

74 Ramìrez-Pasillas, M. (2004). 
75 Ramìrez-Pasillas, M. (2004). 
76 Ritsil, J. (1997). 
77 Lundequist, P. (1998). 
78 Eng. interactive and synergic atmosphere. 
79 Lundequist, P. (1998). 
80 Florida, R. & Tinagli, I. (2004). 
81 The Competitive Institute. 
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• Lär känna varandra ordentligt. Det kräver deltagande från varje individ, så att 
de andra kan se ”vad man går för”. 

• Skapa en gemensam kunskapsbas. 
• Den kulturella identiteten blir den sammanhållande kraften. 

En av de viktigare slutsatserna är att samarbete sker mellan individer, inte organisationer.82 
 
Att bygga ett socialt sammanhang för den entreprenöriella processen är enligt Johannisson en 
form av kollektivt entreprenörskap, oavsett om det startar i ett individuellt initiativ eller i en 
grupp. ”Community”-entreprenören använder sitt personliga nätverk för att mobilisera interna 
och externa resurser för att gynna den lokala entreprenöriella processen83. ”Community”-
entreprenörer är medvetna om vikten av social inbäddning för ekonomisk aktivitet, de bygger 
och använder socialt kapital för att utveckla sin omgivning.84 
 
Florida har undersökt en rad, till synes orelaterade förändringar i det amerikanska samhället 
och kunnat dra slutsatsen att de senaste årens ekonomiska tillväxt, har den kreativa klassen 
som drivkraft. Den kreativa klassen samlas i innovativa miljöer och bidrar starkt till den 
ekonomiska utvecklingen i de miljöer de befinner sig i. Det innebär att innovativa miljöer är 
ett sätt att attrahera kreativa, ekonomiskt starka och ansvarstagande individer, vilka ytterligare 
utvecklar de innovativa miljöerna. 
 
Han påvisar att ett samhälle består av två sorters individer; de som stannar och försäkrar 
kontinuiteten i samhället och de som flyttar ofta, vilka tillför nya idéer, kontakter och energi, 
tillsammans skapar de den kreativa mixen. Inflyttare kan vara lokalsamhällens kontakt med 
omvärlden och kan skapa utvecklingsmöjligheter för en region. Även om de inflyttade bara 
stannar ett par år kan de ha mycket att ge, men finns det svårigheter att bli accepterade och bli 
”insläppta” kan deras energi gå förlorad. Florida framhåller vidare att regioner därför behöver 
skapa låga barriärer för ingång till befintliga nätverk för att ge effektivt deltagande.85 
 
Florida framlägger att kreativitet har uppkommit som den främsta källan till ekonomisk 
tillväxt och att det bästa för en region att satsa på är kreativitet i alla dess slag. 
 
”Given that creativity has emerged as the single most important source of economic 

growth, the best route to continued prosperity is by investing in our stock of 
creativity in all its forms, across the board.”86  

 
Vidare fortsätter han framhålla att det behövs ökade investeringar i multidimensionella och 
varierade former av kreativitet – konst, musik, kultur, design och relaterade områden – 
eftersom de är länkade och blomstrar tillsammans och skapar en innovativ miljö.87 

82 Lundh, K. (1999). 
83 Johannisson, B. (2002a). Eng. promote local venturing processes. 
84 Johannisson, B. (2002a). 
85 Florida, R. (2002). 
86 Florida, R. (2002). Sidan 320. 
87 Florida, R. (2002).  

 25 

                                                



”Det gaur ente” 
Maria Larsson och Eva Milletorp 

5 Empiri & Analys 
Vi har valt att presentera det empiriska materialet och analysera det i samma kapitel, eftersom 
det minimerar vårt behov av upprepningar och det underlättar för oss när vi väljer vilka delar 
av det insamlade materialet som behöver presenteras för att möjliggöra analysen. 
 
Varje studieobjekt har fått ett eget delkapitel. Först gör vi en allmän presentation av 
studieobjektet, efter det följer analysen med utgångspunkt i de grupperingar av data vi tidigare 
gjort: 

• Initiativ. 
• Syfte/vision. 
• Drivkraft. 
• Organisation. 
• Aktiviteter. 
• Resultat. 

 
Till sist gör vi en jämförelse mellan studieobjekten för att se likheter och skillnader. 

5.1 Entreprenörskapsutbildningen 
Entreprenörskapsutbildningen var ett utbildningsprogram som upprättades vid Campus 
Karlshamn på Blekinge Tekniska Högskola. De första studenterna antogs till höstterminen år 
2000. Utbildningen var ett treårigt kandidatprogram, de flesta kurserna gavs inom ekonomi, 
informationsteknik och entreprenörskap. Kurserna och undervisningen var något praktiskt 
inriktad, vissa kurser hade obligatoriska moment som skulle genomföras i samarbete med ett 
reellt företag. BTH hade ordnat ett antal lokala partnerföretag som studenterna kunde 
samarbeta med. Under hösten 2003 beslutade BTH att utbildningen skulle läggas ned, 
eftersom intresset bland studenterna var alltför lågt.  
 
Vi har samlat vår information genom intervju med en lektor på BTH, som var delaktig i 
uppstarten, nedan kallad ”vår informant”, samt två studenter som läste på 
Entreprenörsutbildningen. Vi har även egna erfarenheter av utbildningen som vi har kunnat ta 
hänsyn till under analysen. 

5.1.1 Initiativ 
Vår informant på BTH berättar att initiativet till Entreprenörsutbildningen ursprungligen kom 
från kommunalrådet i Karlshamn, som önskade sammanbinda studenters kunskaper med de 
lokala företagarna. Kommunalrådet hade en vision om att ett utbildningsprogram, i 
entreprenörskap, skulle kunna skapa konkurrensfördelar för de lokala företagen i Karlshamn. 
 
Vidare säger vår informant att ekonomiinstitutionen, som var den institution under vilken 
utbildningen skulle ligga, var negativa till förslaget, eftersom de inte hade någon verksamhet 
på orten fanns tveksamheter angående hur väl utbildningen skulle kunna utföras. Trots 
institutionens tveksamheter upprättades ett avtal mellan kommunen och BTH för att 
Entreprenörsutbildningen skulle genomföras. Det var två lektorer på ekonomiinstitutionen 
som fick i uppdrag att utforma Entreprenörsutbildningen. Vår informant på BTH ifrågasätter 
lektorernas motivation gentemot uppdraget, kritiken grundas på att det var samma lektorer 
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som tidigare varit negativa till att starta utbildningen som nu fick uppdraget att se till att den 
blev av.  
 
Att lektorerna var negativa till förslaget men ändå fick uppdraget säger oss att det var ett top-
down initiativ, de som fick uppdraget var inte delaktiga i beslutet.88 Vi ser alltså att de som 
tog initiativet till utbildningen från början, Kommunalrådet i Karlshamn och BTH:s rektor, 
inte deltog i genomförandet, vilket vi tror kan ha påverkat resultatet av initiativet. 
 
Vi kan relatera till Senge, det fanns inte delade visioner i hela organisationen, enligt Senge’s 
teorier innebär det att den lärande organisationen, med bland annat gruppinlärning och 
helhetstänkande, inte kan utvecklas till fullo.89  

5.1.2 Syfte/vision 
Vår informant på BTH berättar att det, från BTH:s sida, inte fanns något annat syfte med 
utbildningen än att starta ett nytt utbildningsprogram i Karlshamn. Den vision som lektorerna 
som planerade utbildningen hade var att det inte skulle bli en ekonomlinje, vår informant har 
den bestämda uppfattningen att ekonomer inte kan kapitalisera sin kunskap, möjligen genom 
att bli revisorer men det är det enda. Därför var det viktigt att skapa en utbildning som gav 
studenterna någon kunskap att kapitalisera. 
 
Vi tolkar det som att det inte skapades någon vision för utbildningen, något som vi tycker var 
ett misstag. Vi tror att en vision hade kunnat hjälpa lektorerna när de satte samman 
utbildningen så att de kunde skapa rätt typ av kurser och inlärningsmetoder. En vision kunde 
dessutom ha kommunicerats till studenterna och kanske ha hjälpt dem att se helheten i 
utbildningen. Bristen på helhet är något som studenterna vi talat med belyst som ett problem.  
 
Kanske kan en del av problemet ha varit att kommunalrådet, som faktiskt hade en vision, inte 
var delaktig i arbetet. Det finns ingen tydlig arena för kommunen att hjälpa högskolan i 
utformandet av utbildningsprogram. Hade BTH kunnat skapa en arena där kommunen, och 
även företagarna kunde vara delaktiga i utformningen av utbildningen, så hade det kanske 
blivit ett riktigt triple helix-projekt. Studenterna hade då kunnat få precis den kunskap som 
näringslivet efterfrågar. 

5.1.3 Drivkraft 
Vi har redan påtalat lektorernas bristande motivation när de fick uppdraget att skapa 
utbildningen. Vår informant ifrågasätter själv deras motivation, 
 

”Drivande? Vi gjorde det vi blev tillsagda att göra.”90 
 
Deras motivation tycks inte ha blivit starkare efter att de skapat utbildningen då ingen av dem 
ville eller kunde ta ansvar för utbildningen när den väl startade. Därför tog BTH in en person, 
med erfarenheter från näringslivet, för att sköta administrationen kring utbildningen. 
Programansvarig kom in sent, först ett par månader innan de första studenterna började, han 
fanns nära studenterna, i Karlshamn. Vi har inte kunnat utreda hur väl införstådd 
programansvarige blev med tankarna bakom programupplägget. Utbildningen skapades med 
tanken att den skulle bestå av 50 % teknik och 50 % ekonomi. Enligt vår informant var 

88 Nonaka, I. (1994). 
89 Senge, P. (1995). 
90 Vår informant på BTH. 
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studenterna som började på utbildningen dock mer intresserade av att läsa ekonomi och det 
var få som följde den utstakade utbildningsplanen. Vår informant från BTH säger att det 
berodde på att studenterna inte kunde se helheten i utbildningen.  
 
