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Sammanfattning 
Problembakgrund: I Sverige är entreprenörsandan stark och genom politiska beslut främjas 

denna anda ytterligare. Entreprenörskap kan driva ett lands ekonomi framåt vilket gör att den 

har fått en större plats i det nationalekonomiska rummet. Entreprenörer befinner sig idag i en 

svår position då de själva ska hålla företaget levande. För att öka chansen för överlevnad kan 

de ta hjälp av företagsinkubatorer vilka ger vägledning för nystartade företag.  

  

Problemdiskussion: Självledarskap är en viktigt kunskap för entreprenörer att ha med sig ut 

på marknaden. Det handlar om att byta ut ineffektiva mot effektiva beteenden för att uppnå 

framgång i företaget. Det är därför väsentligt för företagsinkubatorer att stimulera inlärningen 

av självledarskap hos entreprenörerna.  

 

Avgränsningar: I uppsatsen görs en avgränsning till att undersöka hur företagsinkubatorn 

HighFive arbetar för att stimulera självledarskap hos entreprenörer. Begreppet framgång 

kommer inte att mätas eller identifieras. En ytterligare avgränsning som görs i studien är att 

det enbart är det beteendefokuserade självledarskapet som behandlas. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur en företagsinkubator arbetar för att stimulera 

självledarskap hos sina entreprenörer. Studien avser att bidra med en beskrivning av hur 

självledarskap stimuleras i nystartade företag utifrån ett antal framtagna teman. Vidare är 

syftet att utveckla begrepp i form av teman som är centrala för hur inkubatorer kan stimulera 

entreprenörers självledarskap. 

 

Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på företagsinkubatorn HighFive genom 

semistrukturerade intervjuer med tre av företagets affärsutvecklare samt fyra entreprenörer 

som befinner sig eller har genomgått inkuberingsprocessen.   

 

Slutsats: Slutsatser som kan dras är att företagsinkubatorn inte aktivt arbetar med att 

stimulera självledarskap. Däremot utför de aktiviteter som uppmuntrar till användning av 

självledarskap även om det inte sker medvetet. En annan slutsats som kan dras är att 

entreprenörerna hade gynnats av stimulans av självledarskap. Den sista slutsatsen är att 

affärsutvecklarna själva måste förbättra sitt eget självledarskap.  

 

Förslag till framtida forskning: Vår studie syftar till att beskriva hur en företagsinkubator 

arbetar med att stimulera självledarskap hos sina entreprenörer då det är ett första steg till att 

förklara varför de gör det. Författarna anser därför att en studie med ett förklarande syfte är 

något för framtida forskning. De kommer kunna använda den genomförda studien som en 

grund för att gå vidare i forskningen. Att undersöka hur framgångar kan identifieras och 

realiseras efter användning av självledarskap i en företagsinkubator är ett annat bidrag till 

framtida forskning. Även en studie med den inriktningen kan använda vår studie som en 

grundpelare.   

 

Nyckelord: Självledarskap, Företagsinkubator, Stimulera 
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1 Inledning 
Uppsatsens inledande kapitel redogör problemets bakgrund och problemdiskussion, vilket 

mynnar ut i studiens frågeställning samt syfte. I kapitlet presenteras även de avgränsningar 

som har gjorts samt de begrepp som är centrala i arbetet. 

 

1.1 Problembakgrund 
“Entrepreneurship is increasingly relevant to economic output and employment in both 

developed and developing countries” (Sondakh& Rajah, 2006; s.231) 

 

Författarna till det valda citatet vill visa vikten av småföretagande och den väsentliga roll de 

spelar för en nations ekonomi. De senaste 30 åren har det skett en förändring i hur människor 

ser på entreprenörskap. Från att finnas i periferin, till att nu stå i centrum.  

 

För att öka Sveriges ekonomiska tillväxt godkändes i oktober 2017 en motion av riksdagen 

för att främja attityder till entreprenörskap i landet (Riksdagen, 2017).  Det går i linje med vad 

de tidigare omnämnda författarna vill påvisa. Motionen får även stöttning från Acs och Szerbs 

syn på svensk ekonomi då de upplever Sverige som ett land med en avancerad, 

innovationsdriven ekonomi (2012). Den entreprenöriella andan är trots motionens 

godkännande stark i Sverige och har varit det under en längre tid.  På Statistiska centralbyrån 

går det att följa utvecklingen av aktiva företag i Sverige och trenden visar en kraftig ökning 

från 250 000 företag till ca 1,2 miljoner mellan åren 1971 och 2018 (SCB, 2019). 

 

Entreprenörer befinner sig i en svår position då de främst på egen hand måste hålla företaget 

levande. Neck och Manz menar att det är väsentligt för entreprenören att använda sig av 

självledarskap, vilket innebär förmågan att kunna motivera och leda sig själv mot sina egna 

uppsatta mål och drömmar (Neck & Manz, 2012). Självledarskap består av tre 

huvudstrategier; naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade strategier och 

tankemönster strategier. Enligt författarnas forskning är det bevisat att chansen till företagets 

överlevnad ökar om dessa utnyttjas. Vid självständigt arbete måste individer bli sin egen 

ledare och självledarskapet kan då vara skillnaden mellan att lyckas eller att misslyckas (ibid). 

 

Antalet konkurser av företag har ökat under det senaste året. Under år 2018 ökade antalet med 

13% jämfört med år 2017 (Ekonomifakta, 2019). På den svenska arbetsmarknaden försätts 

35% av alla nystartade företag i konkurs inom de tre första åren (Tillväxtanalys, 2019). Att ett 

företag försätts i konkurs innebär att det avvecklas på grund av att företaget inte kan betala 

sina skulder samt beräknar att inte kunna gör det under en längre tid framöver (Verksamt). 

När företag går i konkurs och de anställda förlorar sin arbeten skapar det ett samhällsproblem 

i form av ökad arbetslöshet. Istället för att försörja sig på den lön som ges av ett arbete livnär 

sig individer på arbetslöshetskassa från staten (Svenskafristäder, 2015). Pengar som hade 

kunnat investeras i välfärd och välstånd för att bidra till samhällsutveckling måste istället 

ombesörjas till de arbetslösa. Produktionen minskar också i takt med att företag avvecklas 

vilket i sin tur leder till att konsumtionen minskar. På en individnivå medför arbetslöshet 

psykiska problem såsom depression, ångest och minskad självkänsla (ibid). Av den 

anledningen är problemet relevant för både samhälle, organisationer och individer. Studiens 

resultat är därav intressant för samtliga aktörer som bedriver företag inom Sverige.  

 

För att undvika konkurs och främja entreprenörers väg mot lönsamhet samt tillväxt finns det 

företagsinkubatorer. Deras främsta uppgift är att förse entreprenörer med ny kunskap genom 

affärsrådgivning eller affärscoaching (SSE Business Lab, 2017). De erbjuder även ett nätverk 

av kunder, partners och investerare för att på så vis bidra till att entreprenörens produkt eller 
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tjänst får en större spridning. Utöver det samarbetar företagsinkubatorerna även med 

tjänsteföretag som hjälper entreprenörer med redovisning, marknadsföring, ekonomistyrning 

samt rekrytering (SSE Business Lab, 2017). Om inkubatorn har en koppling till en högskola 

eller universitet är det även vanligt förekommande att forskningsupptäckter tas omhand i en 

strävan för att göras kommersiella (Chalmers Innovation, 2017). Därutöver är det inte heller 

ovanligt att entreprenörer som drivit sin verksamhet under en längre tid ansöker om att få bli 

inkuberade. Det görs för att entreprenören upplever en stagnering i sin verksamhet och 

behöver därför råd och coachning för att nå ut till en bredare eller helt ny kundkrets 

(HighFive, 2018).  

 

Det första företagsinkubatorn startade i USA 1959 och har sedan dess spridit sig till resten 

utav världens alla kontinenter. Det är främst det senaste 30 till 40 åren som antalet 

inkubatorföretag har börjat öka explosionsartat. För att skapa en förståelse för ökningen kan 

en jämförelse göras på antalet inkuberade företag i USA 1980 då antalet var 12 stycken 

jämfört med 1400 stycken år 2006. Det visar tydliga tecken på att marknaden och länders 

ökade ekonomiska tillväxt är i behov av innovation och nytänkande i form av 

entreprenörskap. Företagsinkubatorer ger inte rådgivning till alla företag. Syftet med en 

företagsinkubator är att stimulera småföretag till utveckling och nya satsningar för att främja 

den ekonomiska tillväxten (Hubies, 2009). För att få hjälp av en inkubator måste 

entreprenörerna söka sig dit och för att bli antagen krävs det möjliga affärsidéer och en 

fungerande affärsplan. Andra kriterier varierar mellan företagsinkubatorerna vilket skapar en 

svårighet i att jämföra framgångarna hos företagsinkubatorer (Erlewine, 2007). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Forskning gjord av Sudana, Apriyana, Supraptono och Kamis (2019) visar att 

företagsinkubatorer minskar arbetslösheten. Genom att vägleda entreprenörer samt ge verklig 

erfarenhet skapas en större sannolikhet för de nystartade företagen att överleva. Under 

företagets uppstart genomgår de en kritisk period när risken att inte överleva är stor 

(Oluwatayo, Amole&Uwakonye, 2016). Entreprenörerna får arbeta mycket för att få igång 

verksamheten och för att skapa både kapital, kunder och produkter (Miller & Friesen, 1984; 

Jawahar & McLaughlin, 2001). Enligt Sudana et al. är en av faktorerna till arbetslösheten 

obalans hos de mänskliga resurserna (2019). Bristen på givande utbildning för entreprenörer 

skapar en otillräcklig grund redan när företaget skapas. Det finns idag ett gap mellan 

kompetens och akademierna som gör att kunskapen hos entreprenörerna i stor utsträckning 

inte är tillräckliga (Sudana et al., 2019).  

 

Studier om företagsinkubatorer har utförts i en större utsträckning under de senaste åren. Trots 

det ökade intresset av ämnet finns det fortfarande brister i den litteratur som är publicerad. 

Theodorakopoulos, Kakabadse och McGowan menar att den största bristen består av 

företagsinkubatorns kritiska roll samt optimering av reella och immateriella resurser (2014). 

Forskarna gör en sammanfattning och beskriver att slutsatser kring inkubatorers effektivitet 

kvarstår (Theodorakopoulos, Kakabadse&McGowan, 2014). Effektiviteten är något som 

flertalet forskare har studerat med varierande resultat. Allen och McCluskey kom i deras 

studie fram till att effektiviteten bäst mäts genom beläggning, antal arbetsmöjligheter och hur 

många företag som genomgår företagsinkubatorernas tillväxtprogram (1990). Antal 

avvecklade företag, antal sökande företag och intäkter är tre andra mätindikationer som 

Phillips kommit fram till bäst mäter effektiviteten hos företagsinkubatorer (2002). Trots att 

flera studier har utförts inom området är resultaten varierande från varandra och litteraturen är 

fluktuerande. Den nuvarande forskningen har istället lagt sitt fokus på att identifiera 
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framgångsfaktorer och slutsatser har dragits om att immateriella faktorer så som nätverk, 

mentorer och sociala aspekter har varit av största betydelse (Theodorakopoulos et al., 2014).  

 

För att entreprenören ska lyckas ta emot coachning från inkubatorerna krävs det att kunskapen 

lärs ut på rätt sätt. Kvaliteten på undervisningen spelar en viktig roll, entreprenörerna måste 

uppleva att inkubatorn har kunskap och erfarenhet av det som förmedlas för att individen ska 

ta till sig informationen (Scheerens & Bosker, 1997). Ledaren måste också vara motiverad för 

att kunna visa engagemang till entreprenörerna (Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma & Geijsel, 

2011). Inlärning sker också på olika sätt, bland annat genom att upprepa det någon annan gör, 

prova, läsa eller lyssna (Ulvenblad et al., 2013). Det är upp till inkubatorn att läsa av 

entreprenören och anpassa sin inlärningsmetod efter behov.  

 

Det finns flera definitioner av självledande, men de flesta forskarna nämner samma 

nyckelattribut. Självledarskap kan förklaras som en självverkande process genom vilket 

individen identifierar och kan ersätta ineffektiva beteenden och negativa tankeprocesser med 

bättre, mer effektiva beteenden samt positiva tankeprocesser (Neck & Houghton, 2002). 

Resultatet av förändringen kan tänkas bidra till ett förbättrat personligt ansvar, men också den 

professionella prestationen (Manz, 1986; Neck & Houghton, 2002; Neck &Manz, 2007). Det 

är en process där människor uppnår den självledning och självmotivation som är nödvändig 

för att kunna prestera så bra som möjligt på sin arbetsplats (Manz, 1986; Manz & Neck, 

2004). För att entreprenören skall kunna skapa eller förändra det avtryck som sätts på 

samhället behöver hen influera det egna beteendet.  

 

För att lyckas som entreprenör krävs självledarskap (Neck &Manz, 2012). Resultat från Neck 

och Manz visar att det är väsentligt att varje entreprenör har ett starkt självledarskap för att 

uppehålla den motivation och den beslutsamhet som krävs att lyckas driva ett nystartat 

företag(2012). Företagsinkubatorer finns till för att hjälpa entreprenörer genom den svåra 

process de går igenom och ska finnas som stöd och ge vägledning under tiden. Genom en 

utförd litteraturstudie har vi identifierat att självledarskap gynnar entreprenörer och ger de en 

möjlighet att nå framgång i sina företag (Neck &Manz, 2012). Företagsinkubatorer arbetar 

med att vägleda och hjälpa entreprenörer med sitt företag för att öka chansen för överlevnad 

och ta sig igenom den kritiska perioden vid uppstarten (Hubies, 2009). De båda begreppen är 

alltså till fördel för entreprenörer och forskningsluckan utgörs därmed av att de inte 

kombinerats och studerats tillsammans.  

 

För att konkretisera forskningsluckan kan det beskrivas genom ett empirisk- praktiskt- och 

teoretiskt problem. Det empiriska problemet består i att forskningen som är gjord om 

effektiviteten hos företagsinkubatorer är varierande och skiljer sig mycket åt (Patel & 

Fernandes, 2019). Av den anledningen finns det inga eniga riktlinjer för hur 

företagsinkubatorer ska arbeta för att öka effektiviteten. Självledarskap är något som studerats 

och har bevisats öka effektiviteten och framgången för entreprenörer i sina nystartade företag 

(Neck & Manz, 2012). Det empiriska problemet utgörs därför av att det inte finns någon 

erfarenhetsbaserad kunskap utav hur en företagsinkubator arbetar med självledarskap, 

eftersom att kriterierna inte har studerats tillsammans. Det praktiska problemet utgörs av att 

nystartade företag har svårt att överleva längre än till uppstartsfasen samt den kritiska period 

de går igenom vid skapandet. Det teoretiska problemet består av att det inte finns några teorier 

som kan förklara det empiriska fenomenet. Ämnet är viktigt att studera för att öka företagens 

överlevnad samt för att effektivisera företagsinkubatorer. 
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1.3 Frågeställning 
• Hur arbetar en företagsinkubator för att stimulera självledarskap hos sina 

entreprenörer? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur en företagsinkubator arbetar för att stimulera 

självledarskapet hos sina entreprenörer. Studien avser att bidra till en beskrivning av hur 

självledarskap stimuleras i nystartade företag utifrån ett antal framtagna teman. Vidare är 

syftet att utveckla begrepp i form av teman som är centrala för hur inkubatorer kan stimulera 

entreprenörers självledarskap. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
Studiens problem grundar sig i hur inkubatorer arbetar med att stimulera självledarskap hos 

entreprenörer för att de ska uppnå framgång. I den här rapporten görs en avgränsning till att 

enbart undersöka hur företagsinkubatorer arbetar för att stimulera självledarskap hos 

entreprenörer. Begreppet framgång kommer inte att mätas eller identifieras. En ytterligare 

avgränsning är att enbart behandla det beteendefokuserade självledarskapet. 

 

1.6 Centrala begrepp 
 

• Självledarskap: Förmågan att kunna motivera och leda sig själv mot sina egna 

uppsatta mål och drömmar (Neck & Manz, 2010). 

 

• Företagsinkubator: Ett företag bestående av affärsutvecklare som hjälper 

entreprenörer att starta upp och driva företag (HighFive, 2018).  

