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SAMMANDRAG  

I takt med en ökad internationalisering och hårdnad global konkurrens ställs större krav på	  

morgondagens entreprenörer. I Uppsala kommun har den omfattande kapaciteten inom 

utbildning och forskning uppfattats som ett särskilt viktigt verktyg för att möta dessa 

utmaningar, varför studiens fokus riktas på	  hur de entreprenörskapsfrämjande aktörerna som 

existerar kring Uppsala universitet tillsammans verkar för att skapa förutsättningar för 

studenter och forskare. Syftet med denna uppsats är således att erhålla en så	  pass heltäckande 

bild som möjligt av detta nätverk av relationer för att sedan kunna analysera hur dessa kan 

vidareutvecklas. För att besvara detta syfte har en kvalitativ fallstudie genomförts, där studien 

primärt fokuserade på	  fyra aktörer som ansågs vara särskilt vitala. Studiens resultat visar på	  

att det finns goda möjligheter för vidareutveckling genom bland annat ökade resurs- och 

aktivitetsutbyten mellan olika aktörer. 
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel inleds med studiens bakgrund och dess problemområde. Efter detta presenteras 

syftet och forskningsfrågan som kommer att undersökas. 
 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Trots Sveriges ringa storlek står svenska entreprenörer bakom betydande idéer och 

innovationer. Företag som SKF, Electrolux, Ericsson och IKEA är bara ett fåtal bevis på	  hur 

svensk uppfinningsrikedom lyckats sätta omfattande avtryck på	   omvärlden. De har 

möjliggjort långtidsförvaring av mat, videosamtal över Internet och kometlandningar. De har 

bidragit till säkrare trafikmiljöer, effektivare industrimaskiner samt lyckats skapa elektroniska 

substitut för när det mänskliga hjärtat inte orkar slå	  längre. 

Svenska entreprenörers insatser har dock inte bara bidragit till globala framsteg inom 

innovation och teknisk utveckling, utan har också	  varit en central drivkraft bakom tillväxt och 

skapandet av nya jobb. De anses ofta vara en bidragande faktor till att Sverige gick från att 

vara ett fattigt land i Europas periferi till att idag vara en av världens mest välbärgade 

ekonomier, med stabila offentliga finanser och ett omfattande välfärdssystem. (OECD, 2014) 

Samtidigt som detta ofta väcker beundran och respekt i omvärlden bör Sveriges internationellt 

sett gynnsamma ställning inte ses som given. Den förutsätter en fortsatt stabil ekonomisk 

tillväxt, vilket ställer krav på	  morgondagens entreprenörer som grundare av livskraftiga och 

framgångsrika företag. Dessa utmaningar har identifierats och bemöts nu med strategier på	  

både internationell och nationell nivå. Internationellt utgör Europas tillväxtstrategi Europa 

2020 ett vägledande ramverk som implementeras med hjälp av Horizon 2020 och COSME 

(Europe 2020, 2010). På	   nationell nivå	   inom offentlig verksamhet kan ett 

departementsöverskridande arbete urskiljas med fokus på	   strategier för skilda 

kompetensområden (Regeringskansliet, 2012). De kommunala kraftsamlingarna tar sig olika 

uttryck beroende på	  de specifika förutsättningarna som råder i kommunen och beroende på	  

hur aktörernas mandat är fördelade. 

I Uppsala Läns utvecklingsstrategi Uppländsk Drivkraft 3.0 identifieras entreprenörskap som 

en viktig hörnsten för att möta globaliseringen och den ökade internationella konkurrensen 

(Uppländsk Drivkraft 3.0, 2012). I rapporten fastslås den omfattande forskningen och 

spetskompetensen inom näringslivet och Uppsala universitet som särskilt unika 

konkurrensfördelar för regionen. 
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Trots de goda förutsättningarna och de omfattande resurserna som satsas på	  utbildning och 

forskning åstadkommer dock regionen ett jämförelsevis lågt skapande av värde i form utav 

lönesummor och tillväxt. ”Systemets förmåga att avkasta nytta från innovationer behöver 

därför stärkas”, sammanfattar Regionförbundet i rapporten. Regionförbundet ser potential 

hos den ansenliga mängden studenter och forskare i Uppsala, men belyser samtidigt vikten av 

att omsätta den samlade kompetensen till tillväxt (Uppländsk Drivkraft 3.0, 2012). Detta 

ställer krav på	  de entreprenörskapsfrämjande aktörerna, vilka med offentliga medel arbetar i 

symbios med akademin och näringslivet för att främja entreprenörskap. Förbundet pekar på	  

entreprenörskapsutbildningarnas viktiga roll, men också	  på	   andra aktörer som bidrar till att 

fler med akademisk bakgrund startar företag. Ett exempel som nämns är Drivhuset, vilka 

bistår med företagsrådgivning i en idés/företags inledande faser, ett stadium som ofta 

karaktäriseras av betydande kunskapsmässiga barriärer för att nå	  framgång. 

Huruvida Uppsala klarar av att möta de kommande utmaningarna faller inte endast på	   de 

enskilda aktörerna och deras verksamheter. Centralt blir även hur och i vilken grad de olika 

aktörerna interagerar med varandra; hur de tillsammans genom olika typer av utbyten 

genererar kapacitet för att möta dessa utmaningar (Håkansson & Snehota, 1995, s. 32-34). 

Fokus hamnar således på	  de existerande förbindelserna mellan de olika aktörerna och hur de 

ser ut i dagsläget. 

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Denna studie syftar till att ge fördjupad kunskap om ett antal särskilt vitala 

entreprenörskapsfrämjande aktörer, huvudsakligen statligt finansierade, som existerar i 

anslutning till Uppsala universitet. Genom att kartlägga relationerna dem emellan syftar 

studien att bistå	  med en så	  pass heltäckande bild som möjligt av detta nätverk samt att besvara 

frågeställningen nedan. 
 

Hur kan relationerna mellan olika entreprenörskapsfrämjande aktörer med koppling till 

Uppsala universitet stärkas för att skapa förutsättningar för entreprenörskap i Uppsala 

kommun? 
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2. TEORI 

Följande kapitel inleds med ett avsnitt som avhandlar tidigare forskning som genomförts på 

området. Detta följt av en introduktion av ARA-modellen, vilken ger en förklaring av 

relationer mellan aktörer. Efter detta presenteras modellens olika delar samt samspelet 

mellan dessa. Kapitlet avslutas med en förklaring till hur teorin applicerades i studien. 
 

2.1 Tidigare forskning 
Samverkan mellan akademin, näringslivet och offentlig sektor är ett område som är väl 

studerat och samverkan har visat sig vara viktigt för att främja entreprenörskap. En central 

modell som påvisat betydelsen av denna samverkan är Trippelhelix-modellen. Modellen har 

sitt ursprung från universitetet Massachusetts Institute of Technology, där Etzkowitz (2002) 

observerade hur lärosätets väl utvecklade samarbete med näringslivet och det offentliga 

bidrog till den regionala utvecklingen. Trippelhelix-modellen understryker universitetets roll i 

samhället som en plats där kunskap skapas och sedan kan bidra till samhällsnytta. 

I den framtida ekonomiska tillväxten är intellektuellt kapital lika viktigt som finansiellt 

kapital. Istället för att universitet är underordnade industrin eller staten är universiteten en 

jämställd och inflytelserik aktör i Trippelhelix-modellen. (Etzkowitz, 2003, s. 295) 

För regional utveckling är det en förutsättning att det sker interaktion mellan universitet, 

industrin och staten i en kunskapsbaserad ekonomi. Entreprenörskap är ett fenomen som är 

större än en enskild institution och förutsätter ett samspel mellan akademi, näringsliv och 

offentlig sektor. Vid casestudier av Trippelhelix-modellen har man funnit att utveckling 

hindras ifall forskningen är för smal och stödstrukturen otillräcklig. (Etzkowitz, 2003, s. 296)  

 

Vikten av fungerande stödstrukturer har bekräftas i ett flertal andra studier och modeller. 