Utbildningen lockade till sig ekonomistudenter, som enligt vår informant, inte var 
intresserade av att läsa programmeringskurser eller webb-design. Vi har själva observerat att 
när studenterna inte var nöjda med utbildningen kom de med förslag om att utbildningsplanen 
skulle ändras, vilket programansvarig i många fall gick med på. Den här typen av pull-strategi 
(studenterna bad om specifika åtgärder eller förändringar) var till en början ett lyckat drag 
men i förlängningen förlorade utbildningen sin profil.91 Flera studenter ansåg att utbildningen 
var ostrukturerad och helhetsbilden svårförståelig. 
 
Vid flera tillfällen under vår intervju nämner vår informant från BTH att det var ”fel 
studenter”92 som kom till utbildningen. Utbildningen utformades för studenter som redan 
hade ämneskunskaper. Som vår informant ser det så går det inte att kommersialisera 
ekonomistudenters kunskaper, för det krävs någon typ av teknisk kunskap. Trots att det som 
utformade utbildningen hade studenter med ämneskunskaper som målgrupp riktades inte 
marknadsföringen på något sätt. Det nämndes inte i utbildningskatalogen att det var önskvärt 
att de som sökte hade erfarenheter från arbetslivet eller tidigare utbildningar. 

5.1.4 Organisation 
Att lärosätet i sig är entreprenöriellt är viktigt för att det på ett trovärdigt sätt ska kunna 
utbilda studenter för entreprenörskap. Organisationskulturen som finns på lärosätet är viktig, 
det måste finnas en öppenhet för nya idéer och förslag, och idéerna måste omsättas i 
praktiken. Blenker et al ställde upp fem punkter för ett entreprenöriellt lärosäte: 

• är baserat på triple helix-mentaliteten och har ett dynamiskt samspel med sin 
omgivning, 

• skapar allianser med andra institutioner så att heterogena kompetenser kan mötas, 
• utvecklar olika former av lärande beroende på målgrupp och syfte, 
• blandar praktisk kunskap med teoretisk samt 
• stödjer självutveckling.93 

 
Våra erfarenheter av BTH, vi har studerat i tre respektive sex år och aktivt försökt påverka vår 
utbildning, säger oss att BTH inte riktigt uppfyller de krav som Blenker et al sätter upp. 
Triple-helix är ett begrepp som används ganska ofta men hur väl det faktiskt implementeras är 
svårt för oss studenter att säga, men vi kan däremot se att vi inte fått någon direkt hjälp av 
BTH med kontakter med näringslivet för att genomföra projekt och liknande. Den andra 
punkten ser vi försök till inom BTH, flera sektioner har en blandning av olika ämnen och det 
finns ett par utbildningsprogram som blandar två eller fler ämnesdiscipliner. Våra egna 
erfarenheter är dock att även om en utbildning blandar flera ämnen så betyder inte det att de är 
integrerade med varandra. Viss anpassning av undervisningsmetoder finns, men det vanligaste 
är fortfarande föreläsningar för större grupper, vilket är lite förvånande då BTH många gånger 
har små grupper av studenter vilket borde gynna andra typer av undervisningsformer. Vår 
erfarenhet är att BTH blandar praktisk och teoretisk kunskap. Att utbilda sig är att utveckla 
sig själv men vi ser inte att BTH gör någon särskild satsning på studenternas självutveckling i 
de kurser som ges. 

91 Segal, G., Borgia, D. & Schoenfeld, J. (2005). 
92 Vår informant på BTH. 
93 Blenker, P. et al. (2004). 
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Vi tror att entreprenörsstudenterna skulle ha gynnats av en egen arena inom högskolan, där de 
hade kunnat skapa en lärande organisation.94 Där hade de haft möjlighet att utveckla en 
gruppkänsla och kunnat lära av varandra samt haft en möjlighet att bolla sina idéer och skapa 
en delad vision för sitt lärande. Den här typen av arena skulle kunna ge en helhetsbild av 
utbildningen, och skapa de synergieffekter som en sammansatt utbildning borde kunna 
erbjuda. Vi har dock svårt att se var det finns utrymme för en sådan arena inom den 
akademiska världen. 
 
Vi nämnde tidigare att planeringsarbetet kunde ha varit ett triple helix-projekt, likaså kunde 
utbildningen i sig också ha varit det, undersökningarna på partnerföretagen var ett steg i rätt 
riktning. Det som vi tycker att BTH missade med partnerföretagen var att försöka skapa 
sociala mötesplatser för studenter och företagare, där de kunde skapa ett nätverk. Flera 
forskare hävdar vikten av nätverk, eller det som Johannisson kallar kollektivt entreprenörskap 
och det sociala kapitalet. 95 Vi ser att mötesplatser för studenter och företagare skulle kunna 
överbrygga lokalbefolkningens skepsis mot högskolan, då de skulle kunna hitta gemensamma 
intressen och kanske även projekt att samarbeta kring. Det skulle vara bra för studenterna om 
de fick chansen att tillämpa den kunskap som de får i föreläsningssalen. De skulle då komma 
närmare Kolbs modell för lärande (Figur 1) och den, för entreprenören, så viktiga kopplingen 
mellan kunskap och handling skulle kunna tillgodoses. I och med att företagarna i Blekinge är 
ganska osynliga och att företagsklimatet är relativt dåligt i Blekinge,96 är det inte självklart för 
studenterna att själva gå ut och marknadsföra sig och ta kontakt med företagare, för att skaffa 
sig förebilder och hitta en ingång till de befintliga nätverken. Gamla strukturer från 
storindustritiden finns kvar i Blekinge, det är fortfarande ett utpräglat industrilän. Företagarna 
samverkar med få aktörer och det finns fortfarande ett litet antal SME i länet. Dessutom är 
flera SME underleverantörer till stor-industrier.97 Florida och andra forskare talar om 
innovativa miljöer och om hur kreativiteten blir allt viktigare för ekonomin och den lokala 
utvecklingen. För oss är det uppenbart att samverkan mellan studenter med färska kunskaper 
och företagare med flera års erfarenhet i ryggen skulle kunna vara fruktbart men det finns inte 
många mötesplatser som uppmuntrar de grupperna att mötas och skapa relationer, i Blekinge. 

5.1.5 Aktiviteter 
Entreprenörsutbildningen skulle, enligt vår informant vid BTH, lära för entreprenörskap. 
Tonvikten av utbildningen behöver då ligga på lärande genom handling, praktiska inslag är ett 
måste i utbildningen.98 I Entreprenörsutbildningen gavs flera kurser där det ingick att tillämpa 
de teoretiska kunskaperna genom en undersökning på ett företag. För det ändamålet hade 
BTH upprättat kontakt med ett antal partnerföretag dit studenterna var välkomna för att utföra 
undersökningarna. 
 
Den personliga utvecklingen är en viktig del för blivande entreprenörer99 och det hade BTH 
uppmärksammat. En kurs i personlig utveckling fanns med från början men den gavs på 
distans, vilket inte kan ge samma lärdom som en liknande kurs med obligatoriska träffar och 
en grupp att diskutera med. Vägen till kunskap för entreprenören är lärande genom 

94 Senge, P. (1995) 
95 Johannisson, B. (20002a). 
96 Svenskt Näringsliv. Kommunranking 2005. 
97 Johannisson, B. (2000b).  
98 Blenker, P. et al. (2004). 
99 Landström, H. (2000). 
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handling100, genom samverkan och genom dialogen med andra, något som kan vara svårt i en 
distanskurs. 
 
Blenker et al beskriver hur viktigt det är att ta hänsyn till målgruppen i planeringen av 
utbildningen och att se till att utbildningen faktiskt är för entreprenörskap och inte om. Av den 
information vi fått ser vi inte några tecken på att BTH har anpassat det pedagogiska tillväga 
gångsättet för att passa entreprenörer. En stor del av kurserna som gavs den första tiden var 
distanskurser, något som inte tillgodoser entreprenörers behov av samarbete och interaktion. 
Till stor del återanvändes kurser som tidigare getts på andra utbildningar och de togs mer eller 
mindre rakt av till entreprenörsutbildningen, dvs. utan anpassning till entreprenörernas sätt att 
lära sig. Blenker et al ställer upp tre nyckelpunkter för att lyckas med en entreprenöriell 
utbildning: 

• Målgruppen och syftet med utbildningen måste påverka innehållet. 
• Lärosätet måste hitta rätt pedagogiska angreppssätt med tanke på kursinnehållet. 
• Lärosätet måste ha en generell strategi för hur det förhåller sig till entreprenöriella 

aktiviteter i sin omgivning.101 
 
BTH valde att återanvända många kurser när entreprenörsutbildningen skapades, kurserna 
anpassades till viss del för utbildningen men det pedagogiska angreppssättet anpassades inte, 
vad vi har kunnat se, i särskilt stor grad till målgruppen. Den sista punkten, en generell 
strategi för hur BTH förhåller sig till entreprenöriella aktivitet i sin omgivning, är lite svårare 
att utvärdera. Vi har dock observerat att det största ansvaret för vad som sker i kontakt med 
omgivande samhället ligger på Enheten för Externa relationer, en enhet som enligt vår 
uppfattning inte är särskilt väl integrerad med BTH:s övriga verksamhet.102  

5.1.6 Resultat 
Vad vi förstår av den utbildningen som BTH erbjöd så var den inriktad på ett av MOS-
modellens tre fokusområden: färdigheter. Som exempel kan nämnas att utbildningen erbjöd 
kurser där studenterna själva fick upprätta en affärsplan för en idé de hade. Resurser för 
entreprenörskap är svårt för en högskola att påverka. Vi anser att tillhandahålla information 
om var resurserna finns skulle vara ett sätt att tillgodose studenternas resursbehov. BTH 
skulle t.ex. kunna ge information om vilka bidrag som kan sökas för att upprätta en 
verksamhet, eller sammanställa en lista över lokala riskkapitalister. När det gäller motivation 
tycks det oss som att BTH förlitat sig till stor del på studenternas inre drivkrafter. Några 
försök med lokala entreprenörer som föreläsare gjordes. Vi tolkar det som ett försök att förse 
studenterna med förebilder. Enligt Danborg så kommer förebilder för entreprenörskap främst 
från familjen och den miljö individen växt upp i, så det är inte säkert att besöken av de lokala 
entreprenörerna hade avsedd inverkan.103 Entreprenörsutbildningen lyckades inte balansera 
MOS-modellens fokusområden och det skulle kunna vara en bidragande faktor till att 
utbildningen inte fungerade som det var tänkt. 

