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att stiMulEra  
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lärandE hos nya  
EntrEprEnörEr –  
Ett praktikfall

Magnus Klofsten & Erik Lundmark

entreprenörskap har de senaste tre decennierna fått en allt 
mer central roll på den politiska dagordningen liksom i samhället i stort 
(Acs, Audretsch, & Strom, 2009). Förändringen har varit så kraftig att 
vissa talar om att vi lever i det entreprenöriella samhället (Audretsch, 
2009a; b; Lundmark, 2010). Det entreprenöriella samhället präglas av 
en snabb förändringstakt som drivs av globalisering, förbättrad infor-
mationsteknologi och genererandet av ny kunskap. Ny kunskap kom-
mer ofta till genom forskning som bedrivs vid universitet. Kunskapen 
måste emellertid röra sig ut i samhället och in i organisationer som till-
lämpar den praktiskt för att göra nytta. Entreprenörskap är, i detta teo-
retiska ramverk, en viktig process som omsätter ny kunskap i praktisk 
handling.

Sett ur detta perspektiv har universiteten viktiga uppgifter; först att 
generera ny kunskap och därefter omsätta den i praktiken. Att skapa och 
sprida kunskap är emellertid inte nya uppgifter för universiteten. Två 
saker har dock förändrats – det ställs större krav på praktisk relevans 
av forskningen och dess omsättning i praktiken lämnas inte längre till 
stat och storföretag utan nystartade kunskapsintensiva företag ses som 
en viktig pusselbit. Det talas om att universiteten ska vara entreprenö-
riella (Clark, 1998). Det entreprenöriella universitetet som koncept är 
vitt och innefattar många aspekter (Gibb & Hannon, 2006; European 
Commission & OECD, 2013) så som partnerskap mellan universitet, 
företag och offentlig verksamhet (Etzkowitz & Klofsten, 2005; Brulin, 
Ellström, & Svensson, 2012), fokus på nyttiggörande av forskning (Etz-
kowitz, 2001) och stödjande av entreprenörskap bland anställda och 
studenter (Etzkowitz, 2004). Detta kapitel behandlar det sistnämnda, 
mer specifikt – hur universitet kan stimulera till nya kunskapsintensiva 
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företag och nya verksamhetsområden inom etablerade organisationer 
genom ett praktiskt orienterat entreprenörskapsprogram.

Kapitlet beskriver hur Entreprenörskaps- och nyföretagarprogram-
met (ENP), som startade vid Linköpings universitet 1994, har utveck-
lats och spridit sig till andra delar av Sverige och Europa. Modellen som 
programmet bygger på utvecklades vid Centrum för innovation och 
entreprenörskap (CIE) vid Linköpings universitet och företagsnätver-
ket Företagsutveckling i Linköping (SMIL)9. ENP har under årens lopp 
engagerat drygt 1 500 deltagare och genererat cirka 500 nya verksamhe-
ter. Praktikfallet illustrerar hur entreprenörskapsträning vid universitet 
med relativt enkla medel kan stimulera till entreprenöriella handlingar 
och lärande.

Kapitlet inleds med en diskussion om vad som utgör entreprenör-
skap och vilka implikationer detta har för entreprenörskapsträning. 
Därefter presenterar vi en överblick av programmet, feedback från del-
tagare och en diskussion om vad som utgör viktiga framgångsfaktorer 
vid genomförande av entreprenörskapsprogram. Kapitlet avslutas med 
en summering av de viktigaste implikationerna och lärdomarna från 
åren med ENP.

Entreprenörskap
Entreprenörskap har definierats på många olika sätt både av akademi-
ker och praktiker (Gartner, 1990). Medan vissa menar att entreprenör-
skap handlar om att starta organisationer (Gartner, 1989; Aldrich & 
Ruef, 2006) menar andra att entreprenörskap handlar om innovation, 
det vill säga att framgångsrikt kommersialisera idéer (Schumpeter, 
1934/2008; Drucker, 1985). En bredare definition av entreprenörskap 
– framväxten av ny verksamhet (Davidsson & Wiklund, 2001; Wik-
lund et al., 2011) – har vunnit anhängare sedan millennieskiftet. Den 
sistnämnda och mest sentida definitionen av entreprenörskap omfattar 
alltså kommersiell liksom ickekommersiell verksamhet och nystart av 
företag liksom utveckling av befintligt verksamhet. Vad det handlar om 
är att organisera ny verksamhet av något slag. Eftersom verksamheten 
är ny i något avseende innebär det att oförutsägbarhet är en central 
aspekt av entreprenörskap.