Ford et al. (2003) skriver om myten om den oberoende entreprenören; kapabel till att agera 

självständigt och ”göra en egen analys av den miljö där denne är verksam, utveckla och 

genomföra sin egen strategi baserad på sina egna resurser, med hänsyn till sina egna 

kompetenser och brister”. I själva verket behövs det ett flertal olika aktörer som samarbetar 

för att idéer ska tillvaratas och kunna utvecklas. (Ford et al., 2003) 

 

Ämnet behandlas även av Ingemansson (2010), som pekar på vikten av 

entreprenörskapsfrämjande strukturer i kontexten kommersialisering av olika 

forskningsintensiva projekt. Ingemansson konkluderar att det är två skilda saker att komma på 
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en idé och att upprätta en utbredd användning av idéen. Den enskilde entreprenörens 

framgång är i hög grad är beroende av den omgivande kontexten som denne verkar i.  

 

Trippelhelix-modellen ger en god förståelse av aktörers funktioner och dess formaliserade 

förbindelser emellan. Samtidigt tar den inte hänsyn till de mer djupgående, ofta komplexa 

relationer som kan antas existera mellan olika aktörer. Dessa relationer har utgjort den 

primära teoretiska grunden för denna studie. Relationer är av central vikt för att aktörer skall 

kunna verka tillsammans i harmoni och ämnet har studerats väl, inte minst vid Uppsala 

universitet (Håkansson & Snehota, 1995, s. 44). 

 

2.2 ARA-modellen 

Begreppet relationer väcker ofta intuitivt ett intresse, trots detta är det inte helt enkelt att 

redogöra fenomenets substans och mening. Håkansson och Snehota förenklar begreppet som 

”ett ömsesidigt orienterat samspel mellan två	   ömsesidigt orienterade parter”	   (Håkansson & 

Snehota, 1995, s. 25). Definitionen tar fasta på	   de dubbelriktade förbindelserna och de 

ömsesidiga beroenden som existerar i relationer; en process som över tid möjliggör skapandet 

av något som ingen av aktörerna själva har möjlighet att skapa i isolering (Håkansson & 

Waluszewski, 2002, s. 34). 

För att få	   en djupare förståelse för en relations substans har Håkansson och Snehota 

konstruerat den analytiska ARA-modellen, vilken utgör ett verktyg för att beskriva hur 

relationer ser ut mellan olika aktörer i ett nätverk samt för att utvärdera 

utvecklingsmöjligheter (Håkansson & Snehota, 1995, s. 44). Teorin tar fokus på	  tre delar i en 

relation som anses vara särskilt kritiska. Dessa delar är aktörsband (actors bonds), 

aktivitetslänkar (activity links) och resursförbindelser (resource ties). I praktiken är dessa tätt 

förbundna med varandra, men nedan kommer varje del att behandlas separat. 
 

2.2.1 Aktörsband 

I likhet med en relation mellan två	   individer är banden mellan aktörer av betydelse vid 

uppfattningen och tolkningen av olika situationer. Att betraktas som en ”nära allierad”	  till en 

inflytelserik aktör kan exempelvis underlätta när en aktör vill implementera en förändring 

som förutsätter stöd från andra aktörer i nätverket. ”Den upplevda identiteten påverkar 

möjligheterna att agera”	  sammanfattar Håkansson och Snehota (1995, s. 32). 
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Aktörsband uppstår när en viss grad utav uppmärksamhet och intresse riktas dem emellan; en 

ömsesidig process som lägger grund för vilka typer av utbyten som kan genomföras 

(Blankenburg et al., 1999). Denna process bidrar även till formandet av en aktörs identitet, 

vilken även härstammar från åtskilliga andra faktorer, såsom historisk interaktion och övrig 

fakta som en aktör känner, eller, tror sig känna till (Håkansson & Snehota, 1995, s. 32). 

Identiteten är under ständig förändring och i takt med att kännedomen om parternas 

ambitioner och uppfattningar utvecklas ökar också	   möjligheterna att nyttja varandras 

kompetenser och kvalitéer (Håkansson & Snehota, 1995; Granovetter, 1985). 

Oavsett hur nära två	  parter står varandra i en relation kommer dock alltid ett visst mått av 

osäkerhet att infinna sig. Denna osäkerhet ställer i slutändan krav på	   ett förtroende aktörer 

emellan. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 32-33) En aktörs handlande förstås ofta genom 

observationer av andra relationer aktören är en del av, vilket innefattar samtliga av 

identiteterna som en aktör antar i sina olika relationer. Endast existensen av en relation kan 

utgöra en grund för hur tredje part kommer att uppfatta en aktör. I detta tätt förankrade 

samspel representerar båda parterna i viss utsträckning varandra; de bildar en kollektiv part 

med självständig identitet. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 33-34) 

 

Samtidigt som identitet, tillit och ömsesidigt engagemang utgör själva grunden för 

interaktionen i relationer mellan aktörer, utgör dessa processer även restriktioner. De bildar ett 

ramverk av förhållningsregler för vad en aktör kan och inte kan göra inom relationen. 

Begreppet ”band”	  i aktörsband åsyftar just dessa restriktioner aktörer emellan. (Håkansson & 

Snehota, 1995, s. 34) 
 

 

2.2.2 Resursförbindelser 

En verksamhet förutsätter ofta ett brett omfång av olika resurser, såsom kunskap, personal 

och finansiella medel. Ingen aktör innehar tillräckligt med resurser själv för att kunna bedriva 

sin verksamhet, utan är beroende av det omgivande nätverket av aktörer för att kunna 

tillfredsställa kunder, uppdragsgivare och finansiärer med flera (Ford et al., 2003, s. 29). 

 

En relation mellan två	  aktörer är av betydelse för hur resurser erhålls och används, och inte 

sällan finns det förväntningar hos någon av parterna att en relation skall ge tillgång till en viss 

sorts resurser. Detta kan avse materiella resurser såsom olika typer av produkter, men också	  
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immateriella resurser såsom tekniskt kunnande eller annan typ av expertis. (Håkansson & 

Snehota, 1995, s. 30) 
 

En relation mellan två	   aktörer utgör dock mer än ett verktyg för att nå	   externa resurser. 

Genom att kombinera och knyta samman olika resurser mellan aktörerna möjliggörs också	  

skapandet av nya typer av resurser (Håkansson & Snehota, 1995, s. 30, Penrose, 1959, s. 76). 

De nya resurserna som skapats mellan aktörerna blir beroende av varandra, vilket medför att 

en förbindelse aktörerna emellan har uppstått (Blankenburg et al., 1999). 
 

Samtidigt som relationer är ett verktyg för att nå	  olika resurser kan en relation i sig uppfattas 

som en resurs (Håkansson & Snehota, 1995, s. 31). Skapandet och underhållandet av 

relationer kan ses som en investeringsprocess, vilken initialt ofta är kostsam men medför på	  

sikt avkastningar som överskrider dessa kostnader. Det är därför viktigt att underhålla 

befintliga relationer och nyttja dem på	  ett effektivt sätt (Håkansson & Snehota, 1995, s. 31). 
 

Sammanfattningsvis utgör resurser både möjligheter och begränsningar för vilka aktiviteter 

en aktör kan genomföra. Relationer med andra aktörer är av central betydelse för vilka 

resurser som finns tillgängliga för en aktör och på	   så	   sätt även av betydelse för vilka 

aktiviteter den enskilda aktören kan genomföra eller ej. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 30-

32) 

    	    

2.2.3 Aktivitetslänkar 

Jämfört med en enskild individ är en aktörs aktiviteter betydligt mer omfattande och 

komplexa sett till såväl volym som bredden av de aktiviteter som äger rum. Aktiviteterna som 

utförs omfattar exempelvis kommersiella eller administrativa processer och tusentals av dem 

koordineras dagligen i verksamheten. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 28) 
 

I takt med att en relation växer länkas vissa aktiviteter aktörer emellan. Detta kan exempelvis 

avse gemensamma marknadsförings- eller forskningsprojekt och ställer krav på	  anpassning av 

aktörernas interna aktivitetsstrukturer; hur den enskilde aktören genomför sina aktiviteter. 