5.1.7 Sammanfattning 
Initiativet till entreprenörsutbildningen togs av Kommunalrådet i Karlshamn och även av 
BTH:s rektor som såg till att utbildningen blev verklighet. Ingen av dem som tog initiativet 

100 Johannisson, B. (2000a). 
101 Blenker, et al. (2004). 
102 Vi baserar vårt uttalande på egna erfarenheter från ett aktivt engagemang i JumpStart (projektet som föregick 
Entreprenörstorget), styrelsearbete och anställning i StudentBolaget AB samt ett års nära samarbete med BTH:s 
ledning. 
103 Danborg, T. (1982). 
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var delaktiga i uppförandet av utbildningen och vi ifrågasätter lektorernas motivation när de 
satte samman utbildningen något som vi tror avspeglas i att utbildningen inte blev särskilt 
framgångsrik. 
 
Trots entreprenörsutbildningens attraktiva lockbeten med bärbara datorer till studenterna, nytt 
campus, närhet inom och till skolan tillströmmade studenterna inte till utbildningen. Kanske 
lyckades BTH inte attrahera de studenter som har intresse av att starta eget, kanske var det 
avsaknaden av studiesocialt liv i Karlshamn som gjorde att studenterna som börjat 
utbildningen, flydde fältet och inte fullgjorde programmet. Kanske borde kurserna haft ett 
annorlunda upplägg – vad som är säkert är att programmet genom hela tiden hade problem 
med att knyta samman personerna och visionerna om programmet.  
 
Möjligen är det så att entreprenörskapet inte passar in i den akademiska världen, det är kanske 
mer en konstform än en vetenskap. 
 
Det vi vet om hur entreprenören lär sig får oss att hålla med Johannisson om att 
entreprenörskap gör sig bättre som en yrkesutbildning än som en akademisk utbildning. Då 
finns det större möjligheter att lägga in praktiska inslag i utbildningen, flexibiliteten i 
förhållande till trender skulle också vara högre.104 

5.2 Entreprenörstorget 
Entreprenörstorget var ett projekt som skapades för att stimulera entreprenörskap hos 
studenter, lärare och forskare vid Blekinge Tekniska Högskola. Projektet inleddes under 
sommaren 2002 och var det senaste av fyra projekt som BTH drivit med EU-medel för att 
stimulera studenter och forskare att kommersialisera sina upptäckter och idéer. Verksamheten 
i Entreprenörstorget bedrevs genom olika aktiviteter, främst föreläsningar av entreprenörer 
men också andra aktiviteter för att visa på att det faktiskt ”gaur”. Projekttiden löpte ut i 
december 2003. 
 
Vi har samlat information om Entreprenörstorget genom intervjuer med chefen för 
Näringslivsservice på BTH, en av projektledarna, nedan kallad ”vår informant”, samt egna 
erfarenheter av deltagande på aktiviteterna som anordnades. 

5.2.1 Initiativ 
Entreprenörstorget var det fjärde projektet som BTH drev med EU-medel för att stimulera 
entreprenörskap hos studenter, lärare och forskare på BTH. Initiativet till Entreprenörstorget 
togs av chefen för Näringslivsservice, som skrev ansökan om pengar. När ansökan beviljats 
anställdes två projektledare och sex studenter, på deltid, för att driva projektet. 
 
Projektledarna söktes via annonser, där chefen för Näringslivsservice efterfrågade social 
kompetens och egna erfarenheter av företagande. Två projektledare valdes, en man och en 
kvinna, båda med god social kompetens och egna erfarenheter av företagande. Studenterna 
som anställdes var engagerade och intresserade av entreprenörskap. 
 
Det var ett medvetet val att välja projektledare med egna erfarenheter av företagande. Det ger 
projektledarna egna erfarenheter att bygga på och dela med sig av. Enligt vår informant var 
det även ett medvetet val att ta med representanter från den största målgruppen, studenterna, i 

104 Johannisson, B. (2000a). 
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projektgruppen. Det skulle ge bättre uppslag om vad målgruppen var intresserad av, för att 
försäkra sig om att satsningarna riktades mot den utvalda målgruppen. Vi anser att de valen 
var viktiga för att få till stånd en process som var riktad, målmedveten och motiverande för 
alla inblandade. Vi relaterar det till Marttala och Karlsson,  
 

”projekt misslyckas inte i slutet utan i början”105  
 
och kan konstatera att de första besluten, att ta in projektledare med egna erfarenheter av 
entreprenörskapande samt att ta med den största målgruppen i planerings- och 
utvecklingsarbetet var ett lyckat drag som bidrog till att projektet, som vi ser det, blev en 
lyckad satsning.  

5.2.2 Syfte/vision 
Vår informant berättar att i inledningsfasen lade projektgruppen ner mycket tid på att lära 
känna varandra, skapa en gemensam bild av vad entreprenörskap är, klargöra syftet med 
projektet och skapa ett gemensamt mål. Vi ser klara kopplingar till Senge’s lärande 
organisation och hur även personlig utveckling främjas genom det nära samarbetet mellan 
olika personer mot ett gemensamt mål.106 
 
Syftet med Entreprenörstorget var, förutom att stimulera studenter, lärare och forskare till att 
kommersialisera sina upptäckter och idéer, även att öka antalet stipendieansökningar och 
anmälningar till Venture Cup-tävlingen. Det första syftet är svårt att mäta resultatet av men 
både antalet stipendieansökningar och bidrag till Venture Cup har ökat rejält. Det är svårt att 
säga att det beror just på Entreprenörstorgets insatser och inte på det som gjordes i de 
föregående projekten, men vi väljer att se det som ett resultat av Entreprenörstorget. 

5.2.3 Drivkraft 
Projektledarna i Entreprenörstorget var mycket motiverade, vilket deras egna alternativa syfte 
bevisar; de ville skapa något bestående som kunde fortsätta att förändra attityden till 
entreprenörskap även när EU-finansieringen inte längre fanns tillgänglig.  
 
Från BTH kunde de inte få finansiering, då BTH:s ledning ansåg att projektet hade för ”låg 
akademisk nivå”107 för att det skulle kunna bli en permanent del av högskolans verksamhet. 
Ännu ett hinder är att lärosätena i Sverige inte får finansiering för att utföra den tredje 
uppgiften, dvs. att samarbeta med det omgivande samhället, och verksamheten inom 
Entreprenörstorget räknades, enligt vår informant, till den tredje uppgiften. 
 
Motivationen hos projektgruppen var stark medan motivationen från huvudorganisationens 
sida inte var lika stark. Vår informant från projektgruppen ansåg att BTH startat projektet 
eftersom det fanns pengar att söka. Sammanbinder vi det med att projektet inte kunde få 
finansiering för att fortsätta sin verksamhet från BTH så tror vi inte att BTH hade startat ett 
liknande projekt för egna resurser. Vi anser att drivkraften i projektet fanns på mellannivå 
inom organisationen, vår informant uppfattade att den högre ledningen inte accepterade 
projektet i den akademiska miljön.  

105 Marttala, A. & Karlsson, Å. (1999). Sidan 20. 
106 Senge, P. (1995). 
107 Vår informant från projektgruppen för Entreprenörstorget. 
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5.2.4 Organisation 
Entreprenörstorget var enligt vår uppfattning organiserat efter Middle-up-down. I Nonaka’s 
beskrivning av en organisation som tillämpar Middle-up-down, har alla aktörer lika stor rätt 
att skapa information och de är jämlika sinsemellan. Samarbetet är både vertikalt och 
horisontellt och det är mellancheferna som har en central roll.108 Projektledarna, i 
Entreprenörstorget, agerade mellanchefer och kommunicerade mellan projektägare och 
projektgrupp, samt mellan projektgruppen och målgrupperna. Projektledarna såg också till att 
projektgruppens mål materialiserades genom att pengar avsattes för de olika aktiviteterna.  
 
Nonaka’s Middle-up-down är mycket lik en projektorganisation och Senge’s lärande 
organisation. Vikten av gruppinlärning, en tillåtande kultur och behov av förändring hos alla i 
organisationen samt delade visioner kan vi se som gemensamma nämnare för denna typ av 
organisation. Senge tar även upp hur ledarskapet måste stimulera till lärande och 
helhetstänkande, vilket vi anser, förutsätter att ledarna är motiverade inför uppgiften.109 
Projektledarnas motivation har stor inverkan på projektets framgång, dels är det lättare att 
sälja in något som man själv tror på, och dels behövs det någon som kan agera eldsjäl, för att 
stimulera andra medlemmar i gruppen. Att engagera projektgruppen i ett tidigt stadium är den 
viktigaste mekanismen för att skapa en fungerade projektgrupp.110 

5.2.5 Aktiviteter 
De aktiviteter som genomfördes i Entreprenörstorget var föreläsningar, diskussions- 
seminarium och aktiviteter av mer experimentell karaktär. Vår informant i projektgruppen 
berättar att planeringen av aktiviteter gjordes av hela projektgruppen och studenternas åsikter 
var viktiga eftersom de representerade den största målgruppen. Enligt Blenker et al är 
målgruppens inflytande på innehållet i kurser viktigt för att stimulera entreprenörskap.111 Vi 
anser att samma tanke kan tillämpas på Entreprenörstorgets aktiviteter, eftersom de syftade 
till att stimulera deltagarnas kreativitet och gjorde det genom aktivteter som kan liknas vid det 
som sker dagligen på ett lärosäte. Aktiviteterna hade praktiska inslag och tid för diskussion 
och reflektion, vilket tangerar Kolbs modell för lärande.112 Dessutom var lärandet aktivt från 
deltagarnas sida, t.ex. i diskussionsseminarium, vilket passar entreprenörens sätt att lära sig. 
Vi är övertygade om att aha-upplevelser är ett av de bästa sätten att ta till sig en ny kunskap. 
Vi uppfattar att Entreprenörstorgets aktiviteter innehöll aha-upplevelser, de var utformade på 
ett annorlunda pedagogiskt sätt och kunskapen som sprids var lärorik med praktisk inriktning.  
 
