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SAMMANFATTNING 
 
Den första delen i entreprenörskapsprocessen handlar om att uppfatta och exploatera 
entreprenöriella möjligheter. Det är något som entreprenöriella individer kan utveckla. Frågan 
är om en akademisk utbildning kan påverka utvecklingen av en entreprenöriell individs 
förmåga att uppfatta och exploatera möjligheter. Kommersialiserad forskning anses ofta spela 
rollen av stora nav i samhällsekonomin. Därför är det intressant att se om forskaren som 
entreprenör arbetar på samma sätt som icke akademiska entreprenörer gör. Vad bör man göra 
för att underlätta kommersialiseringen av forskningen, utifall det föreligger skillnader? Denna 
studie skall vara en början för att besvara dessa frågor. I studien intervjuas bland annat två 
personer som arbetat i sammanlagt ett 40-tal år med de båda typerna av entreprenörer. Detta 
för att se vilka skillnader de kunna identifiera.  



 iv

ABSTRACT 
 
The first part of the process of entrepreneurship is about recognizing and exploring 
entrepreneurial possibilities. The process of entrepreneurship is a thing that entrepreneurial 
individuals can evolve. The question is if an academic education can have an affect on 
entrepreneurial individual’s ability to recognize and explore opportunities. Commercialized 
research is often seen as important motors in the economy. That is therefore interesting to see 
if individuals with academic background, as entrepreneurs, work in the same way as non-
academic individuals. If there are differences in entrepreneurship, what should one do to make 
it easier for academic entrepreneurs to succeed? This study is meant to be a beginning to the 
answer of the questions. In this study two persons were intervjuved. Together they have 
worked over 40 years with different types of entrepreneurs. They are intervjuved to see what 
differences they have identified.  
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt inleds uppsatsen med en bakgrund och problemdiskussion som sedan mynnar 
ut i ett syfte och en forskningsfråga.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige är det ledande landet vad gäller satsningar på forskning och utveckling (i 
fortsättningen benämnt FoU). Trots den stora satsningen på FoU är Sverige fortfarande ett 
land med låg- och mellanteknlogisk produktion. Diskussioner kring ämnet framhäver ofta 
betydelsen av forskningsbaserat nyföretagande och entreprenörskap. Akademiskt 
entreprenörskap utgör en viktig länk mellan universitetsforskning och näringsliv. Det är en 
kanal för att omvandla forskning till varor och tjänster. Varor och tjänster som i slutändan 
skall öka konsumentnyttan, samtidigt som förutsättningar för en uthålligt högre tillväxt stärks. 
Trots satsningarna och den stora betydelsen av akademiskt entreprenörskap brister det 
någonstans i det svenska innovationssystemet. Om detta beror på outvecklade och inte 
tillfredsställande länkar mellan universitet och näringsliv, eller på forskaren som entreprenör 
är inte fastställt. Detta menar Braunerhjelm, Svensson & Westin (2003).  
 

1.2 Problemdiskussion 
  
Shane och Venkataraman (2000) har gjort det första försöket till att systematiskt definiera 
området för entreprenörskapsforskning. Enligt Welsch och Liao (2003) karaktäriseras 
entreprenörskapsforskningen av en brist på samstämmighet. Detta hindrar en gemensam bild 
av entreprenörskap, menar Welsch och Liao (2003). 
 
Shane och Venkataraman (2000) har uppfattningen att entreprenörskap handlar om att 
upptäcka, utvärdera och exploatera möjligheter för att skapa framtida varor och tjänster. Detta 
genom att göra något på ett nytt sätt. Shane och Venkataraman (2000) pekar på tidigare 
forskning som visar på tre motiv till att studera entreprenörskap. Det första motivet innefattar 
entreprenörskapets omvandling av teknologisk information till produkter och tjänster. Det 
andra motivet beskriver att entreprenörskap fungerar som en osynlig hand som ökar 
effektiviteten i samhällsekonomin. Det tredje motivet beskriver entreprenörskap som den 
avgörande motorn för förändringsprocesser.  
 
Shane och Venkataraman (2000) menar att forskningen bör vara inriktad på att studera varför, 
när och hur möjligheter uppstår. Vad som kännetecknar dessa så kallade entreprenöriella 
möjligheter är enligt Shane (2003) en situation där en person kan skapa nya tankesätt, även 
om den inte är lönsam. Dessa nya tankesätt kan kombinera vilka varor och tjänster som ska 
göras och på vilket sätt.   
 
Eftersom det enligt Shane (2003) alltid är en individ och inte ett företag eller en grupp 
individer som upptäcker möjligheten, blir det naturligt att studera entreprenöriella individer. 
Entreprenörskap bottnar således i att det finns någon som kan upptäcka möjligheten.  
 
Ska en individ identifiera något som en möjlighet är förutsättningen att de vågar tänka i sina 
egna banor och göra sina egna bedömningar. Entreprenörskap handlar om att kunna göra 
avvikande bedömningar och uppskattningar av situationer. Skulle alla bedöma situationer 
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likadant skulle det innebära att inga differenser som kan generera vinst skulle uppstå. Shane 
(2003).   
 
Enligt Shane (2003) har tidigare forskning sammanställt vilken typ av individer som kan 
identifiera möjligheter. De är individer som kan samla in och bearbeta information, tillräckligt 
kreativa för att kunna lösa ostrukturerade problem, förutseende och har en vakenhet för att 
upptäcka möjligheter.  
 
Shane (2003) beskriver två möjliga orsaker till att entreprenörer gör avvikande bedömningar 
jämfört med andra. Antingen tolkar de samma information annorlunda eller så besitter de 
annan information än övriga.  
 
Delmar (1997) beskriver de vanligaste personlighetsdragen hos en entreprenör. De är 
prestationsbehov, upplevt kontrollfokus, benägenhet att ta risker, tolerans av oklara 
situationer, överoptimism och behov av självständighet. Dessutom skriver han att 
entreprenörer värdesätter individualism, frihet och önskan att leda ett eget företag. 
 
Smith, Gannonm Grimm och Mitchell (1988) slår fast att tidigare forskning är tämligen enig 
om att entreprenörer är beslutsamma, otåliga och handlingsorienterade individer som har ett 
stort behov av att prestera. Enligt Smith (2003) följer entreprenörer inte den rationella 
beslutsprocessen utan är mindre omfattande i vägen till beslut. Entreprenörerna förlitar sig 
också mer på sin intuition. Intuition är enligt Sadler-Smith och Shefy (2004) en form av 
kunskap. Intuitionen kan visa sig som en medvetenhet om tankar, psykisk och fysisk känsla. 
Individer som förlitar sig mer på sin intuition tenderar att exploatera entreprenöriella 
möjligheter. Intuition kan bygga på individens införskaffade av kunskap, men också på deras 
kroppsliga reaktion i form av magkänsla (Sadler-Smith och Shefy, 2004). 
 
I en enkätundersökning från Riksrevisionsverket, (januari till mars 2001) som berör 
Linköpings universitet framgår det tydligt att det finns ett start stöd för samverkan mellan 
universitet och näringsliv. 98 % av forskarna ställer sig bakom samarbete, dessutom anser sig 
84 % redan ha erfarenheter av att samarbeta med både små och stora företag. Däremot anser 
hela 77 % av forskarna ha behov av mer information om hur de ska agera i kontakter med 
näringslivet. Dessutom visar siffrorna att närmare hälften av forskarna inte vet vart eller till 
vem de skall vända sig för att få de stöd som de anser sig behöva vid kommersialisering. Ur 
samma undersökning framgår att endast 19 procent tillhör gruppen ”Forskare som avser att 
kommersialisera sin forskning”.  Dessutom visar undersökningen att forskare som vet vart de 
skall vända sig vid behov av stöd är mer positiva till kommersialisering.  
 
I förhållande till USA framkommer påtagliga skillnader i forskares syn på universitetets 
ansvar för kommersialisering av forskning. De amerikanska forskarna tenderar att fästa större 
vikt vid att stöd och kapital kommer från den privata marknaden. Särskilt vad gäller 
såddkapital, akademisk värdering av patent och inkubatorverksamhet (RRV, 2001).  
 
Tre huvudfaktorer förklarar den relativt låga kommersialiseringsgraden. För det första verkar 
entreprenörskapsviljan tämligen låg bland forskare. För det andra anser forskarna att det inte 
är tillräckligt lönsamt att samarbeta med företag. Den tredje faktorn berör individuella 
möjligheter för forskare att agera som entreprenör.  Braunerhjelm, et al, 2003. 
 
Lindholm Dahlstrand (1997, 1998) konstaterar i sin forskning att företag med 
universitetsursprung växer långsammare än andra företag. Akademiskt entreprenörskap är 
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ofta högteknologisk och har att göra med IT eller bioteknik (Gustafsson 2004). En annan 
skillnad från ”vanliga” entreprenörer så behåller ofta forskare sin anställning på universitetet, 
trots att de startat företag (ibid.).  
 