Omvänt kan också	   aktiviteterna som utförs aktörerna emellan vara tvungna att ändras eller 

anpassas i takt med att aktörernas interna aktivitetsstrukturer förändras. Aktivitetslänkarna 

förutsätter koordinering och hur detta fungerar är avgörande för hur effektiva och kostsamma 

aktiviteterna i slutändan blir. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 29-30) 
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En aktivitetslänk mellan två	  aktörer i en relation kan också	  ”länka andra länkar”; ett mönster 

bildas, där de enskilda aktiviteterna som genomförs mellan aktörer kan ses som länkar i 

längre kedjor. En relation mellan två	  aktörer kan på	  så	  sätt ha en inverkan på	  en tredje aktörs 

aktivitetsstruktur. I ett nätverk där aktivitetskedjorna är tämligen flexibla kan dessa 

förändringar ha en mindre effekt på	   nätverket, medan aktörer med robust sammansatta 

nätverk påverkas i en större grad. Denna komplexa bild av det aktivitetsmönstret som 

existerar mellan aktörer är ofta svår att kartlägga och framstår ofta som en mer tydlig bland 

dem som är direkt involverade än för utomstående. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 29-30) 

Avslutningsvis kan det konkluderas att aktivitetslänkar har en signifikant påverkan på	   en 

relation mellan två	  aktörer och nyttjas dessa på	  ett korrekt sätt så	  kan det leda till stor nytta för 

den enskilda aktören. Aktivitetslänkarna är också	  vitala för beskrivningen för hur en relation 

fungerar, där typen och styrkan är kritiska faktorer. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 30) 

 

2.3 Samspelet mellan olika delar i en relation 

Varje relation är ett unikt fenomen och förekomsten av en viss del i en specifik relation 

varierar beroende på	   relationens utformning. Vissa relationer är tämligen enkla och består 

endast utav aktörslänkar. Syftet med en sådan relation kan vara att “endast hålla kontakten”, 

utan att några betydande utbyten av resurser eller aktiviteter sker. Andra relationer kan även 

omfatta olika resursförbindelser eller samtliga delar. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 34) 

Anledningen till relationernas utformning kan bero på	   bransch- eller aktörsspecifika 

förhållanden. Oftast är dock förbindelserna ett resultat av ett medvetet val av de involverade 

aktörerna; antingen tar aktören tillvara på	  de rådande möjligheterna eller så	  bortser man från 

dem. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 34) 
 

Håkansson och Snehota (1995, s. 35) utvecklar att utsikterna för att förbättra och utveckla 

närmare och ekonomiskt sett effektivare band, förbindelser och länkar i existerande relationer 

ofta är mycket goda. I regel representerar de befintliga banden, förbindelserna eller länkarna 

mellan två	   aktörer bara en del av ett stort antal möjliga förbindelser mellan parterna 

(Håkansson & Snehota, 1995, s. 34-35). 
 

De olika delarna är inte isolerade fenomen; det sker ett samspel mellan aktörsbanden, 

aktivitetslänkarna och resursförbindelserna. Aktörer frigör resurser, med vilka olika typer av 

aktiviteter genomförs. Resurser begränsar och möjliggör i sin tur omfattningen av 

aktiviteterna som kan utföras samtidigt som själva existensen av aktörsband är grundläggande 
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för etablerandet av starka aktivitetsband och resursförbindelser och så	  vidare. Håkansson och 

Snehota belyser även att det kan finnas andra typer av kopplingar mellan aktörer än dessa 

band, förbindelser och länkar, men att dessa tre ger en sammanfattning av de lager som ofta 

existerar i relationer mellan aktörer. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 34-35) 

 

Samspelet mellan olika delar utgör även en grund för förändring och förnyelse i relationer. 

När aktörsband utvecklas stärks ofta även aktivitetslänkarna och resursförbindelserna i 

relationen. Ett omfattande utbyte av aktiviteter kan öppna upp ögonen för resurser som den 

ene aktören besitter, vilket kan leda till ett mer omfattade resursutbyte eller till fler aktiviteter 

aktörerna emellan. Styrkan i olika delar tenderar att justeras till en form utav balans, dock kan 

denna balans givetvis befinna sig på	  olika nivåer. (Håkansson & Snehota, 1995, s. 35-36) 

I figur 1 här nedan illustreras samspelet mellan de olika delarna. 
 

Figur 1: Samspelet mellan olika delar i en relation (Håkansson & Snehota, 1995, s. 35, egen 

bearbetning) 
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2.3 Starka och svaga relationer 
ARA-modellens olika delar kan utgöras som en grund vid analys av ett nätverk och dess olika 

aktörer. Genom att undersöka i vilken utsträckning relationerna mellan aktörerna i nätverket 

bygger på band, bindningar och länkar kan slutsatser dras om styrkan i dessa. Om exempelvis 

en relation innefattar samtliga delar, dvs. aktörsband, resursförbindelser och aktivitetslänkar, 

uppfattas relationen vara av en starkare karaktär. Om en relation dock endast omfattar en eller 

två	  av dessa delar, är slutsatsen att relationen är av en svagare karaktär. Genom att studera 

förekomsten av olika delar i en specifik relation kan slutsatser dras om styrkan i dessa. 

(Håkansson & Snehota, 1995, s. 44) 
 

3. METOD 

I följande kapitel redogörs för metodvalen som gjorts samt vilka konsekvenser de fått för 

studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av undersökningsdesignen, följt av en redogörelse 

av urvalet som gjorts. Därefter presenteras intervjuprocessen och operationaliseringen av de 

teoretiska begreppen. Kapitlet avslutas med en genomgång av bearbetningen och analysen av 

data. 
 

3.1 Undersökningsdesign  
Valet av undersökningsdesign baserades på	   syftet att undersöka relationer mellan olika 

aktörer. Då	  skribenterna avser att generera en fördjupad kunskap om dessa relationer föll valet 

av undersökningsdesign på	  en fallstudie, en undersökningsdesign som även tillät skribenterna 

att forma studien och dess frågeställningar i takt med att en djupare förståelse för 

ämnesområdet erhölls. (Saunders et. al, 2012) 
 

För att på	  ett djupare plan kunna studera relationerna mellan de olika aktörerna förutsattes en 

studie av kvalitativ sort. Detta val var även lämpligt då	   forskarna hade en något begränsad 

kunskap om ämnesområdet (Iacobucci & Churchill, 2010, s. 61). Detta gav också	  författarna 

av uppsatsen en möjlighet att genomföra kvalitativa intervjuer med öppna frågor och 

meningsfulla följdfrågor. Detta resulterade i en större frihet för respondenterna, vilka fick 

chansen att utveckla mer omfattande och personliga svar (Iacobucci & Churchill, 2010, s. 

361). 
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I syfte att lägga en grund för den primära studien genomfördes även en sekundär 

datainsamling, där information rörande olika aktörer och liknande undersökningar 

insamlades. Detta var främst nödvändigt för att få	  en överblick av de aktörer som kunde vara 

relevanta för undersökningen, men även för att utröna vilka studier som redan gjorts på	  

området och på	  så	  sätt veta vad som saknades (Bryman & Bell, 2011). 

3.2 Urval av aktörer och aktörsrepresentanter 

Inledningsvis genomfördes ett omfattande skrivbordsarbete i syfte att få	   en så	   heltäckande 

bild som möjligt över olika entreprenörskapsfrämjande aktörer i Uppsala. 

Verksamhetsberättelser, årsredovisningar och hemsidor synades, ett arbete som slutligen 

resulterade i en lista med ett antal aktörer vi ansågs vara relevanta i nätverket. Av dessa 

aktörer gjordes sedan ett ändamålsenligt urval om fyra aktörer, samtliga direkt eller indirekt 

finansierade av Uppsala universitet, med ett tydligt fokus att främja entreprenörskap bland 

studenter och forskare. Urvalsstorleken styrdes främst av studiens omfattning, där 

tidsaspekten i detta fall inte möjliggjorde fler intervjuer. 
 

För att kunna besvara frågeställningen var det vidare nödvändigt att få	   kontakt med 

företagsrepresentanter med en god inblick i verksamheten. Den initiala kontakten med varje 

intervjuperson togs via e-post innan intervjun. Frågeställningen och syftet presenterades 

kortfattat vilket möjliggjorde för intervjupersonen att kunna förbereda eventuellt material. En 

intervju genomfördes med varje aktör, utom med Entreprenörskolan, där två	   personer 

intervjuades vid separata tillfällen. En andra intervju blev angelägen då den första 

representanten hänvisade många av huvudfrågorna till person nummer två som intervjuades. 