 

• Stimulera: Påverka respondentens lust att handla (Svenska Akademins ordbok, 

2019).  
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet beskriver inledningsvis tidigare forskning om inkubatorns effektivitet och kritik mot 

teorin. Vidare redogörs hur inlärning kan stimuleras och därefter görs en generell 

presentation av självledarskapsteorin för att sedan inrikta sig på de beteendefokuserade 

strategierna. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 

  

2.1 Inkubatorns effektivitet 
Det råder tveksamheter kring hur effektivt det är för entreprenörer att använda sig av en 

företagsinkubator för att lyckas i sitt nystartade företag. Studier visar att entreprenörer inte tar 

del av de utbildningar och coachningstillfällen som inkubatorerna arrangerar (Patton & 

Marlow, 2011; Patton, 2014). Nätverksträffar som arrangeras av inkubatorerna är det också 

ett lågt deltagande på (Bruneel, Ratinho, Clarysse & Groen, 2012; Schwartz & Hornych, 

2010). Tidigare forskning konstaterar att det råder delade meningar om resursanvändningen. 

Utifrån inkubatorers synvinkel bidrar de med att hjälpa entreprenörerna att nå framgång 

genom deras coachning, utbildning och erfarenhet (Weele, 2017). Entreprenörerna upplever 

däremot att tipsen och råden kommer från inkubatorer som saknar både kunskap och 

erfarenhet inom ämnet och är därför inte mottagliga för hjälpen som erbjuds eftersom att de 

anser att den inte håller tillräckligt hög kvalitet (Patton, 2014).  

 

En annan anledning till att resursbehoven existerar är att inkubatorerna inte kan läsa av vad 

det är som entreprenören efterfrågar och saknar i företaget. De kan alltså inte avgöra vad det 

är för några resurser som skulle gynna företaget och som krävs för en fortsatt utveckling 

(Patton, 2014). Weele et al. menar att inkubatorerna måste bli bättre på att läsa av 

entreprenörernas resursbehov samt utveckla de resursbehov de har att erbjuda (2017). 

Samtidigt måste entreprenörerna själva bli medvetna om vad det är för resurser de saknar och 

behöver hjälp med (ibid). Studien går i linje med Theodorakopoulos et al. studie som också 

menar på att den bristande effektiviteten beror på en otillräcklig användning av både reella 

och immateriella resurser (2014).  

 

För att veta om resurserna optimeras eller inte och därmed hur effektivt inkubatorns arbete är 

behövs det olika mätinstrument. Vilka mått som ska användas varierar mellan olika 

inkubatorer och därför är det svårt att dra en slutsats om vilken metod som är mest 

effektiv. Måtten som används är bland annat beläggning, arbetsmöjligheter, antal företag som 

genomgått tillväxtprogram, antal avvecklade företag, antal sökande företag samt intäkter 

(Allen & McCluskey, 1990; Phillips, 2002).  

 

Forskning om inkubatorns effektivitet och därmed resursanvändning har valt att användas i 

studien för att kunna utveckla intervjuguiden och analysera respondenternas svar. 

Självledarskap är en immateriell resurs och därför är det av intresse för studien att använda 

redan framtagen information om hur inkubatorer använder sina resurser för att påverka 

effektiviteten. Genom att vara kritisk till de utförda studierna samt undersöka vad 

entreprenörer har för resursbehov samt vad inkubatorerna har för resursbehov skapas en 

heltäckande objektiv bild som inte vinklas åt någon av parternas håll.   

  

2.2 Självledarskap 
Självledarskap är den process där individen påverkas genom att leda samt motivera sig själv 

(Neck & Manz, 2012). Författarna definierar även självledarskapet som “the process of 

influencing oneself” (Neck & Manz, 2010, s.4). De menar dock att definitionen fortfarande 

inte är tillräckligt förklarande då processen är mer komplex än så. Det främsta innehållet inom 

självledarskap är enligt Neck och Manz människans tankar och beteende och hur faktorerna 
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påverkar den personliga effektiviteten. Människor som har en arbetsposition som innebär att 

de skall leda andra människor tenderar till att fokusera på hur de bättre kan influera och 

påverka sina anställda istället för att koncentrera sig på sitt eget ledarskap. Det i sin tur bidrar 

till att de egna målen och framtidsutsikter försummas eller glöms bort helt och hållet (Manz, 

1986). Som tidigare nämnt består självledarskap främst av människans egna tankar och 

beteenden, vilket gör att konceptet har sina rötter inom psykologin och primärt inom 

områdena social kognitivism-teorin och kognitiv utvärderingsteori (Neck & Manz, 2010).  

 

2.2.1 Självledarskapsstrategier 

Självledarskapsstrategier bidrar till att människor kan uppnå framgång i deras utövande av 

aktiviteter. Genom att individer upplever en kombination av nytta och nöje när aktiviteten 

utförs ökar förutsättningarna att de även utförs med framgång (Manz, 1983). De tre 

strategierna delas in i naturliga belöningsstrategier, beteendefokuserade strategier och 

tankemönsterbaserade strategier (Neck & Manz, 2010). Studien behandlar de 

beteendefokuserade strategierna.   

 

2.2.2 Beteendefokuserade strategier 

För att människan ska kunna skapa eller förändra det avtryck som sätts på samhället behöver 

individer influera det egna beteendet. Det görs genom att öva på att kontrollera sig själv. 

Genom att observera det eget beteendet och på vilket sätt det påverkar omgivningen får 

människan tillbaka den nödvändiga informationen som krävs för att leda sig själv på ett 

effektivt sätt (Neck & Manz, 2012). Inom självledarskapets beteendefokus finns det fem 

undergrupper/strategier som kommer presenteras och diskuteras här nedan. 

 

Självobservation involverar när, var, varför och under vilka förutsättningar människan 

använder sig av olika typer av beteenden (D’Intino, Goldsby, Houghton & Neck, 2007). 

Självobservation är den grund som de resterande beteendefokuserade strategierna kan byggas 

på, vilket betyder att det bör ligga i entreprenörens intresse att aktivt arbeta med. Neck och 

Manz förklarar att de som kan identifiera negativa eller positiva beteenden hos sig själva och 

hur ofta de sker på ett daglig basis har en större förmåga att ta bort sådana beteenden som 

skapar en mindre produktiv arbetsplats (2012).  

 

Personliga mål är en väsentlig del i hur en individ kan förändra sitt eget och andras beteende. 

Som entreprenör bör långsiktiga mål sättas upp för verksamheten för att både entreprenören 

och eventuella medarbetare är medvetna om samt delar viljan om att färdas åt samma riktning 

(Marques-Quinteiro & Curral, 2012). De långsiktiga personliga målen bör även 

ackompanjeras av mindre, mer kortsiktiga mål som går i samma tema som de långsiktiga 

(Neck & Manz, 2012). För att kunna sätta personliga mål menar Neck och Manz att 

entreprenören kan utföra en självexamination. Det är ett hjälpmedel för att skapa en tydligare 

bild för vad entreprenören vill åstadkomma med den nystartade verksamheten samt hur hen 

kan ta sig dit. 

 

Självbelöning är en strategi som i slutändan har möjligheten att öka människors förmåga att 

motivera sig själva. Neck och Manz beskriver strategin som en av de starkaste metoderna som 

människan besitter för att ledas mot nya utmaningar och prestationer (2010). Självbelöning 

går hand-i-hand med personliga mål i det hänseendet att vid varje uppnått mål bör individen 

ge sig själv en belöning. Om en individ är sämre på att belöna sig själv efter en framgång 

minskar motivationen för att lyckas på nytt (Neck & Manz, 2012).  

 



 8 

Självbestraffning fungerar i mångt och mycket på samma sätt som självbelöning, skillnaden är 

att negativitet står i fokus (D’Intino et al., 2007). Neck och Manz förklarar att den som har för 

vana att ge sig själv bestraffningar vid ett misslyckande kan hämma sin motivation och 

kreativitet, två aspekter som är centrala för en entreprenör när de startar och driver ett företag 

(2010). Fortsättningsvis uttrycker författarna att självbestraffning är en viktig del i 

människans sätt att tänka då individen kan upplevas som samvetslös om deras negativa 

beteenden inte påverkar dem. För en entreprenör är det viktigt att använda sig av 

självobservation när hen ska applicera självbestraffning i sitt arbete. Genom självobservation 

kan entreprenören identifiera de beteenden och handlingar som bär med sig skuld samt även 

se hur ofta dessa situationer uppstår. Därefter bör entreprenören försöka eliminera så många 

av dessa situationer och handlingar som möjligt samt enbart bestraffa sig själv när ens 

beteende har fått allvarliga, negativa konsekvenser (Neck & Manz, 2012). 

 

Signalstrategi är de signaler vi människor tar in från vår omgivning som sedan påverkar vårt 

eget beteende. Signalerna gör att människan väljer att agera på ett visst sätt trots att hen inte 

själv är medvetna om det. Genom att aktivt använda sig av signalstrategier kan individen 

reducera beteende som är mindre önskvärt vilket i sin tur bidrar till att rätt sorts beteende får 

ta större plats (Ulvenblad et al., 2013). Att aktivt jobba med signalstrategier innebär 

exempelvis att som entreprenör omge sig av en sådan miljö som sätter arbetet i fokus och 

onödiga störningssignaler likt en mobiltelefon plockas bort. Entreprenören skriver kom-ihåg-

lappar och skapar genom det en strukturerad arbetsplats (Ulvenblad et al., 2013).    

 

Kritik mot självledarskap är att det saknas kunskap om hur det fungerar i den faktiska 

verkligheten (Mårtensson & Thomsen, 2018). Självledarskap är ett komplext begrepp, 

beroende på hur individer uppfattar innebörden av det praktiseras det på olika sätt. På vilket 

sätt individen uppfattar begreppen grundar sig i erfarenheter och kunskap (ibid). Trots 

kritiken har vi valt att använda självledaraskapsteorin i studien. Vi anser att på grund av valet 

att inte fråga direkt om begreppet självledarskap i intervjuguiden utan istället konkretisera 

frågorna genom operationaliseringsschemat kommer graden av självledarskap visas genom 

intervjuerna oavsett hur respondenten tolkar begreppet. 

 

2.3 Stimulera inlärning 
Att utveckla ett starkt självledarskap är upp till varje individ att arbeta med. Eftersom ett 

starkt självledarskap är något individen själv uppnår finns det ingen annan som kan skapa det 

åt en människa. Däremot finns det olika metoder att gå tillväga för att stimulera och 

uppmuntra utvecklingen av självledarskap. Kurser, coaching och utbildningar är några sätt att 

gå tillväga (Mårtensson & Thomsen, 2018). 

 

Stimulans av ny kunskap beror på kvaliteten av undervisningen (Scheerens & Bosker, 1997). 

Det är därför viktigt att den som lär ut själv utvecklas och intresserar sig för ämnet (ibid). 

Definitionen av ordet stimulans utgår i studien från Svenska Akademins ordbok som 

beskriver stimulans som att påverka respondentens lust att handla (2019). Det kan ske genom 

uppmuntran eller genom att driva på en aktivitet eller en verksamhet (Svenska Akademins 

ordbok, 2019). Motivation, själveffektivitet och förmågan att påverka är psykologiska 

faktorer som har en positiv inverkan på inlärningen (Runhaar, 2008). När läraren är motiverad 

skapar det ett engagemang som gynnar inlärningen för de som ska ta till sig kunskapen 

(Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma & Geijsel, 2011). Konkreta tillvägagångssätt för den som 

ska lära ut är att sätta upp mål, lägga ner tid på varje uppgift, ge feedback och skapa ett bra 

klimat till de personer som ska undervisas. Genom att utföra de aktiviteter påverkar läraren 

elevens resultat (Creemers, 1994; Fraser, Walberg, Welch&Hattie, 
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1987). Forskarna menar att det är viktigt att göra de aktiviteter för att eleverna ska få de bästa 

förutsättningarna att lyckas.  

 

Det krävs inte alltid en lärare för att stimulera inlärning. Erfarenhetsbaserat lärande handlar 

istället om att lära sig av sina misstag och på så sätt utvecklas (Ulvenblad, Wall, Cederholm & 

Hedin, 2013). Det finns olika typer av inlärning som passar olika individer. Det finns inget 

facit som säger att inlärning sker bäst genom en viss metod, det är olika för alla. Vissa lär sig 

genom imitation av andra, andra genom att  lyssna, prova eller läsa (ibid). Det är viktigt för 

den som lär ut att identifiera just det sättet som eleven bäst lär sig genom för att effektivisera 

inlärningen.  

 

Att var företagsinkubator är att ha en ledarroll. Personens uppgift är att leda entreprenören 

mot de mål som de behöver uppnå för att företaget ska överleva och utvecklas. Det är viktigt 

för varje ledare att kunna motivera sina medarbetare och hitta vad för något som motiverar 

den enskilda individen (ibid). Har inte entreprenörerna någon motivation kommer de inte vara 

mottagliga för ny kunskap (Thoonen et al., 2011). Vad som motiverar skiljer sig också åt. En 

del personer motiveras av ekonomiska belöningar såsom en bonus eller lönehöjning. Andra 

motiveras genom att få en klapp på axeln eller beröm för en utförd uppgift. Återigen är de upp 

till ledaren att kunna läsa av gruppen och anpassa sig efter varje individs behov (Ulvenblad et 

al., 2013).  

 

Kritik mot teorin är att den inte riktar sig direkt mot självledarskap. Anledningen till att vi 

använder teorin i studien är att stimulans av självledarskap hos inkubatorerna handlar om hur 

väl en inkubator kan lära ut samt stimulera inlärningen av självledarskap till entreprenörer. 

Hur kunskap lärs ut samt hur den tas emot är därför väsentligt för att uppfylla studiens syfte. 

Teorin kan appliceras på självledarskap eftersom att det är en form av kunskap (Neck & 

Manz, 2012).  

 

2.4 Analysmodell 
En analysmodell har skapats för att sammanställa teorin och den forskningslucka som idag 

finns (figur 1). Syftet med modellen är att skapa tydlighet och struktur samt vara ett 

hjälpmedel för analys av insamlad data. Både företagsinkubatorer och självledarskap har 

genom tidigare forskning visats vara två nyckelattribut för att lyckas som entreprenör i ett 

nystartat företag. Självledarskap och företagsinkubatorer har en stor inverkan på entreprenörer 

och det är med hjälp av de två delarna som entreprenörerna når framgång. Ett vanligt problem 

för företagsinkubatorer är att de har få resurser samt har svårigheter med att läsa av vad det är 

för resurser entreprenörerna saknar. Deras effektivitet är därmed ifrågasatt. Självledarskap är 

något som kan uppmuntras och stimuleras med hjälp av olika inlärningsmetoder. Vilken 

inlärningsmetod som är mest effektiv är olika för olika personer och det är därför väsentligt 

att inkubatorn kan läsa av det från entreprenören för att coachningen ska kunna tas emot. 

Eftersom att självledarskap är en framgångsfaktor är det därför viktigt att inkubatorn 

stimulerar och uppmuntrar en förbättring av detta hos entreprenörerna. Forskningsgapet  som 

studien har som syfte att fylla är att se hur inkubatorn stimulerar användningen av 

självledarskap för att vägleda entreprenören att nå framgång.  
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Figur 1. Analysmodell. 
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3 Metod 
Kapitlet inleds med uppsatsens övergripande forskningsansats. Därefter beskrivs 

litteraturgenomgången, empiriska studien, val av fallföretag samt val av intervjupersoner. 

Vidare redogörs datainsamlingen, dataanalys och vilken analysmetod som kommer användas 

i uppsatsen. Kapitlet avslutas med etiska överväganden och källkritik. 

 

3.1 Övergripande forskningsansats 
Studien har en induktiv ansats eftersom den har sin utgångspunkt i den empiriska verkligheten 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016). De genomförda intervjuerna ger en bild av hur den empiriska 

verkligheten ser ut inom det fall som är studerat med frågeställningen som utgångspunkt. 

Svaren tolkas sedan för att kunna beskriva verkligheten (ibid). Subjektivitet genomlyser 

studien då intervjusvaren ges av människors egen uppfattning och tolkning av olika fenomen.  

 

En deduktiv ansats innebär att forskarna startar i teorin med vanligtvis en hypotes som de i ett 

senare skede verifierar eller falsifierar. Slutsatsen är oftast kvalitativ och studien har en 

objektiv prägel (ibid). Anledningen till att en deduktiv ansats inte valdes är att studien vill 

skapa en beskrivning av den empiriska verkligheten och därmed är en induktiv ansats mer 

lämplig. Abduktiv ansats innebär en växelverkan mellan induktion och deduktion (ibid). Det 

metodval valdes bort eftersom att de inte heller passar ihop med studiens utformning.  