Sören Sjölander, professor i innovationsteknik vid Chalmers tekniska högskola menar att 
akademiska företagare oftare än andra är omedvetna om sin inkompetens (Gustafsson 2004). 
De överskattar sin förmåga vad gäller eget företagande.  
 
Sjölander menar också att akademiska entreprenörer ser tekniska eller naturvetenskapliga 
möjligheter, medan de så kallade vanliga entreprenörerna jobbar från motsatt håll och ser en 
möjlighet till att tjäna pengar och sedan försöker se hur man skall lösa problemet (Gustafsson 
2004). 
 
Eftersom det verkar föreligga skillnader mellan vanliga entreprenörer och akademiska 
entreprenörer, vill jag studera detta närmare. På så sätt också komma ett steg närmare var 
länken brister. 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur entreprenörer uppfattar 
entreprenöriella möjligheter i sin omgivning. Sedan skall uppsatsen också undersöka om en 
akademisk utbildning kan ha en påverkan i individernas entreprenöriella förmåga att uppfatta 
och exploatera möjligheter. 
 

1.4 Forskningsfråga 
 
Hur påverkas entreprenörens förmåga att uppfatta och exploatera entreprenöriella möjligheter 
av en akademisk utbildning? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
I denna uppsats benämns de som fortsatt sina studier efter civilingenjörs eller magister 
examen, som akademiker. Akademiska entreprenörer blir då individer som exploaterar en 
möjlighet under, eller inom 3 år efter den akademiska utbildningen. Oavsett deras tidigare 
bakgrund.  
 
Entreprenöriella möjligheter är de situationer där varor, tjänster, råmaterial och 
organisationsmetoder kan introduceras och säljas till ett högre pris än produktionskostnaden. 
En entreprenöriell möjlighet kan existera oberoende om någon uppfattar den eller ej.  
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2. TEORI 
 
Detta kapitel ger den teoretiska referensramen för denna uppsats.  
 

2.1 Entreprenörskap 
 
Enligt Delmar (1997) använder sig samhällsvetenskapliga discipliner, som exempelvis 
historia, psykologi och nationalekonomi, utav definitionen entreprenörskap så att det passar 
just dem och deras perspektiv. Definitionen är beroende av forskarens ansats, menar Delmar 
(1997). Beroende på om forskaren ser entreprenörskapet som en ekonomisk funktion eller 
som ett resultat av en individs handling (ibid.). Enligt författaren påverkas definitionen även 
av den centrala rollen för entreprenörskapet. De två rollerna som författaren beskriver är 
fortsatt entreprenörskap i befintligt företag eller skapandet av nya företag.  
  
 ”Entreprenörskap innebär här att man aktivt startar, stöder och leder en 
förändringsprocess som utmynnar i ett livsdugligt företag. Initiativtagaren ska dessutom 
gynnas ekonomiskt.” (Delmar, 1997, s 10) 
 
 
Delmar (1997) har satt upp kriterier för vad som kännetecknar entreprenörskap: 

• Det skall finnas ett företag som ärvts, köpts eller nystartats. 
• Expansion skall vara ett av målen, mätt i till exempel omsättning, antal 

anställda, eller exportvolym. 
• Innovationer av något slag skall känneteckna verksamheten (patent, egna 

produkter, produktutveckling, marknadskoncept). 
 
Zimmerman (2004) (2004), däremot, menar att vissa ser entreprenören som en företagare. 
Andra ser entreprenören som en obotlig optimist med visioner som för andra verkar omöjliga 
att förverkliga (ibid.). Zimmerman (2004) definierar en entreprenör som en eldsjäl som 
brinner för att förverkliga något som kommer omgivningen till nytta i en eller annan form.  
 
Shane (2003) definierar entreprenörskap på ett sådant sätt att entreprenören inte förutsätts 
vara grundaren av organisationen. Entreprenörskap är en process som ger möjligheter att 
skapa framtida varor och tjänster, menar Shane (2003). Att bli en entreprenör är en 
utvecklingsprocess där människor väljer olika steg längs processens väg, (ibid.). Shane (2003) 
menar att entreprenörsprocessen existerar därför att vissa människor driver möjligheter. 
Individerna utvärderar möjligheterna positivt för att gå vidare med resurserna och skapa 
exploateringsmekanismerna (ibid.). 
 
I fortsättningen kommer jag att använda mig av Shanes (2003) definition av entreprenörskap.  
 
Det är viktigt att studera entreprenörsprocessen av flera anledningar, menar Shane (2003). För 
det första driver entreprenörskap till innovationer, tekniska förbättringar och förändringar. 
Detta i sin tur genererar ekonomisk tillväxt. Entreprenörens handlingar resulterar i att utbud 
och efterfråga hamnar i jämvikt. Dessutom utgör entreprenörskap en viktig process där ny 
kunskap omvandlas till produkter och tjänster. Entreprenörskap har även en viktig uppgift och 
vi behöver förstå dess roll i framkallningen av humant och intellektuellt kapital (ibid.).  
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2.2 Entreprenörsprocessen 
 
”Den entreprenöriella processen utgör alla de funktioner, aktiviteter och handlingar relaterade 
till identifieringen av möjligheter och skapandet av organisationer i syfte att genomföra dessa 
möjligheter.” (Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999, sid. 89-90.) 
 
Definitionen ovan klargör att den entreprenöriella processen sker redan innan det existerar en 
organisation, Landström (1999). 
 
Landström menar att den entreprenöriella processen har ett antal specifika egenskaper: 

• Diskontinuitet – processen skapar strukturförändringar i marknaden.  
• Dynamisk – både industrin och det nystartade företaget skiftar och utvecklas med 

tiden. 
• Komplexitet – processen inkluderar ett stort antal variabler som t.ex. 

konkurrenssituationer, resurser, företagsstrategi, team etc. 
• Känslighet – resultatet av denna process är extremt känsligt för ingångsvärden i de 

ovan nämnda variablerna.  
 
De mest centrala frågeställningarna i den moderna forskningen kring entreprenörskap är, 
enligt Landström (1999): 
 

• Varför, när och hur uppstår möjligheter för skapandet av varor och tjänster? 
• Varför och hur kommer det sig att endast vissa individer har förmågan att upptäcka 

och exploatera dessa möjligheter? 
• Vilka ekonomiska, psykologiska och sociala konsekvenser får detta sökande efter 

nya affärsmöjligheter generellt sett för samhället och entreprenören i synnerhet? 
 
Landström (1999) menar att intresset för entreprenörskap har resulterat i att fler författare 
flyttat fokus från individen till den entreprenöriella processen. Detta leder till att forskningen 
inriktas istället på hur affärsmöjligheter identifieras och exploateras (ibid.). 
 

2.3 Entreprenöriella möjligheter  
Detta avsnitt inleds med teorins beskrivning av entreprenöriella möjligheters existens. Sedan 
beskrivs hur identifiering av möjligheterna sker. Kapitlet avslutas med att beskriva hur 
besluten att exploatera entreprenöriella möjligheter går till. 
 

2.3.1 Existensen av entreprenöriella möjligheter 
 
Grunden för entreprenörskap, enligt Shane och Venkataramans (2000), är entreprenöriella 
möjligheters existens. Entreprenöriella möjligheter är de situationer där varor, tjänster, 
råmaterial och organisationsmetoder kan introduceras och säljas till ett högre pris än 
produktionskostnaden (ibid.).  En möjlighet kan finnas oberoende av att en person upptäcker 
den. Detta då möjligheten i sig är objektiv medan själva upptäckten av möjligheterna är en 
subjektiv process, menar Shane och Venkataramans (2000).  
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Kirzner (1997) menar att möjligheten att förbättra effektiviteten, servicen, råmaterialet och 
organisationsmetoder endast handlar om maximering och optimering av en process. Dessa 
möjligheter skiljer sig således från de entreprenöriella möjligheterna då dessa kräver en 
upptäckt av nya kombinationer av tillvägagångssätt och mål, inte bara förändringar i det 
existerande (ibid.).  
 
Upptäckten av entreprenöriella möjligheter uppstår när någon antar att de existerande 
resurserna är för lågt prissatta, menar Shane och Venkataramans (2000). Kirzner (1997) 
menar att entreprenöriella möjligheter uppstår genom att individer värderar olika varor och 
tjänster olika. Skillnaden i uppfattningen resulterar i att det uppstår möjligheter att göra 
vinster i skillnaden i prisstrukturen.  
 
Två förklaringar har mynnat ut i två perspektiv på hur entreprenöriella möjligheter uppstår. 
Den första är den Schumpeterianska och den andra är Kirznerianska. Enligt Kirzner (1997) 
uppstår det aldrig jämvikt där alla individer värderar varor och tjänster lika. Därför uppstår det 
möjligheter där det går att göra rena entreprenöriella vinster på varje markand, menar han. 
Entreprenöriella felaktigheter leder till att möjligheter skapas, eftersom felaktigheterna skapar 
differenser i form av underskott, överskott eller felaktig resursfördelning, Kirzner (1997).  
 