Samtliga aktörer som kontaktades tackade ja till att delta och urvalet presenteras i Tabell 1 på 

nästa sida. 
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Tabell 1. Översikt aktörer och aktörsrepresentanter 

Aktör	   Verksamhet	   Intervjuobjekt & 
yrkesroll	  

Tidpunkt och 
plats	  

Drivhuset	   Erbjuder vägledning, utbildning och 
kontorsplatser för nystartade 
företag.	  

Pernilla Westerback, 
Affärsrådgivare	  

28 nov 2014, 
09:00-10:30, 
Drivhusets kontor, 
Uppsala	  

UU Innovation	   Hjälper att kommersialisera 
forskningsprojekt vid Uppsala 
universitet.	  

Patrick Miccuci, 
CFO	  

12 dec 2014, 
11.00-12.00, 
Uppsala Science 
Park, Uppsala	  

Entreprenörskolan	   Ett masterprogram inom 
entreprenörskap för studenter som 
studerat naturvetenskap och teknik.	  

Göran Lindström, 
Kursansvarig och 
lektor	  

16 dec 2014, 
11:00-12:00, 
Ångströmslaborat
oriet, Uppsala	  

Entreprenörskolan	   Ett masterprogram inom 
entreprenörskap för studenter som 
studerar naturvetenskap och teknik.	  

David Sköld, 
Lektor	  

11dec2014, 15:00-
16:00,   
Ångströmslaborat
oriet, Uppsala	  

Entrepreneurs 
Academy	  

Studentförening vid Uppsala 
universitet.	  

Fredrik Lagermalm, 
Styrelseordförande	  

12 dec 2014, 
16:00-17:00, 
Ekonomikum, 
Uppsala	  

 
 

3.3 Intervjuprocessen 

De fyra intervjuerna var cirka en timme vardera. Under intervjuerna fick aktörsrepresentanten 

svara på	  tre huvudfrågor. Frågorna besvarades genom att aktörsrepresentanten erbjöds att rita 

ut de olika relationerna med omgivande aktörer på	   ett papper av A3-storlek. Med 

utgångspunkt från den aktuella aktören i mitten av pappret fick aktörsrepresentanten chansen 

att rita ut olika aktörsband, resursförbindelser och aktivitetslänkar som olika pilar mellan 

dessa aktörer som ritats ut. Detta tillvägagångssätt ämnade generera en så	  pass heltäckande 

bild av nätverket som möjligt, där de olika relationerna mellan aktörerna och dess former 

kunde urskiljas. Denna semistrukturerade intervjumetod var fördelaktig då	   det inte fanns 

någon exakt kännedom om vad som skulle presenteras (Saunders et al., 2012, s. 374).  
 

3.3.2 Operationalisering av teoretiska begrepp 

I syfte att konkretisera de abstrakta begreppen till intervjufrågor genomfördes en 

operationalisering (Saunders & et al, 2012, s. 677) av de olika delarna i ARA-modellen. 

Denna redovisas i tabell 1 längre ned och syftet med frågorna var att kunna kartlägga de olika 
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relationerna med andra aktörer samt för att utröna representationen av de olika delarna 

aktörsband, resursförbindelser och aktivitetslänkar i en viss relation.  
 

Tabell 1. Översikt aktörer och aktörsrepresentanter 

TEMA	   HUVUDREFERENSER	   INTERVJUFRÅGOR	   MOTIVERING	  
Aktörsband	   Håkansson & Snehota, 1995	   Vilka är de viktigaste 

aktörerna i ert nätverk?	  
Svaret önskades bidra 
till en bild av aktörens 
omgivande aktörsband i 
nätverket.	  

Resurs-
förbindelser	  

Håkansson & Snehota, 1995 
Ford et al., 2003	  

Hur ser olika resursutbyten 
ut mellan er och dessa 
aktörer?	  

Frågan ämnade ge en 
bild av 
resurserförbindelserna 
mellan aktörerna.	  

Aktivitets-
länkar	  

Håkansson & Snehota, 1995	   Hur ser olika 
aktivitetsutbyten ut mellan 
er och dessa aktörer?	  

Frågan ställdes i syfte 
att utröna de olika 
aktivitetslänkarna 
mellan aktörerna.	  

 
 
 

3.4 Bearbetning & analys av data 

Intervjuerna spelades in efter samtyckte från respondenten. Att spela in intervjuerna 

minimerade risken för förvridna svar och risken att uppgifter gick förlorade (Saunders et al., 

2012, s. 550) Att spela in intervjuerna gav också	   möjlighet att ha fullt fokus under 

intervjuerna och inte distraheras av antecknande under intervjun (Saunders et al., s. 552). 

Dock antecknades särskilt utmärkande citat ned samt tidpunkten för dessa i syfte att lätt kunna 

hitta dem vid det senare arbetet med empirin. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer respektive av de fyra aktörerna behandlas var och en för sig. 

Inledningsvis kommer intervjun med Drivhuset att presenteras, därefter följer 

Entreprenörskolan, UU Innovation och Entrepreneurs Academy. De två	   intervjuerna som 

ägde rum med Entreprenörskolan presenteras tillsammans under samma rubrik. 
 

4.1 Drivhuset 

Drivhusets primära verksamhet är att ge vägledning för entreprenörer genom bland annat 

rådgivningsmöten med aspirerande entreprenörer angående deras affärsidé. Målgruppen är 

studenter men vägledningen är öppen för alla. Utöver detta erbjuds även kontorsplatser för 

nystartade bolag. Drivhuset är delaktiga i ett hundratal aktiviteter per år. Dessa aktiviteter kan 

variera från inspirationsföreläsningar, kurser i bokföring, nätverksevenemang och 

frukostmöten för entreprenörerna i Drivhusets kontorslokaler. “Andra organisationer är 

viktiga för oss. Vi har begränsade resurser, framförallt tid. Så	   ibland försöker vi hitta 

organisationer som vi kan samarbeta med” säger Pernilla Westerback, affärsrådgivare på	  

Drivhuset. I samarbetena bidrar Drivhuset främst med sin kunskap och de letar efter 

samarbeten som kompletterar Drivhusets verksamhet. “Det varierar lite vilka projekt vi gör 

beroende på	  vad som dyker upp” betonar Westerback. “De optimala samarbetena är där man 

kan nå	  ut med marknadsföring genom samarbetspartners kanaler. Speciellt välkomnande är 

Drivhuset mot aktiviteter riktade mot studentmålgruppen. “Studentnära organisationer är 

viktigt för marknadsföring, såsom studentföreningar och kårer. Det är också	  ett problem att 

det hela tiden byts folk i studentorganisationer. Därför varierar våra aktiviteter mycket”	  

säger Westerback. Westerback berättar vidare om kopplingen mellan Drivhuset och 

Entrepreneurs Academy, vilka det finns ett långt samarbete med sedan långt tillbaka. Det är 

dock inte ett kontinuerligt samarbete, utan baseras främst på	  att de har kännedom om varandra 

och ibland genomför de aktiviteter såsom lunchföreläsningar tillsammans. Entrepreneurs 

Academy ansvar då	  för marknadsföringen mot studenter och Drivhuset bidrar med finansiella 

resurser och eventplanering. 
 

För Drivhuset har goda relationer under lång tid varit avgörande för framgången. Westerback 

berättar att de är väldigt etablerade och att många kommer dit på	  grund av rekommendation 

av någon annan. “Det är inte så	  att vi behöver vara ute och jaga folk så	  att de ska komma hit” 
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säger Westerback. “Gör vi insatser kommer folk. Vi behöver göra avvägningen: vad hinner vi 

med”. 
 

Drivhusets verksamhet är starkt beroende av budgeten, vilken styrs av den prestationen de 

lyckas uppvisa. “Vi har fått större stöd från Regionförbundet genom åren och det beror på	  att 

vi visar goda resultat” berättar Westerback. Drivhusets verksamhet i Uppsala finansieras av 

Uppsala universitet, UU Innovation, SLU Holding, Regionförbundet och Tillväxtverket samt 

av privata företag. Westerback förklarar vidare hur samarbetet ser ut med UU Innovation. 

Hon beskriver att det under längre tid skett olika former av utbyte aktörerna emellan.	  ”Ibland 

skickar vi vidare idéer som först kommer till Drivhuset till UU Innovation” säger Westerback. 