Aktiviteterna var frivilliga och vi har observerat att de inte marknadsfördes mer än via e-post 
och planscher. Vi tolkar det som en pull-strategi som projektgruppen använde för att se till att 
det var intresserade individer som kom till aktiviteterna, vilket även gör atmosfären under 
aktiviteterna mer positiv och deltagarna har lättare att ta till sig det ämne som behandlas. 
Aktiviteterna var utformade för att inspirera deltagarna och visa dem att det är möjligt (det 
”gaur”!). Att ge deltagarna ökat självförtroende för att de skulle våga ta steget var att skapa 
empowerment bland deltagarna genom att få dem att förstå att även om arbetsmarknaden inte 
är på topp så har du kontrollen över ditt liv, du är fri att välja en annan väg än löntagarens. 
Florida tala om mjuk kontroll, vilket innebär att ge idéer om vad individen kan göra istället 
för att tala om vad individen ska göra. Vi tycker att projektgruppen lyckades med den mjuka 

108 Nonaka, I. (1994). 
109 Senge, P. (1995). 
110 Briner, W., Geddes, M., Hastings, C. (1999).  
111 Blenker, P. et al. (2004). 
112 Johannison, B. (2000a). 
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kontrollen, aktiviteterna gick ut på att inspirera och lära, inte tala om hur entreprenörskap ska 
gå till. 
 
Vår tolkning är att projektgruppen sluter sig till Teori Y när det gäller individers motivation: 
människor söker oberoende, självutveckling och kreativitet i sitt arbete (och i sitt 
lärande113).114 Genom aktiviteterna ville projektgruppen locka fram kreativitet och 
entreprenörskapstänk hos studenter, lärare och forskare. Aktiviteterna fokuserade på att 
förändra attityder, vilket i fråga om stipendieansökningar var mycket framgångsrikt. Många 
fler studenter söker stipendier i dag och bidragen till Venture Cup-tävlingen har både ökat och 
de kommer längre i tävlingen än tidigare. 
 
Vi ser också att Entreprenörstorgets verksamhet ligger i linje med Human-action-
traditionen115 med fokus på individen, på entreprenörens drivkrafter, attityder och färdigheter 
(företagsamt beteende). Projektgruppen ville genom aktiviteterna locka fram det 
företagsamma beteendet hos varje deltagare, som Blenker et al talar om.116 

5.2.6 Resultat 
Aktiviteterna samlade individer som alla var intresserade av att lära sig mer om och för 
entreprenörskap. Aktiviteterna fungerade troligtvis nätverksbyggande. Kanske skulle 
projektgruppen ha lagt ännu mer tid på just nätverksbyggandet, det skulle kunna vara ett sätt 
att se till att de positiva effekterna fanns kvar även när projektpengarna tog slut. Hade 
projektgruppen kunnat skapa ett fungerande nätverk med kontinuerliga träffar kunde det leva 
vidare när projektpengarna tog slut. Nätverket hade kunnat fungera som en inkörsport för 
intresserade individer, och nätverksdeltagarna kunde ha tagit hjälp av varandra för att utveckla 
sina verksamheter än mer. 
 
Genom Entreprenörstorget skapades en anda av kollektivt entreprenörskap, projektgruppen 
lyckades skapa en mötesplats där entreprenörskapet kunde flöda. Vi kan tänka oss att gruppen 
av deltagare, i sig, blev förebilder för andra inom BTH och att nya kontakter knöts via 
aktiviteterna, kanske bestående kontakter som gör att syftet med projektet fortsätter att 
uppfyllas. 
 
Ytterligare en del av Entreprenörstorget var att upprätta en virtuell mötesplats för att de tankar 
och attityder som framkommit under de fysiska träffarna skulle bli mer tillgängliga. Vår 
mening är att det troligtvis var viktigare att fokusera tid och resurser på de fysiska träffarna 
eftersom det är ytterst svårt att överföra attityder, empowerment och förebilder på annat sätt 
än vid fysiska möten, kontakten genom fysiska möten117 är viktig för entreprenörer. 
 
Genom aktiviteterna skapades ett nätverk vilket ytterligare bidrog till att föra samman 
deltagarna. Även om det var en innovativ miljö under aktiviteterna borde Entreprenörstorget 
kanske försökt ytterligare ”inbädda sig” i det omgivande samhället för att dels söka legitimitet 
för sin verksamhet och dels för att eventuellt kunna söka finansiering för ytterligare aktiviteter 
från andra håll än från EU. Acceptans från och nätverkande med det omgivande samhället är 
en del av den positiva anda som spirar i Gnosjö, den kan inte kopieras men skulle kunna 

113 Författarnas tillägg till den ursprungliga teorin. 
114 Arnold, J., Cooper, C. & Robertson, I. (1998). 
115 Landström, H. (2000). 
116 Blenker, et al. (2004). 
117 Landström, H. (2000). 
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skapas just genom gränsöverskridande aktiviteter där alla grupperingar i samhället kan få 
komma till tals samt där nya idéer och tillvägagångssätt kan få grogrund.118  

5.2.7 Sammanfattning 
Initiativet till projektet kom från en mellannivå inom BTH, näringslivschefen tog initiativet 
och sökte EU-medel. För att driva projektet anställde näringslivschefen två projektledare och 
några studenter. Projektledarna var mycket motiverade inför uppgiften och lika så 
studenterna, vår uppfattning är att projektgruppen lyckades sprida sitt engagemang genom 
sina aktiviteter som var välbesökta och uppskattade. Vi tycker att projektledarnas motivation 
speglas väldigt bra genom att de satte upp ett eget mål och försökte hitta finansiering för 
projektet att fortsätta. De sökte inte pengar för att själva kunna fortsätta arbeta, utan pengar 
för att projektet skulle kunna drivas vidare, av dem själva eller av någon annan. 
 
Den typ av fysiska träffar med kreativ och tillåtande attityd som Entreprenörstorget anordnade 
är ovanliga i Blekinge och skulle kunna skapa en större gemenskap mellan det lokala 
näringslivet, samhället och den relativt unga högskolan, men då krävs att aktiviteterna är 
öppna för och når ut till alla. Blekinge är traditionellt sett ett arbetarlän, med många 
storindustrier, och det är för oss tydligt att det finns en klyfta mellan den akademiska världen 
och det lokala samhället. Kanske skulle skapandet av gemensamma mål och visioner för hela 
länet kunna överbrygga detta, men då kräver det att både målen och visionerna är tillgängliga 
för olika professioner och samhällsgrupper, att de är praktiskt genomförbara samt att de både 
syns och finns tillgängliga på gräsrotsnivå.  
 
Många av de olika projekt som genomförts i Blekinge håller sig till en mycket begränsad 
målgrupp, inom den akademiska världen eller på myndighetsnivå och de är så gott som 
osynliga för lokalbefolkningen.119 Vi tror att med en bredare målgrupp och ett engagemang 
från olika delar av samhället skulle det kunna skapas en plattform för bredare och djupare 
kontakter mellan olika grupper vilket kan ligga till grund för samarbeten med andra regioner 
runt om i världen och öppna dörrar till globala nätverk inom flera olika områden. Ett socialt 
kapital som sträcker sig över olika grupper skulle kunna skapa en lärande och innovativ 
region. 

5.3 Startveven AB 
Startveven AB bildades 1998 med syftet att utveckla Sölvesborgs näringsliv. För att kunna få 
bidrag för sin verksamhet från bland annat kommunen upprättades även en ideell förening, 
Startvevarna. I vårt arbete tittar vi på initieringen av Startveven AB. Eftersom de personer 
som var aktiva i aktiebolaget, tillsammans startade den ideella föreningen för att bättre kunna 
bedriva verksamheten, räknar vi föreningens prestationer som aktiebolagets. Verksamheten 
bedrivs ideellt, genom olika projekt, där mentorskap är en viktig ingrediens. Startveven är 
aktiv i ett flertal mindre projekt och kommer framöver att satsa på ett fåtal större projekt. Vi 
tycker det är värt att nämna att föreningen består till allra största delen av män, de flesta äldre 
än 50 år. 

118 Johannisson, B. (2002b). 
119 T.ex. Global Cities Dialog. 
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5.3.1 Initiativ 
Våra informanter på Startveven ger oss följande berättelse av hur initiativet till Startveven 
uppkom. 
 
Det hela började på Valborgsmässoafton 1997. Den lokala entreprenören var på fest hos en 
kommunalpolitiker, under kvällen samspråkade de två om näringslivets förutsättningar i 
Sölvesborg. Entreprenören kunde inte se något speciellt hinder, då han själv alltid får det att 
fungera, men föreslog att bästa sättet att få reda på var problemen finns skulle vara att göra 
en inventering av vad som hindrar företagen i kommunen. 
 
Ett år senare fick entreprenören en förfrågan från kommunens näringslivschef om han ville 
handleda ett seminarium om det som hindrar företagarna i kommunen. Entreprenören 
accepterade och företagare och politiker bjöds in till diskussion. För att inte ta upp för 
mycket tid av de upptagna deltagarna spreds seminarietillfällena ut under ett års tid, vid 
varje träff deltog ungefär 30 personer. Många synpunkter kom fram och för att kunna arbeta 
vidare grupperades synpunkterna och mindre arbetsgrupper bildades. En av arbetsgrupperna 
bildades kring företagsmässiga frågor, t.ex. att företagaren inte hade tillräcklig kunskap om 
lagstiftning och regler. I arbetsgruppen föddes idén att gruppen ville arbeta vidare med 
frågorna och hitta sätt att hjälpa företagarna. För att kunna göra det behövdes en 
organisation, och gruppen kom överens om att starta ett aktiebolag, för att eventuellt kunna 
göra affärer av sin idé.  
 