Kirznerianska möjligheter är inte särskilt innovativa, menar Shane (2003). Det är 
Schumpeterianska möjligheter som är innovativa och bryter sig loss från befintlig kunskap, 
(ibid.). Förenklat kan man säga att Kirznerianska möjligheter upptäcks av en alert entreprenör. 
Samtidigt som Schumpeterianska möjligheter skapas av en innovativ entreprenör. Det uppstår 
därför en skillnad i de två olika sorters möjligheters effekt på samhällsekonomin. 
Kirznerianska möjligheter handlar ofta om att nyttja det som finns på ett mer effektivt sätt, 
vilket leder till att ekonomin jämnas ut.  Schumpeterianska möjligheter å andra sidan skapar 
något nytt och leder till en obalans i ekonomin. 
 
Främsta skillnaden mellan det Kirznerianska och det Schumpeterianska perspektivet är synen 
på information, menar Shane (2003). Entreprenöriella möjligheter kräver ny information 
enligt Schumpeter. Kirzner å andra sidan hävdar att det endast krävs en avvikande tillgång till 
existerande information. Enligt Shane (2003) existerar båda typerna av entreprenöriella 
möjligheter i ekonomin. 
 
2.3.2 Igenkännandet av den entreprenöriella möjligheten   
 
Uppstartsfasen för ett företag kan brytas ned i mindre steg. Deakins (1999) delar in dessa steg 
i idéformuleringsfasen, igenkännandet av den entreprenöriella möjligheten, uppstartsfasen 
med planering och förberedelser, inträde och lansering samt utveckling i befintlig 
organisation. I denna uppsats begränsar vi oss till de första två stegen, idéformuleringsfasen 
och igenkännandet av den entreprenöriella möjligheten, med fokus på den sistnämnda.  
Det första steget beror enligt Deakins (1999) på tidigare erfarenheter och kunskap i form av 
individens kreativa förmåga, tidigare arbeten, träning, utbildning samt inflytande av familj 
och vänner. Steg två, igenkännandet av den entreprenöriella möjligheten, beror på inflytande 
från förebilder, kulturell attityd till risk och misslyckanden samt förändringar i ekonomi och 
den teknologiska omgivningen, (Ibid.).  
 
I Shane och Venkataraman (2000) ramverk för att förstå entreprenöriellt beteende, använder 
de sig av Hayeks (1945) tankar om att alla individer inte alltid har fullständig information. 
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Det går inte att använda teorier om jämvikt för att lösa alla typer av problem, anser Hayek 
(1945).  
Jämviktsmodellen i nationalekonomi utgår vanligtvis från att alla individer har tillgång till 
samma information vid samma tidpunkt. Hayek (1945) menar att man inte kan använda sig 
utav detta antagande när det handlar om en interaktion mellan individer som endast innehar 
ofullständig information. Denna ofullständiga information ligger till grund för 
entreprenörskap, menar Shane och Venkataraman (2000). 
 
I upptäckten av en entreprenöriell möjlighet är informationen avgörande, menar Shane och 
Venkataraman (2000). De framhäver två faktorer som påverkar sannolikheten för att en 
person skall upptäcka möjligheterna. Den ena faktorn bygger på tillgången till tidigare 
information. Denna är nödvändig för att individen skall identifiera möjligheten. Den andra 
faktorn bygger på förmågan av att kunna bearbeta informationen och därmed kunna värdera 
möjligheten. Detta genom individens kognitiva egenskaper, menar Shane och Venkataraman 
(2000) 
 
I de fall då individer kan ta till sig information spontant utan ansträngning, kan de tänkas att 
informationen är tillgänglig för andra. Då antas informationen inte vara asymmetrisk. I de fall 
då informationen är förvärvad genom ett avsiktligt sökande handlar det mer troligt om 
asymmetrisk informationsspridning. Entreprenörer som söker denna sorts information kan 
från den asymmetriska informationen utveckla asymmetrisk kunskap. Den avsiktliga 
sökningen kan ses som en utvärdering av osäkerheten i situationen, vilket kan utmynna i 
subjektiv data kring möjligheten. En individ kan alltså utveckla sökandet av information, utan 
specifikt mål, till en entreprenöriell möjlighet. West III (2003) 
 
West III (2003) har skapat ett koncept kring utvecklandet av asymmetrisk kunskap. Konceptet 
bygger på att det är möjligt att skilja mellan information, mening och kunskap och att dessa 
utvecklas genom dynamiken i informationsbearbetningen. Denna process ger en person en 
uppfattning om en viss situation. Den slutgiltiga uppfattningen om situationen ger individen 
kunskap om möjligheten som skiljer sig från andras uppfattning, eftersom deras kunskap 
formar sig annorlunda på grund av en annorlunda informationsbearbetnings process, West III 
(2003).  
 
I situationer där osäkerheten är dominant och det inte går att analysera varje alternativt som 
står till buds, analyserar oftast individer ett alternativ genom informationsinsamling. I samma 
situation samlar entreprenören information för att utvidga sitt utbud av möjliga handlingar 
utifrån möjligheterna. West III (2003) menar att detta är ett kännetecken för en entreprenöriell 
individ.  
 
Entreprenören utvecklar således unik kunskap genom sin individuella 
informationsbearbetning, vilket också reducerar risken i den givna möjligheten och lockar på 
så sätt entreprenören att vidare exploatera möjligheten. (West III, 2003).  
 

2.3.3. Beslutet att exploatera den entreprenöriella möjligheten 
 
Shane och Venkataraman (2000) menar att det inte räcker med att möjligheten upptäcks för 
att kunna definieras som entreprenöriell. Möjligheten skall också utforskas och exploateras av 
entreprenören. Eftersom samtliga identifierade möjligheter inte exploateras, uppstår 
intressanta frågeställningar, (Ibid.). Frågor man bör ställa är varför, vilka och hur vissa 
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människor exploaterar dessa entreprenöriella möjligheter. Venkataraman (1997) väljer att se 
sambandet mellan möjlighetens karaktär och den företagsamma individen som kritisk för att 
kunna besvara dessa frågeställningar.  
 
Psykologiska faktorer påverkar sannolikheten för att en individ skall exploatera möjligheter, 
Shane (2003). Detta antagande är baserat på att den entreprenöriella individens handlande 
skiljer sig från andra invidivers handlingar, givet att de innehar samma information. Shane 
(2003) har organiserat tre kategorier av psykologiska faktorer som påverkar beslutet att 
exploatera en möjlighet: 
 

• Personlighetsaspekter och motiv 
• Grundläggande självutvärdering 
• Kognitiv karaktäristik 

 
Nedan beskrivs dessa tre faktorer mer ingående.  
 
2.3.3.1 Entreprenörens personlighetsdrag  
 
Personlighetsaspekter ligger till grund för hur individer agerar och Shane (2003) har 
identifierat fem så kallade pelare som är särskilt betydande för huruvida en individ tar beslutet 
att exploatera en möjlighet eller inte. Dessa fem är Extraversion, Agreeableness, Need for 
Achivement, Risk taking och Desire. Fritt översatt i samma ordning: utåtriktat agerande, 
följsamhet, prestationsbehov, risktagande samt längtan efter självständighet.  
 
Extraversion (fritt översatt ”utåtriktat agerande”) utgörs av egenskaper som social kompetens, 
rörlighet, ambition, initiativrikedom, passion, uttrycksfullhet, pratsamhet och exehibitionis, 
(Barrick & Mount, 1991). Individer med dessa egenskaper är mer troliga att exploatera 
möjligheter enligt Shane (2003). 
 
Agreeableness (fritt översatt ”följsamhet) associeras med egenskaper som artighet, tillit, 
godhet, samverkan, förlåtelse, tolerans och flexibilitet (Barrick & Mount, 1991). För att en 
entreprenör skall kunna sålla informationen måste de vara mer kritiskt inställda. Skepticism är 
inte samstämmig med följsamhet och individer som är mer följsamma är därför mindre troliga 
att exploatera möjligheter, menar Shane (2003). 
 
Need for achivement (fritt översatt ”prestationsbehov”) är enligt Shane (2003) en handling 
som innebär en individuell satsning och färdighet. Individer med högre prestationsbehov är 
mer troliga att exploatera entreprenöriella möjligheter än andra menar Shane (2003). Det är 
däremot oklart huruvida dessa individer presterar bättre än andra när det gäller 
entreprenöriella aktiviteter.  
 
Risk Taking (fritt översatt ”risktagande”) är en påverkande faktor när det gäller viljan att gå in 
i riskfyllda projekt, menar Shane (2003). Risktagande är grunden i entreprenörskap. Därför är 
individer med större villighet att ta risker även mer benägna att exploatera entreprenöriella 
möjligheter, menar Shane (2003). Den totala osäkerheten som följer exploateringen av 
möjligheten bärs ensamt av entreprenören. Amit, Glosten och Muller (1993) beskriver tre 
källor som bidrar till den totala osäkerheten. Dessa tre är: teknologisk osäkerhet, 
efterfrågeosäkerhet och konkurrensosäkerhet. 
 