Det beslutet baseras på	  att det är komplexa idéer med forskningsvärde som UU Innovation har 

bättre rådgivningsmöjligheter inom. 

 

Drivhuset och Entreprenörskolan har inget officiellt samarbete. De har kännedom om 

varandra och men har inget större utbyte med varandra. “Men även om det inte finns något 

officiellt samarbete mellan oss och Entreprenörskolan som utbildning har vi ibland kontakt 

med enskilda studenter därifrån genom vår verksamhet”	  säger Westerback.  
 

Westerback utvecklar vidare att Uppsala är mycket unikt: “Här samarbetar organisationer 

väldigt mycket på	  ett väldigt bra sätt vilket inte som vi förstått i andra städer är lika”. Hon 

beskriver det som att i andra städer försöker aktörer markera sina revir men i Uppsala finns ett 

starkt samarbete. “Å	  andra sidan finns det jättemycket som lappar in i varandra så	  jag förstår 

om man som entreprenör ska gå	   in och kolla ‘var ska jag vända mig?’, då	  kan det nog vara 

ganska rörigt utifrån, för det är ganska rörigt för oss att förstå	   ‘vilka handlägger de här 

pengarna? Exakt vad gör dom där? Och just ja, det var dom också’”.  
 

För att koordinera samarbeten mellan olika aktörer finns det flera kanaler för att kunna 

samarbeta bättre. “Alla organisationer, vi brukar träffas i olika former. Till exempel, de här 

[pekar på	   kartan] träffar vi kanske två	   gånger per termin för att kolla; vad händer i era 

organisationer?”. Det är ett projekt som pågått under en längre tid. De gemensamma mötena 

har uppstått från behovet att strukturera arbetet och få	   veta vad som pågår i andra 

organisationer. Exempelvis delar de medverkande med sig om aktuella projekt, tillgängliga 

projektmedel och tips kring ansökningsprocessen. Det har även uppstått en grupp utifrån 
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dessa sammanträden som enbart fokuserar på	   marknadsföringen av organisationer för att 

synkronisera olika insatser. 
 

Westerback beskriver slutligen Drivhuset som generalister som kan lite om mycket men som 

vet var entreprenören ska vända sig för att få	   mer rådgivning inom specifika områden.	  

“Tanken med hela systemet är att när det fungerar som bäst ska entreprenören kunna kliva in 

varsomhelst i kedjan och bli slussad rätt oavsett var man börjar. Det viktigaste är att 

entreprenören är i centrum” avslutar Westerback. Nedan i Figur 2 illustreras de aktörsband, 

resursförbindelser och aktivitetslänkar som Drivhuset har med aktörerna i studiens urval. 

 
Figur 2. 

 
 

 

4.2 Entreprenörskolan 

Entreprenörskolan är ett studieavslutande ettårigt program för teknologer. Programansvariga 

Göran Lindström säger att “Vårt fokus är studenter, studenternas kunskap och förståelse för 

entreprenörsprocesser. På	  det sättet, hoppas vi, att vi bidrar till ett ökat entreprenörskap”. 

50% av de som läser Entreprenörskolan är inom fem år är inblandade i en 

entreprenörsprocess, antingen att de startar eget eller är medverkar i en entreprenörskontext. 

“Det kommer sällan Uppsala till del. Det är inte här det händer. Det är få	  som stannar kvar i 
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Uppsala av våra studenter” säger Lindström. “Det vi sagt hela tiden är att fundera ett tag, gå	  

gärna ut i industrin, skaffa dig kunskap om hur man gör affärer, skaffa dig ett nätverk, skaffa 

dig en industrinära kompetens. Och sen någonstans på	  vägen hittar du din affärsidé	  eller så	  

bestämmer du dig bara, nu vill jag driva eget företag och då	  gör man det”. Anledningen till 

att Entreprenörskolan rekommenderar detta är att “finliret med entreprenörskap är svårt att 

lära ut”. 
 

För att få	  praktisk erfarenhet genomför studenterna under en termin ett examensarbete med 

entreprenörprägel. Ett antal företag presenterar uppdrag till Entreprenörskolan som 

studenterna kan välja mellan. “De som vi jobbar mest med är UU Innovation eller personliga 

nätverk. Jag känner ju massa folk här i regionen. När vi ska ha in projekt ringer jag runt och 

mailar de jag känner som är serieentreprenörer eller unga entreprenörer eller etablerade 

företag i regionen”	   berättar Lindström. Det kan exempelvis vara uppdrag för nystartade 

företag från Uppsala Science Park som vill expandera internationellt. Studenterna hjälper 

företagen med vilka strategier som bör anammas, marknadsundersökningar kopplat till 

marknadsintroduktioner, marknadsanalyser och segmentering och andra problem som 

företaget står inför. Det händer att tidigare studenter från Entreprenörskolan återkommer i 

sina framtida jobbroller med projekt för studenter. 
 

Vilka företag som kontaktas, vilka föreläsare som tas in på	  kurserna och vilka studiebesök 

som genomförs med studenternas är beroende av lärarnas informella personliga nätverk. 

“Vilka aktörer som vi samarbetar med beror mycket på	  vem som ritar kartan. Om Göran ritar 

kartan ser den helt annorlunda ut än min” menar David Sköld, lektor vid Entreprenörskolan. 

Både Sköld och Lindstöm betonar att upparbetade långvariga relationer är viktiga. 

 

Angående Drivhuset har Entreprenörskolan kunskaper om deras verksamhet men inget stort 

utbyte. “Vi fokuserar mer på	  komplexa idéer i vår utbildning”	  betonar Lindström. “Men det 

finns säkert flera av våra studenter som är i kontakt med Drivhuset”. Likadant menar 

Lindström att det finns flera av Entreprenörskolans studenter som är i kontakt med 

Entrepreneurs Academy, men att det inte finns något större utbyte mellan Entreprenörskolan 

och Entrepreneurs Academy som utbildning i dagsläget. Dock säger Lindström att “jag hade 

ett möte med Entrepreneurs Academy tidigare i förmiddag och vi får se vad det leder till”. 
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Entreprenörskolan är en del av teknikinstitutionen vid Uppsala universitet och det finns ett 

starkt samarbete med institutionen. Entreprenörskolan startade som ett projekt mellan Uppsala 

universitet och SLU men samarbetet avslutades bland annat för att nyckelpersoner lämnade 

sina positioner. “SLU var med från början men de gled iväg till sina spiltor i Ultuna. Det var 

väldigt personberoende. Dom som var med då, då	  hade vi ju det. Men sedan blev det väldigt 

knöligt. Olika betygssystem, olika finansiering. Bara det var ju jätteknöligt”	   berättar 

Lindström. Lindström ser positivt på	  tvärdisciplinära utbildningar inom entreprenörskap, men 

svårigheter med att förändra Entreprenörskolans utbildningsstruktur eftersom att den är för 

integrerad i den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
 

Lindström upplever att Entreprenörskolan har “bra koll på	  det som finns i Uppsala”, men att 

“vi drar mer åt Stockholm/Uppsala. Vi har flera projekt där på	   företag. Vi har flera som 

kommer från KTH-nätverken, Handelshögskolan har vi jobbat en del med. Vi ser nog snarare 

att vi rör oss åt det hållet och då	   följer vi Uppsala/Stockholm life science region - Uppsala, 

Stockholm och Södertälje och in mot Mäldardalen. Eftersom att vi har mycket life science 

projekt och sådana studenter blir det mer naturligt för oss”. Även här betonar Lindström att 

det är personberoende vilka universitet som det finns samarbeten med. 
 

Vidare berättar Lindström att de samarbeten som Entreprenörskolan har nytta av att utveckla 

finns utanför Uppsala. Exempelvis var Entreprenörskolan nyligen i Köpenhamn på	  en samling 

med entreprenörskapsutbildningar i Norden. “Den typen av nätverk är bra. Man får lite 

inspiration: vissa bitar ska vi nog lägga mer vikt på, vilka bitar ska vi nog utveckla, andra 

saker är vi väldigt bra på”. Figur 3 på nästa sida illustreras de aktörsband, resursförbindelser 

och aktivitetslänkar som Entreprenörskolan har med aktörerna i studiens urval. 
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 Figur 3 

 

 

4.3 UU Innovation 

UU Innovation ger stöd och affärsrådgivning till Uppsala universitets forskare och 

organisationer i näringslivet och samhället då	  forskningsidéer ska kommersialiseras. Fokus är 

på	   samverkan och kommersialisering av projekt med stort kunskapsdjup. “Universitet är en 

stor aktör för innovation i Uppsala”	  säger Patrick Miccuci, CFO på	  UU Innovation. “En del 

av syftet med vår verksamhet är att förmedla kontakter, att hjälpa med kunskap här och 

kunskap där”	  fortsätter han.  
 