Vi ser att initiativet till Startveven togs av de individer som byggde upp verksamheten. I en 
projektgrupp är det särskilt viktigt att gruppen skapar en känsla av gruppidentitet för att kunna 
jobba vidare på gemensamma visioner, mål och organisationsfrågor.120 Vi anser att Startveven 
hade en fördel av att bli sammansatt av personer som redan tidigare kände varandra och som 
redan innan uppstart hade träffats och diskuterat kring en specifik fråga. I Senge’s lärande 
organisation ser vi att både gruppinlärning, vilket förutsätter öppenhet gentemot andra 
medlemmars tankar och kunskaper, delade visioner och helhetstänkande är viktiga byggstenar 
som Startveven lyckats få med. Vi tolkar Startvevens initiativ som långt framskridet och på 
god väg mot den lärande organisationen. Kunskapsspridning inom gruppen pågick redan 
innan Startveven initierades, delade visioner fanns redan från uppstart och helhetstänkandet 
sträckte sig även till att vara en högre vision för utveckling av lokalsamhället, det vill säga en 
vision som alla grupper i samhället kan acceptera och ta till sig. 

5.3.2 Syfte/vision 
Vår entreprenör var en del av arbetsgruppen och han tog en ledande position i arbetet med att 
hitta finansiärer till aktiebolaget, tio ägare letades upp och bland dem kommunen, Blekinge 
forskningsstiftelse och lokala företagare. När tillräckligt många personer anmält sitt intresse 
för att delta i styrelsearbetet bildades den formella styrelsen, vår entreprenör var den första 
ordföranden i företaget. Startveven har som affärsidé: 
 

”Att med hjälp av motiverade män och kvinnor i Sölvesborg, med väl utvecklad 
kompetens inom företagande i olika branscher, erbjuda projektutvärdering och 
mentorskap vid start av nya projekt eller företag för att ytterligare utveckla 
Sölvesborgs näringsliv.”121 

120 Briner, W., Geddes, M., Hastings, C. (1999). 
121 Startveven AB:s hemsida. 
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Syftet utarbetades av de deltagande individerna. De skapade den gemensamma visionen 
direkt, utan några direktiv från någon annan, bara deltagarnas egna idéer och önskemål. Vi 
tror att det är en stor fördel att de verksamma kunnat skapa visionerna tillsammans det gav 
dem gemensamma mål att sträva mot. 

5.3.3 Drivkraft 
Företaget har inget kapital för att bedriva sin verksamhet utan arbetet bedrivs helt på ideell 
basis. Den verksamhet som företaget har är projekt genom den ideella föreningen 
Startvevarna, mentorskap och idéseminarium. Mentorskapet är till för både nya och gamla 
företagare, det finns exempel då Startveven hjälpt en företagare som precis startat sin 
verksamhet, eller ska starta och även exempel då ett företag varit på väg mot konkurs och med 
hjälp av mentorskapet har företaget kunnat räddas. Idéseminarium anordnas varje år, där 
berättar vår informant att attityder som ”allt är möjligt” och ”vi vågar tillsammans” 
genomsyrar mötena. 
 
I och med att initiativet att starta upp Startveven kom från samma grupp som genomförde 
arbetet var både drivkraften och motivationen hög. Vår informant berättar att alla i gruppen 
kände varandra sedan innan, på ett eller annat sätt, och säger att det därför inte behövdes 
några ”lära-känna-varandra-aktiviteter”. Även om vår informant säger att några sådana 
aktiviteter inte anordnades ser vi ändå att en gemenskap skapades genom att gruppen 
tillsammans utarbetade Startvevens affärsidé. 
 
I entreprenörers behov av fysiska kontakter genom t.ex. nätverk ser vi en koppling till 
Socialteorin om motivation; människor söker meningsfulla sociala relationer på arbetet. Vi ser 
att entreprenörerna i Startveven drivs dels av sitt inre engagemang att skapa ett bättre 
näringsliv i Sölvesborg och dels av varandra i nätverket. Vi vill även tillämpa Teori Y; 
människor söker oberoende, självutveckling och kreativitet i sitt arbete. Vi tänker oss att de 
företagare som har sina inkomster säkrade, vill bidra med sin erfarenhet och sina kunskaper 
för att utveckla det lokala samhället. Det ideella arbetet är ett sätt för dem att få utlopp för sin 
kreativitet och sitt sociala ansvarstagande gentemot lokalsamhället. Inom Startveven är de väl 
medvetna att om att en idé – affärs- eller projektidé, omformas och utvecklas genom att vända 
och vrida på den flera gånger och att det måste till ett stort antal idéer för att hitta och forma 
en som blir framgångsrik – därför, eller tack vare detta, finns det en tillåtande kultur inom 
organisationen och under deras möten. 
 
Vi tror att deltagarna i Startveven drivs av att få utlopp för sin kreativitet och att de kan hjälpa 
varandra, och därigenom sig själva, för att göra sin omgivning bättre. De får en möjlighet att 
testa sina idéer tillsammans med andra likasinnade. 

5.3.4 Organisation 
Organisationen som upprättades ser vi som en lärande organisation, då den vision som fanns, 
och det mål som sattes upp, var gemensamt. Genom att deltagarna i organisationen redan hade 
många och goda erfarenheter från näringslivet fanns det, enligt vår informant, en mental 
föreställning i gruppen om att ”allt är möjligt”. I Startveven är organisationskulturen 
tillåtande, mottot är att galna idéer och massor av idéer är nödvändigt för att några ska bli 
lyckade. 
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”Allt går, kanske inte just nu eller på det sättet men allt går.”122 
 
Den personliga utvecklingen och gruppinlärning får deltagarna i projekten de driver och under 
idéseminariumen. I visionen finns ett helhetstänkande. Helhetstänkandet är viktigt och 
fokuseringen på ett högre syfte - utvecklingen av Sölvesborgs näringsliv – ger den 
sammanhållning och gruppkänsla som knyter individerna samman. Vi anser att det är 
nödvändigt för organisationer att ha ett klart syfte och en ”högre” vision för att locka personer 
att lägga ner ideella arbetstimmar. 

5.3.5 Aktiviteter 
Entreprenörerna i Startveven driver projekt gemensamt, på så sätt lär de sig tillsammans och 
får möjlighet att testa sina idéer. Den här typen av gruppinlärning är en förutsättning för att 
Senge’s lärande organisation ska fungera.123 Gruppinlärning sker även genom Startvevens 
idéseminarium.  
 
Vi ser att Startveven är en samlingsplats för entreprenörer som vill driva projekt tillsammans 
med likasinnade, organisationen samlar praktiska visionärer som vill förbättra sitt omgivande 
samhälle. Startveven är det nätverk och de personliga kontakter som är så viktiga för en 
entreprenör124, något som blir tydligt när vår informant talar om alla projekt som startats av 
Startveven, som exempel kan vi nämna att Startveven driver ett projekt som syftar till att 
utveckla en rastplats utanför Sölvesborg, längs väg E22. 
 
Kollektivt entreprenörskap uppstår då det finns en arena för entreprenörer och företagare från 
olika organisationer att träffas på, föra dialog och att verka inom.125 I Sölvesborg utgör 
Startveven den arenan och nätverket är dessutom inbäddat på flera nivåer126, genom både 
affärsmässiga och sociala relationer. Genom denna inbäddning sprids och accepteras 
entreprenörskap och företagsamt beteende inom olika grupperingar i samhället och 
företagsklimatet stärks.127 Det skulle kunna vara en av förklaringarna till att det startas så 
många företag i kommunen. Enligt Johannisson är det just den här typen av arenor som 
behövs för att samspelet mellan individuellt och kollektivt entreprenörskap ska komma till 
stånd. Det individuella och det kollektiva bidrar till entreprenörskap på olika sätt och enligt 
Johannisson uppnås det bästa resultatet när de två samverkar.128 
 
När Startvevarna har beviljats EU-medel för ett projekt har de kunnat anställa en person som 
drivit projektet och även kunnat fungera som hubb för nätverket och då har belastningen för 
företagarna blivit lägre. Därigenom har organisationen också kunnat genomföra ett större 
projekt ”Entreprenör-City” som syftade till att bevara och skapa nya arbetstillfällen, utveckla 
produkter och upprätta nya företag. Genom att det projektet genomförts framgångsrikt tror vi 
att det skapats ett förtroende för Startveven i samhället, förtroendet sprids på grund av den 
höga graden av inbäddning. Deltagarna i organisationen är verksamma inom olika områden 
och deras gemensamma kontaktnät är mycket stort, vilket gör att det blir fler som känner till 
Startveven och deras projekt har möjlighet att nå ut längre. Det är organisationen Startveven 
som blir en förebild för andra och en känsla av att det ”gaur” sprids hos människor. 

122 Vår informant på Startveven AB. 
123 Senge, P. (1995). 
124 Landström, H. (2000). 
125 Johannisson, B. (2002a). 
126 Ramírez-Pasillas, M. (2004). 
127 Johannisson, B. (2002b). 
128 Johannisson, B. (2002a). 
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5.3.6 Resultat 
Den stimulans till entreprenörskap, antingen det är för att starta upp ett nytt företag eller för 
att starta upp ett socialt projekt som inte är vinstinriktat, finns i Startveven genom individerna 
i nätverket. Vi ser att MOS-modellens tre fokusområden täcks in av Startveven; resurser, t.ex. 
kontakter till riskkapitalister, finns lättillgängliga; färdigheter/kunskaper om att göra affärer, 
det vill säga företagsamt beteende, finns även det hos individerna i Startveven och det är en 
del av organisationens vision. Motivationen till att lära och skapa nytt, till att förändra och 
förverkliga föds ur de träffar och det sociala nätverk som personerna redan har. Utan att de 
egentligen satsar på att stimulera till entreprenörskap gör gruppen det genom att vara 
förebilder och mentorer i nätverket (Figur 6). Vår informant berättar att entreprenörerna inte 
talar särskilt högt om sin framgång, vi kan dra en koppling till Jantelagen och en del av 
förklaringen kn ligg i att personerna inte vill bli socialt ”utstötta”. Häri ligger ett stort problem 
för att entreprenörskapet ska kunna flöda i Blekinge. De potentiella förebilderna blir inte 
tydliga för gemene man. Vi ser att just det här är ett viktigt insatsområde för att förändra 
blekingarnas attityder gentemot entreprenörskap. 