9

Desire for independence (fritt översatt ”längtan efter självständighet”). Entreprenöriella 
individer har en starkare önskan om att agera mer självständigt och följa sitt eget omdöme 
före andras, vilket enligt Shane (2003) är den femte personlighetsaspekten som driver vissa 
individer att exploatera möjligheter mer än andra. 
 
2.3.3.2 Grundläggande självutvärdering 
 
Individens egen uppskattning av sin effektivitet, värdighet och förmåga som person är en 
slags självtillit. Det psykologiska begreppet för denna självtillit kallas för den grundläggande 
självutvärderingen. Begreppet innefattar bland annat personlighetsdrag som Locus of Control 
(fritt översatt ”uppfattning av egen kontroll”) och Self-efficacy (fritt översatt ”självtillit”). De 
individer som upplever att de har kontroll över sin egen situation och högre tro på sin egen 
förmåga är mer troliga att exploatera entreprenöriella möjligheter än andra, Judge, Erez, 
Bono, och Thoresen (2003). 
 
2.3.3.3 Kognitiv karaktäristik 
 
De faktorer som påverkar hur individer tänker och tar beslut, benämner Shane (2003) som 
kognitiv karaktäristik. Overconfidence (fritt översatt ”övertilltro till sin egen förmåga”) och 
intuition är två gemensamma karaktärsdrag hos entreprenöriella individer. Shane menar att 
dessa faktorer är starkt situationsberoende. Även fast de är situationsberoende så tenderar 
individer med hög tilltro till sin egen förmåga och som går mycket på sin intuition, oftare 
exploatera entreprenöriella möjligheter. Intuition kan enligt Sadler-Smith och Shefy (2004) 
bygga på såväl ackumulerad kunskap hos individen, som på deras kroppsliga reaktioner i 
form av magkänsla.  
 

2.4 Beslutsfattande hos entreprenörer 
 
Under entreprenörskapsprocessen är beslutstagande en nödvändighet. Brunsson (1982) 
beskriver beslut som ett medvetet val mellan åtminstone två alternativa handlingar. Brunsson 
beskriver rationella beslutsprocessen i fyra steg: 
 

1. Sökandet av alla tänkbara beslutsalternativ 
2. Beaktande av alla relevanta konsekvenser för respektive alternativ 
3. Utvärdering av samtliga alternativ och konsekvenser utifrån uppsatta kriterier 
4. Beslut taget utifrån analys härledd utifrån föregående steg i beslutsprocessen  

 
Enligt en studie av Smith, Gannon, Grimm och Mitchell (1988) följer entreprenörer inte den 
rationella beslutsprocessen. Entreprenören är mindre omfattande i sin beslutsväg. 
Entreprenöriella individer är beslutsamma, otåliga och handlingsorienterade. De har också ett 
behov av att prestera och genom att de inte följer den rationella beslutsprocessen så upplever 
de dessutom färre risker. (Smith, et al (1988)). Entreprenöriella möjligheter skulle enligt 
Busenitz och Barney (1994) hinna försvinna innan all nödvändig information skulle finnas 
tillgänglig för ett beslut.  

3. METOD 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för studien 
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3.1 Undersökningsansats 
 
För att förstå hur entreprenörerna som individer identifierar de entreprenöriella möjligheterna 
har jag valt att utgå ifrån enskilda entreprenörer. Genom att studera entreprenörernas agerande 
ur deras egen synvinkel antar man ett så kallat aktörsynsätt. Arbnor och Bjerke (1994) 
beskriver att med ett aktörsynsätt uppfattas verkligheten som socialt konstruerad där 
människan både skapar och skapas av verkligheten. Hur aktörerna, i detta fall 
entreprenörerna, skapar verkligheten beror enligt författarna på hur aktörerna upplever, tolkar 
och handlar på olika sätt.   
 
Forskningsfrågan är av den karaktären att uppsatsen tvingas anta en deduktiv ansats. Innan 
intervjuerna genomfördes, undersöktes teori inom området.  
 

3.2 Undersökningsmetod 
 
Metoden och tillvägagångssättet för uppsatsen har inte varit helt planerad i förväg, utan 
anpassats allt eftersom. 
 
Denna uppsats och undersökningsmetoden består av fallstudier. Enligt Yin (2003) används 
fallstudier för att skapa förståelse kring fenomen relaterade till individer, grupper, 
organisationer samt politiska och sociala förhållanden. Enligt författaren föredras fallstudier 
även då frågor som ”varför” och ”hur” ska beskrivas, när studien har liten kontroll över 
händelsen och när studien fokus ligger på samtida fenomen inom en verklig kontext.  
 
Slutsatserna i studien beskrivs i text och inte i siffror, vilket enligt Patel och Tebelius (1987) 
är utmärkande drag för kvalitativa undersökningar. Därför benämns undersökningsmetoden 
som kvalitativ.  
 

3.3 Teoriinsamling  
 
Teoriinsamlingen inleds genom litteratursökning inom ämnesområdet entreprenörskap. 
Forskningsinstitutet ESBRI (skandinavisk forskning om entreprenörskap) är en källa som ger 
en bild över vilka inriktningar forskning har haft inom området entreprenörskap. Här söktes 
litteratur och artiklar genom deras egna lokala sökfunktion. Sökord som användes var: 
entreprenörskap, akademiker, akademiskt entreprenörskap, icke-akademiker samt 
entreprenöriell. Efter att ha läst några artiklar och min förståelse för ämnet entreprenörskap 
ökat, användes även sökorden: entreprenörsprocessen, entreprenöriella samt möjligheter.  
 
Sökmotorerna Emerald, Ebsco, Google, Altavista och Yahoo användes. Sökorden som 
användes var: entreprenörskap, akademiker, akademiskt entreprenörskap, icks-akademiker, 
entreprenöriell samt möjlighet.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
För att skapa sig en bild av de eventuella skillnader som föreligger mellan akademiker och 
icke akademiker som entreprenörer, valdes två respondenter ut för intervju. De respondenter 
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som valts ut har en lång erfarenhet av entreprenörskap och har arbetat med både akademiska 
och icke akademiska entreprenörer. Sedan fick respondenterna ge förslag på två akademiska 
och två icke akademiska entreprenörer. Därefter skapades frågor till entreprenörerna utifrån 
teorin och de två tidigare respondenternas påståenden. Sedan kontaktades de omnämnda 
entreprenörerna för en eventuell intervju.   
 
Uppsatsens tidsramar var begränsade. Endast två intervjuer genomfördes. En personlig 
intervju, samt en intervju via e-post. Den akademiska entreprenören hade möjlighet att ställa 
upp på en personlig intervju. Den icke akademiska entreprenören var tveksam till personlig 
intervju och ville inte ställa upp på telefonintervju. Personen i fråga valde att besvara frågorna 
per e-post.  
 
För att få respondenterna att svara så uppriktigt som möjligt har jag valt att inte använda deras 
namn i uppsatsen.  
 

3.5 Urval 
 
Två personer med lång erfarenhet kring ämnet entreprenörskap intervjuades. Detta för att få 
en utgångspunkt i frågan om skillnader mellan akademiska och icke-akademiska 
entreprenörers sätt att uppfatta och exploatera en entreprenöriell möjlighet. Men också för att 
få lämpliga studieobjekt. Båda respondenterna har varit företagare själva och arbetar idag som 
projektledare för två olika stödorganisationer som riktar sig till entreprenörer med koppling 
till ett universitet.  
 
Intervjuerna med de båda respondenterna inleddes med fri diskussion kring ämnet 
entreprenörskap samt skillnader mellan akademiker och icke-akademiker. Efter avslutade 
intervjuer blev de ombedda att ge förslag på två akademiska, samt två icke-akademiska 
entreprenörer. På så sätt fick jag minimalt fyra entreprenörer att intervjua, två ur varje 
kategori. Sedan valdes två ur varje kategori ut för vidare intervju. Det fanns fyra anledningar 
till att antalet skulle vara minst två av varje. För det första skapar det en valmöjlighet. För det 
andra finns det möjligheter att välja någon annan vid eventuella förhinder eller att personen i 
fråga inte vill ställa upp på intervju. För det tredje så skulle det kunna bli så att 
respondenterna nämner samma person som intressant intervju objekt. Det i sig skulle vara 
intressant att undersöka varför. För det fjärde skulle det eventuellt funnits möjlighet för att 
intervjua fyra personer istället för två, om tiden räckt till.  
 

3.6 Intervjuerna 
 
De två första respondenterna som arbetar med entreprenörskap kallades till intervju. 
Intervjuerna var samtalslika där samtalsämnet handlade allmänt om entreprenörskap samt 
skillnader mellan akademiskt och icke-akademiskt entreprenörskap. Under intervjun förde jag 
anteckningar medan intervjun fortskred. Efter avslutad intervju, med respektive respondent, 
sammanställde jag mina anteckningar. 
 