 

3.2 Litteraturgenomgång 
Litteraturundersökningen har bestått av att läsa och studera böcker samt vetenskapliga 

artiklar. Böckerna har hämtats från Högskolan i Halmstads bibliotek. Utöver den tryckta 

litterära forskningen har databasen Google Scholar använts samt högskolans databas 

Onesearch. Det skapade möjligheten att ta del av de vetenskapliga artiklar och teorier som 

finns inom de områden författarna önskar studera. De sökord som använts till studien har 

varit; Self-leadership, self-leadershipstrategies, entrepreneurochincubator. Författarna anser 

att sökorden har varit relevanta och givit den informationen som krävts för att kunna 

genomföra studien. 

 

3.3 Empirisk studie 
Studien har genomförts som en fallstudie för att uppfylla studiens syfte. En fallstudie innebär 

att studien riktas mot ett enskilt fall. Fallet kan till exempel vara ett land, en organisation eller 

en patient (Alvehus, 2014). Alvehus menar att metoden innebär att forskarna studerar inom ett 

fall snarare än utanför. Fördelen är att analysen blir djupgående samt att fenomenet senare kan 

sättas in i ett empiriskt sammanhang och redogöra för andra företeelser (2014). Fallet som 

studeras i uppsatsen representeras av företaget HighFive. Författarna har valt att studera hur 

företaget arbetar för att stimulera självledarskap hos sina entreprenörer. För att möjliggöra ett 

svar på frågeställningen anser författarna att en djupgående analys av företaget krävs, vilket är 

anledningen till att en fallstudie har valts. Det är endast ett företag som undersökningen 

baseras på. Valet gjordes efter bedömningen om att analysen blir mer detaljerad om fokus 

riktas på ett företag istället för flera. En analys av flera företag blir resultaten övergripande 

eftersom studien då inte kan göras lika djupgående i varje företag, vilket inte strävades efter i 

studien.  

 

Det krävs två analysenheter för att fallstudien ska visa tillförlitliga resultat (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Författarna valde att utgå ifrån entreprenörer samt 

affärsutvecklare på fallföretaget för att studien skulle bli autentisk och att de olika grupper 

som verkar inom organisationen är representerade. En kritisk aspekt mot metodvalet är 

svårigheten med att genomföra en empirisk generalisering av resultaten. En fallstudie riktar 



 12 

ofta in sig på praktiska problem, vilket blir specifikt för det enskilda fallet (Alvehus, 2007). 

För att minimera risken att inte kunna göra en empirisk generalisering av resultatet har 

författarna utformat frågeställningen på ett sätt så att slutsatserna kommer kunna generaliseras 

på andra företagsinkubatorer. Hur fallföretaget arbetar med att stimulera självledarskap är en 

specifik fråga där svaret baseras på det valda företaget. Däremot är stimulering av 

självledarskap något som kan generaliseras på alla företagsinkubatorer eftersom det kan sättas 

in i ett större sammanhang vilket gör att generaliseringsmöjligheten ökar. Andra 

företagsinkubatorer kan också ta hjälp av de slutsatser som konstateras i studiens sista kapitel 

för att öka stimulansen av självledarskap hos sina entreprenörer.  

 

Fallstudien kan genomföras med en kvalitativ respektive kvantitativ metod. Genom att göra 

ett metodval bestående av en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt med hjälp av 

intervjuer stöds resonemanget av Söderbom och Ulvenblad (2016). Författarna menar att det 

kvalitativa tillvägagångssättet skapar en möjlighet att genomföra en helhetsstudie vilket är 

syftet med en fallstudie. Hade en kvantitativ metod valts är fördelen att 

generaliseringsmöjligheterna ökar. Resultaten visar en översiktlig bild som kan ge regularitet 

och undersökas på en stor population (Söderbom & Ulvenblad, 2016). I den utförda studien 

var det därför ett naturlig val att metoden skulle vara kvalitativ eftersom en djupgående analys 

var det som eftersträvades.  

 

3.3.1 Val av fallföretag 

Populationen som studien genomförs på är företagsinkubatorer. Valet av fallföretag gjordes 

med ett bekvämlighetsurval. HighFive är den enda företagsinkubatorn i Halland och eftersom 

författarna ville utföra personintervjuer föll valet av företag naturligt. Att välja en 

företagsinkubator i en annan ort hade medfört att intervjuerna fått utföras med andra metodval 

för att kunna genomföras. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att de ofta inte speglar 

hela populationen och därmed kan resultaten bli missvisande (Jacobsen, 2011). För att 

minimera risken valdes att strukturera studien som en fallstudie där fokus riktas på hela 

organisationen och inte bara delar av den. Det medför att resultatet blir heltäckande och på så 

sätt lättare kan appliceras på andra företagsinkubatorer.  

 

HighFive är en företagsinkubator som ger vägledning till företag som befinner sig i 

uppstartsfasen eller i en omorganisation. De hjälper entreprenörer att realisera sina 

företagsidéer samt redan etablerade verksamheter att få en nystart. Affärsidéen består av att 

utveckla människor och deras idéer till innovativa tillväxtbolag samt att vara en plattform för 

tillväxt i Halland (HighFive, 2018). De arbetar lokalt i Halland men har regionala samarbeten 

med andra kommuner (ibid). 

 

HighFive har ett tillväxtprogram som består av fem steg varje entreprenör behöver genomföra 

för att nå tillväxt. Processen skräddarsys och anpassas till varje unikt företag. Help, Heart, 

Hunt, Hype och Hero är de olika stegen som HighFive kallar för de 5 H:n (HighFive, 2018). 

Processen börjar med steget Help som symboliserar starten för samarbetet. Det inträffar när 

entreprenören kontaktar HighFive och ett inledande möte bokas. Nästa steg i 

tillväxtprogrammet är Heart och då får entreprenören komma på en antagningsintervju. Anser 

HighFive att entreprenören har en företagsidé som har tillväxtpotential, är hållbar och har en 

efterfrågan blir entreprenören antagen till programmet (ibid). Om entreprenören inte blir 

antagen skickas hen vidare till en samarbetspartner för att kunna utveckla företagsidéen och 

vid ett senare tillfälle ansöka till programmet igen. När en entreprenör är antagen går hen 

vidare till Hunt 1. Under fasen får varje entreprenör en affärsutvecklare som ska hjälpa till att 

skapa en handlingsplan för att nå ut till kunder. Tillsammans sätter de upp mål och börjar 
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planer hur verksamheten ska byggas upp. Steget därefter kallas Gate 1 och inträffar efter tre 

månader från första kontakten och ett nytt beslut tas om entreprenören ska fortsätta i 

programmet (ibid). Beslutet baseras på hur väl entreprenören arbetat mot målen samt kriterier 

om skalbarhet och hållbarhet. Under Hunt 2 är syftet att anpassa produkten eller tjänsten efter 

kunderna samt en fortsatt utveckling av företaget. Gate 2 inträffar när entreprenören varit i 

kontakt med HighFive i sammanlagt sex månader och ett nytt beslut fattas om entreprenören 

uppfyller de kriterier som krävs för att gå vidare. Under samtliga utgallringsfaser är 

kriterierna desamma men de bedöms allt noggrannare desto längre i programmet 

entreprenören befinner sig i (ibid). Det näst sista steget kallas för Hype och i fasen får alla 

entreprenörer en ny affärsutvecklare. Affärsutvecklaren är en inkubator och tillsammans sätts 

nya mål upp och en handlingsplan skapas. Ett strategiskt utvecklingsarbete inleds som 

anpassas utifrån det unika företaget (HighFive, 2018). Hero är det sista steget i 

tillväxtprocessen och när företaget nått fasen har de byggt upp sitt företag från grunden. 

Företaget har då tagit sig igenom hela tillväxtprogrammet och inkubatorn är då ett stöd till 

företaget (ibid).  

 

Möjligheten att genomgå tillväxtprogrammet ges till företag som befinner sig i uppstartsfasen. 

Det är företag som har potential att utvecklas men som ännu inte har etablerats på marknaden. 

För att komma vidare med företagsidéen och utvecklas som entreprenör ger inkubatorerna 

tips, råd och vägledning (HighFive, 2018). Det är också fördelaktigt för entreprenörerna att 

kunna ta del av HighFives breda nätverk med kontakter (ibid). När företaget har utfört 

tillväxtprogrammet finns det stora möjligheter att ta sig från uppstartsfasen till tillväxtfasen. 

Företag som befinner sig i mognadsfasen kan när försäljningen stagnerar också söka sig till 

programmet för att skapa en omorganisation och återuppta försäljningen. Det kan rädda 

företag från konkurs och istället skapa en lång livscykel. 

 

3.3.2 Val av intervjupersoner 

Nästa steg i urvalsprocessen var att välja ut respondenter till intervjuerna. Det gjordes med 

metodvalet snöbollsurval som innebär att forskaren tar kontakt med en lämplig person från 

organisationen som i sin tur kan rekommendera lämpliga personer från populationen (David 

& Sutton, 2017). Nackdelen med urvalsmetoden är att det genererar i ett snedvridet urval 

eftersom författarna tvingas lita på de kontakter som rekommenderas (ibid). Författarna tog 

kontakt med HighFives VD och fick komma på ett möte där studien presenterades och en 

förfrågan om deltagande ställdes. Efter att VD:n tackat ja gav hen ut kontaktuppgifter till tre 

affärsutvecklare som hen rekommenderade. För att undanröja nackdelarna med snöbollsurval 

tog kontakten upp med företagets VD eftersom hen har en övergripande roll för företaget och 

därför anses ha den bästa övergripande bilden. Hade kontakt tagits direkt med någon i 

personalen hade risken med ett snedvridet urval ökat. Samtliga tre affärsutvecklare tackade ja 

till en intervju.  

 

För att ta kontakt med entreprenörer användes samma urvalsmetod. VD:n rekommenderade 

att mail skickades ut med en förfrågan till de företag som finns representerade på inkubatorns 

hemsida. Samtliga företag kontaktades därefter och de tre företag som tackade ja bokades en 

tid för intervju. Urvalskriterier för entreprenörerna var att de skulle genomgå eller ha 

genomgått HighFives tillväxtprogram. Sammanlagt utfördes sex intervjuer, tre med 

affärsutvecklare vilka coachar entreprenörer och tre med entreprenörer som genomgått 

tillväxtprogrammet. Ett av företagen hade två grundare, därför gjordes intervjun med de båda 

entreprenörerna. Att utföra totalt sex intervjuer skapar en heltäckande bild av organisationen 

och eftersom hälften är med affärsutvecklare och hälften med entreprenörer är det möjligt för 

studien att besvara frågeställningen utan att vinklas åt något av parternas håll. Samtliga 
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deltagare vill vara anonyma i studien och därför kommer inte någon vidare presentation av 

respondenterna att göras. Det beror på att svaren hade kunnat spårats till individen eftersom 

att HighFive har ett litet antal affärsutvecklare samt entreprenörer presenterade på hemsidan, 

vilket inte hade hållit respondenterna anonyma. 

 

3.3.3 Datainsamling 

Data kan samlas in genom primära och sekundära källor. Primärkällor innebär att 

informationen hämtats av forskarna själva, det är alltså förstahandsinformation (David & 

Sutton, 2017). Sekundärkällor är redan befintlig data som undersökts och analyserats (ibid). 

Primärkällor har samlats in genom tre intervjuer med affärsutvecklare samt tre intervjuer med 

entreprenörer. De sekundära källorna i studien består av HighFives affärsplan samt 

information hämtad på deras hemsida.  

 

Några av intervjuerna genomfördes på HighFives kontor medans andra intervjuer 

genomfördes via telefon. Målet var att genomföra alla intervjuer personligen men på grund av 

tidsbrist var det inte möjligt och telefonintervjuer utfördes istället för vissa av respondenterna. 

Att variera intervjumetod är inget som är till nackdel för studien enligt Esaiasson et.al (2007). 

Samtliga intervjuer pågick under cirka 45 minuter oavsett vilken intervjuform som 

genomfördes. Personintervjuerna genomfördes på HighFives kontor av anledningen att 

respondenterna skulle vara bekanta och trygga i miljön (David & Sutton, 2017). Samtliga 

intervjuer spelades in efter godkännande av respondenterna.  

 

Ett operationaliseringsschema gjordes för att strukturera intervjuguiden (figur 2 och 3). Att 

använda sig av ett operationaliseringsschema skapar en möjlighet att följa forskarnas 

tillvägagångssätt, vilket också ökar trovärdigheten (Söderbom & Ulvenblad, 2016). För att 

kartlägga respondenternas beteendefokuserade självledarskap användes en 

självledarskapsenkät som grund till frågorna (Ulvenblad et al., 2013). Enkäterna består av ett 

antal påståenden sammanställdes och gjorde om till frågor i intervjuguiden (bilaga 3 och 4). 

Originalenkäten skapades av Houghton och Neck (2002) men översattes sedan till svenska av 

Ulvenblad et al. (2013). Därefter baserades resterande frågor med konceptet stimulans av 

självledarskap och effektivitet på studier av Weele, Rijnsoevera, och Nautab (2017), 

Theodorakopoulos et al., (2014) och Patton (2014). Intervjuerna utformades på olika sätt för 

entreprenörer respektive inkubatorer, av den anledningen utformades två 

operationaliseringsscheman.  
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Figur 2. Operationaliseringsschema för affärsutvecklare. 

 

 
Figur 3. Operationaliseringsschema för entreprenörer. 
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I utformningen av intervjuguiden har strukturen av frågetyper gått i enhet med David och 

Suttons rekommendationer (2017). De första frågorna var uppvärmningsfrågor för att skapa 

ett förtroende hos respondenten. Därefter följer demografiska frågor för att bland annat ta reda 

på yrke och yrkesroll (ibid). Kärnfrågorna följer olika koncept och det är genom de frågorna 

som tillsammans ska täcka forskningsfrågan. Följdfrågor skapar djupet i intervjuerna och det 

är genom de frågorna detaljer kommer fram och oklarheter reds ut. Under intervjun används 

klargörande frågor i syfte att kontrollera att respondenten förstår vad hen har sagt (ibid). 

Frågorna ställdes i olika ordning beroende på de tillfrågades svar för att samtalet skulle få en 

naturlig följd. Den sista frågan i samtliga intervjuer bestod av att fråga om det var något 

respondenten ville tillägga som inte tagits upp under samtalet. Det gav respondenten tillfälle 

att återge det hen tycker varit extra viktigt men som inte framkommit tidigare (David & 

Sutton, 2017). Det var av stor vikt att utforma frågorna på ett tydlig och lättbegripligt sätt för 

att inga missförstånd skulle ske. Det är en vanlig fallgrop under en intervju att respondenten 

inte förstår frågan och av den anledning var författarna noga med ordval och ordföljd (ibid).  

 

Intervju genomfördes eftersom att det är ett effektivt redskap för den kvalitativa forskningen 

(Alvehus, 2007). Personintervjuer skapar en möjlighet att läsa av respondentens kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, röstläge och andra signaler. Genom ett personligt möte är det lättare att 

komma åt respondentens åsikter, känslor och tankar vilket är grundläggande för att kunna 

besvara studiens frågeställning (ibid). Det finns olika strukturer av intervjuer. En strukturerad 

intervju liknar en enkät där intervjuaren ställer ett antal förutbestämda frågor och 

respondenten svara. Det finns ofta förutbestämda svarsalternativ på frågeformuläret (Alvehus, 

2007). En ostrukturerad intervju utgår ifrån ett antal ämnen som det hålls ett öppet samtal 

kring. Intervjuaren ger små kommentarer och gester men håller sig till största del i 

bakgrunden (ibid). En semistrukturerad intervju följer förutbestämda frågor eller koncept men 

ger möjligheten till följdfrågor. Fördelen är att respondenten ges möjligheten att med egna ord 

berätta om tankar, känslor, händelser och erfarenheter. Nackdelen är att respondenten kan 

uppleva att hen ställs till svars (ibid).  

 

Intervjun kan vara kvalitativ eller kvantitativ enligt David och Sutton (2017). Studien baseras 

på en kvalitativ intervju och kännetecken för det är strukturen och utrymmet respondenten får 

för sina svar (David & Sutton, 2017). Intervjuerna i studien genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer. För att minimera risken att respondenterna skulle känna sig 

pressade att svara försöktes att redan från start skapa en positiv stämning och ett förtroende 

till de tillfrågade. Författarna lät också respondenterna fundera på sina svar och skyndade inte 

på tiden. Intervjuguiden utformades från den teoretiska referensramen och består av ett antal 

koncept. Intervjun anpassades efter respondenternas svar och skiljer sig därför ifrån varandra. 

Följdfrågor som ställdes anpassades efter respondenterna men konceptet gjorde att svaren 

hölls inom de bestämda ramarna för undersökningens syfte. Intervjuguiden utformades på två 

olika sätt beroende på om intervjun var med en affärsutvecklare eller entreprenör, se bilaga 3 

och 4.  