Tidig entreprenörskapsforskning, likt tidig ledarskapsforskning, 
fokuserade på att försöka urskilja vilken typ av personlighet som är 
9 Nätverket hette ursprungligen Stiftelsen för småföretagsutveckling men bytte namn när flera av 
medlemmarna vuxit sig så stora att de inte längre kunde gå under benämningen småföretag. Akro-
nymen SMIL behölls dock.

att stimulera entreprenörskap och lärande
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entreprenöriell. Gartner (1989) argumenterade mot alla försök att 
skilja entreprenörer från icke-entreprenörer baserat på deras person-
lighet. Decennier av forskning hade enligt Gartner inte generat några 
tydliga bevis på att entreprenörskap bedrivs av en viss personlighetstyp. 
Senare forskning har genom metastudier funnit att vissa personlighets-
drag faktiskt korrelerar med entreprenörskap och framgång som entre-
prenör, men det råder konsensus kring att överlappen mellan entrepre-
nörer och icke-entreprenörer är mycket stort. Att försöka förutse vem 
som blir entreprenör eller vem som kommer lyckas som entreprenör, 
baserat på deras personlighet, är inte särskilt fruktbart (se Davidsson, 
2013 för en koncis forskningsöversikt).

Gartner (1989) förespråkade att forskningen skulle fokusera på bete-
enden i stället för personlighet. Sett ur ett träningsperspektiv är bete-
enden mer lovande eftersom personlighet, per definition, är svår att 
ändra. En viktig del i entreprenörskapsutbildning är alltså att fokusera 
på vilka aktiviteter och beteenden som främjar skapandet av nya före-
tag. En viktig aspekt av en sådan träning är att förbereda (blivande) 
entreprenörer på hur man hanterar nya och oförutsägbara situationer 
(Sarasvathy, 2001).

utvecklandet av entreprenörskaps- 
program vid universitet

Det finns flera hinder att överbrygga för att utveckla effektiva entrepre-
nörskapsprogram vid universitet. Sett från utbudssidan finns det ofta 
problem med att universiteten saknar den kombination av teoretiskt 
och praktiskt kunnande som krävs för att utveckla nya företag samt 
att de program som genomförs i många fall inte är tillräckligt långsik-
tiga för att visa hållbara resultat (Gibb, 2002; Curran and Stanworth, 
1989; Klofsten, 1994; Klofsten & Mikaelsson, 1996). Vidare är entre-
prenörskap som akademiskt disciplin relativt nytt och har ännu inte 
uppnått samma legitimitet som mer etablerade fält (Fayolle, 2013; 
Bygrave, 1994; Vesper, 1988). Trots att det politiska etablissemanget 
och samhället i stort idag ser entreprenörskap som något positivt finns 
det fortfarande en viss skepsis mot entreprenörskap inom vissa delar av 
akademin (Lundmark & Westelius, 2013; Philpott, Dooley, O’Reilly, & 
Lupton, 2011; Acs, Audretsch & Strom, 2009). Från efterfrågesidan är 
det vanligt att potentiella deltagare inför ett entreprenörskapsprogram 
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är skeptiska till att programmet i fråga faktiskt bidrar med relevant 
praktiskt kunnande och att ett deltagande är värt den tid programmet 
tar i anspråk. (Gibb, 1990; Klofsten & Mikaelsson, 1996). 