Efter en sammanställning av intervjuerna från de båda respondenterna, utformades 
intervjuguider för entreprenörerna. Även stöd från teorierna användes vid utformningen av 
intervjuguiden. Vid intervjun delades intervjun upp i två delar. Den första var i form av en 
enkät (se bilaga 1), där frågorna byggde på teorin. Den andra delen var utformad efter svaren 
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från de två första respondenterna (se bilaga 2). Med hjälp av intervjuguiden kunde samma 
frågor ställas till båda entreprenörerna, med undantag från följdfrågor.  
 
Den akademiska entreprenören fick endast veta att uppsatsen och intervjun skulle handla om 
entreprenörskap. Detta för att få entreprenören att tänka till i mer generella banor utifrån sitt 
egna perspektiv. Väl vid intervjutillfället fick entreprenören svara på några frågor som var 
förberedda i enkätform. Efteråt genomfördes en semistrukturerad intervju.  
 
Den icke akademiska entreprenören ville inte ställa upp på varken personlig intervju eller 
intervju per telefon. Entreprenören besvarade frågorna via e-post.  
 
Inga inspelningsutrustningar användes under intervjuerna. 
 

3.7 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas graden av tillförlitlighet av de data som används. Enligt Wiedershiem-
Paul och Eriksson (1997) skall mätinstrumenten ge tillförlitliga och stabila svar. Så stabila att 
även om en annan person gör samma undersökning, skall denne komma fram till samma 
resultat. För att tillvägagångssättet, i mitt fall intervjuer, skall hålla en hög reliabilitet skall det 
vara oberoende av undersökaren och undersökta enheter.  
 
Svaren som respondenterna ger kan vara beroende på deras livssituation under 
intervjutillfället. Det finns många yttre faktorer som kan påverka deras svar, som exempelvis 
stress. Sedan kan personkemin mellan undersökaren och den undersökta spela en betydande 
roll. Ifall personkemin inte stämmer kan svaren bli korta eller till och med falska. Samma 
utfall kan man få ifall första intrycket blir felaktigt. Det första telefonsamtalet kan komma vid 
ett olämpligt tillfälle och få entreprenören att inta en negativ inställning till undersökningen. 
Kulturkrockar kan också vara en faktor som kan påverka resultatet.  
 
När man också undersöker något så komplicerat som entreprenörskap, kan missförstånd 
uppstå och på så sätt påverka resultatet negativt.  
 
För att förhindra så många yttre påverkande faktorer som möjligt, användes ett neutralt 
kontaktsätt. Exempelvis användes ord som ”hej” istället för ”tjena”, för att läsa av 
respondenten först och kunna anpassa det språkliga bruket efter denne. Även kompletterings 
och kontrollfrågor har ställts vid vissa tillfällen, för att få så utförliga och korrekta uppgifter 
som möjligt.  
 
 
 

3.8 Validitet 
 
Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver de man vill mäta eller beskriva.  
 
Jag anser att de som mätts och beskrivits också varit det som avsetts att mätas och beskrivas. 
Däremot är jag medveten om att datamaterialet kan ha skiftande värde. En utav 
respondenterna gav svaren via e-post, vilket gör att vissa saker kan ha gått miste. Svaren blir 
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också mindre nyanserade än vid en intervju och möjligheten att ställa följdfrågor eller 
kontroll- och kompletteringsfrågor blir begränsade.  

3.9 Metod problem 
 
I början av metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet som utvecklande med tiden då 
uppsatsen skrivs. Detta påverkar uppsatsen. När den preliminära planen ändras kan de få till 
följd att syftet och/eller forskningsfrågan inte besvaras på det önskade sättet. 
Tidsbegränsningen för genomförandet av uppsatsen gjorde också att utvecklingen för 
tillvägagångssättet var begränsat till tidsutrymmet.  
 
Initialt var tanken att fler entreprenörer skulle intervjuas. Tidsbegränsningen gjorde det endast 
möjligt att intervjua fyra personer, var av två entreprenörer. Entreprenörernas svar skulle 
jämföras med varandra. Då den ena entreprenören svarat per e-post försvann samma möjlighet 
till följdfrågor. Dessutom får man inte samma spänst i svaren, vilket gör att nyanseringar som 
kan vara av betydelse försvinner. Detta medför att respondentens svar har ett annat värde än 
om denne svarat på frågorna vid en intervju. Vid intervjutillfället vet jag bättre hur lång tid 
som respondenten lade ned på frågan. Däremot blir det svårt att avgöra hur lång tid som 
ägnats svaren via e-post. Det blir också svårt att jämföra svaren med varandra.  
 
Min intervjuguide byggde till största delen på de två första respondenters antaganden. Det kan 
vara tänkvärt att jag blivit påverkad av deras resonemang. Det behöver inte betyda att det är 
fel, men bör ändå beaktas. Man bör också påpeka att de respondenter som skall motsvara 
entreprenörerna i uppsatsen också blivit tipsade av de två första respondenterna. Det kan få till 
följd att studien hamnar i ett cirkelresonemang. Med det menas att de första respondenterna 
sett skillnader i olika entreprenörer de varit i kontakt med. Sedan utförs studien på just de 
entreprenörer, vilket bör då endast bekräfta de tidigare förda resonemangen. Därför borde 
studien kanske ha utförts på entreprenörer som inte varit i kontakt med de två första 
respondenterna.  
 
Under intervjutillfällena fanns det två faktorer som kan påverka utfallet. För det första var jag 
ensam vid alla tillfällen, då jag genomförde denna studie själv. Att jag var ensam vid 
intervjuerna gör att tolkningen av svaren endas ges av mig och ingen annan. Jag hade ingen 
att resonera och reflektera svaren med. Det kan få till följd att relevanta saker inte fångas upp. 
För det andra, så var jag också tvungen att föra anteckningar själv under intervjun. Dessutom 
användes inte inspelningsutrustning vid intervjuerna, vilket också bidrar till att viss 
information kan ha gått miste. Även möjlighet att gå tillbaka till intervjun utesluts. 
Anledningen till att inspelningsutrustning inte användes var att under första intervjun fanns 
ingen tillgänglig. Då det fanns tillgänglighet valdes det att inte använda utrustningen då 
respondenterna inte ville bli inspelade. Det var även en respondent som inte vill ställa upp 
intervju, utan valde att besvara på frågorna via e-post.  
 
För att få respondenterna att svara så uppriktigt som möjligt, har de fått vara anonyma i 
uppsatsen. Det kan få till följd att de istället för att vara uppriktiga och hålla sig till sanningen, 
har kunnat göra utfyllnader eller ändra saker i deras berättelser. Det kan påverka uppsatsens 
resultat, särskilt när antalet respondenter är så få. Varje respondent utgör cirka en fjärdedel av 
det empiriska materialet.   
 
Studien genomfördes också i norra Norrland. Om det gick att dra slutsatser från denna studie, 
skulle de endast kunna ge en bild av vilka skillnader det föreligger i detta område. 
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4. EMPIRI 
I detta avsnitt redogörs för det empiriska materialet. Avsnittet är uppdelat i fyra huvuddelar. 
De två första delarna består av bakgrund och intervjuer med två personer som arbetet mellan 
den akademiska världen och näringslivet, nedan kallade respondenter. Den tredje delen 
består av bakgrund och intervju med en akademisk entreprenör. Avsnitt fyra består av 
bakgrund och intervju med en så kallad icke akademisk entreprenör.  
 

4.1. Respondent 1 
I denna del beskrivs den första respondentens bakgrund samt de skillnader han identifierat. 
 

4.1.1 Bakgrund 
 
Respondenten har en civilingenjörs utbildning med inriktning mot maskinteknik. Vidare har 
respondenten efter avslutad civilingenjörsexamen läst vidare på doktorsnivå på två universitet 
i Sverige. I sitt yrkesliv har respondenten nästan uteslutande arbetat med utveckling i tidigt 
skede. Främst med produktutveckling, där han har varit med i framtagandet av ett 10-tal 
patent. I sitt arbete med utveckling har respondenten alltid haft ett samarbete med något 
universitet. Respondenten har även varit anställd VD i två bolag, arbetat som konsult i USA 
samt drivit eget företag. Respondenten säger själv att han alltid haft en ”fot inne” i 
universitetsvärlden.  
 

4.1.2. Skillnader 
 
Vid intervjun började respondenten berätta om en arbetsplats där det fanns en blandning av 
högt och lågt utbildad personal. Företaget levde på att utveckla idéer och de 84 anställda var 
navet i idéformuleringsfasen. Samtliga arbetade i en kreativ miljö, men respondenten påstår 
sig sett en skillnad mellan de anställdas idéproduktion. Ju högre utbildad personen var, desto 
färre idéer producerades. Han uttrycker de som att förhållandet var omvänt proportionerligt 
vad gäller utbildning och antal idéer. De som hade en hög teoretisk kunskap testade idéerna 
genom att just använda teori. Däremot prövades idéerna i labb och verkstad av de mer 
praktiskt lagda av personalen. Mönstret som respondenten identifierat på denna arbetsplats 
var att ju högre utbildning och högre teoretisk kunskap, desto mer hämmad var man av detta.  
Generellt så vill respondenten påstå att icke akademiska entreprenörer testar genom att göra. 
Istället för att bearbeta och beräkna produkten teoretiskt. Dessa entreprenörer verkar också ha 
en mer ödmjuk inställning till företagandet. Dessutom verkar denna grupp entreprenörer ha ett 
större marknadsfokus än akademiska entreprenörer. De verkar ha lättare för att omvandla ett 
problem till en möjlighet än akademiker, menar respondenten. 
 