 

Fördelen med en personintervju är att det skapas en personlig kontakt mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad (David & Sutton, 2017). En nackdel med metodvalet 

intervju är intervjuareffekten. Det innebär att intervjuarens kön, ålder och bakgrund kan ge 

inverkan på respondentens svar (ibid). För att motverka hindret informerades hur intervjun 

skulle gå till, vad syftet var samt hur forskningen skulle utföras. För att respondenterna skulle 

bli motiverade att deltaga på intervjun informerades om att de själva skulle få ta del av studien 

när den är färdigställd och därmed kunna dra nytta av de slutsatser som dras.  
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3.4 Analysmetod 
Analysmetoden som har valts i studien är en tematisk analys. Det innebär att teman 

identifieras utifrån respondenternas svar (David & Sutton, 2017). En tematiska analys gör det 

möjligt att analysera på djupet och hitta detaljer istället för ytliga koder. Metodvalet passar till 

en kvalitativ empiri vilket studien bygger på, och därmed är metodvalet lämpligt (ibid).  

  

Analysen är systematisk och processen består av fyra olika steg. Det första steget bestod i att 

samla in data genom intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in vilket gav möjligheten att 

enbart fokusera på respondenternas svar samt att ställa relevanta följdfrågor under tiden som 

intervjun pågick (Alvehus, 2014). Intervjuerna transkriberades för att underlätta den 

jämförelse som krävs för att analysera respondenternas svar (Gioia et al., 2013). Genom att 

spela in intervjun var det möjligt att lyssna på de flera gånger efteråt för att säkerställa att 

inget missades. Svårigheten med att spela in en intervju är att de intervjuade kan känna en 

begränsning av vad hen kan säga och hur öppen hen kan vara (ibid). För att undanröja hindret 

fick respektive respondent frågan om det gick bra att intervjun spelades in. Därefter jämfördes 

intervjuerna med varandra för att urskilja likheter samt skillnader. Utifrån den jämförelse som 

genomförts kunde olika teman identifieras (ibid). Nästkommande steg bestod i att utifrån de 

framtagna teman hitta dimensioner med grund i forskningsfrågan. Därefter kopplas 

dimensionerna till de framtagna teorierna (ibid).  

 

Risken med en tematisk analys är att teman som författarna anser vara väsentliga enbart 

bygger på den tidigare forskning som studerats innan studiens genomförande. Genom att vara 

medvetna om risken innan både empiri och analys genomfördes anser författarna att den 

minimeras (Hultemark, Nilsson, Zuch & Åkerberg, 2017).  

 

3.5 Trovärdighet 
Validitet innebär hur väl data stämmer överens med verkligheten (David & Sutton, 2017). 

Validitet kan delas in i två undergrupper och den första kallas för intern validitet handlar om 

hur väl data ger uttryck för respondenternas verkliga situation (ibid). För att säkerställa en hög 

intern validitet genomfördes ett fåtal intervjuer. Genom att ha sex stycken intervjuer kunde 

mycket tid läggas åt varje respondent och därmed se till att svaren var detaljerade och att båda 

parter förstod varandra. Med ett större antal intervjuer hade mindre tid kunnat läggas på varje 

intervju vilket inte ansågs stärka studiens validitet.  

 

Den andra undergruppen är extern validitet, även kallas generaliserbarhet. Begreppet innebär 

hur väl den valda populationen kan representera och överensstämma med en större population 

(David & Sutton, 2017). Det finns olika två sorters generalisering, teoretisk- och empirisk 

generalisering (Nyman, 2015). Teoretisk generalisering innebär att en generalisering görs från 

det som undersökts tillbaka till teorin (ibid). För att stärka den teoretisk generaliseringen har 

författarna varit noggranna i operationaliseringen för att göra det möjligt att koppla 

respondenternas svar tillbaka till den teoretiska referensramen. Empirisk generalisering 

innebär att det som studerats kan appliceras i en annan kontext (ibid). I en fallstudie är den 

generaliseringen ofta svår att stärka enligt Alvehus (2017). När litteraturstudien samt 

genomgången av tidigare forskning studerades kunde slutsatser dras om att självledarskap är 

viktigt för alla företagsinkubatorer och entreprenörer. Stimulans och inlärning utgår från 

samma teorier oavsett vilken kontext som studeras. Genom att ta hänsyn till det stärks den 

empirisk generaliseringen eftersom våra slutsatser då kan generaliseras till en större 

population bestående av andra företagsinkubatorer än den som studerats. Begrepp i form av 

teman kan generaliseras i andra studier av inkubatorernas sätt att stimulera entreprenörers 

självledarskap.  
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Reliabilitet är tillförlitligheten av en mätning, vilket innebär att mätningen ger samma svar vid 

en annan tidpunkt (David & Sutton, 2017). Mätningen skall gå att upprepa oberoende 

respondent för att studien ska ha en hög reliabilitet (Söderbom & Ulvenblad, 2016). För att 

stärka reliabiliteten har operationaliseringen utgått från en självledarskapsenkät som är 

framtagen av Houghton och Neck (2002). Forskarna är väletablerade inom området och har 

utfört flera studier med hjälp av enkäten (Houghton & Neck, 2002). Eftersom att intervjuerna 

har varit på svenska användes enkäten som är översatt till det språket (Ulvenblad et al., 2013). 

Genom att använda enkäten som grund har författarna operationaliserat intervjuguiden för att 

säkerställa en hög reliabilitet av studien. Flertalet källor har också använts för att öka 

tillförlitligheten av den information som använts.  

 

3.6 Etiska överväganden 
Studien följer vetenskapsrådets rekommendationer angående etiska riktlinjer. De har skapat 

fyra huvudkrav för genomförandet av studien som består av informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (u.å.). Informationskravet 

innebär att deltagarna ska upplysas om att det är frivilligt att delta i studien samt att 

medverkan när som helst kan avbrytas. Studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande ska det också lämnas information om. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska 

lämna sitt samtycke för att delta i studien (vetenskapsrådet u.å.). 

 

För samtliga respondenter gällde samma behandlingssätt, nämligen konfidentialitet viket 

innebär att inga obehörig kommer kunna se hur varje enskild individ har svarat (ibid). Studien 

innehåller information om individers åsikter och tankar vilket är etiskt känslig information 

och är en av anledningarna till att författarna valt att alla respondenter ska vara anonyma. 

Respondenternas svar stannar hos författarna enligt nyttjandekravet och kommer inte lämnas 

ut till obehöriga. Respondenterna har blivit tillfrågade om de vill ta del av studien innan 

publicering. Samtliga svar kommer att sparas för att stärka empirin men kommer inte visas för 

någon annan än författarna.  

 

Efter ett godkännande av HighFives VD beslutades att företagets namn skulle skrivas ut i 

studien. Affärsutvecklarna och entreprenörerna är anonyma i intervjun för att säkerställa att 

respondenterna inte kände tvivel och osäkerhet inför deras svar och medverkan. I empirin, 

analysen och slutsatserna betäckas affärsutvecklarnas svar med affärsutvecklare 1, 2 och 3 

och entreprenörernas med entreprenör 1, 2, 3 och 4. Det gör det enkelt för läsaren att förstå 

vilken intervju som återges samtidigt som respondenterna hålls anonyma.  

 

3.7 Källkritik 
Samtliga källor som använts till studien har noga granskats och kritiserat. Författarna har 

använt sig av böcker, vetenskapliga artiklar, affärsplaner, intervjuer, internetsidor och 

hemsidor. Vid användning av andrahandskällor har försökt gjorts för att finna 

ursprungsinformation och använt den för att minimera risken att informationen ska ha blivit 

vinklad eller feltolkad under genomförandet. En granskning av författarna har också utförts 

för att studera deras tidigare verk samt få en förståelse för hur insatta de är i ämnet. Att se hur 

mycket citat det finns ur verket har också varit ett incitament till relevansen av 

informationen.  

 

Författarna har också granskat sig själva som grundare till studien. Mycket arbete lades ner 

innan och under intervjun för att säkerställa att de egna åsikterna och tankarna inte återspeglas 

i  studien. Att formulera frågor och tala på ett objektivt sätt har varit viktigt för att inte 



 19 

påverka studiens utfall. Författarna har också kritisk granskat sig själva genom kontakten med 

HighFive för att bestämma möten, intervjuer och inledandet av samarbetet. Hur författarna 

agerar i sådana tillfällen spelar också en betydande roll för intrycket och tillförlitligheten som 

i sin tur ger avtryck vid intervjutillfällen och därmed studiens innehåll. 
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4 Empiri 
Kapitlet redovisar den insamlade data som utgörs av intervjuer med tre affärsutvecklare på 

HighFive samt 4 entreprenörer som befinner sig i inkuberingsprocessen. Citat har valts ut för 

att lyfta fram vissa aspekter som är centrala för analys och slutsatser. 

 

4.1 Affärsutvecklare 1 
Affärsutvecklare 1 berättar i intervjun att den främsta arbetsuppgift är att göra individer som 

sökt sig till tillväxtprogrammet redo att starta företag. Affärsutvecklaren håller 

coachningsmöten med entreprenörerna där stort fokus riktas mot uppstarten av verksamheten. 

Undre varje möte diskuterades olika företagsidéer som sedan gjordes om under nästa möte. 

affärsutvecklaren ansåg att arbetssättet inte stämde överens med de värderingar hen står för 

och därför skiftade fokus från att fokusera på att starta upp företaget till att skapa ett 

självförtroende hos entreprenören.  

  

“Vi vill nu testa att skifta om den pyramiden och att börja med att bygga självförtroende hos 

individen för att de sedan ska vara redo när de väl får en idé.” 

 

Det var av en slump som Affärsutvecklare 1 började arbeta på HighFive. Efter att ha pratat 

med en vän som genomgått tillväxtprogrammet uppstod ett intresse för företaget.  Efter 

mailkontakt med HighFives VD hade affärsutvecklare 1 sin praktik på företaget och fick 

därefter en anställning. Affärsutvecklaren har nu arbetat på HighFive i två och ett halvt år och 

beskriver det som sitt drömyrke. När affärsutvecklare 1 tog kontakt med HighFive fanns en 

rädsla att inte få arbete på grund av att hen inte läst ekonomi utan bara psykologi. Efter att ha 

pratat med HighFives VD insåg däremot affärsutvecklaren att utbildningen inte hade den 

avgörande betydelsen, att kunna arbeta med människor var minst lika viktigt.  

 

 “För hon såg ju att jag kunde människor, och det var det som var värdefullt.”  

 

För affärsutvecklare 1 är det viktigt att hålla reda på prestationerna. Affärsutvecklaren 

fortsätter med att berätta att det är viktigt att få uppmärksamhet och beröm när någon har 

utfört något bra. Arbetsuppgifterna går ut på att motivera andra och stärka deras 

självförtroende, och därför är det betydelsefullt att affärsutvecklarna själva kan peppa 

varandra. För att kunna hålla reda på prestationen sätts det upp mål för verksamheten. 

Svårigheten enligt affärsutvecklaren är hur målen ska mätas och utvärderas. Innan 

affärsutvecklare 1 kom in i styrelsen mättes prestationerna genom att registrera hur många 

personer som anslöt sig till tillväxtprogrammet, vilka akademier de kom ifrån samt deras kön. 

Nu är planen att mäta prestationerna genom utlåtanden. Mail som kommer in där människor 

tackar och ger positiv feedback ska sparas och loggförs, negativ feedback som företaget får 

sparas inte. Däremot hålls det personalmöten där feedback gås igenom och vart det finns 

förbättringspotential.  

 

“Varje torsdag en timma är det bara fokus på våra inkompetenser, då går vi igenom det 

område vi är sämst på just nu.” 

 

Affärsutvecklaren fortsätter med att berätta att behovet att ha ordning och reda på 

arbetsplatsen varierar beroende på vilken fas hen befinner sig i. Om affärsutvecklaren 

upplever att arbetsplatsen är högljudd och att hen vill arbeta ifred väljer hen att gå till en 

annan del av kontoret för att få den koncentration som krävs.  
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“Är jag i en kreativ fas, då sitter det grejer på väggarna och oftast sitter jag på golvet och 

jobbar. Ligger jag i en rapporteringsfas, då är det helt städat och jag sitter på min stol.” 

 

Som minnesstrategi använder affärsutvecklaren listor. Varje dag skrivs en lista på vad som 

ska göras och rangordnar efter vad som är viktigast. Varje uppgift uppskattas tidsmässigt för 

att skapa struktur. Affärsutvecklare 1 berättar att hen läser av entreprenörerna för att kunna 

identifiera vad de söker istället för att enbart lära ut de egna strategierna. Eftersom människor 

är olika finns det inte ett sätt som funkar för alla. Affärsutvecklare 1 fortsätter med att berätta 

att om det märks att entreprenören är stressad frågar hen om det är något entreprenören vill 

arbeta med. Affärsutvecklaren vill få alla entreprenörer att finna sina egna tillvägagångssätt 

och göra det som funkar för just dem. Affärsutvecklaren betonar att det handlar om 

självförtroende, entreprenörerna ska våga gå sin egen väg oavsett vad normen säger. För att 

visa det brukar affärsutvecklaren göra det som inte förväntas. Vidare berättar 

affärsutvecklaren att märks det att en person är nervös brukar hen svära mer än vanligt eller 

sitta med fötterna på bordet för att visa att det är okej att vara precis den man är. 

Affärsutvecklaren menar att det gör att entreprenörerna vågar tänka själva.  

 

“Det som funkar för mig, behöver inte det funka för dem. Det jag försöker göra är istället att 

säga att gör det som känns bra för dig. Vill du skriva på fönsterrutorna i ett kontor så gör det. 

Skit i vad folk tycker och tänker, gör det som funkar för dig.”  

 

Affärsutvecklare 1 anser att hen arbetar på att bli bättre på att sätta upp mål, både stora och 

små. Det handlar inte bara om verksamhetsmål utan också om personliga mål för att stimulera 

den personliga utvecklingen. Affärsutvecklaren fortsätter intervjun med att återge att hen är 

dåligt på att belöna sig själv efter en utförd uppgift, det är något som hen måste arbeta och bli 

bättre på. Däremot har entreprenörerna ofta har ett starkt självförtroende och det smittar av 

sig. Affärsutvecklare 1 är kritisk mot sig själv och analyserar vad som gått dåligt samt hur det 

kan förhindras i framtiden. Affärsutvecklaren beskriver att hen försöker lära känna 

entreprenörerna för att identifiera vad deras svagheter är. Sedan tvingas osäkerheter fram och 

de sätts på prov för att utveckla de sidorna. Många är osäkra med att prata inför andra 

människor så det är något affärsutvecklare 1 arbetar på med flertal entreprenörer. Skillnaden 

mellan nya och erfarna entreprenörer är att de erfarna är mycket bättre på att dölja sin 

svagheter. Affärsutvecklaren menar att det kan vara enkelt för entreprenören att dölja sina 

svagheter för sin affärsutvecklare, och därför kan det behövas byta affärsutvecklare för 

entreprenören efter en tid. Affärsutvecklare och entreprenör matchas alltid ihop beroende på 

vad det är för något entreprenören behöver hjälp med. Behovet kan sedan skifta och då kan 

entreprenören behöva en annan affärsutvecklare.  

 

“Mycket sådant är det när vi coachar, att hitta de områden personen är osäker i och vad kan 

vi göra för att stötta det. Det är helt okej att vara osäker, men tala om det så att vi vet, för då 

kan vi hjälpa dig att identifiera vad det är och bygga upp det.” 

 

För att identifiera entreprenörernas resursbehov brukar affärsutvecklare 1 läsa mellan raderna 

av det entreprenörerna förmedlar. Hen betonar också vikten av att även lära känna 

entreprenörerna såpass bra att det går att identifiera saker som hänt i deras privatliv. Är det 

något som inte fungerar där påverkar det även företaget. Affärsutvecklare 1 upplyser om att 

entreprenörerna sällan på egen hand kan identifiera sina resursbehov, det är något som de 

flesta nya entreprenörer behöver öva på. För att förbättra förmågan att själv identifiera 

resursbehoven har de en fråga i varje gate som handlar om vad HighFive kan hjälpa till med. I 

ett tidigt stadie har entreprenörerna sällan svar på den frågan, enligt affärsutvecklaren beror de 
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på att de oftast inte är medvetna om vad en inkubator är eller vad de kan förvänta sig. I ett 

senare skede har de en större medvetenhet och kan därför ge ett tydligt svar på frågan. 