UU Innovations verksamhet finansieras genom anslag och bidrag. “Vi får pengar från 

universitet, från Vinnova, från EU” säger Miccuci. Forskare från universitet kan få	  

kostnadsfri rådgivning medan externa bolag och fristående forskningsbolag betalar för UU 

Innovations tjänster. Vidare berättar Miccuci att Drivhuset delvis finansieras genom 

Drivhuset och universitetet för att kunna gå	  runt eftersom att de inte har lika starka finanser. 

“Studentuppdraget är delegerat till Drivhuset och UU Innovation fokuserar på	  

affärsrådgivningen för mer kunskapsintensiva idéer”	  utvecklar Miccuci. Drivhuset och UU 

Innovation har kunskap om varandra och har ett utbyte av finansiella resurser. 
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Vidare berättar Miccuci att UU Innovation varje år sammankopplar studenter från 

Entreprenörskolan med sina portföljföretag. “Det finns stora möjligheter när studenternas 

kunskap tillvaratas för portföljföretagen”	   säger Miccuci. UU Innovation har begränsade 

kunskaper om studentföreningen Entrepreneurs Academy och det finns därför inget utbyte 

mellan dem. 
 

Ett projekt som uppstått genom UU Innovation är projektet Ångströms Materials Academy 

som är en plattform för samarbete mellan materialforskare och ett antal företag som betalar en 

årlig avgift för att delta i akademin. Målet är att kunna finna bra samarbetsprojekt. Liknande 

projekt för andra forskningsområden planeras. Under intervjun hänvisar Miccuci till UU 

Innovations hemsida där det finns ett filmklipp med Johan Kreuger, forskare vid Uppsala 

universitet som samverkat med UU Innovation. “Nyckeln till framgång är samarbete” säger 

Kreuger.	  “Samarbeten kan få	  idéer att leda fram till nya läkemedel, nya metoder som faktiskt 

räddar liv”. Tillsammans med UU Innovation har Kreuger varit delaktig i att ta fram en ny 

metod som används inom medicinsk forskning och framförallt cancerforskning. Angående 

hjälpen från UU Innovation säger han att “Hur bygger man ett bioteknik företag från 

grunden? Vi var ju forskare, inte entreprenörer. [...] Genom UU Innovation kom vi i kontakt 

med en rad olika experter”. (Nyckeln till framgång är samarbete, 2013) 

 

De flesta forskare vänder sig till UU Innovation på	  grund av “word of mouth”. UU Innovation 

håller ibland föreläsningar, exempelvis på doktorandkurser, för att bidra till kunskap inom 

innovation, entreprenörskap och patenträttigheter. Miccuci berättar att det finns 29 personer 

anställda vilket kan låta som många men att alla har fullt upp just nu. “Det finns en balans vi 

måste ha. ‘Be careful what you ask for’. Om vi får fler fall behöver vi anställa fler” säger 

Miccuci. 
 

UU Innovation hjälper flera andra universitet angående patenträttigheter på	  grund av att UU 

Innovation besitter specialistkunskaper. Det finns nära samverkan mellan UU Innovation, 

Uppsala universitets holdingbolag UU Holding, företagsinkubatorn Uppsala Innovation 

Centre samt Uppsala Science Park. UU Innovations kontor är i en byggnad där det enbart 

finns innovationsrelaterade bolag med ett eller kanske två	  undantag. Miccuci förklarar att han 

hört att på	  många andra universitet och i andra städer är det mer uppdelat.	  “Vi har samma 

matsal. Vi samarbetar. Vi ser varandra i vardagen varje dag så	   det är väldigt lätt” säger 

Miccuci. 
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Miccuci upplever inte att det finns några samarbeten som skulle behöva utvecklas från 

grunden. “Vi har ett brett samarbete med forskargrupper men vi skulle kunna förbättra vårt 

erbjudande till forskare vid universitet och kanske därmed hjälpa Uppsala eller 

Uppsalaregionen” avslutar Miccuci. Nedan i Figur 4 illustreras de aktörsband, 

resursförbindelser och aktivitetslänkar som UU Innovation har med aktörerna i studiens urval. 

 

Figur 4 

 

4.4 Entrepreneurs Academy 

Entrepreneurs Academy är en studentförening vid Uppsala universitet vars syfte är att 

inspirera studenter till entreprenörskap. Föreningen består av en styrelse och olika 

projektgrupper för de projekt som drivs inom föreningen. Exempel på	   projekt är 

föreläsningar, casetävlingar, resor och företagsbesök. Föreningens främsta finansiering sker 

genom samarbeten med företag och universitetet. “Vår ambition är att vara aktören i mitten 

som alla andra vill vara med” säger Entrepreneurs Academys styrelseordförande Fredrik 

Lagermalm. “Alla som vi är kopplade med bidrar antingen till att hjälpa studenter eller deras 

företag”. 
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Ett årligt återkommande evenemang som Entrepreneurs Academy är medarrangör till är 

Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap. Övriga huvudarrangörer är Anders Walls 

Stiftelser och Uppsala universitet. Kontakten med Anders Walls Stiftelse och Uppsala 

universitet har byggts upp under lång tid. “Jag hade möte med Anders Wall förra veckan. Jag 

var där och förklarade: nu kommer vi lägga om strukturen för föreläsningen. Det här kommer 

det innebära för er och det här kommer det innebära för oss” säger Lagermalm. Det är även 

ett antal företag som sponsrar evenemanget och flera sponsorer återkommer varje år för att 

stödja entreprenörskap och marknadsföra sig själva mot föreläsningens besökare. 
 

Ett återkommande projekt som Entrepreneurs Academy anordnat är en resa till Berlin där ett 

antal utvalda studenter besöker startups. Projektet började då	  en tidigare student från Uppsala 

universitet flyttade till Berlin för att jobba på	   en startup. Han ville sprida kunskapen om 

Berlins startup-community till Uppsalastudenter och kontaktade därför Entrepreneurs 

Academy för att tillsammans arrangera en resa. Han använde sig av personliga kontakter och 

sitt nätverk för att arrangera en vecka fylld av företagsbesök. Projektet har sedan levt vidare 

som ett av föreningens projekt och idag arrangerar föreningen resan på	  egen hand. 

 

Entrepreneurs Academy har starka åsikter om den entreprenörsutbildning som bedrivs vid 

universitet och försöker påverka den genom att få närmare samarbeten med olika 

entreprenörsutbildningar såsom Entreprenörskolan. “Väldig många föreläsare i 

entreprenörskurser, då tar man in någon forskare som pratar om projektledning eller vad det 

nu är, som aldrig varit ute i arbetslivet. Det är som att ta in en landslagstränare till 

Allsvenskan som aldrig spelat fotboll” säger Lagermalm. 

 

Entrepreneurs Academy ser att det finns en kunskapslucka hos studenter. “Studenter vet inte 

var de ska få hjälp, det är bara de som är jättejätteintresserade och alla borde veta det 

egentligen” säger Lagermalm. Entrepreneurs Academy ser därför väldigt positivt på 

samarbeten där till exempel Drivhuset bidrar med kunskaper och resurser till Entrepreneurs 

Academys verksamhet. Det är ett samarbete som båda tjänar på eftersom Drivhuset når fler 

studenter och Entrepreneurs Academy får tillgång till olika typer av resurser. 
 