Istället har akademiker större möjlighet att se potential i teknik när de arbetar med denna i 
laboratorier. Akademiska entreprenörerna använder sig ändå utav sina förvärvade kunskaper 
för att göra beräkningar och tester om idén är intressant, säger respondenten. Detta gör dock 
att akademiker klarar av en hög komplexitet i de teknologiska idéerna. Ofta har de dessutom 
starkare fokus på produkten istället för på marknaden. Akademiker ser ofta ett patent som 



15

lösningen på marknadsefterfrågan och affärerna. De väljer kanske därför att fokusera på att få 
patent istället för marknaden, säger respondenten.  
 
Respondenten menar däremot att när man kommit förbi idéformuleringsfasen och 
exploateringsfasen, så kan praktik vägas upp med teori och vice versa. Respondenten ser 
ingen direkt koppling i hur man driver företag till utbildningsgraden som personen ifråga har.  
 
 

4.2 Respondent 2 
I denna del beskrivs den andra respondentens bakgrund samt de skillnader denne identifierat. 
 

4.2.1 Bakgrund 
Respondent nummer 2 är utbildad samhällsplanerare med en påbyggd doktorsutbildning. 
Respondenten har varit VD i medicintekniska bolag och suttit i ett 20-tal bolagsstyrelser. I sitt 
arbete har han jobbat mycket mot universitetet. Sammanlagt har respondenten arbetet 25 år i 
olika roller inom området entreprenörskap. 
 

4.2.2 Skillnader  
 
Någonting som respondenten anser vara generellt bland akademiska entreprenörer är en låg 
kompetens för kommersialisering. Universitetsvärlden skärmar av forskare från näringslivet, 
anser respondenten. Forskare präglas av miljön på så sätt att de lär sig de spelregler som gäller 
på universitet. Att kommersialisera forskning kräver ett affärsmässigt tänk, något som inte 
behövs på samma sätt i universitetsvärlden, menar respondenten. Dessutom är de i vissa fall 
hämmade av institutionerna. Dels på grund av att institutionen vill ha kvar doktoranden eller 
forskaren. Dels på grund av inställningen till doktorander och forskare som prövar att 
kommersialisera sina idéer.  
 
Akademiska entreprenörer är duktiga på teknik, menar respondenten. Många utav forskarna 
har goda kunskaper och bra insikt i tekniken och möjligheterna med den. Fast de har ofta ett 
större fokus och önskan om att få patent för sina idéer, än de har marknadsfokus. 
Respondenten vill påstå att icke akademiska entreprenörer blir automatiskt tvingade till att 
tänka marknad, medan akademiker som redan har en god inkomst från universitetet inte 
behöver ha samma affärsmässiga tänk. Dessutom påstår respondenten att i många fall är 
studierna viktigare än att lyckas kommersialisera forskningen.   

 

4.3 Akademiska entreprenören 
 
I denna del redogörs för en akademisk entreprenörs egna berättelser kring att uppfatta och 
exploatera entreprenöriella möjligheter.  
 

4.3.1 Bakgrund 
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Entreprenören är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten. Denne har också en avlagd 
Lissexamen. Både entreprenörens far och farfar var entreprenörer med egna företag. Idag är 
entreprenören grundare och VD i ett IT-bolag. 
 

4.3.2 Intervjun 
 
När jag träffar entreprenören går vi in i ett fikarum på universitetet och sätter oss. Vi 
småpratar på vägen till fikarummet samt några minuter väl på plats. Entreprenören berättar 
om sina fritidsintressen samt om sin familj. Sedan började jag fråga entreprenören utifrån 
mina förberedda frågor. Entreprenören berättade om sin utbildning och vägen dit. Både hans 
far och farfar var entreprenörer och bemötte hans beslut om att börja studera på universitet 
med en viss skepsis berättar han. Hans farfar hade tydligen sagt: 
 
”Vad har du där och göra?” 
 
Efter avslutade studier och en avlagd licexamen är entreprenören idag VD på ett IT bolag. 
Rollen som VD beskriver entreprenören som 10 % administrativt arbete, 30 % strategiskt 
arbete och 60 % försäljning.  
Entreprenören säger sig ha haft 10 affärsidéer var av tre har exploaterats. De flesta affärsidéer 
har, enligt entreprenören, uppkommit mellan 25- och 30-års ålder. Under denna tid var 
entreprenörens civilingenjörsexamen avslutad och fortsatta studier påbörjade. Entreprenören 
berättar att det var då denne fick arbeta med riktig problemlösning.  
 
”Utbildningen innebar egentligen att arbeta med problem och hitta lösningar till dessa.” 
 
Entreprenören beskrev sin idéfas i tre steg. Identifieringen av problemet, identifieringen av 
behovet samt lösningen. Entreprenören menar att man först ställs inför ett problem. Sedan 
gäller det att se om det finns ett behov av att lösa de och sist eventuellt lösa problemet. 
Entreprenören berättade då om något som kallas för RCA (Root Cause -analys), kärnorsaks 
analys. Detta är ett sätt som entreprenören använder sig utav för att lösa problem. RCA gör att 
man löser grundproblemet och inte de tillfälliga symptomen. Entreprenören en gjorde en 
liknelse med huvudvärk.  
 
”Om en vanlig människa får ont i huvudet så tar dom en huvudvärkstablett. Jag struntar i 
tabletten och funderar istället på varför jag fått ont i huvudet.” 
 
Nästa steg blir att exploatera den entreprenöriella möjligheten. Entreprenören en berättar att 
första steget är att bedöma om det är lönsamt att lösa problemet. Sedan gäller det att göra en 
enkel och övergripande affärsplan. Affärsplanen skall fungera som ett verktyg för att bedöma 
exempelvis tidsåtgång för genomförandet eller tiden mellan innovation och intäkt. Sedan 
påpekar entreprenören en att egentligen det viktigaste med affärsplanen är att strukturera upp 
hur man tar betalt, hur kunden vill köpa och vilka partners man kan knyta till sig. I sina egna 
projekt har entreprenören en inhämtat mycket information till en början. Sedan har en 
affärsplan tagit form och vidare har arbetet utförts intensivt under en kortare period. Under 
idéfasen och under tiden då affärsplanen tar form har entreprenören en hållit sina planer och 
idéer hemliga.  
 
Vad gäller patent så anser entreprenören en att själva patentet inte har ett större värde. 
Möjligheten för ett större företag att köra över ett litet företag med patent är överhängande. 



17

Entreprenören en påpekar att denne själv inte innehar några patent och anser inte att patent är 
någon framgångsfaktor.  
 
”Det handlar om att göra affärer snarare än att ansöka om patent.” 
 
 

4.3.3. En första empiriska tolkning av entreprenörens berättelser 
 
Det första som slår mig när jag träffar entreprenören en är hans sätt att vara. Entreprenören en 
är mycket utåtriktad och framåt. Entreprenören en nämner sin studietid som en period av fler 
affärsidéer. Där grunden för idéerna har en koppling till problemlösningen som varit centralt i 
utbildningen. Entreprenörens släkt verkar ha varit engagerade i entreprenörens liv på ett 
sådant sätt att det påverkat dennes beteende. Det verkar också som att utbildningen har 
påverkat entreprenören i en betydande grad.  
 

4.4 Icke Akademiska Entreprenören 4 
I denna del redogörs för en entreprenörs egna berättelser kring att uppfatta och exploatera 
entreprenöriella möjligheter.  
 

4.4.1 Bakgrund 
 
Entreprenören är utbildad snickare, utan högre akademisk utbildning. Entreprenören är 
uppvuxen i Norrlands inland. Idag är entreprenören grundare och VD för en entreprenad 
verksamhet.  
 

4.4.2 Intervjun 

Jag ringer upp entreprenören för att boka en träff med denne. I bakgrunden hör jag 
entreprenören arbeta vid någon maskin. Entreprenören verkar mycket upptagen, men 
ställer ändå upp på att besvara mina frågor. Dock via e-post.  

På frågan om vilken entreprenörens huvudsysselsättning är, besvaras frågan på ett 
oväntat sätt. Entreprenörens nämner inte att denne är företagsledare. Entreprenören 
svara att denne arbetar på en entreprenad och får det att låta som att denne är endast en 
medarbetare på företaget.  

Entreprenören uppskattar att denne haft ca 20 affärsidéer. De flesta har dykt upp då 
entreprenören varit i 40 års ålder. Utav dessa har entreprenören valt att exploatera 5 
idéer. Entreprenören har ofta bollat idéerna med sina kollegor och skriver i brevet: 

”Responsen har varit blandad. Ibland har den varit dålig, ibland bra.” 