Affärsutvecklaren menar att de handlar om självreflektion och förmågan att våga be om hjälp. 

 

“Mycket handlar om självreflektion, utan att säga till entreprenören att de måste tänka själv, 

det är ditt bolag och ditt ansvar. Oftast blir det bättre och bättre på det. Så i sista gaten säger 

det exakt vad de behöver.” 

 

På frågan om HighFive aktivt arbetar med att öka entreprenörernas självmedvetenhet svarar 

affärsutvecklaren att det är något som försöker applicera i allt. Hen informerar om att ifall 

entreprenören börjar att se affärsutvecklaren som en del av bolaget måste man vara extra 

försiktig, den personen kommer inte finnas med föralltid och därför måste entreprenören klara 

sig på egen hand. För att inspirera entreprenörerna anordnas inspirationsdagar fyra gånger om 

året med olika teman som bygger på vad entreprenörerna efterfrågas. Affärsutvecklaren 

berättar att ett tema kan vara sociala medier men att en gång per år har man ett teman som 

handlar om individen. Affärsutvecklaren fortsätter med att berätta att de brukar ta in 

gästföreläsare som berättar om sina misslyckanden för att visa att det kan vara en bra sak. Hen 

menar att det ska öka självmedvetenheten men att entreprenörerna sällan uppfattar det. Vidare 

fortsätter affärsutvecklaren med att konstatera att det kan vara bra att i framtiden poängtera att 

det är en viktig sak att lära sig samt lägga mer fokus på det.  

 

“Vi försöker att de ska bli självständiga men vi har inga konkreta modeller för att till exempel 

öka självledarskapet.” 

 

Affärsutvecklaren talar om att de inte har någon strategi för att lära entreprenörerna att 

identifiera vilka aktiviteter som bör undvikas. Hen brukar dock informera entreprenörerna om 

att allt som de gör privat också kan påverka företaget. Som entreprenör är man sitt varumärke 

och har alltid ögonen på sig. Intervjun fortsätter med att affärsutvecklaren berättar att det har 

affärsutvecklarmöten en gång i månaden för att själva kunna utveckla självmedvetenheten. På 

mötena tar samtliga affärsutvecklare upp sina osäkerheter och berättar vad varje person tycker 

är jobbigt. De pratar också mycket om hur varje person mår och att det är okej att ta en paus. 

Samtalet avslutas med att affärsutvecklaren återger att det är viktigt att inte lägga någon 

prestige i om en matchning inte fungerar. Alla människor fungerar inte tillsammans och då 

ska entreprenören byta affärsutvecklare.  

 

“Vi ska hela tiden ge och ge, men ibland så går inte det. Ibland är det stopp och jag orkar 

inte ge mer, då måste man våga säga att just nu går de inte mer.” 

 

4.2 Affärsutvecklare 2 
Affärsutvecklare 2 har lång erfarenhet av företagande och entreprenörskap. Affärsutvecklaren 

har arbetat på HighFive sedan företagsinkubatorn startade vilket i dagsläget är sedan tre år 

tillbaka. Anledningen till att affärsutvecklaren började på företaget var att det företagshotell 

som bedrevs innan HighFive grundades hörde av sig till affärsutvecklaren och bad hen coacha 

en ung entreprenör med sin företagsidé.  

 

“Mitt mål är att göra så lite som möjligt, men det ska vara med kvalitet.”  

 

Affärsutvecklare 2 tycker att det är viktigt att hålla reda på prestationerna, hen påpekar också 

att allt måste vara mätbart. Vidare menar affärsutvecklaren att prestationen i ett bolag bäst 

mäts genom försäljning. Innan försäljningen har startat är det av den anledningen svårt att 
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mäta prestationerna. Affärsutvecklaren fortsätter med att berätta att det avgörande ögonblicket 

är när entreprenörerna möter de framtida kunderna.  

 

Affärsutvecklaren anser att det är viktigt att ha ordning och reda på sin arbetsplats. 

Affärsutvecklare 2 beskriver det genom att säga att det ska hållas enkelt, det krävs struktur för 

att inte slösa bort tiden. Däremot påpekar respondenten att det ska finnas en frihet, annars blir 

inte resultatet bra. Prioritering är en väsentlig del i arbetet, att veta vad fokus ska läggas på 

samt vad som inte ska göras. Hen konstaterar att det först är då man vet vad man ska göra.  

 

“Men om man bara har struktur och processer så kommer man aldrig fram till de geniala 

lösningarna.” 

 

Som minnesstrategi använder affärsutvecklare 2 manuella anteckningar. Affärsutvecklaren 

fortsätter med att upplysa om att det endast är stödord och inga långa berättelser. 

Affärsutvecklaren brukar sätta upp mål för sig själv som vanligtvis är nära förknippade med 

den gate hen arbetar med. Först konstateras vad det övergripande målet är, alltså vilken vision 

affärsutvecklaren arbetar för. Det gör affärsutvecklaren för att hitta drivkraften i arbetet. 

Därefter bryts det ner i delmål som sedan ytterligare en gång bryts ned i handlingar. 

Belöningar som affärsutvecklaren ger sig själv efter en uppgift brukar bestå i att utföra en 

sport eller att resa eftersom affärsutvecklaren har ett stort intresse för det. Eftersom de 

långsiktiga målen oftast sträcker sig över cirka sju är påpekar affärsutvecklaren att det är 

viktigt att belöna sig själv när delmålen är klara.  

 

“Man måste belöna sig själv mellan varven, det är klart man ska göra det.” 

  

När det går mindre bra med en uppgift för affärsutvecklare 2 brukar hen istället vända det till 

något positivt. Respondenten anser att det är bra med motgångar för då tvingas personen att 

analysera vad det var som inte gick bra, och det är det mest effektiva sättet att lära sig på. 

Eftersom det handlar om människor är det väldigt komplext och ofta beror inte misstagen på 

en enskild sak utan många olika saker tillsammans. Vidare berättar affärsutvecklaren att hen 

är kritisk mot sina egna prestationer och arbetar i en hög hastighet. Enligt affärsutvecklaren är 

det viktigt att ingenting blir vardag, det måste hela tiden hända olika saker för att det inte ska 

bli tråkigt och för att hela tiden lära sig.  

 

“Du måste samtidigt lära dig mellan varven och rannsaka dig själv, vad blir bra och vad blir 

dåligt.” 

 

Enligt affärsutvecklare 2 går det inte att identifiera entreprenörernas resursbehov förrän hen 

lärt känna de. Affärsutvecklaren betonar sedan att många av entreprenörerna är unga och inte 

har någon erfarenhet, därför är det viktigt att de tillsammans försöker fylla dem gap som 

finns. Entreprenörerna vet sällan på egen hand vad för resurser de saknar. Vidare menar hen 

att företagsinkubatorerna genom deras coachning försöker öka självmedvetenheten hos 

entreprenörerna. Det handlar om en personlig utveckling och för att lyckas med det måste 

inkubatorn vara tydlig i sin coachning samt vara medveten om vad de gör. Respondenten 

tipsar om att utföra en fysisk aktivitet tillsammans med entreprenörerna för att lära känna 

varandra.  

 

“Jag lär inte känna en människa i ett konferensrum, det är helt fel. Jag har ett gäng nu som 

jag spelar paddel med, det är inte samma människor som i ett konferensrum.” 

 



 24 

För att snabbt komma framåt krävs det en förmåga av att välja bort saker menar 

affärsutvecklaren. Det är på detta sätt entreprenörerna lär sig att identifiera de aktiviteter som 

bör undvikas och därmed få en ökad självmedvetenhet. Affärsutvecklaren fortsätter med att 

berätta att HighFive har internutbildningar för att även personalen ska öka sin 

självmedvetenhet. Personalen inspirerar varandra och försöker ge utvärderingar och feedback 

för att utvecklas. Det är inte något som planeras utan det sker löpande menar respondenten. 

Affärsutvecklare 2 avslutar intervjun med att poängtera vikten av att inte vara lik någon annan 

och att avdramatisera olikheter. affärsutvecklaren menar också på att personalen måste vara 

lika utsatt som respondenterna för att samarbetet ska fungera.  

 

“Jag tror att det är jättebra att vara utsatt, våra entreprenörer som är här är ju extremt 

utsatta, och jag tror att det är viktigt att vi också är utsatta på samma sätt ungefär.” 

 

4.3 Affärsutvecklare 3 
Affärsutvecklare 3 har tidigare drivit många bolag och arbetat på HighFive sedan starten av 

företaget. Affärsutvecklaren beskriver sina huvudsakliga uppgifter som att coacha 

entreprenörer i deras nystartade företag. Affärsutvecklare 3 blev tillfrågad om hen kunde 

arbeta på HighFive eftersom företagets VD såg ett behov av de kompetenser respondenten 

besitter.  

  

Affärsutvecklaren anser att det är viktigt att hålla reda på sina prestationer men att det många 

gånger kan vara svårt att mäta. Affärsutvecklaren berättar vidare att genom gaterna används 

digitala verktyg för att kunna mäta prestationerna. Där mäts resultaten och hen förklarar det 

genom att beskriva det som hårda värden. Marknadsföringen är däremot svårare att mäta 

eftersom det handlar om varumärken som måste byggas upp och det krävs tid innan det går att 

se någon effekt. Vidare berättar affärsutvecklaren att de använt sig av strategier gällande 

marknadsföringen för att värdena skulle bli mätbara. Strategierna togs sedan bort eftersom 

medarbetarna hämmas av det. Nu är fokus på kvaliteten vilket hen anser blir bättre utan 

strategierna.  

 

“Under projekten har vi ju tydliga verktyg som vi kan mäta efter och indikatorer som vi måste 

uppfylla, alltså hårda värden. Så i halva mitt jobb är det viktig för mig att hålla reda på hur 

jag presterar och i andra halvan är det mer en känsla jag vill åt liksom.” 

 

Att hålla ordning och ha struktur på sin arbetsplats anser affärsutvecklare 3 är det främsta 

förbättringsområdet. Affärsutvecklaren fortsätter berätta att när det är ordning på 

arbetsplatsen känns det alltid bättre och till hösten är den främst uppgiften att 

förbättra strukturen. Det ska göras genom att ha hålrum i kalendern och inte ta på sig för 

mycket arbete. Affärsutvecklaren anser att hen agerar försent när arbetsplatsen inte är 

strukturerad och att det krävs en förbättring på området för att trivas bättre på arbetsplatsen. 

Även om affärsutvecklaren beskriver sig själv som ostrukturerad anser affärsutvecklaren att 

det är viktigt att hjälpa entreprenörerna att skapa struktur. Affärsutvecklaren menar vidare att 

entreprenörerna behöver hjälp att lyfta blicken, vilket de får genom coachingsmötena.   

 

“Så jag är nog duktigare på så sätt att kommunicera det till dem och följa upp det med dem 

än vad jag är med mitt eget.” 

 

Affärsutvecklare 3 använder kalendern som verktyg för att minnas vad som ska göras. Att 

använda olika färger till olika aktiviteter hjälper hen att komma ihåg samt veta när en aktivitet 

ska utföras. Vidare i intervjun berättar affärsutvecklaren att hon inte använder sig av 
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målsättning i sitt dagliga arbete. Entreprenörerna sätter själva upp mål och affärsutvecklaren 

coachar de för att nå målen, utöver det är det inget som affärsutvecklaren arbetar med. 

Tillsammans skapar de årsplaner som följs samt betonar vikten av att entreprenörerna sätter 

upp egna mål och att affärsutvecklaren endast är ett verktyg för att de ska lyckas uppnå det.  

 

“Vi måste vara verklighetsanknytningen för entreprenörerna och inte bli för involverad i 

deras egna planerande.” 

 

Efter att ett projekt är utfört genomförs alltid en utvärdering för att kunna observera vad som 

gått bra och vad som gått mindre bra. Tillsammans med externa partners skrivs en åtgärdsplan 

till det som behöver förbättras. Entreprenörerna har istället utvärderingssamtal tillsammans 

med affärsutvecklaren för att på samma sätt kunna ta lärdom från misstagen. Affärsutvecklare 

3 vet med sig att hen alltid gör sitt bästa och är därför inte kritisk mot sina egna prestationer.  

 

För att identifiera entreprenörerna resursproblem ställer affärsutvecklaren relevanta frågor 

redan från start till entreprenörerna. Samma frågor ställs sedan vid varje gate för att få en 

helhetsbild av företaget och därmed veta vad som behöver kompletteras med. Utvärderingen 

mellan coach och entreprenör sker hela tiden löpande. Affärsutvecklarna har egna möten en 

gång i veckan som har som syfte att fånga upp resursbehoven i bolagen. På mötena går 

affärsutvecklarna igenom varje bolag och diskuterar vilka behov de har just nu och hur det 

kan lösas. Beroende på vad bolagen behöver vägledning med kan entreprenörerna behöva 

byta affärsutvecklare.  

 

“Det finns ingen prestige utan där är vi bra på att lösa resursbehoven tillsammans och det är 

kanske det vi är bästa på.” 

 

Affärsutvecklaren berättar vidare att entreprenörerna försöker identifiera sina resursbehov 

innan de söker sig till HighFive. Det är vanligt att entreprenörerna har svårt att lyckas med det 

eftersom de sällan kan se helhetsperspektivet i början, affärsutvecklaren får då vägleda 

entreprenörerna till att se helheten och inte bara detaljerna. I slutet av tillväxtprogrammet 

berättar affärsutvecklaren att det finns en tydlig skillnad i identifieringen av resursbehoven 

och att de har mycket lättare att se vad det är som de behöver.  

 

För att öka entreprenörerna självmedvetenhet anordnas workshops. Utöver det sker arbetet 

löpande och affärsutvecklaren betonar vikten av att det inte ska vara en 

envägskommunikation. Att skapa ett förtroende till entreprenörerna är väsentligt för att stärka 

den kommunikation som sker mellan dem. Affärsutvecklaren menar att det stärker 

entreprenörernas självmedvetenhet.  

 

“Vi sitter inte med någon pekpinne utan det är i samtalen där vi delar med oss av våra egna 

erfarenheter och att de får mer kunskap pö om pö.” 

 

Det effektivast tillvägagångssättet för att lära sig är att göra fel menar affärsutvecklare 3. Av 

den anledningen säger hen inte till entreprenörerna vad de ska undvika utan låter de istället gå 

ut och testa själva. Respondenten berättar vidare att HighFive har tagit hjälp av coacher 

utifrån för att öka personalens självmedvetenhet. De har hjälpt affärsutvecklarna att fokusera 

på sin egen utveckling och bli medvetna om sina handlingar.  

 

“Det gör vi, men inte genom att säga “undvik detta” istället vill vi att dem själv går ut och 

testar och gör fel för vi vet att det är så man lär sig bäst.” 
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4.4 Entreprenör 1 
Entreprenör 1 har drivit diverse olika egna företag under hela sitt yrkesliv men satsar nu 

helhjärtat på det nya företaget som blev aktivt år 2018. Den främsta anledning till att 

entreprenören sökte sig till HighFive var för att få hjälp med sin budget. Utav en ren slump 

blev hen kvar hos HighFive och är nu inne i inkuberingsprocessen på allvar. Entreprenören 

fortsätter förklara att hens tidigare företag var mycket mindre vilket gör att storleken, i de 

proportionerna hen måste producera för att möta efterfråga är ovant. Entreprenör 1 uttrycker 

därför en önskan att lära sig logistiken och prioritera bättre, något entreprenören inte upplever 

att hen har mottagit någon hjälp med under processtiden. 

 

“Allt handlar om problemlösning men sen är det en prioriteringsfråga. Det är inte alltid lätt 

att prioritera.“  

 

Entreprenör 1 anser att det är viktigt att hålla reda på hur bra man presterar i en uppgift, men 

finner mestadels inte tiden till att faktiskt stanna upp och göra det. Entreprenör 1 förklarar att 

det är lätt att prioritera bort en sådan aktivitet när man har 50 stycken andra saker som 

samtidigt måste göras. Entreprenören menar att det är lättare att utvärdera en uppgift om det 

har varit en gruppinsats eftersom det är mer vanligt förekommande med uppföljningsmöten 

då. Hen upplever inte heller att HighFive har kunnat hjälpa till med att bli bättre på att hålla 

reda på hur bra hen presterar i en uppgift. Vidare berättar entreprenören att HighFive inte är 

insatta i företaget på ett sådant sätt men beskriver ändå en vilja för att få verktyg och 

hjälpmedel som skulle underlätta självutvärderingsprocessen.    

 

“De är inte insatta så pass mycket i företagen. Det är dem inte. Men däremot hade de kunnat 

ge verktygen till hur man skulle kunna göra det på ett bra sätt.”  