När Entrepreneurs Academy arrangerat företagsbesök för studenter i Uppsala har de besökt 

företag som någon i till exempel styrelsen har en personlig kontakt till och andra 

entreprenöriella företag det finns kännedom om. Entrepreneurs Academy deltar regelbundet 
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på	   olika entreprenörskapsrelaterade evenemang och försöker bidra till att nå	   ut om 

information om Uppsalas startup-community till studenter. De har tre representanter som 

hjälper Uppstart som är ett evenemang för alla som är intresserade av tech startups i 

Uppsalaregionen. “Start up-communityt i Uppsala har varit obefintligt egentligen om man 

jämför med Stockholm. Men ju mer man snackar med Uppstart, desto mer förstår man att det 

finns ju hur mycket som helst men det vet vi ju inte om” säger Lagermalm. Han menar att 

många startups i Uppsala påstår att det inte finns några att anställa och att studenter skriker 

efter deltidsjobb. “När man hör dom två	  klaga på	  varsitt håll och man vet att det bara är att 

lösa genom att sätta ihop dom. Då	  har vi tänkt: vi ska ha en jobbportal på	  vår webbsida”. 
 

Entrepreneurs Academy vill se ett större samarbete mellan forskningen på	  Uppsala universitet 

och studenterna. “Forskarna kommer på	   idén, men ta in oss, ta in studenter! Ta in oss så	  

hittar vi ett användningsområde och startar ett företag. Studenter har så	  mycket potential!”	  

säger Lagermalm. Entrepeneurs Academy arbetar konstant för att utvidga sitt nätverk och bli 

en central aktör för studenters entreprenörskap i Uppsala. Lagermalm ser positivt på	  

möjligheterna att utveckla ett samarbete med exempelvis UU Innovation, vilket inte finns i 

dagsläget. “Det är inte att vi har pengar för det har vi inte. Men vi har folk som är 

intresserade, folk som har connection, vi har ett nätverk i Uppsala. Studenter har en sådan  

potential!” avslutar Lagermalm. Nedan i Figur 5 illustreras de aktörsband, resursförbindelser 

och aktivitetslänkar som Entrepreneurs Academy har med aktörerna i studiens urval. 

 

Figur 5 
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5 ANALYS 

I följande avsnitt kommer varje del av ARA-modellen behandlas separat. Inledningsvis 

kommer olika aktörsband analyseras, följt av resursförbindelser och aktivitetslänkar. 
 

5.1 Aktörsband 

Det föreföll tydligt att nästan samtliga aktörer i studiens urval känner till varandra i en mer 

eller mindre omfattning. Dessa band har ofta etablerats genom olika typer av utbyten, både 

historiska och nutida. Westerback från Drivhuset säger att “man är väl medveten om vad 

andra sysslar med”, vilket i detta fall kan tolkas som ett tecken på	  att olika aktörers identiteter 

har fått chans att utvecklas under en längre tid. Drivhuset har ett stort antal olika aktörsband. 

Detta omfattar aktörer som de genomför olika evenemang med eller band med aktörer där 

man ser olika möjligheter att dra nytta av varandras kompetenser och kvalitéer. Det uppstår 

också	   aktörsband med deltagarna på	   de gemensamma mötena mellan olika 

entreprenörsfrämjande aktörer i Uppsala. Dessa möten kan ses som att parterna får mer 

kännedom om varandra och parternas ambitioner och detta leder till möjligheter att dra nytta 

av varandras kompetenser och kvalitéer. (Håkansson & Snehota, 1995; Granovetter, 1985) 
 

I intervjun med Entreprenörskolan framgick att ett särskilt viktigt aktörsband existerade 

mellan dem och teknikinstitutionen vid Uppsala universitet som de tillhör. David Sköld 

belyste dock vidare att “Vilka aktörer som vi samarbetar med beror mycket på	  vem som ritar 

kartan”	  (David Sköld, 2014). Detta visar på	  vikten av de personliga relationerna och ligger i 

linje med Håkansson och Snehotas (1995) resonemang att en aktör inte alltid uppträder helt 

enhetligt utåt. Detta beror på	   att en stor del av de aktörsband som finns är beroende av 

personkopplingar. I Entreprenörskolans verksamhet speglas det i att aktörsband mellan 

projektföretag till stor del är beroende av personliga kontakter, samt att samverkan med olika 

universitet är personberoende. Lindström säger att “När vi ska ha in projekt ringer jag runt 

och mailar de jag känner som är serieentreprenörer eller unga entreprenörer eller etablerade 

företag i regionen”. Det är i likhet med Håkansson och Snehotas (1995) resonemang, vilka 

belyser vikten av det personliga nätverket och att enskilda individer påverkar en aktörs 
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nätverk. Det existerar aktörsband mellan Entreprenörskolan och samtliga aktörer i urvalet. 

Lindström förklarar också	   vidare att man ser en mer naturlig koppling till att utveckla fler 

aktörsband utanför Uppsala. “Vi ser nog snarare att vi rör oss åt det hållet och då	   följer vi 

Uppsala/Stockholm life science region - Uppsala, Stockholm och Södertälje och in mot 

Mäldardalen”	  sa Lindström. Detta belyser vikten av förväntade identiteter och hur viktig tron 

om att en relation skall medföra positiva effekter är, vilken inte nödvändigtvis är baserad på	  

fakta (Håkansson & Snehota, 1995, s. 32).  
 

UU Innovation har många aktörsband, där Miccuci särskilt betonar det bestående samarbetet 

med Uppsala universitet och dess forskning. Eftersom att ett huvudsyfte med UU Innovations 

verksamhet är att förmedla kontakter och kunskap bidrar det till att aktörsband skapas med ett 

stort antal olika aktörer. “En del av syftet med vår verksamhet är att förmedla kontakter, att 

hjälpa med kunskap här och kunskap där”	  berättade UU Innovation. Detta synsätt gör att det 

skapas ett stort antal aktörsband mellan UU Innovation och andra aktörer med speciella 

kunskaper som kan bidra till framgången för UU Innovations portföljföretag. Av urvalet har 

UU Innovation aktörsband med samtliga aktörer utom Entrepreneurs Academy, vilka de har 

begränsad kunskap om. På	  grund av den begränsade kunskapen om UU Innovation har de inte 

identifierat de möjligheter som ett utbyte mellan dessa två	   aktörer skulle kunna bidra med. 

Eftersom att Entrepreneurs Academy redan identifierat möjligheterna med ett samarbete finns 

det utvecklingsmöjligheter för ett aktörsband (Håkansson & Snehota, 1995, s. 32).  
 

Det är tydligt att Entrepreneurs Academys ambition att vara en central aktör för 

entreprenörskap i Uppsala har lett till att de skapat många betydelsefulla aktörsband. 

Aktörsband har ingåtts med bland annat Uppsala universitet, Drivhuset och många privata 

företag. Det är Entrepreneurs Academys vilja att utveckla nya aktörsband som bidrar till att de 

kan göra en skillnad för entreprenörskap och studenter. Exempelvis har Entrepreneurs 

Academy tagit initiativ till möten med Entreprenörskolan eftersom att Entrepreneurs 

Academy vill kunna påverka utbildningen i entreprenörskap som sker vid Uppsala universitet. 

Att vara en “nära allierad”	  kan underlätta när Entrepreneurs Academy vill påverka Uppsala 

universitets entreprenörsutbildningar (Håkansson & Snehota, 1995, s. 32). En fördel för 
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Entrepreneurs Academy när de skapar nya relationer är att de redan format en identitet i 

nätverket som en seriös aktör genom sina historiska och nuvarande interaktioner med bland 

annat Uppsala universitet och Anders Walls Stiftelser. Dessa kopplingar med framstående 

aktörer bidrar till att ge Entrepreneurs Academy trovärdighet. 
 

Trots att alla aktörer hade lika uppfattning angående ifall det existerade ett aktörsband mellan 

aktörerna i urvalet varierade deras bilder av hur djupgående aktörsbandet är. Då	  Håkansson 

och Snehota (1995) belyser vikten av att aktörsbanden skall vara ömsesidiga kan man därför 

anta att dessa relationer inte kan utnyttjas till fullo på	  grund av detta. 
 