Även om entreprenören fått bra respons på sina idéer, har denne valt att tänka igenom 
och samla information innan det varit läge att gå vidare: 
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”Det gäller att skynda långsamt för bra resultat.” 

Inom den bransch som entreprenören till största del verkat i, påstår entreprenören att 
det inte finns någon testfas. Antingen så finns det en marknad eller inte, menar 
entreprenören.  

Vad gäller patent, så har entreprenören inga åsikter.  

 

4.4.3 En första empirisk tolkning av entreprenörens berättelser 

Entreprenören ger ett intryck av att vara en prestigelös person som vill få saker gjort. Under 
senare delen av sitt liv har denne också valt att bejaka sin kreativa sida. Affärsidéerna har 
testats av på entreprenörens omgivning och fått blandad respons. Även om denne fått mindre 
bra respons på sina idéer, så har entreprenören valt att exploatera några av dessa. 
Entreprenören har vågat lita på sin egen intuition och den information som denne samlat in.  
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5. TOLKNING 
Föregående kapitel används i detta avsnitt som en grund för tolkning och slutsatser. Utifrån 
de intervjuades berättelser undersöks om det finns tecken på att en högre akademisk 
utbildning kan påverka den entreprenöriella förmågan i att upptäcka och exploatera 
möjligheter.  
 

5.1 Rådgivares syn på entreprenörskapet 
 
Efter intervjuerna med de båda personerna som arbetat länge med bland annat rådgivning till 
entreprenörer fångade jag upp ett annorlunda perspektiv. Eftersom de båda personerna 
kommer in från sidan och stöttar de olika entreprenörerna får man också deras syn på de olika 
entreprenörernas förmåga. Deras syn är oberoende av vilken entreprenöriell möjlighet 
entreprenören har upptäckt och vill exploatera. De är också oberoende av individernas 
bakgrund. Av denna anledning vill jag påstå att man får signaler om skillnader mellan 
akademiskt och icke akademiskt entreprenörskap från sidan.  
 
Det dyker upp två klara likheter mellan de båda entreprenörernas påståenden om likheter och 
olikheter mellan de båda typerna av entreprenörer.  Den första är entreprenörernas fokus på 
marknad. Båda entreprenörerna påpekar att akademiska entreprenörer har ett mindre fokus på 
marknaden vad gäller deras affärsidéer. Dels förklaras det med att de akademiska 
entreprenörerna ägnar mer tid på själva produkten eller tjänsten. Akademikerna är ofta 
duktiga på komplex teknik de jobbar med. Vilket kan förklara deras prioritering i fokus. Även 
Lindholm Dahlstrand (1997, 1998) säger att akademiskt entreprenörskap ofta är 
högteknologiskt. Professor Sjölander menar i sin artikel också att akademiker är mer tekniskt 
lagda, medan ”vanliga” entreprenörer ser möjligheten till att tjäna pengar. Att akademiska 
entreprenörer är mer tekniskt lagda kan också hänga ihop med deras syn på patent, som verkar 
vara deras andra gemensamma nämnare. Akademiker verkar ha större tilltro till patent och 
värderar detta högre än icke akademiska entreprenörer gör. En faktor som kan göra att 
akademiker värderar patent högre, är tilltron att patentet är en given framgångsfaktor för att 
lyckas på marknaden.  
 
Akademiker verkar också ha en längre väg till kommersialisering. Något som de akademiska 
entreprenörerna inte verkar vara medvetna om. Dels påpekas det av båda intervjuade 
respondenterna att akademiker är mindre ödmjuka inför uppgiften att driva företag. Men 
också att de verkar ha en lägre kompetens vad gäller kommersialisering. Det menar även 
Sören Sjögren, professor i innovationsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Att 
kommersialisera forskning kräver ett affärsmässigt tänk, något som akademiker inte utsätts 
för på samma sätt som icke akademiker. Denna grupp har en trygg inkomst och tvingas inte 
göra affärer på samma sätt som icke akademiska entreprenörer.  
 
Under studietiden lär sig akademiker teoretisk problemlösning, något som de även verkar 
använder sig utav i idé- och exploateringsfasen. Tillvägagångssätt att testa om affärsidén kan 
vara intressant skiljer sig på så sätt från dessa två grupper. De mer teoretiskt lagda prövar idén 
teoretiskt, medan de mindre teoretiskt lagda testar istället i praktiken. Detta resulterar i att de 
som prövar idén i verkligheten också närmar sig marknaden snabbare.  
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5.2 Akademiskt entreprenörskap  
 
Vad gäller entreprenörens personliga känsla, tro och vilja, så följer det ur teorin att individen 
tänker i egna banor och styr sina egna handlingar efter sin tro, vilja och känsla. Detta 
framkommer tydligt i de svar som entreprenören gav i enkäten. Även under intervjun dyker 
det upp signaler om att entreprenören lyssnar på omgivningen, men går ändå efter sin väg. 
Även då personer som entreprenörens egen far och farfar ställer sig tveksamma till att påbörja 
universitetsstudier, väljer entreprenören ändå att börja på universitetet.  
 
Vidare tittade jag på entreprenörens svar gällande behov av självständighet. Svaren pekar, om 
än svagt, mot ett visst behov av självständighet. Däremot tolkar jag att det är 
situationsberoende för entreprenören hur denna självständighet bevaras. Individens frihet 
behöver inte betyda att denne skall vara sin egen chef. Shane (2003), menar att detta 
personlighetsdrag driver vissa individer att exploatera möjligheter mer än andra.  
 
Entreprenören visar också tecken på hög självtillit. Judge, et al (2003) skriver att de individer 
som upplever att de har kontroll över sin egen situation och högre tro på sin egen förmåga är 
mer troliga att exploatera entreprenöriella möjligheter än andra. Det har också varit fallet för 
entreprenören i fråga. Denne har inte varit främmande för att exploatera eventuella 
möjligheter.  
 
Entreprenören visar tecken på att inte vara främmande för att pröva saker, även om de är nya 
och entreprenören inte riktigt är säker. Samtidigt förlitar sig entreprenören inte på tur. Vilket 
kan tyda på benägenhet till visst risktagande. Även här styrker teorin och Shanes (2003) 
antagande att risktagande är grunden i entreprenörskap att entreprenören visar starka tecken 
på att vara en entreprenöriell individ.  
 
Så teorin styrker att entreprenören kan kallas för entreprenöriell. Om man däremot ser till de 
påstådda skillnaderna mellan akademiker och icke akademiker som entreprenörer, så kan man 
säga att de inte stämmer in helt. Anledningen till att entreprenören inte passar in i de påstådda 
skillnaderna kan bero på det entreprenöriella arvet från föräldrar. Det andra alternativet kan 
också vara sådant att det inte föreligger några skillnader.  
 
 

5.3 Icke akademiskt entreprenörskap  
 
När jag analyserar svaren från enkäten ser jag likheter med föregående entreprenör. Vad 
gäller längtan efter självständighet så visar entreprenören större längtan efter självständighet 
än den akademiska entreprenören. Däremot har båda entreprenörerna svara lika när det gäller 
balansen mellan självständighet och situation. Båda anser det vara situationsberoende och inte 
nödvändighet att vara sin egen chef i alla lägen.  
 
När jag tolkar svaren som handlar om självtillit visar entreprenören en hög sådan. Delar av 
teorin säger också att personer med hög självtillit är mer benägna att exploatera möjligheter 
än andra. Entreprenören har också visat att denne är benägen att exploatera möjligheter, även 
om omgivningen varit skeptisk.  
 
Vidare tolkar jag att entreprenören delvis tror på tur, men att hårt arbete alltid lönar sig. Man 
är inte alltid sin egen herre, men man har stort inflytande över sin egen situation. Dessutom är 
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entreprenören inte främmande för att pröva saker som innebär stor osäkerhet, eller är helt nytt 
och okänt. Dessa personlighetsdrag återfinns beskrivna i teorin och pekar på att individen 
troligtvis är mer benägen att exploatera möjligheter. De personlighetsdrag som entreprenören 
uppvisar generellt är också typiska, enligt teorin, för en entreprenöriell individ. 
 
Entreprenören hade inga kommentarer vad gäller patent. Det tolkar jag som att patent inte har 
något värde för entreprenören. Detta ligger i linje med de påståendena att icke akademiska 
entreprenörer värderar patent lägre än akademiker gör, samt att de överlag har lägre tilltro till 
patentets fördelar. Entreprenören är också ett bra exempel på en icke akademisk entreprenör 
som testar istället för att beräkna.  
 