 

Entreprenören anser att det är viktigt att ha ordning och struktur på sin arbetsplats. Tyvärr 

finns varken tid eller utrymme för att skapa samt bibehålla den struktur som önskas. 

Entreprenören upplever sin arbetsplats som för liten och det är något som anses vara 

betungande i dagsläget. Antingen bör verksamheten bantas av eller måste en ny lokal med 

bättre utrymme hittas. Entreprenören använder sig av ett planeringsverktyg i from av appen 

Trello. Med verktyget kan entreprenören lägga in de aktiviteter som skall utföras samt dela 

med sig av innehållet till de anställda eller externa parter för vilken informationen är relevant. 

Entreprenören är väldigt nöjd med att använda sig av Trello som ett planeringsverktyg, men 

menar samtidigt att den fallerande strukturen på arbetsplatsen avspeglar hur företaget mår 

idag.  

 

“Så som mitt kontor ser ut idag och ha anställda när det ser ut så här tycker jag är jobbigt. 

För det förstår jag ju att så som det ser ut på mitt kontor speglar ju företaget, tyvärr.” 

 

Entreprenör 1 brukar ofta sätta upp mål för de uppgifter hen arbetar med, men är sämre på att 

sätta upp delmål. HighFive gav entreprenören en vision att jobba utefter i början, visionen var 

tvungen att tas bort då den visade sig vara orealistisk. För visionen var det främst ekonomiska 

mål som sattes upp och entreprenören menade att för mycket fokus lades på planeringsarbete 

när det egentligen enbart handlar om att kavla upp ärmarna och börja jobba. När den första 

visionen inte gick igenom fick entreprenören i efterhand hjälp från HighFive att skapa nya 

mål. entreprenören önskar däremot att det hade genomförts tidigare.  
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“Jag kan tycka att det läggs lite för mycket tid på planering. Alltså man kan sitta och finslipa 

allting men till sist handlar det om att dra upp ärmarna och sälja.”  

 

Entreprenör 1 belönar inte sig själv när hen har presterat bra i en uppgift trots att hen är 

medveten om hur viktigt det är. När entreprenören närmar sig det mål eller möjligtvis delmål 

som har satts upp anser hen att det är svårt att nöja sig. Istället ser entreprenör 1 bara framåt 

till nästa mål eller utmaning som kommer härnäst. På samma sätt som entreprenören inte 

belönar sig själv vid framgång är hen kritisk mot sin egen insats om något går dåligt. 

Vanligtvis har entreprenören koll på vad som kunde blivit bättre och ger sig därför inte förens 

uppgiften är genomförd. Entreprenören har även förmågan att själv ta ett steg tillbaka för att 

observera vad som gick mindre bra. Om hen inte själv gör det har entreprenören anhöriga som 

gör hen medveten om problemet.     

  

“Jag har nog ganska höga krav på mig själv. Alltså jag vet inte, jag stångar mig nog blodig 

tills jag klarar det.” 

 

Entreprenören bedömer sig själv var kapabel till att identifiera vilka resursbehov hen och 

företaget har och menar att det främst är ekonomiska resurser hen brottas med. Samtidigt är 

manskraft en annan resurs som ständigt gör sig påmind. Entreprenören känner att hen just nu 

arbetar för sex personer vilket inte kommer vara hållbart under en längre tidsperiod. För att 

identifiera sina resursbehov inför ett projekt brukar entreprenören fantisera upp ett 

drömscenario och hur problem samt utmaningar på vägen skall lösas för att nå dit. Det är 

inget entreprenören upplever att HighFive har bidragit med utan istället görs det baserat på 

entreprenörens egna tidigare erfarenheter. 

    

“Det är alltid att brottas med det ekonomiska, kontra att man behöver manskraft. Nu känns 

det som att jag jobbar för i alla fall sex personer. Det blir lite orimligt.” 

 

Entreprenör 1 anser inte att hen har blivit bättre på att identifiera sitt resursbehov sen 

inkuberingsprocessen började hos HighFive. Det är något entreprenören hoppades få mer 

hjälp med. Entreprenören önskar att skapa en mer balanserad vardag mellan privatlivet och 

företaget vilket inte har hänt. Genom att med större framgång identifierat olika resursbehov 

hade entreprenören haft möjlighet att lägga fokus på rätt uppgifter och eventuellt anställa 

personal som hade bidragit till en bättre organisation. Vidare betonar entreprenören vikten av 

att inkubatorn lär känna entreprenörens företaget. Respondenten antyder att åtminstone i hens 

fall har coachningen inte fungerat i den utsträckning hen hade hoppats på.  

 

 “Jag tror att man behöver tänka mer vetenskapligt och använda mer forskning för att veta 

hur man ska gå tillväga i sådana grejer, istället för att gå på känsla. Alltså från inkubatorns 

sida.”  

 

4.5 Entreprenör 2 och 3 
Entreprenör 2 och 3 driver tillsammans ett företag som startades år 2018. En av de studerade 

när idéen växte fram och den andra var anställd på ett leverantörsbolag innan de tillslut sa upp 

sig för att satsa helhjärtat på företaget. För tillfället har de inga tydliga roller inom 

organisationen utan vill istället lära sig så mycket som möjligt om allt vad att driva ett företag 

innebär. I framtiden är planen att rollerna skall bli mer tydliga. De två entreprenörerna kom i 

kontakt med HighFive genom ett tips från en annan organisation vilket gjorde att de sökte sig 

till inkubatorn. Vid första pitchen fanns det fortfarande en del frågetecken från inkubatorns 

sida som behövdes klargöras innan en antagning skulle vara aktuell. Däribland fanns bland 
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annat hur stor efterfrågan var på marknaden för deras produkt och hur den skulle se ut. Detta 

var saker som de tidigare inte hade tänkt på. 

  

“De sa att vi var tvungna att kolla efterfrågan och hur produktionen skulle se ut, det var 

konkreta saker som vi inte hade tänkt på tidigare.” 

 

De två entreprenörerna anser att företaget och de själva har genomgått en utveckling sedan 

inkuberingsprocessen startade men att det har tagit lång tid att komma dit de är idag. De har 

testat alla vägar, vänt på varje sten och gjort många misstag vilka i slutändan har varit 

nödvändiga för att skapa en större förståelse och komma framåt. Företaget och 

entreprenörernas största utmaning var produktionen då deras produkt inte kan tillverkas och 

förädlas var som helst. Problemet upplever entreprenörerna att HighFive bidragit till att lösa. 

Genom en affärsutvecklare från HighFive kom de i kontakt med en extern part som hade 

möjligheten att ta hand om produktionen och som nu är delägare i företaget. Det finns en 

flexibilitet bland affärsutvecklare inom Highfive. Entreprenörerna har under processen haft en 

business coach som främst bidragit med sina kunskap inom branding och utveckling av ett 

varumärke. När resurbehovet förändrades klev en annan in för att dela med sig av sin expertis 

inom andra områden.     

 

“Vår affärsutvecklare är X1 och hen har hjälpt oss med det mesta. Det är bara nu under den 

senaste tiden som X2 kom in. Eftersom att vi behövde hjälp med produktionen, och X1 inte 

hade jobbat så mycket med det så var det X2 som kunde hjälpa oss.”    

 

Båda entreprenörerna tycker det är viktigt att hålla reda på sina prestationer. De anser att det 

lättaste sättet att göra det på är genom att sätta upp mål för sig själva och företaget. Att ha 

stora konkreta mål med mindre delmål skapar en tydlighet som bidrar till att de ständigt vet 

vad som skall göras och vilka förväntningar som finns. När målen har uppnåtts kan de stryka 

det från listan och vara nöjda med den insats de har gjort. Gaterna inom HighFive upplever 

entreprenörerna som bra då de konkretiserar de framsteg de har tagit och hur bra de har 

presterat tiden mellan gaterna.   

 

 “Det tycker jag är bra med HighFive, att alla bolag som är här måste vara aktiva bolag. 

Man ska inte ta platsen från entreprenörer som vill det på riktigt.” 

 

Entreprenör 2 och 3 vill har ordning och struktur på sin arbetsplats och bedömer det som en 

viktig aspekt för att företaget skall må bra. Trots tappra försök så är det rent fysiskt svårt att 

ha någon ordning på kontoret då det för tillfället fungerar både som arbetsplats och förråd. 

Digitalt måste strukturen fungera för att dokumentation och budget inte skall bli lidande. När 

de befinner sig i stressade situationer försöker entreprenörerna fokusera det som de är bra på, 

nämligen bolaget. De har ingen nämnvärd strategi för att minnas vilka de uppgifter som skall 

utföras under dessa perioder, men menar att det än så länge fungerar bra. HighFive har inte 

heller givit någon feedback eller förslag på hur de kan hantera en stressad situation. Istället 

diskuterar entreprenörerna frågan med de andra företagen som befinner sig i samma process. 

 

“Det är främst de andra företag som sitter här som vi pratar med. HighFive lägger ut sina 

dagar när vi alla ska träffas tillsammans, men kommer inte med personliga råd om 

sådant.”     

 

Som tidigare nämnt sätter båda entreprenörerna stora och små mål för sig själva och 

verksamheten. Målen diskutera de dagligen och checkar av när de är slutförda. Att belöna sig 
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själva efter att de nått målen och presterat bra i en uppgift är däremot något de är dåliga på. 

Entreprenörerna stannar inte upp för att fira då nästa mål och den stora visionen alltid finns 

längre fram och för att nå dit är det bara hårt arbete som gäller. När de får spekulerar vidare 

kan de se sig själva fira först när företaget går så pass bra att de kan plocka ut lön för sitt 

arbete. Uppgifter och mål som är svåra att nå gör att entreprenörerna för stunden kan känna 

sig nedtryckta och besegrade, konsultationen från HighFive har däremot varit till stor hjälp. 

Hur de skall tänka, vilka saker de ska titta närmare på och vilka varningstecken de ska vara 

uppmärksamma på är några av dem hjälpmedel entreprenörerna har tagit fasta på. Trots detta 

begår entreprenörerna fortfarande misstag och ser det som en chans till lärdom. De menar och 

betonar vikten av att reflektera över vad som gick fel, varför det gick fel och vad kan vi göra 

annorlunda till nästa gång.    

 

“Vi är väldigt dåliga på att fira. Vi går istället vidare direkt till nästa sak, vi är aldrig nöjda. 

Vi har jobbar så länge med det men när man väl kan ta ut lite lön från det, då kommer vi nog 

känna att vi är riktigt stolta.”     

 

De två entreprenörerna anser att det själva kan identifiera många av de resursbehov företaget 

har och att det ofta är väldigt tydligt. Oavsett vilken resurs det än må vara ber entreprenörerna 

om hjälp från externa parter eller HighFive för att lösa problemet. De känner till sina egna 

brister vilket gör identifieringsprocessen enklare. De upplever även att de har blivit bättre på 

att identifiera sina resursbehov sen de kom till HighFive. Däremot betonar de att det främst är 

på egen hand kunskapen är beskaffad. HighFive har fungerat som en stöttepelare, men genom 

självständigt arbete har de uppnått en högre personlig utveckling vilket också genererat den 

kunskap de nu besitter.   

 

 “Vi har lärt oss väldigt mycket det här året. Det är lite tack vare HighFive och mycket tack 

vare oss själva. Vi har lärt oss mycket på egen hand, HighFive har varit en stödpelare tycker 

jag.”    

 

4.6 Entreprenör 4 
Den fjärde entreprenören startade sitt företag 2017 med en vision om att göra världen till en 

bättre plats för nästkommande generation. Entreprenören upplevde att marknaden saknade en 

bra och miljömässigt hållbar produkt och beslutade sig för att börja producera sin egen. Sedan 

tidigare har entreprenör 4 arbetat mycket med produktutveckling på ett antal högklassiga 

företag och samtidigt drivit ett konsultbolag vid sidan om. Respondenten kom i kontakt med 

HighFive på ett event för olika tekniska innovationer. På eventet ville entreprenören se hur 

marknaden såg ut och lärde känna olika personer och deras behov. Entreprenören berättar hur 

HighFive blev en fortsättning på satsningen och såg det som ett forum för att bolla idéer med 

affärsutvecklare som har större erfarenhet av att kommersialisera en produkt.   

   

 “HighFive var en fortsättning på själva satsningen som vi hade. Där fick vi lite coachning 

och det är alltid bra att bolla lite nya idéer, granska de man har och får lite nya insikter.” 

 

Entreprenör 4 anser att verksamheten har utvecklats mycket sedan inkuberingsprocessen 

startade. Främsta fokus har legat på att granska företagets pitch och presentation samt 

utveckla grafiken, formspråk och brand identity. Därutöver har HighFive hjälpt entreprenören 

att hitta vilka som är företagets kundgrupp. Det i sin tur skänker en bättre förståelse för vilken 

marknad entreprenören ska gå mot. Entreprenören menar att under sin tid som hen har varit i 

inkuberingsprocessen har fokus gått från att utveckla en produkt till att utveckla ett företag. 
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Som nästa steg återgår dock entreprenören till att utveckla produkten igen för att få en färdig 

slutprodukt som kan locka köpare och investerare till företaget.  

 

“Vi har gått från att utveckla bilar till att utveckla ett företag, med hela brandet runt omkring 

och känslan i företaget.”  

 

Entreprenören vet både från sig själv och från sin omgivning att hen ställer väldigt höga krav 

på sin egen prestation och då är det också viktigt att hålla kolla på hur bra hen presterar. 

Genom sitt namn har entreprenören en kvalitetsstämpel vilket ingjuter stort självförtroende. 

Entreprenören vågar lita på sin känsla och erfarenhet vilket bidrar till att produktutveckling 

kan ske i raka led då entreprenören redan känner till vad som fungerar bra och vad som inte 

fungerar alls. HighFive har än så länge inte kunnat bidra med några verktyg för att mäta 

entreprenörens egna prestation. Vidare menar entreprenören att det inte är möjligt för ens det 

finns en färdig slutprodukt. 

 

 “Än så länge har vi ingen slutprodukt och våra kunder vill ju se vad de beställer och det är 

fair enough, samma gäller investerare.”    

 

Entreprenör 4 har genom sitt ursprung och utbildning lärt sig vikten av ordning och struktur 

på sin arbetsplats. Därför är det något som prioriteras i arbetet. Entreprenören uttrycker dock 

en önskan om att ha mer projektstruktur då individen arbetar mycket med det kreativa delarna 

i företaget samtidigt som entreprenören även håller i det operativa. Det gör att vissa 

strukturella delar som att uppföra en tidsplan eller budget faller mellan stolarna. 

Entreprenören har lyft det med HighFive och de började jobba på en likviditetsbudget 

tillsammans, men den utgick från många chanstaganden och entreprenören upplevde att den 

var långt ifrån vad verkligheten visar. Nu har de en flexibel planering då den strukturerade 

planering aldrig blev som de först tänkt. Planeringsprocessen för verksamheten brukar 

entreprenören jobba med veckovis. På söndagarna går entreprenören igenom vad som ska 

vara avklarat när den kommande veckan är slut och väljer alltid att prioritera dem tuffaste 

uppgifterna först. Vid stressiga perioder har hen lärt sig att enbart göra en sak i taget. Av 

tidigare erfarenheter vet entreprenören att både kvalitén och sin egen fysiska hälsa blir lidande 

om man tar på sig för mycket arbete på samma gång.  

 

“Det är oftast på söndagar som jag ser över vad som skall göras under veckan och det jag/vi 

anser vara skitjobbigt det tar vi direkt på måndagen för att jobba bort det.” 

      

Entreprenören har tuffa målsättningar och trivs med det. Om målsättningen bryts ner i för små 

delmål finns det en risk för förseningar menar entreprenören och då är även slutmålet i fara. 

HighFive har inte varit inblandad i att sätta upp mål för verksamheten. Istället är det personer 

utifrån, exempelvis investerare som vill veta vilket nästa mål är och i vilket skede 

produktionen ligger i. Det gör att entreprenören får sig en tankeställare för vad som är 

viktigast och bör prioriteras. Entreprenören 4 brukar inte belöna sig själv efter att en 

målsättning är uppnådd men uttrycker ändå att hen kan känna sig nöjd och exalterad även för 

en liten seger. Entreprenören anser att det är viktigt att tillåta sig själv att känna nöjdhet över 

vad hen har presterat. När respondenten presterar mindre bra i en uppgift skapas först en ilska 

och irritation, främst på sig själv. Entreprenören anser samtidigt att misstag är en del av 

processen. Det viktigaste är att lära sig av sina misstag och undviker dem i framtiden.  