5.3.7 Sammanfattning 
Initiativet till Startveven togs av samma personer som skapade organisationen, vilket gav dem 
ett försprång då de gemensamt skapade de visioner som styr organisationen. De som utför 
verksamheten är väl införstådda med visionen och delar den till fullo. Eftersom alla 
deltagarna ansluter sig till visionen helt och hållet har organisationen lättare att sträva mot 
samma högre syfte. För oss visar det faktum att allt arbete bedrivs ideellt på deltagarnas starka 
engagemang för organisationen och att deras vilja att uppnå det högre syftet är stark. Det är 
just det högre syftet som vi tror varit avgörande för att Startveven lyckats skapa en lärande 
organisation. Genom att alla deltagarna är vana vid utmaningar, de är entreprenöriella och 
påhittiga, tar de organisationen framåt genom sitt samarbete, sin gruppinlärning och sin 
helhetssyn, det högre målet har hjälpt dem att ställa in siktet gemensamt. Det finns dock ett 
par orosmoln på himlen. 
 
I inbäddade nätverk är det viktigt att förbli öppna gentemot utomstående för att inte få en 
inlåsning. De negativa aspekterna av ett alltför instängt nätverk som Ramirez-Pasillas tar upp 
är grupptänkande och motstånd till nya idéer.129 Att undvika instängning kan vara lättare sagt 
än gjort. Även om vår informant på en direkt fråga säger att de gärna vill ha in kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund så kan det ändå ifrågasättas hur mycket energi som läggs ner 
på att försöka få in andra aktörer i organisationen. Det är svårt för oss att uttala oss om men 
om föreningen skulle kunna få in personer med olika bakgrund, kön och ålder så skulle 
mångfalden kunna öka flexibiliteten i nätverket och troligtvis skulle även andra aspekter av 
företagsklimatet i Sölvesborg belysas. 
 
Slutligen tar vi upp de tre faktorerna för en attraktiv miljö som ”The Competitive Institute” 
har satt upp: specialiserad arbetskraft, eldsjälar och socialt kapital. I Sölvesborg ser vi att 
lärcentret skulle kunna förse kommunen med den specialiserade arbetskraften. Lokala 
eldsjälar finns och så även det sociala kapitalet, företagare träffas och lär känna varandra på 
ett privat, socialt plan likväl som på ett affärsmässigt plan. Floridas tankar om att det finns bra 
förutsättningar för att skapa tillväxt i Sverige, kan direkt tillämpas på Startveven, de är 
toleranta för nya idéer, kreativa och duktiga på att göra affärer. Men det som också 
uppmärksammas av Florida är just att svenskar är aningen för homogena, vilket är det som vi 
vill rekommendera Startveven att vara uppmärksam på. Lärcentret skulle kunna tillföra 

129 Ramìrez-Pasillas, M. (2004). 
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mycket mer än ”bara” specialiserad arbetskraft och teknikkompetens – det skulle kunna 
tillföra det nya blod som förr eller senare blir nödvändigt för Startvevens fortlevnad. 

5.4 Jämförelse 
För att se likheter och skillnader mellan våra studieobjekt, genomför vi en jämförelse uppdelat 
på de grupper vi tidigare använt. Vi har slagit ihop Syfte/vision och Drivkrafter eftersom de är 
nära sammanlänkade och vi inte kunnat skilja dem åt i vår jämförelse. 

5.4.1 Initiativ 
Vi har sett att initiativ till processer för att stimulera entreprenörskap, kan komma från olika 
håll. Initiativet till Entreprenörsutbildningen kom från kommunalt håll och initiativtagaren var 
inte alls delaktig i planeringen av processen. För Entreprenörstorget kom initiativet från 
chefen för Näringslivsservice på BTH. Han delegerade det operativa ansvaret till två 
projektledare och var inte heller delaktig i planeringen. Initiativet till Startveven togs hos de 
som utförde planeringsarbetet, det var ett kollektivt beslut utifrån ett reellt behov. Vi kan inte 
säga att vi sett något samband mellan varifrån initiativet kom och resultatet av processen. Det 
får oss att tvivla på om varifrån initiativtagandet först kommer är en så viktig del som vi 
själva trott. Det är kanske inte just det allra första steget som är avgörande. 
 

• Vår undersökning visar inte på något samband mellan varifrån initiativ till att starta 
processer för att stimulera entreprenörskap i Blekinge kommer och resultatet av 
processen.  

5.4.2 Syfte/vision & Drivkraft 
Vi har däremot sett att det är ytterst viktigt att få syftet klargjort och att gemensamma visioner 
skapas, i hela gruppen, för att kunna arbeta mot samma mål. Vi ser drivkrafter komma ur de 
gemensamma värderingarna och viljan att nå det uppsatta målet. Som vi har påtalat var 
lektorerna på högskolan inte speciellt motiverade inför uppdraget och vi anser att 
drivkrafterna, för att upprätta den nya utbildningen, inte varit särskilt starka. 
Entreprenörstorgets projektgrupp arbetade i början med att skapa ett gemensamt syfte och 
gemensamma visioner. De insåg vikten av att alla i gruppen var överens, innan de tog sig an 
planeringsarbetet. Därför skapades det också en stark drivkraft inom gruppen, eftersom alla 
kände sig delaktiga och gruppen tog ett kollektivt ansvar inför uppgiften. Drivkraften hos 
deltagarna i Startveven kom utifrån det gemensamma högre syftet – att utveckla Sölvesborgs 
näringsliv. Att allt arbete utförs ideellt tycker vi visar på att deras engagemang är genuint och 
drivkraften är stark. 
 

• Vår undersökning visar på ett samband mellan den operativa gruppens drivkraft och 
processens resultat. Vidare har vi uppfattat att det är av största vikt att delade visioner 
skapas i gruppen. 

5.4.3 Organisation 
Vi har utgått från den lärande organisationen som det optimala för initiativen att uppnå.  
Senge’s lärande organisations fem discipliner: 

• Gruppinlärning. 
• Delade visioner. 
• Mentala föreställningar av vad som är möjligt. 
• Personlig utveckling för att få självförtroendet att våga anta nya utmaningar. 
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• Helhetstänkande. 
 
Problemet för Entreprenörsutbildningen var den organisation som utbildningen utvecklades 
inom. Sett ur studenters synvinkel saknar BTH de flesta av Senge’s discipliner för att uppnå 
en lärande organisation. Vi ser tendenser till att BTH har uppmärksammat studenternas 
personliga utveckling, men det pedagogiska tillvägagångssättet var troligtvis inte det mest 
lämpade. Det viktiga helhetstänkandet saknades också för studenterna, lika så var 
gruppinlärningen inte särskilt starkt betonad. Som vi redan sagt tror vi inte att den akademiska 
miljön är den bästa för att stimulera till entreprenörskap. Den största bristen är att högskolan, 
som är en statlig myndighet inte har möjlighet att vara så flexibel som vi tror att den skulle 
behöva vara för att tillåta lärande genom handling. 
 
Vi ser att Entreprenörstorgets organisation innehöll flera av Senge’s discipliner; genom att 
projektgruppen lade ner mycket tid på att lära känna varandra och skapa en gemensam 
värdegrund, på så vis skapade de delade visioner. Genom att alla i gruppen var delaktiga 
utvecklades också deras självförtroende. Entreprenörstorget lyckades skapa en egen 
organisation inom BTH där de själva kunde sätta spelreglerna och kunde därigenom skapa en 
organisation som passade för projektet. Vi anser däremot att Entreprenörstorgets projektgrupp 
inte lyckades nå upp till ett helhetstänkande i relation till sin omgivning. Vi tror att det hade 
varit möjligt att hitta finansiering till att fortsätta projektet om projektgruppen lyckats ”bädda 
in” Entreprenörstorget i det omgivande samhället.  
 
Startveven hade genom deltagarnas starka drivkraft och det redan befintliga sociala kapitalet, 
kommit en god bit på vägen mot skapandet av en lärande organisation redan när de började. 
Enligt vår analys uppfyller Startveven alla Senge’s fem discipliner, vidare har vi även kunnat 
se att MOS-modellens tre grundbultar tillgodoses i Startveven. Medlemmarna motiverar 
varandra, har olika färdigheter och en del driver egna riskkapitalbolag. Nydanande 
entreprenörer får tillgång till motivation, färdigheter och resurser genom ett och samma 
nätverk. Att kunna knyta engagerade personer till ett högre syfte gör att den gemensamma 
kraftsamlingen fokuseras och det blir betydligt lättare både att få acceptans för och att nå de 
mål som satts upp. 
 

• Vår undersökning visar ett samband mellan hur väl den operativa gruppen lyckas 
uppnå en lärande organisation samt att processen är inbäddad i det omgivande 
samhället och processens resultat. 

5.4.4 Aktiviteter 
Vi har inte sett att det fanns några aktiviteter för att skapa gemensam värdegrund för 
planeringsgruppen för Entreprenörsutbildningen. När studenterna kom fanns det inte heller 
några direkta aktiviteter för att skapa en gruppkänsla. Eftersom flertalet kurser gavs helt eller 
delvis på distans, blev det svårt för de nyanlända studenterna att lära känna varandra.  
 
Projektgruppen för Entreprenörstorget lade ner mycket tid på att skapa en gemensam 
värdegrund, den första tiden ägnades bara åt att ta fram visioner och strategier. Genom det 
arbetet kunde hela gruppen arbeta mot samma mål, vilket hjälpte dem i deras 
planeringsarbete. Projektgruppens visioner och mål kunde överföras till målgrupperna genom 
de aktiviteter som Entreprenörstorget anordnade. 
 