5.2 Resursförbindelser 

Vad gäller resurser kan det konkluderas att förbindelserna mellan de olika aktörerna varierade 

i omfattning. Resursförbindelser är av stor vikt för Drivhuset. De viktigaste 

resursförbindelserna uppstår med finansiärer eller samarbeten där det finns möjlighet att dela 

kunskap och marknadsföringskanaler mellan aktörerna. Drivhuset sade att “Andra 

organisationer är viktiga för oss. Vi har begränsade resurser, framförallt tid. Så	   ibland 

försöker vi hitta organisationer som vi kan samarbeta med”. Detta kan ses som att Drivhuset 

är beroende av det omgivande nätverket av aktörer för att tillfredsställa kunder, 

uppdragsgivare och finansiärer med flera (Ford et al., 2003, s. 29). Drivhuset berättade att “Vi 

har fått större stöd från Regionförbundet genom åren och det beror på att vi visar goda 

resultat”. Det bekräftar Håkansson och Snehota (1995) som menar att relationer påverkas av 

den tidigare historiska interaktionen. Drivhuset har därmed byggt upp ett förtroende som en 

etablerad aktör och därför känner andra aktörer större förtroende att investera resurser i deras 

verksamhet. 
 

I likhet med Drivhuset upplever Entrepreneurs Academy att ju längre tiden gått, desto större 

förtroende har de fått som en seriös aktör för att främja entreprenörskap. Detta har bland annat 

yttrat sig i att företag och Uppsala universitet är villiga att stödja föreningen och dess projekt 

med större summor. Att detta förtroende ges kan ses som ett bevis för att deras identitet i 

nätverket har blivit starkare och förtroendet har påverkats av den historiska interaktionen som 
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skett mellan föreningen och universitet. Flera av de entreprenörskapsfrämjande aktörerna 

betonade att deras uppgift är att sprida kunskap och fungera som en länk för att sammanbinda 

olika resurser. Aktörsband har därför inletts med ambitionen att det finns resurser som kan 

delas om det finns en relation (Håkansson & Snehota, 1995, s. 30). Detta är anledningen att 

Entrepreneurs Academy är intresserade av att inleda ett samarbete med UU Innovation då de 

ser möjligheter att deras resurser i form av intresserade studenter skulle gagna UU 

Innovations portföljföretag. Därmed skulle mervärde skapas både för Entrepreneurs Academy 

och för UU Innovation då	  både skulle dra nytta av resursförbindelser som uppstår. 
 

Mellan UU Innovation och Entreprenörskolan uppstår en resursförbindelse när studenter utför 

projekt för UU Innovations portföljbolag. Det är ett fördelaktigt utbyte då	   studenterna får 

konkreta verklighetsbaserade insikter och företagen i sin tur får nya perspektiv och 

förhoppningsvis hjälp i kommersialiseringen av forskningsrön genom det studenterna 

åstadkommit. 

  

5.3 Aktivitetslänkar 

Många av de aktivitetslänkar som uppstår är ett resultat av att det finns en resursförbindelse 

och aktörerna skapar därför en aktivitetslänk för att kunna nyttja gemensamma resurser. 

Drivhuset har aktivitetslänkar med ett antal olika aktörer i och med att de gör över 100 

utåtriktade aktiviteter per år. Samarbetena har då	   baserats på	   att Drivhuset har särskilt 

kompetens inom vissa områden och till exempel tar nytta av en studentförening då	   de 

arrangerar evenemang, exempelvis Entrepreneurs Academy. Studentföreningen är då	  

huvudansvariga för marknadsföringen mot studenter, medan Drivhuset bidrar med sin 

kunskap och finansierar evenemanget. Aktivitetslänken är således baserad på	  att det finns en 

resursförbindelse och därav kommer aktivitetslänken naturligt.  
 

Den tidigare nämnda förbindelsen mellan Entreprenörskolan och UU Innovation kan ses som 

en aktivitetslänk då	   utbytet mellan dem leder till att aktiviteter sker då	  Entreprenörskolans 

studenter gör uppdrag för UU Innovations portföljbolag. 
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En aktivitetslänk som är intressant att nämna är samarbetet mellan Entrepreneurs Academy 

och Uppstart. Detta har lett till att man insåg att det fanns ett glapp emellan studenter och 

startups och Entrepreneurs Academy insåg att de kunde starta en jobbportal. Detta kan ses 

som ett bevis på	  att relationer mellan aktörer skapar möjligheter som inte skulle funnits annars 

och projekt man inte skulle kunnat skapa på	  egen hand. 

Det numera avslutade samarbetet mellan SLU och Entreprenörskolan kan ses som svårigheter 

i koordinationen. För att kunna samarbeta effektivt behöver det finnas koordinering mellan 

aktivitetslänkarna. Håkansson och Snehota (1995) bekräftar att det är svårt för aktörer att 

koordinera sina insatser då	  strukturera bakom interna aktivitetsstrukturerna inte ser likadana 

ut för olika aktörer. 
 

 

6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att identifiera och utvärdera de olika typer av relationer som 

existerar mellan entreprenörskapsfrämjande aktörer i Uppsala. I relationerna mellan de 

undersökta aktörerna i nätverket finns exempel på	   samtliga lager som beskrivs i ARA-

modellen. I de relationer som hade ett svagare aktörsband var också	  resursförbindelserna och 

aktivitetslänkarna av en svagare karaktär. Detta bekräftar Håkansson och Snehotas (1995) 

befintliga teori. För att kunna betrakta relationerna bland de intervjuade aktörerna som 

starkare skulle vissa lager som är av svagare karaktär behöva stärkas. 
 

Forskningsfrågan huruvida relationerna mellan de entreprenörskapsfrämjande aktörerna som 

intervjuats kan vidareutvecklas går att diskuteras ur olika synvinklar. Det förefaller tydligt att 

det finns aktörsband mellan de flesta av aktörerna, samtidigt som det finns möjlighet för 

representation av fler lager i de fall som undersökningen omfattat. Grundat på ARA-modellen 

kan därför slutsatsen dras att det finns förbättringsmöjligheter i arbetet att stärka relationerna 

mellan aktörerna i nätverket, detta genom att stärka aktörsbanden för att på så sätt även stärka 

delarna resursförbindelser och aktivitetslänkar. 
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6.1 Studiens begränsningar och kvalitet 

Med en metoddesign som innefattar intervjuer föreligger alltid en risk att svaren präglats av 

intervjupersonens personliga åsikter och uppfattningar. Då	   studiens urval begränsats till att 

omfatta endast en del av de entreprenörskapsfrämjande aktörerna föreligger en risk att detta 

haft en negativ inverkan på	  studiens resultat. Dock har syftet med studien varit att ge en så	  

pass heltäckande bild som möjligt, men förhoppningen att studien skall kunna fungera som ett 

underlag för framtida forskning (Saunders et al., 2012, s. 194). 
 

7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Denna studie belyser vikten av att ta till vara på resurser, vilket naturligt leder oss in på  

frågor om jämställdhet och mångfald. Det vore här av intresse att titta närmre på hur de 

entreprenörskapsfrämjande aktörerna arbetar för att ta tillvara på samhällets samtliga resurser 

och hur detta arbete fungerar. Om det finns anledning att prioritera kvinnligt företag samt hur 

aktörerna lyckas bidra till att utlandsfödda ser entreprenörskap som en möjlig väg är två 

intressanta ämnesområdet som skulle vara intressanta att studera.  
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9 BILAGA 1 - Intervjuguide till aktörer 

 
Utgångspunkt från teoretiskt ramverk: Aktörsband 
1. Vilka är de viktigaste aktörerna i ert nätverk? 

• Vilka andra aktörer har ni samarbete med? 
• Hur går ni till väga för att stärka relationerna och bygga upp förtroende mellan er och 

andra aktörer inom nätverket? 
 
Utgångspunkt från teoretiskt ramverk: Resursförbindelser 
1. Hur ser olika resursutbyten ut mellan er och dessa aktörer? 
     - Vilka resurser är mest vitala för er verksamhet? (Ex. Kunskap, marknadsföringsresurser, 
finansiellt kapital eller annan resurs). 

• Besitter ni dessa resurser själva eller finns de tillgängliga i ert nätverk? 
• Vilka specialistkompetenser besitter ni? 

Utgångspunkt från teoretiskt ramverk: Aktivitetslänkar 
1. Hur ser olika aktivitetsutbyten ut mellan er och dessa aktörer? 

• Kan ni exemplifiera några särskilt viktiga aktivitetssamarbeten och hur dessa ser ut? 
• Vad var målsättningen med dessa? 
• Har dessa aktivitetssamarbeten haft en effekt på	  framtida utbyten?    

    
  