 

 “Det är bra att få små positiva event än enbart en stor seger. Om man bara har ett stort mål 

är det många som bromsar sig själva i sitt tankesätt.”   
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Entreprenören tycker att hen är bra på att identifiera sina egna resursbehov. Vidare berättar 

entreprenören att de mjuka värdena däremot har kommit i skymundan. Det är dock något 

entreprenören har blivit bättre på sen respondenten började arbeta med sitt eget företag. 

Genom nya människor, utbildningar och möten med investerare har entreprenör 4 fått en 

större förståelse för vad företaget och hen själv behöver lägga fokus på. Därutöver anser 

respondenten att hen även blivit bättre på att identifiera sin resursbehov genom coachningen 

från HighFive. Att ha möjligheten att sätta sig ner med sin personliga affärsutvecklare för att 

bolla idéer och skapa ett förtroende för varandra. Det har varit ett viktigt steg i processen för 

att göra företaget och produkten till en färdigställd slutprodukt. 

 

“Mjuka värden har jag inte varit bra på att identifiera, men jag har lärt mig mycket genom 

att jobba ensam de sista året, genom att presentera mycket och snacka med mycket 

investerare för att höra vad de vill och vad de efterfrågar. Sen har jag även träffat andra 

organisationer och gått på utbildningar.”      
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5 Analys 
Kapitlet inleds med en empirisk analys där likheter och skillnader mellan intervjuerna 

konstateras. Därefter följer en teoretisk analys där teman identifiera. Kapitalet avslutas med 

att återkoppla till aktuell forskning där empirin kopplas samman med teori.  

  

5.1 Empirisk analys 
 

 
Figur 4. Affärsutvecklarnas självledarskap. 

 

 
Figur 5. Entreprenörernas självledarskap.  

 

Figur 4 och 5 sammanställer svaren från affärsutvecklarna och entreprenörerna. Samtliga 

respondenter anser att det viktigt att hålla reda på sina prestationer. Däremot skiljer det sig i 

hur de olika individerna går tillväga. Affärsutvecklare 1 betonar vikten av att få 

uppmärksamhet för de prestationerna som är utförda och att hen på det sättet vet att 

prestationen varit bra. Affärsutvecklare 2 anser istället att prestationerna måste kunna mätas 

på ett konkret sätt, det är genom försäljningen av en produkt eller tjänst som hen mäter sina 

prestationer. Affärsutvecklare 3 betonar svårigheten av att mäta prestationerna. 

affärsutvecklaren använder entreprenörernas gater som ett mätverktyg för sin egen 

prestation.  Enligt entreprenör 1 finns inte tiden att stanna upp och mäta prestationerna, trots 

att en medvetenhet finns om hur viktigt det är. Entreprenör 2 och 3 gör det genom att sätta 

upp mål, beroende på om målen har uppnåtts eller inte vet entreprenörerna om deras 

prestationer varit bra. Företagets namn och därmed varumärke är en indikator för hur 

entreprenör 4 presenterar, hen menar att det också ger ett ökat självförtroende.  

 

Hur viktigt det är med struktur och ordning på arbetsplatsen varierar mellan respondenterna. 

Enligt affärsutvecklare 1 varierar strukturen beroende på vilken fas hen befinner sig i. Är 

affärsutvecklaren i en kreativ fas finns det ingen struktur på arbetsplatsen samtidigt som det är 

välstrukturerat när hen är i en rapporteringsfas. Affärsutvecklare 2 betonar att det måste finnas 

en grundstruktur för att resterande arbete ska fungera men är enig med affärsutvecklare 1 om 

att det krävs en frihet på arbetsplatsen för att resultaten ska bli bra. Affärsutvecklare 3 

beskriver att ordning och struktur är något som måste förbättras. Samtidigt är det viktigt för 

affärsutvecklaren att lära entreprenörerna att ha ordning och reda trots att affärsutvecklaren 

själv inte har det. Entreprenör 1, 2 och 3  anser att arbetsplatsen har för lite yta och att det 

därför är svårt att hålla ordning. De är alla eniga om att mer plats hade haft en positiv 

inverkan för strukturen. För entreprenör 4 är strukturen något som prioriteras, däremot önskar 

entreprenören att utveckla en bättre struktur i de projekt som arbetas med. Budget och 
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tidsplan är uppgifter som entreprenören anser sig ha dålig struktur i och uttryckt en önskan till 

HighFive att få stöd i de delar. Däremot anser entreprenör 4 att hen inte fått den hjälp som 

krävs eftersom affärsutvecklarna gav riktlinjer som grundades på antaganden och 

chanstagningar. Av den anledningen upplever entreprenören att råden inte var 

verklighetsförankrade och att den struktur som nu skapats i företaget grundas på egna 

erfarenheter.  

 

Vid stressiga situationer fokuserar entreprenör 4 att göra en sak i taget för att inte glömma en 

arbetsuppgift. Vad gäller strukturen för arbetsuppgifterna för övriga respondenter finns en 

likhet i affärsutvecklarnas svar. Samtliga affärsutvecklare använder manuella anteckningar för 

att minnas vad som ska göras, det sker i form av listor eller kalender. Entreprenör 1 använder 

liknande strategi fast digitalt i appen Trello. Entreprenör 2 och 3 har ingen minnesstrategi 

utan anser att arbetet fungerar ändå. Däremot diskuterar de mycket med andra entreprenörer 

på HighFive hur de gör för att alltid ha kontroll över vad det är som ska göras.  

 

Affärsutvecklare 2 arbetar mycket med målsättning för den personliga utvecklingen. 

affärsutvecklaren använder både övergripande mål, visioner, delmål och därefter aktiviteter. 

Efter att ett mål är uppnått ger affärsutvecklaren sig själv en belöning. Affärsutvecklarens 

arbetssätt skiljer sig från de andra affärsutvecklarna som inte sätter upp personliga mål och 

inte heller ger sig själva belöningar. Affärsutvecklare 3 betonar sedan vikten av att låta 

entreprenörerna sätta upp sina egna mål och att affärsutvecklarna sedan ska anpassa sin 

coachning för att de ska uppnå sina mål. Entreprenörer 1 sätter upp egna mål som ofta täcker 

en större uppgift, delmål är inget som hen arbetar med. Efter ett coachningsmöte på HighFive 

fick entreprenören hjälp med att sätta upp en vision för företaget. Visionen var däremot 

orealistisk och inte förankrad i verkligheten så efter en tid fick nya mål sättas för företaget. 

Entreprenör 1 upplever precis som entreprenör 4 att coachningen enbart grundas på 

antaganden och att mycket fokus läggs på planering. Entreprenör 2, 3 och 4 använder sig av 

både övergripande mål och delmål. Målen är något som respondenterna har satt upp själva 

och ingen av de ger sig själva belöningar när de är uppnått.  

 

Samtliga respondenter analyserar vad som kan förbättras när det gått mindre bra i en uppgift. 

De använder sig inte av bestraffningar med olika utvärderingsmetoder för att bli medvetna om 

vad problemet är och hur det kan förbättras. Entreprenör 2, 3 och 4 anser att misstagen är en 

chans till lärdom och att genom att reflektera över vad som gått fel kunna använda det i 

framtiden till veta hur de inte ska gå tillväga. Det går i linje med vad affärsutvecklare 2 och 3 

svarande eftersom affärsutvecklarna tycker att misstag ska göras om till något positivt 

eftersom det tvingar fram en reflektion vilket är det mest effektiva sättet att lära sig på.  

 

Affärsutvecklare 1 och 2 anser båda att de måste lära känna entreprenörerna innan det går att 

identifiera deras resursbehov. Därefter går det att läsa mellan raderna och förstå vad det är för 

resurser de behöver. Affärsutvecklare 3 menar istället att resursbehoven identifieras genom de 

gater entreprenörerna går igenom. Där ställs frågor som ger de möjlighet att identifiera sina 

egna resursbehov. Samtliga affärsutvecklare menar att entreprenörerna inte har förmågan att 

själva identifiera sina resursproblem när de söker sig till HighFive men att de efter 

tillväxtprogrammet har förmågan att göra det på egen hand.  De är eniga om att 

entreprenörerna genomgår en personlig utveckling och får en ökad självmedvetenhet som gör 

det möjligt att själva identifiera vilka resurser de saknar i företaget.  

 

Till skillnad från affärsutvecklarna anser entreprenörerna att de själva kan identifiera sina 

resursbehov. Entreprenör 2, 3 och 4 tycker däremot att de blivit bättre på att identifiera sina 
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resursbehov efter att de genomgått tillväxtprogrammet. Entreprenör 4 upplever att det är på 

grund av coachningen från HighFive som förmågan att identifiera resursbehov har ökat och 

entreprenör 2 och 3 anser att de skaffat kunskapen på egen hand efter de erfarenheter de varit 

med om. Entreprenör 1 upplever att hen inte blivit bättre på att identifiera resursbehoven 

vilket hen hoppats på att HighFive skulle bidra med. Entreprenören anser att affärsutvecklaren 

inte lagt ner tid till att lära känna entreprenören och att det är anledningen till att hen inte fått 

den hjälp av inkubatorn som individen hoppats på.  

 

Två av tre affärsutvecklare har själva startat upp och drivit egna bolag tidigare. De blev båda 

tillfrågade om att arbeta på HighFive och har sedan dess stannat kvar på arbetsplatsen. 

Affärsutvecklare 1 skiljer sig åt och har istället utbildat sig inom psykologi samt har 

erfarenheter inom serviceyrken. Entreprenör 1 och 4 har tidigare erfarenheter av att starta upp 

ett företag medans entreprenör 2 och 3 inte har det. Det finns olikheter kring hur 

entreprenörerna upplever att företaget har utvecklats under inkuberingsprocessen samt hur 

nöjda de är med vägledningen från HighFive. Entreprenör 1 upplever ett missnöje med 

HighFives tillväxtprogram och att den önskan individen hade om att lära sig prioritera bättre 

samt få vägledning i skapandet av en budget inte har tillgodosetts. Entreprenör 2 och 3 anser 

att de har fått bra hjälp av företagsinkubatorn samt att deras egna företag utvecklats mycket. 

De har fått hjälp med produktionen som var den största anledningen till att de sökte till 

HighFive, samtidigt som de betonar att de tagit lång tid. Entreprenör 4 påpekar att företaget 

har utvecklats mycket sedan starten hos HighFive och är nöjd med coachning som mottagits.  

 

Ingen av affärsutvecklarna använder någon strategi för att lära entreprenörerna att identifiera 

sådana resurser som de bör undvika. Affärsutvecklare 2 menar istället att det handlar om att 

öka entreprenörernas självmedvetenhet så att de på egen hand ska kunna göra det. 

Affärsutvecklare 1 menar att arbetet med att öka självmedvetenheten hos entreprenörerna 

appliceras i allt. Det är både genom workshops och genom att vara uppmärksam på när 

entreprenörerna förlitar sig för mycket på affärsutvecklarna och börjar se de som en del i 

bolaget. Affärsutvecklare 3 belyser samma faktorer med tillägg av att kommunikationen 

måste fungera i båda led för att självmedvetenheten ska öka. För att affärsutvecklarna själva 

ska öka sin självmedvetenhet informerar affärsutvecklare 1 om att personalen pratar om hur 

de mår samt anordnar möten där samtliga berättar om sina osäkerheter. Enligt 

affärsutvecklare 2 och 3 anordnas internutbildningar för att öka självmedvetenheten samt att 

personalen ofta ger feedback till varandra.  

 

5.2 Teoretisk analys 
Utifrån begreppet självobservation har ett tema kunnat identifieras utifrån respondenternas 

svar på intervjufrågorna. Temat Prestationsmätning representeras av användning av hårda 

eller mjuka värden när en bedömning av den egna prestationen ska ske. De hårda värdena 

består av mätverktyg som sker genom försäljning, gater och uppfyllelse av mål medans de 

mjuka värdena består av bekräftelse i form av uppmärksamhet samt ökat självförtroende. Alla 

respondenter utom entreprenör 1 gör något aktivt för att hålla reda på hur de presterar vilket 

enligt Neck och Manz tyder på att de använder självobservation för att kunna identifiera 

negativa samt positiva beteenden (2012). Enligt författarna är det något som entreprenörer bör 

arbeta med för att lyckas i sitt företagande.  

 

Användningen av signalstrategi skiljer sig åt mellan respondenterna. Majoriteten av 

respondenterna har strategier för att minnas vad de ska göra när de är stressigt vilket enligt 

Ulvenblad et al. innebär att signalstrategier används (2013). Att hålla ordning samt ha struktur 

på arbetsplatsen är en annan del av strategin vilket entreprenör 1, 2 och 3 inte uppfyller. På 
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grund av för liten arbetsyta och för mycket saker blir de distraherade av omgivningen vilket 

innebär att de påverkar det egna beteendet på ett negativt sätt (ibid). Genom att reducera 

oönskade signaler från omgivningen kan rätt sorts beteende låtas ta större plats.  

 

Entreprenör 4 har uttryckt en önskan om att få vägledning i projekt som entreprenören arbetar 

med, entreprenören betonar att det framförallt är tidsplanen och budgeten som det syftar till. 

Efter ett sådant uttalande av entreprenören kan konstateras att entreprenören redan har 

identifierat sitt resursbehov och vet vilka områden respondenter efterfrågar coachning i. 

Däremot upplever entreprenören att kvaliteten på den hjälp som givits är bristfällig. 

Entreprenörens upplevelser går i linje med Patton som menar att inkubatorer inte har den 

kunskap och erfarenhet som krävs för att skänka den hjälp som entreprenörerna efterfrågar 

(2014). Fenomenet av att entreprenörerna upplever att inkubatorernas hjälp grundas på 

chansningar förekommer vid ett flertal tillfällen under intervjun och bildar därför ett tema 

som vi benämner verklighetsförankring. Fenomenet framkommer också för entreprenör 1 när 

affärsutvecklaren ska hjälpa entreprenören med att sätta upp mål samt en vision för företaget. 

Visionen fick sedan ändras och målen göras om eftersom de inte hade någon förankring i 

verkligheten. Att använda sig av målsättning är enligt Marques-Quinteiro och Curral viktigt 

för att kunna förändra sitt eget och andras beteende (2012). Entreprenören blir därmed lidande 

av det eftersom coachningen är bristfällig. En effekt av det som visas genom intervjun är att 

entreprenören efter HighFives coachning inte upplever att hen blivit bättre på att identifiera 

sina egna resurser. Hade affärsutvecklaren kunnat ge entreprenören de resurser som krävs för 

att sätta upp mål och visioner för företaget hade också det egna beteendet kunnat förändras till 

det positiva.  

 

Att dra lärdom av de misstag som görs är något som samtliga affärsutvecklare och 

entreprenörer anser vara viktigt. Samtliga respondenter vänder misstagen till något positivt 

och betonar att det är det effektivaste sättet att lära sig på samt att misstagen krävs för att 

komma dit de är idag. Det visar att samtliga respondenter använder erfarenhetsbaserat lärande 

för att utvecklas (Ulvenblad et al., 2013). För att lyckas som ledare med att lära ut kunskap 

krävs det att läraren lär känna entreprenörerna för att hitta vad som motiverar dem, annars kan 

inte entreprenörerna ta till sig kunskapen (Thoonen et al., 2011). Affärsutvecklare 1 och 2 

uttrycker att de aktivt arbetar för att lära känna de entreprenörer de coachar samt att det krävs 

för att kunna identifiera deras resursbehov. Affärsutvecklare 3 säger att hen ställer frågor till 

entreprenörerna vilket också kan tolkas som ett sätt att lära känna dem på. Likheten med att 

lära känna entreprenörerna på ett personligt plan bildar temat personkännedom som 

genomlyser affärsutvecklarnas sätt att arbeta. Entreprenör 1 håller dock inte med om det och 

anser att HighFive inte lärt känna entreprenören och menar vidare att coachningen hade blivit 

mer effektiv om det lagts ner tid på det. Återigen går det i linje med Toonen et al. som också 

anser att inlärningen effektiviseras av personkännedom (2011).  