 

5.4 Sammanställning av svaren 
Nedan finns sammanställningen av enkätsvaren som entreprenörerna fick svara på.  
 
 

 Akademiker 
Icke-
akademiker 

Personlig vilja och tro Hög Hög 

Val av egen väg 
Hög 
utsträckning Hög utsträckning 

Strävan efter självständighet Medelhög/hög Hög 
Betydelsen av frihet vs. sin egen chef Nej Nej 
Självtillit Hög Hög 
Tilltro till tur Ingen Viss 
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6. SLUTSATSER 
Avsnittet redogör för de slutsatser som kommit fram i samband med undersökningen. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Utgångspunkten för denna studie har varit möjligheten att upptäcka om det kan finnas 
skillnader mellan entreprenöriella individer med olika grad av utbildning. Det finns signaler 
om att så är fallet. Skillnaden skall då ligga mellan entreprenörer med högre akademisk 
utbildning, doktorander eller högre nivå, än de som i denna uppsats kallas för icke 
akademiker. Med andra ord har gränsen i denna studie varit en avklarad universitetsexamen. 
 
Eftersom tiden varit begränsad och omöjliggjort en mer omfattande studie, så har jag i mitt 
fall varit tvungen till att begränsa mig till två entreprenörer. En akademiker och en icke 
akademiker. Eftersom det inte går att dra några generella slutsatser bara genom att jämgöra 
två objekt, har jag också valt att intervjua två personer som arbetat tätt med dessa typer av 
entreprenörer över en längre tid. De har dessutom haft ständig kontakt med 
universitetsvärlden, samtidigt som de varit engagerade i näringslivet. Därför bygger jag mina 
slutsatser mycket på deras iakttagelser. Däremot är det fortfarande inte möjligt att 
generalisera.  
 
Det mest centrala i de två första respondenternas iakttagelser har varit entreprenörernas fokus 
på marknaden. Med de menas att entreprenörerna valt att exempelvis fokusera mer på sin 
produkt och tekniken runt denna, istället för att se hur produkten mottas på marknaden. Detta 
skulle kunna förklaras med olika påståenden. Det första är att akademiker är introverta och 
föredrar att ha sin egen nisch, vara expert på just deras område. En annan förklaring skulle 
kunna vara att de påverkats av universitetsvärlden. En god inkomst från universitetet och 
målet att upptäcka något nytt, skulle kunna vara en orsak till att akademiker inte tänker affärs- 
och marknadsmässigt. De behöver inte göra affärer för att klara sig, eftersom de har en lön. 
Däremot tvingas en icke akademisk entreprenör att prestera i form av försäljning för att få en 
inkomst. Vilket indirekt tvingar dem till att tänka mer marknadsanpassat. En tredje förklaring 
till varför de akademiska entreprenörerna har ett lägre marknadsfokus kan vara deras sätt att 
lösa problem. På universitetet jobbar man mycket med problemlösning, vilket också 
entreprenörer gör. Fast på universitetet hanteras problemen på ett annorlunda och teoretiskt 
sätt. För att presentera en lösning måste man räkna fram att exempelvis X = Y. En icke 
akademisk entreprenör börjar testa eller sälja redan när X verkar kunna bli lika med Y. Sedan 
får en marknadsanpassning ske tills X = Y.  
 
En annan central iakttagelse har varit värderingen av patent. Det verkar som att patent 
värderas högre av akademiker än icke akademiker. Detta skulle kunna bero på att ett patent är 
ett kvitto för akademikern att denne verkligen kommit på något nytt och därför 
eftersträvansvärt. Medan det för en icke akademisk entreprenör handlar mer om att skapa sig 
konkurrensfördelar. Men ett patent är ingen given lösning på marknadsfrågorna. Däremot 
verkar det föreligga en tro bland akademiska entreprenörer att patent löser efterfrågan på 
marknaden.  
 
Det verkar föreligga skillnader. Personligen tror jag att det beror på att entreprenörskap är en 
process i vilken man utvecklar sin förmåga. Vilket också teorin om entreprenörsprocessen 
styrker. Att personerna har vissa personlighetsdrag som gör dem till entreprenöriella betyder 
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inte att de lyckas vara de. De entreprenöriella individerna måste träna och utveckla sin 
förmåga att uppfatta och exploatera möjligheter. Att utveckla denna förmåga på ett universitet 
bör inverka på ”entreprenörstekniken”. Universitetet är lite av en skyddad verkstad som inte 
alltid har en verklighets anknytning. Att X = Y på universitetet behöver inte betyda att X = Y 
i näringslivet.  
 
Avslutningsvis kan påpekas att man ur denna studie inte kan dra några generella slutsatser. 
Dels på grund av studiens omfattning, men också på grund av att studien endast genomfördes 
i Luleåområdet.   
 

6.2 Förslag till framtida studier 
 
Det finns en begränsad mängd teori kring entreprenörskapsprocessen och skillnader mellan 
olika typer av entreprenörskap. Det vore intressant att se om det verkligen finns en skillnad i 
entreprenörsförmågan bland akademiker och icke akademiker. I studien kan många olika 
dimensioner fångas upp. Dels skulle man kunna begränsa sig till individer med en viss 
bakgrund. Exempelvis skulle man kunna undersöka akademiska entreprenörer med en 
bakgrund från en akademikerfamilj. Det kanske inte handlar om akademiskt eller icke 
akademiskt entreprenörskap, utan snarare hur uppväxten varit och om föräldrarna varit 
entreprenöriella. Den kan också vara intressant att studera när i tiden entreprenören väljer att 
exploatera idéerna. Förutsatt att individerna har lika bakgrund och förutsättningar, kan kanske 
den entreprenöriella förmågan att uppfatta och exploatera entreprenöriella möjligheter skilja 
sig beroende om idéen uppfattas under, precis efter, eller flera år efter studierna?  
 
Ett förslag hade varit att jämföra entreprenöriella individer med så liknande egenskaper som 
möjligt, där exempelvis endast föräldrarnas bakgrund skiljer sig. Eller att de som skiljer 
individerna åt är tillfället då idén uppfattas och exploateras. Ett annat alternativ skulle kunna 
vara att göra en mer omfattande studie med många fler studieobjekt. 
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I

Bilaga 1 
Nedan följer enkäten som användes vid intervjuerna med entreprenörerna. 
 
Personlighetsanalys 
 
1. - Prestationsbehov 
Hur ställer du dig till nedanstående påståenden? Markera ditt svar genom att ringa in de 
alternativ som passar er bäst. 
 
1. Jag kommer att vara nöjd även om jag inte uppnår mina mål... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
2. Även om människor säger till mig att: ”det går aldrig”, kommer jag att fortsätta... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
3. Jag ser mitt arbete som ett sätt att uppnå mina mål...  
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
4. När jag får det jag vill ha, beror det oftast på att jag arbetat hårt för det... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
5. Mitt liv bestäms/avgörs oftast av mina egna handlingar... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
6. Jag kan kontrollera ganska väl vad som kommer att hända i mitt liv... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
2. - Behov av självständighet 
Hur viktiga är nedanstående påståenden för dig i arbetet? Markera ditt svar genom att ringa 
in de alternativ som passar er bäst. 
Det är mycket viktigt för mig att  
 

bibehålla min personliga frihet... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 



II

 
bibehålla min personlig säkerhet 

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 

att vara min egen chef 
 

Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
3. - Självtillit 
Hur ställer du dig till nedanstående påståenden? Svara genom att ringa in nedanstående 
påståenden. 
 
När det gäller affärer i mitt företag/vår bransch, anser jag i allmänhet att... 
 

1. För att lyckas måste man ha omständigheterna på sin sida. Det handlar främst om 
att vara på rätt plats vid rätt tillfälle... 

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 

2. Frangång handlar om hårt arbete, tur har lite eller ingenting med saken att göra... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 

3. När jag gör planer för mitt företag är jag säker på att jag kan få dem att fungera... 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
 
4. - Kontrollfokus 
Hur ställer du dig till nedanstående påståenden? Svara genom att ringa in nedanstående 
påståenden. 
 

1. Jag får oftast det jag vill 
 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 

 
 
2. Jag tror nte på tur eller ödet 

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 

 
 
3. Om jag inte lyckas med en uppgift, brukar jag ge upp 

 



III

Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 
 
 
4. Den framgång jag har beror till stor del på tur 

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 

 
 
5. Människor måste vara ”herre” över sitt eget öde 

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 

 
 
6. Jag prövar aldrig något som jag inte är riktigt säker på 

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 

 
 
7. Envishet och hårt arbete leder vanligtvis till framgång 

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 

 
 
8. Andra människor kontrollerar vanligtvis mitt liv  

 
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer ibland     Stämmer sällan      Stämmer inte alls 

 
 



IV

Bilaga 2 
Nedan följer frågorna som användes vid intervjuerna med entreprenörerna. 
 
 
Vad har du för utbildning?      
 
Vilken är din nuvarande huvudsysselsättning? 
 
Om du får uppskatta, hur många affärsidéer har du haft? 
 
Under vilken peroid i livet har du haft fles idéer? 
 
Utav dessa idéer, hur många har du gått vidare och prövat?  
 
Hur har dina kollegor reagerat när du velat förverkliga dina idéer? 
 
Beskriv din idéfas. Vad har du för fokus? 
 
Beskriv din testfas. Vad har du för fokus? 
 
Hur värderar du patent? 
 
 