Startveven hade en lång process där medlemmarna arbetade sig samman. Även om vår 
informant framhåller att de inte hade några speciella aktiviteter så ser vi hela den årslånga 
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processen med att inventera kommunen, och arbetet i den mindre arbetsgruppen där idén om 
Startveven föddes, som just det forum där medlemmarna skapade gemensamma visioner och 
mål. 
 

• Vår undersökning visar att det finns ett samband mellan aktiviteter, där deltagarna kan 
skapa gruppinlärning, delade visioner, personligutveckling samt helhetstänkande och 
processens resultat.  

5.4.5 Resultat 
Entreprenörsutbildningen var inte ett lyckat projekt. De studenter vi talat med har inte varit 
nöjda med utbildningen och det låga intresset bland nya studenter visar även det att 
utbildningen inte kan svara upp till studenternas önskemål. Vi anser att, för att kunna skapa 
ett lärande enlig Kolbs modell, där teori och praktik varvas och egna erfarenheter leder fram 
till nya kunskaper, borde utbildningen ha skapats inom en organisation med utrymme för 
praktisk träning som komplement till akademiska utlärningsmetoder. Enligt Blenker et al’s 
ramverk för det entreprenöriella lärosätet bör olika former av lärande utvecklas beroende på 
målgrupp och syfte med utbildningen. I vår undersökning ser vi inte att BTH har skapat andra 
utlärningsmetoder, än de vanliga, för entreprenörsutbildningen. Det fanns, inom BTH, tankar 
om en helhetsbild av utbildningen som innefattar både gruppinlärning och personlig 
utveckling, men de tankarna verkar ha varit svåra att genomföra. 
 
Som en del i helhetstänkandet för framtida entreprenörsutbildningar anser vi att en friare 
organisation borde antas för att på lättare sätt kunna genomföra tvärvetenskapliga projekt 
både inom och utanför kursgenomföranden, vilket skulle kunna ge nya sorters projekt- och 
affärsidéer. 
 
För Entreprenörstorget anser vi att projektgruppen tänkt rätt och till största del även handlat 
rätt – det största problemet var att pengarna tog slut! Projektgruppen lyckades sprida sitt 
engagemang och intresse till målgrupperna och nådde till stora delar de uppställda målen för 
projektet. Det som vi tycker att de borde göra annorlunda till nästa gång är att målgruppen bör 
vidgas till att innefatta alla grupper i samhället, inte bara från den akademiska världen. Den 
klyfta som finns mellan lokalbefolkningen i Blekinge och BTH, skulle kunna överbryggas 
med en mötesplats där lokala entreprenörer skulle kunna agera förebilder. 
 
Genom att Startveven har deltagare från olika branscher och även från kommunal verksamhet 
skapas nya ytor för samarbete och innovation. Vi ser att det högre syftet som Startveven har, 
att utveckla Sölvesborgs näringsliv, har varit mycket viktigt för att kunna mobilisera all den 
kraft som kommer ur ett starkt nätverk med många företagare och andra nyckelpersoner inom 
kommunen. I och med det ständigt närvarande högre syftet har de små insatserna tillsammans 
fört Startveven stadigt mot sitt mål.  
 
Den största faran för Startveven är att nätverket blir instängt. Deltagarna borde satsa mer 
resurser på att rekrytera nya förmågor, med mångfald i åtanke. 
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6 Slutsatser 
Vi inleder med reflektioner över det gånga arbetet, för att sedan diskutera kring vårt resultat 
och till sist föreslår vi ett par ämnen för fortsatta studier. 

6.1 Reflektion över arbetet 
När vi påbörjade arbetet tog vi utgångspunkt i frågan om hur entreprenörskap stimuleras i en 
region som har talesättet ”det gaur inte”, vilket för oss är talande för företagsklimatet i 
Blekinge. Vi insåg rätt snart att det inte fanns många teorier om hur entreprenörskap ska 
stimuleras. Med hjälp av vår handledare, insåg vi också att vi behövde begränsa oss, rejält, det 
var ett för stort område för tio veckors arbete. När vi tittade närmare på statistik över 
företagsamhet i länet upptäckte vi att Sölvesborg utmärkte sig positivt i jämförelse med de 
andra kommunerna. Här började vi så vår efterforskning och såg att Startveven var en möjlig 
förklaring till framgången i Sölvesborg. Eftersom vi hade personliga erfarenheter av 
Entreprenörstorget och Entreprenörsutbildningen diskuterade vi kring de likheter som de tre 
initiativen hade. Vi fann liknande syften men olika tillvägagångssätt och resultat. Vi hade en 
misstanke om att det berodde på initieringsfasen och bestämde oss för att begränsa våra 
forskningsfrågor till den delen av processen. 
 
När vi sökte efter relevanta teorier slogs vi av ämnets explosionsartade popularitet från mitten 
av 1990-talet. De flesta av de teorier vi använt oss av författades kring millennieskiftet. 
Landström kopplar entreprenörskapsforskningens popularitet till den ekonomiska 
utvecklingen, och vi ser klara kopplingar till IT-industrins påverkan på den ekonomiska 
utvecklingen i samband med millennieskiftet. 
 
Vi inser att det finns många fler studieobjekt som vi kunde valt att studera, att välja ut 
studieobjekt är inte lätt. Vi valde våra tre studieobjekt för att vi hade erfarenheter av två av 
dem och för att de är tre olika initiativ som drivits på olika sätt och med olika resultat. Det var 
intressant att utgå från studieobjektens skillnader och finna likheter. 
 
När vi gick in i intervjuerna hade vi redan en grunduppfattning om initiativens resultat. Även 
om vi är och har varit medvetna om våra förutfattade meningar har de säkerligen påverkat 
både vår tolkning och vårt urval av den insamlade informationen. Startveven och 
Entreprenörstorget hade vi redan en positiv bild av, medan vår syn på 
Entreprenörsutbildningen, från början var mindre positiv. Vi kände emellanåt att vi inte fick 
fram hela sanningen under intervjun, att informanterna av en eller annan anledning inte 
berättade precis som det hände. Det kan bero på flera saker, kanske för att de inte kommer 
ihåg, kanske för att de friserar sanningen för att få en tjusigare bild av hur det egentligen 
förhållit sig. Hade vi haft mer tid skulle vi ha kunnat intervjua fler personer och därigenom 
fått en mer mångfacetterad bild av händelseförloppet. Hade det funnits dokumentation, skulle 
det varit ytterligare ett sätt att få tillgång till information om uppstarten för de olika 
initiativen. Just uppstarten av de flesta projekt och organisationer består av lösa idéer, 
informella diskussioner och det är inte förrän man kommit till beslut som protokollskrivning 
och tankar på dokumentering uppkommer. Det är ytterligare en anledning till varför vi ansåg 
att det är intressant att undersöka hur initieringsfasen går till. En stor kritik ligger i att det är 
svårt att hitta början eftersom det inte går att identifiera ett specifikt tillfälle i tiden när de 
första tankarna uppkommit. 
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6.2 Resultat 
I vår undersökning har vi tittat på forskning inom olika discipliner för att försöka utröna vad 
och hur entreprenörskap stimuleras. Vi har sett att entreprenören är en nyfiken och 
handlingskraftig person som vill vara med och bestämma. Entreprenörsstudenten kräver andra 
pedagogiska tillvägagångssätt, än de klassiska, för att lära. Vi har också sett att mjuk kontroll 
och empowerment är verktyg som kan användas inom en organisation för att ge den frihet en 
entreprenör behöver. Vidare har vi sett att motivationen till entreprenörskap påverkas bland 
annat av de sociala normer som finns i det omgivande samhället.  
 
Vi har sett att det finns en modell över vad som stimulerar till entreprenörskap och att nätverk 
är ett av entreprenörens viktigaste verktyg. MOS-modellen framhåller tre grundbultar; 
motivation, färdigheter och resurser. I vår undersökning har vi sett att resurser, i stort sett, är 
de samma för hela Sverige. Färdigheter (utbildning och företagsamt beteende) finns också 
tillgängliga för alla men motivationen är mycket beroende på de attityder som finns i 
entreprenörens omgivning, både inom familjen och i de sociala sammanhang som 
entreprenören rör sig inom.  
 
Vi har också sett att sociala attityder i lokalsamhället har stor inverkan på motivationen till 
entreprenörskap. Eftersom Blekinge sedan länge har ett ordspråk och en attityd som 
sammanfattas med ”det gaur ente” har vi tittat på innovativa miljöer och dess inverkan på 
individer samt hur det kollektiva entreprenörskapet stimulerar individer att våga satsa på 
entreprenörskap. Det vi sett är att en innovativ miljö, som kännetecknas av öppenhet och 
kreativitet, påverkar individerna i samhället. Den öppna inställningen ger individerna 
förtroende för sin egen förmåga och steget till entreprenörskap blir naturligare. 
 
De initiativ vi har studerat har som syfte att stimulera entreprenörskap. Mycket av tanken att 
ge individerna förtroende för sig själva och plantera idén att entreprenörskap är ett bra 
alternativ till att bli löntagare, finns i initiativen. 
 
I vår undersökning har vi sett att det inte är särskilt betydelsefullt varifrån initiativet kommer 
från första början. Entreprenörsutbildningen var ett politiskt grundat initiativ, som slutligen 
inte gick så bra men även Startveven, som det gått mycket bra för, grundar sig också i ett 
politiskt initiativ. Initiativet till Entreprenörstorget togs på mellannivå, av dåvarande chefen 
för Näringslivsservice på BTH, och den processen fortgick framgångsrikt, tills motivationen 
hos projektledarna försvann. Förklaringen som de själva ger är osäkerhet för framtida 
finansiering, pengarna till att genomföra aktivteter tog slut och då försvann även en stor del av 
motivationen. 
 