 

Personkännedomen kopplar samtliga affärsutvecklare till förmågan att kunna identifiera 

entreprenörens resurser. Att ha förmågan att veta vad för resurser som saknas tyder också på 

självobservation vilket är en del av det beteendefokuserade självledarskapet och krävs för att 

lyckas som entreprenör (Neck & Manz, 2012). Av den anledningen bör det ligga i inkubatorns 

intresse att öka förmågan hos entreprenörerna. Entreprenör 1 säger uttryckligen att hen är 

missnöjd på grund av att affärsutvecklaren inte gjort det. Hen har också bett om hjälp med 

specifika uppgifter och upplever att affärsutvecklaren inte kunnat tillgodose de behoven och 

önskningarna. Entreprenör 2 och 3 informerar om att de haft problem med att hantera 

stressade situationer och att de frågat om vägledning hos de andra företagen på HighFive. Det 

visar ett resursproblem som entreprenörerna haft men som affärsutvecklaren inte lyckats 
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identifiera. Entreprenör 4 delger att hen haft problem med att mäta sina prestationer och att 

HighFive inte givit några verktyg för att utveckla förmågan. Det tyder också på att 

identifikationen samt förmågan att ge entreprenörerna de resurser som krävs är bristfällig. 

Samtliga entreprenörers svar går i linje med Weele et al. som också påstår att inkubatorer 

vanligtvis har problem med att identifiera vilka resurser som saknas samt ha förmågan att 

utveckla de (2017).  

 

5.3 Återkoppling till aktuell forskning 
En sammanställning av respondenternas självledarskap har gjorts i form av två modeller 

nedan. För att mäta användningen av självledarskap har enkäten skapad av Houghton och 

Neck (2002) använts samt översättningen som gjorts av Ulvenblad et al. (2013). Enkäten 

består i ett antal påståenden där en hög användning av de påståenden som ställts innebär ett 

högt självledarskap (Houghton & Neck, 2002). Utifrån operationaliseringen har samma 

tolkning av svaren gjorts i vår studie. Vi som författare har gjort en bedömning om 

respondenternas svar representeras av ett JA eller ett NEJ i figur 4 och 5. Ett JA i modellen 

innebär att respondenten använder sig av strategin och ett NEJ innebär att strategin inte 

används.  

 

Genom att studera figur 4 och 5 kan det konstateras att affärsutvecklare 2 använder sig av 

självledarskap medan affärsutvecklare 1 och 3 inte gör det i så hög grad. Ingen av 

entreprenörerna använder sig särskilt mycket av självledarskap eftersom majoriteten av svaren 

i tabellen är ett NEJ. Trots att respondenterna inte utövar så stora delar av det 

beteendefokuserade självledarskapet syns det i tabellen att samtliga respondenter ändå 

använder sig av någon eller några delar.  

 

Konsekvenserna av att inte utöva självledarskap är att den professionella prestationen kan bli 

lidande. Självledarskap bidrar till ett förbättrat personligt ansvar vilket påverkar entreprenören 

i sitt arbete och därmed sitt företag (Manz, 1986; Neck, Houghton, 2002; Neck, Manz, 2007). 

Att samtliga entreprenörer inte har ett starkt självledarskap kan alltså leda till att deras 

professionella prestationer och därmed deras nystartade företag kan hämmas. Sudana et al. 

menar i sin studie att en anledning till att företag inte överlever är bristen på utbildning för 

entreprenörerna (2019). Det gap som författaren påstår finns mellan kompetens och akademi 

bevisas även i den utförda studien. Det bristande område som här visas är användningen av 

självledarskap. Den långsiktiga konsekvensen består av att arbetslösheten ökar då 

entreprenörerna inte lyckas hålla sina företag vid liv (ibid).  

 

Genom att ta temat Prestationsmätning i hårda eller mjuka värden och sätta de i ett större 

perspektiv skapar det en dimension av otydlighet och förvirring. Att entreprenörer inte vet hur 

de ska mäta sina prestationer eller hur andra mäter hur de presterar skapar en tvetydighet. I 

nästkommande led blir de svårt för inkubatorerna att mäta hur bra de lyckats vägleda 

entreprenörerna genom deras uppstart. Det går i linje med Allen och McCluskey (1990) 

samt  Phillips  (2002) forskning och det kan konstateras att mätproblemet även gäller 

användningen av självledarskap.  

 

Verklighetsförankring utgör nästa tema och dimensionen av det är att entreprenörerna inte får 

den coachning de behöver. De påstår att tipsen och råden baseras på chansning och 

antaganden. Sätts det i ett större perspektiv innebär det att entreprenörerna inte får den 

kunskap de förväntar sig och behöver. Scheerens och Bosker menar att stimulans av ny 

kunskap påverkas av kvalitet på undervisningen (1997). Här visas tydligt att undervisningen 

inte håller den kvalitet som entreprenörerna behöver för att ta till sig den nya kunskapen. 
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Inkubatorerna saknar i många fall kunskapen som de hade behövt för att kunna ge tips och råd 

med en realistisk förankring i verkligheten. Eftersom att samtliga entreprenörer lär sig av sina 

misstag innebär det att de har en erfarenhetsbaserad inlärningsmetod. En anledning till att de 

alla påpekar att det är så de lär sig kan vara att de andra inlärningsmetoderna som lyssna eller 

läsa inte stimuleras för entreprenörerna (Ulvenblad et al., 2013). Definitionen av stimulans är 

att påverka respondentens lust att handla, stimulerar de inte olika inlärningsmetoder kommer 

det inte heller att testas (Svenska Akademins ordbok, 2019). Effekten av det är att individerna 

kanske inte hittar den effektivaste inlärningsmetoden för just dem. Det medför att både den 

personliga utvecklingen och utvecklingen av företaget blir lidande.  

 

Det sista temat som identifierats är personkännedom. Dimensionen av det är att 

affärsutvecklarna inte kommer kunna identifiera de resursbehov entreprenörerna har om de 

inte lägger ner tid och energi på att lära känna dem. Det innebär återigen att inkubatorerna 

inte har förmågan att ge entreprenörerna den vägledning som de behöver. Entreprenörerna 

upplever att affärsutvecklarna inte kan läsa av deras resursproblem vilket går i linje med 

Weele et al. (2017). Affärsutvecklarna anser däremot att de kan läsa av deras resursbehov, det 

tyder på att affärsutvecklarna inte är självobservanta vilket gör att effektiviteten minskas 

(Neck & Manz). Om affärsutvecklarna hade varit mer självobservanta hade de lagt ner tid på 

att lära känna entreprenörerna vilket skulle gynna hela företaget.  
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6 Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning 
Det avslutande kapitalet inleds med att slutsatserna från studien presteras. Därefter beskrivs 

studiens bidrag och slutligen ges förslag till framtida forskning.  

  

6.1 Slutsatser 
Forskningsfrågan som studien utgått från är hur en företagsinkubator arbetar för att stimulera 

självledarskap hos sina entreprenörer. Syftet med studien är att ge en beskrivning av hur 

självledarskap stimuleras i nystartade företag utifrån ett antal framtagna teman. Fallstudien 

utgick från inkubatorföretaget HighFive och genomfördes som en kvalitativ studie med hjälp 

av intervjuer. Därefter har ett antal slutsatser kunnat fastställas vilka presenteras i kapitlet.  

 

För att svara på frågeställningen kan det konstateras att företagsinkubatorerna inte aktivt 

arbetar för att stimulera självledarskap hos sina entreprenörer. Ett citat som verkligen visa att 

de inte aktivt arbetar med självledarskap är från intervjun med affärsutvecklare 1 som 

berättade “Vi försöker att de ska bli självständiga men vi har inga konkreta modeller för att 

till exempel öka självledarskapet.” Det visas också genom analysen av självledarskap som är 

sammanställd i figur 4 och 5. Resultaten av sammanställningen skulle se annorlunda ut 

eftersom entreprenörerna hade visat en förmåga av att använda sig av det beteendefokuserade 

självledarskapet om det lärdes ut och stimulerades av inkubatorerna. Den första slutsatsen 

som kan dras är därför att inkubatorerna inte aktivt arbetar med självledarskap. Däremot utför 

de aktiviteter som stimulerar delar av självledarskapet. De arbetar med en erfarenhetsbaserad 

inlärning vilket innebär att entreprenörerna lär sig av sina egna misstag. Det medför att 

entreprenörerna tvingas identifiera de negativa beteendena för att kunna veta hur de ska agera 

nästa gång. När entreprenörerna gör det förbättras deras självobservation vilket är en del av 

det beteendefokuserade självledarskapet (Neck & Manz, 2012). Det finns också vissa 

aktiviteter som anordnas av HighFive för att öka självledarskapet, även om det uttryckligen 

inte påvisas. Workshops och inspirationsdagar anordnas vilket också visar på att ett visst 

arbete mot ökat självledarskap utförs, trots att det uttryckligen inte nämns. Affärsutvecklarna 

uttrycker också att de vill öka en självmedvetenhet hos entreprenörerna och affärsutvecklare 3 

konkretiserar det genom att berätta att det ska kunna sätta upp mål samt identifiera aktiviteter 

de bör undvika på egen hand. Det är också handlingar som tyder på stimulans av 

självledarskap (Neck & Manz, 2012).  

 

Den andra slutsatsen som kan dras är att entreprenörerna hade gynnats av att inkubatorerna 

hade stimulerat användningen av självledarskap. Ett av problemen som entreprenörerna 

upplever är svårigheten av att mäta sina prestationer. I de fall självledarskap hade arbetats 

med skulle entreprenörerna lära sig strategier och metoder för att på egen hand lösa sådana 

svårigheter (Neck & Manz, 2002). Utbildningar och undervisning som är direkt riktat mot 

självledarskap skulle också vara fördelaktigt för entreprenörerna (Sudana et al., 2019). 

 

En tredje och sista slutsats som kan dras är att affärsutvecklarna själva måste förbättra sitt 

självledarskap. Enligt Scheerens och Bosker måste de som lär ut själva ha intresse och 

kunskaper inom ämnet för att undervisningen ska vara av kvalitet (1997). Sådana 

resursproblem som entreprenörerna har men som affärsutvecklarna inte lyckats identifiera 

skulle elimineras om affärsutvecklarna använde sig av självledarskap. De hade då haft en 

ökad medvetenhet om sitt eget beteende vilket dels hade underlättat i coachningen och dels 

uppmuntrat entreprenörerna att göra samma sak.  
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6.2 Bidrag 
Studien bidrar med en beskrivning av hur en företagsinkubator arbetar för att stimulera 

självledarskap hos sina entreprenörer. Studien bidrar med kunskap som är användbar främst 

för företagsinkubatorer och entreprenörer som driver företag. Även entreprenörer som inte 

tagit hjälp av en företagsinkubator kan ha stor nytta av studien eftersom den ger en 

beskrivning av självledarskap samt varför det är användbart och hur det kan stimuleras för 

inlärning. Forskningen som studien bidrar till är att kombinera begreppet självledarskap och 

företagsinkubatorer. Den skänker en beskrivning som kan hjälpa entreprenörer att nå 

framgång i sina nystartade företag och därmed undvika att företaget tvingas gå i konkurs. Ett 

annat bidrag som studien skänker är en verklighetsbaserad beskrivning av hur självledarskap 

används i praktiken. Det är något som hittills saknats i forskningen men som studien nu 

skänker förståelse av. Studien kan vara svår att applicera i andra sammanhang eftersom den 

baseras på ett företag. Det som andra företag kan dra nytta av är hur de själva kan använda sig 

av självledarskap samt en förståelse hur viktigt det är och vad konsekvenserna kan bli om det 

inte är något som samtliga på företaget arbetar med.   

 

6.3 Fortsatt forskning 
Efter en genomförd litteraturstudie kunde konstateras att det fanns en forskningslucka i hur 

företagsinkubatorer arbetar med att stimulera självledarskap hos sina entreprenörer. För att 

forskningen ska bli mer djupgående och detaljerad krävs det en förklaring av fenomenet. Vår 

studie syftar till att beskriva fenomenet eftersom att det är ett första steg till en förklaring. Vi 

anser därför att en studie på fenomenet med ett förklarande syfte är något för framtida 

forskning. De kommer då kunna använda vår genomförda studie som en grund för att kunna 

gå vidare i forskningen.  

 

Att undersöka hur framgång kan identifieras och realiseras efter användning av självledarskap 

i en företagsinkubator är ett annat bidrag till framtida forskning. Även en studie med den 

inriktningen kan använda vår studie som en grund att utgå från.  
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Bilagor 
Nedan presenteras studiens bilagor bestående av mail om förfrågning av deltagande av 

studien samt intervjuguide.  

 



 

Bilaga 1 
Mail till affärsutvecklare på HighFive  

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i 

Halmstad som just nu håller på att skriva vår C- uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta reda 

på hur HighFive arbetar för att stimulera självledarskap för sina entreprenörer.  

 

Intervjun är ca 45 minuter lång och vi kommer ställa frågor som behandlar HighFive, 

självledarskap och entreprenörskap. Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Skulle du vara intresserad av att ställa upp på en intervju? 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Magnusson och Jonas Stigsson  

 



 

Bilaga 2 
Mail till entreprenörer på HighFive 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i 

Halmstad som just nu håller på att skriva vår C- uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta reda 

på hur HighFive arbetar för att stimulera självledarskap för sina entreprenörer.  

 

Intervjun är ca 45 minuter lång och vi kommer ställa frågor som behandlar HighFive, 

självledarskap och entreprenörskap. Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Eftersom att du tagit hjälp av HighFives coachning undrar vi nu om du skulle vilja ställa upp 

på en intervju?  

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Magnusson och Jonas Stigsson 

 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide till entreprenörer på HighFive 

 

1.Kan du berätta lite kort om företaget och din roll? 

 

2. Varför sökte du dig till HighFive? 

 

3. Hur har utvecklingen sett ut för dig och ditt företag från att du sökte dig till HighFive tills 

idag?  

 

4. Vilket år startade företaget?  

 

5. Vad har du arbetat med tidigare? 

 

6. Tycker du att det är viktigt att hålla reda på hur bra du presterar? 

• Hur håller du reda på detta? 

 

7. Är det viktigt för dig att ha ordning och struktur på din arbetsplats? 

 

• Vad gör du om din arbetsplats någon gång är till exempel högljudd eller 

oorganiserad?  

• Har du någon strategi för att minnas vad du ska göra när det är stressigt?  

 

8. Brukar du sätta upp mål för dig själv i de uppgifter du arbetar med? 

 

• Är det stora mål för ett helt projekt eller delmål?  

 

9. Ger du dig själv belöningar när du presterat bra i en uppgift? 

 

• Kan du belöna dig själv trots att det stora målet ännu inte är uppnått?  

 

10. Hur reagerar du när du presterar mindre bra i en uppgift? 

 

• Observerar du vad som gått dåligt?  

• Tar du lärdom från det?  

• Är du ofta kritisk mot dina prestationer?  

 

11. Anser du att du kan identifiera vilka resursbehov du har?  

 

• Hur gör du för att identifiera resursbehoven? 

 

12. Har du blivit bättre på att identifiera resursbehoven sen du sökte dig till HighFive? 

 

• På vilket sätt? 

 

13. Är det något du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun?  

 



 

Bilaga 4 
Intervjuguide till affärsutvecklare på HighFive 

 

1.Kan du berätta lite kort om företaget och din roll? 

 

2. Varför sökte du dig till HighFive? 

 

3. Hur länge har du arbetat på HighFive? 

 

4.Vad har du arbetat med tidigare? 

 

5. Tycker du att det är viktigt att hålla reda på hur bra du presterar? 

 

• Hur håller du reda på detta? 

 

6. Är det viktigt för dig att ha ordning och struktur på din arbetsplats? 

 

• Vad gör du om din arbetsplats någon gång är till exempel högljudd eller 

oorganiserad?  

• Har du någon strategi för att minnas vad du ska göra när det är stressigt?  

 

7. Brukar du sätta upp mål för dig själv i de uppgifter du arbetar med? 

 

• Är det stora mål för ett helt projekt eller delmål?  

 

8.  Ger du dig själv belöningar när du presterat bra i en uppgift? 

 

• Kan du belöna dig själv trots att det stora målet ännu inte är uppnått?  

 

9. Hur reagerar du när du presterar mindre bra i en uppgift? 

 

• Observerar du vad som gått dåligt?  

• Tar du lärdom från det?  

• Är du ofta kritisk mot dina prestationer?  

 

10. Hur identifierar ni entreprenörernas resursbehov?  

 

11. Är det vanligt att entreprenörerna har kunnat identifiera sina resursproblem på egen hand 

redan när de kommer till er?  

 

12. Arbetar ni aktivt för att öka entreprenörernas självmedvetenhet? 

 

• Hur gör ni detta?  

 

13. Arbetar ni för att öka entreprenörernas förmåga att identifiera sådnan aktiviteter som de 

bör undvika?  

 

14. Jobbar ni själva med självmedvetenhet på HighFive?  

 

• Hur brukar den processen gå till? 



 

• Har ni tex uppföljningsmöten där ni går igenom vad som gått bra och vad som gick 

mindre bra?  

 

15. Är det något du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun?  
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