Vi har sett att initiativen med Entreprenörstorget och Startveven har varit framgångsrika. 
Troligen ligger en stor del av framgången i att deltagarna lyckats skapa en lärande 
organisation, där de gemensamma visionerna har gjort det möjligt för alla att sträva åt samma 
håll. 
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A B C
 

Figur 7. Studieobjektens strävan mot det utsatta målet. A: Entreprenörsutbildningen. B: 
Entreprenörstorget. C: Startveven. 
Anm. författarnas egen figur. 
 
Med denna grafiska bild vill vi beskriva, hur vi har uppfattat, de olika initiativens strävan mot 
mål och visioner. Det blir här tydligt att gemensamma mål och visioner skapar förutsättningar 
för alla deltagare att samordna sitt arbete. 
 
Vår undersökning visar: 

• inte på något samband mellan varifrån initiativ till att starta processer för att stimulera 
entreprenörskap kommer och resultatet av processen.  

• på ett samband mellan den operativa gruppens drivkraft och processens resultat. 
Vidare har vi uppfattat att det är av största vikt att delade visioner skapas i gruppen. 

• på ett samband mellan hur väl den operativa gruppen lyckas uppnå en lärande 
organisation samt att processen är inbäddad i det omgivande samhället och processens 
resultat. 

• på ett samband mellan aktiviteter, där deltagarna kan skapa gruppinlärning, delade 
visioner, personlig utveckling samt helhetstänkande och processens resultat.  

 
Vi ser att det är viktigt att skapa de gemensamma visionerna tidigt, för att direkt kunna 
fokusera sina krafter. En förutsättning för arbetet är att deltagarna ansluter sig till visionen 
och ett sätt att uppnå det är genom att visionen utarbetas gemensamt av dem som ska ingå i 
organisationen. I organisationer, framförallt i ideella organisationer, är det av yttersta vikt att 
dessa visioner är helt klara för alla deltagare – för att deltagarna ska vilja lägga ner tid och 
kraft i det gemensamma arbetet. Ser vi det ur ett regionalt perspektiv, och håller attityden ”det 
gaur ente” i tankarna, kan det klart urskiljas att det behövs handfasta mål och visioner, som 
olika grupperingar inom regionen kan samlas kring, för att skapa bättre attityder i Blekinge, 
attityder till entreprenörskap men även till förändring i allmänhet. 
 
Vi har, genom vår undersökning, fått en bättre bild av vad som ska till i Blekinge för att 
förbättra företagsklimatet och attityder till entreprenörskap. Ur regionalt perspektiv, blir 
resultatet av vår undersökning, att det är extra viktigt att satsa på att förändra attityder till 
entreprenörskap, motivationen i MOS-modellen. Eftersom både resurser och färdigheter finns 
i Blekinge likväl som i Gnosjö är det ”det gaur ente” som behöver attackeras för att få 
tillstånd en förändring i attityden till entreprenörskap. Hur lyckas vi med det?  
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Ett sätt skulle vara att skapa ett forum liknande Entreprenörstorget där olika grupperingar i 
samhället kan träffas och umgås. Det viktiga är att det skapas ytor för samkväm, där olika 
grupper blandas, umgås och samtalar. Genom en sådan insats, tror vi att acceptansen mellan 
grupperna skulle öka, då de ser många gemensamma nämnare och intressen. Mötet mellan 
olika grupper skapar kreativitet. Deras olika perspektiv bidrar till att lösa problem på nya och 
innovativa sätt, vilket i förlängningen skapar nya affärsidéer och ekonomisk tillväxt.  
 
Vi kan se hur Floridas tankar om att satsa på kreativa och kulturella idéer kan skapa ny 
tillväxt. Ett regionalt exempel på en kulturell framgångsrik satsning som skapat 
entreprenöriella ringar på vattnet är Sweden Rock Festival i Sölvesborg.130 Ytterligare ett 
exempel på nya innovativa arbetsplatser, där empowerment sätter spelreglerna är Tech 
Group131, där ungdomar skapar egen försörjning genom att bedriva projekt som finansieras av 
bland annat landstinget. 
 
Vi håller med Florida när han säger att kreativitet (och entreprenörskap132) är en social 
process133 och Johannisson när han säger att det behövs ett socialt sammanhang för den 
entreprenöriella processen. Därför anser vi att det behöver skapas ett forum för 
entreprenörskap och innovation i Blekinge, en mötesplats för företagare, studenter, arbetslösa, 
konsulter, pedagoger och konstnärer: ett forum öppet för alla. Vi tror att de lokala och 
regionala insatserna som görs för att stimulera till entreprenörskap, skulle få större 
genomslagskraft om ett forum, liknande Entreprenörstorget skulle upprättas.  
 
En viktig sak att tänka på när man ska skapa en anda av ”DET GAUR” är att försäkra sig om 
öppna ingångar till befintliga nätverk, så nyinflyttade lätt kan komma i kontakt med de 
befintliga nätverken. Det skulle motverka en för hård inbäddning, som Ramírez-Pasillas tar 
upp som riskerna med inbäddade nätverk. Vikten av att hålla nätverk öppna är också något 
som Florida tar upp som en viktig faktor för regioner att tänka på. Personligen har vi deltagit i 
olika nätverk vid olika tillfällen och vi kan konstatera att de här nätverken många gånger är 
alltför homogena, när vi ser på vilka som deltar. Att stimulera olika sorters sociala och 
professionella grupper att mötas, tror vi är en viktig del för att nätverk ska bli kreativa och 
kunna bädda in sig i det omgivande samhället.  
 
För att motverka homogeniteten i nätverk, anser vi det vara viktigt att forumet inbjuder 
intresserade inte bara från högskola, kommuner och näringsliv utan även andra grupper i 
samhället och delar av regionen. Mångfald och tolerans är viktiga ingredienser i en innovativ 
miljö och skapandet av ett socialt kapital. Det torde också vara viktigt att organisera möten 
vid forumet så att en tillåtande och lekfull atmosfär genomsyrar mötena, kreativitet och socialt 
kapital frodas i ”goda vänners lag”.  
 
Kan man koppla samman grupper av unga aspiranter med framgångsrika entreprenörer och 
attrahera dem båda till samma region, få dem att hitta gemensamma mål och visioner, då tror 
vi att man skulle hitta ett fungerande recept på ekonomisk tillväxt.  
 
Den typen av attitydförändrande initiativ som Entreprenörstorget och Startveven utgör, är 
viktigt i Blekinge, så att invånarna kan gå från ”det gaur ente” till ”klart det gaur!” En sådan 

130 Sweden Rock Festivals hemsida. Olika företag har startas i relation till festivalen; bussbolag, Internet shop, 
Sweden Rock Magazine. Dokumentärfilm producerades år 2004. 
131 Tech Groups hemsida. 
132 Författarnas tillägg till orginaltexten. 
133 Florida, R. (2002). Sid 34. 
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attitydförändring är viktig för att Blekinge ska få en positiv utveckling. Klarar blekingeborna 
av att göra den förändringen så blir Blekinge en plats för innovation och nytänkande, en plats 
där ”the creative class”134 vill verka. 
 
Attitydförändringen gentemot entreprenörskap kan motverka den växande arbetslösheten 
genom att fler vågar ordna arbete åt sig själva, vilket även ger individerna mer frihet i sitt 
yrkesval. För att få till stånd attitydförändringen krävs att alla medborgare vill hänga med på 
tåget, blekingeborna måste få ett gemensamt mål att sträva mot, något som både gamla och 
unga, företagare och löntagare, studenter och arbetslösa vill uppnå och därmed kommer att 
kämpa för. 
 
Men här stöter vi på problem, det finns mycket forskning som visar att gemensamma mål och 
visioner är viktigt för en grupp, men väldigt lite om hur de gemensamma målen och 
visionerna ska skapas för att hela gruppen ska vara med. Problemet blir ännu tydligare när vi 
talar om en hel region, med 150 000 invånare. De kan knappast samlas för att diskutera sig 
fram till något gemensamt mål. Uppgiften kommer således troligtvis att hamna på politiker, 
om inte medborgarna själva tar initiativet och skapar små grupper som gör lite här och lite 
där, för att få till det nya samhället. Det kan mycket väl vara den bästa vägen, att göra många 
små saker är ofta bättre än att göra få och stora. De små sakerna är lättare att överblicka och 
lättare för andra att förstå och kunna känna sig delaktiga i. Skulle alla medborgare bestämma 
sig för att förändra en sak i sin omgivning som de inte är nöjda med, så skulle mycket 
förändras… 
 
Vi börjar i dag, när börjar du? 
 
Genom att sprida vår undersökning hoppas vi kunna uppmärksamma de lokala myndigheterna 
på kopplingarna mellan företagsklimat, entreprenörskap, mångfald, tolerans, kreativitet, 
innovativ miljö och ekonomisk tillväxt. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Vi har haft problem att hitta någon forskning om hur processer för att stimulera 
entreprenörskap ska startas, så det tycks vara ett relativt obeforskat område, men nog så 
intressant och viktigt. Det finns många teorier om hur den lärande organisationen ser ut och 
även hur en befintlig organisation ska förändras för att bli lärande, men att starta en lärande 
organisation helt från början är svårare att hitta något om. Samma sak gäller lärande regioner 
eller innovativa miljöer, det finns gott om undersökningar på hur de ser ut men mycket lite 
om hur de skapas. 
 
Vi efterfrågar större fokus på uppstart så att makthavarna kan få veta var och hur de ska börja.  
 
Entreprenörens motivation är även det något som vi tycker borde studeras vidare, det finns en 
del forskning om vad som motiverar, push- eller pull-strategier men mycket lite om hur det 
kan stimuleras. 
 
Slutligen vill vi föreslå en djupare undersökning av det nätverk som individerna i Startveven 
byggt upp, det händer mycket i Sölvesborg och en stor del är nog tack vare nätverkandet. Här 
kan finnas uppslag för att få blekingeborna att gå ifrån ”det gaur ente” till ”klart det gaur!”  

134 Florida, R. (2002). 
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