Garavan och O’Cinneide (1994) skiljer mellan olika typer av utbild-
nings- och träningsaktiviteter riktade mot entreprenörer och småföre-
tagare. I synnerhet visar de på en motsättning mellan management- och 
entreprenörskapsutbildning. Där en skillnad är att managementutbild-
ning fokuserar på analys och planering, medan entreprenörkapsutbild-
ning fokuserar på trial and error. Många som deltar i ett entreprenör-
skapsprogram är emellertid i färd med eller avser att starta ett företag. 
Därför finns det anledning att inkludera aspekter av management, eller 
den bredare svenska termen företagsekonomi. Deltagarna har ofta 
behov av verktyg för att analysera och hantera marknader och organisa-
tioner (Klofsten, 1992). 

Eftersom entreprenörskapsprogram därmed har en koppling till 
klassisk företagsekonomi, medan potentiella deltagare ofta ser fram-
gångsrika entreprenörer som mer trovärdiga än akademiker, är det inte 
självklart vem som är bäst skickad att leda entreprenörskapsprogram. 
Att låta ett team bestående av både entreprenörer och akademiker leda 
entreprenörskapssatsningar har därför lyfts fram som en framgångsrik 
modell (Volkmann, 2004). Formerna för entreprenörskapsprogram 
skiljer sig också från klassisk universitetsutbildning med katederun-
dervisning, självstudier och skriftlig examination. Snarare betonas mer 
praktiska former som fallstudier, praktiska övningar och egna initiativ 
(ibid). 

Enp-programmet tillkomst och utveckling
Programmet startades under 1994 och var på den tiden ett steg i att 
utveckla en mer heltäckande aktivitetsportfölj med syfte att stödja tek-
nik- och kunskapsintensivt företagande med rötter i Linköpings uni-
versitet. Det fanns vid universitetet (och nätverket SMIL) redan då 
stor erfarenhet av att arbeta med etablerade företag, som t.ex. Innova-
tiv Vision, Programsystem, Sectra och SoftLab. Men ett behov fanns 
också av aktiviteter för entreprenörer i en start-fas, bland annat för att 
öka nyföretagandet vid universitet, öka kvalitén på nya företag och inte 
minst för att indirekt skapa ett entreprenöriellt universitet. Just detta 
att skapa nya avknoppningsföretag fanns inte inskrivet i universitetets 
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strategi, administrationen stöttade inte programmet aktivt, men hin-
drade inte heller dess framväxt. Snarare handlade det om en grupp driv-
kraftiga individer vid universitetet och SMIL som såg till att program-
met blev verklighet.

I det första (pilot) programmet deltog ett tiotal individer represente-
rande fem potentiella företag. Programmet utvärderades och resultatet 
var mycket positivt, vilket naturligtvis sporrade till fortsättning. Intres-
set att delta i programmet växte kontinuerligt inte bara i Linköping 
utan också i Sverige och internationellt. Under tiden utvecklades pro-
grammet från ett relativt fast grundkoncept – att vända sig till deltagare 
som avser att starta genuint nya företag inom olika sektorer – till att 
också inkludera dem som exempelvis avser att etablera nya affärsområ-
den inom etablerade verksamheter. 

För att sammanfatta ENP-programmets utveckling under de 20 åren 
som gått sedan starten kan följande sägas:

Totalt har i de 80-tal program som genomförts omkring 1 500 
nya entreprenörer deltagit. Dessa har startat i runda tal 500 
företag och verksamheter (tabell 1). Programmet har förutom 
i Linköping genomförts på en handfull orter i Sverige och då 
främst Umeå (Uminova), Skara (Lyftet) och Västerås (Teknik-
byn). Internationellt har programmet genomförts i Ryssland 
(Obninsk) och Moldavien (Chișinãu). Över hälften av alla ENP-
program har genomförts utanför Linköpingsregionen.

Inom EU-projektet UNISPIN var ENP-programmet en av stöt-
tepelarna för att främja utvecklingen i en rad regioner i Europa 
(van der Sijde & van Tilburg, 1998). 

Programmet finns idag i tre utförande former som ”ENP-clas-
sic” (akademiska systemet), ENP-gröna näringarna (lantbruk, 
miljö och energi) och ENP-organisation (offentliga och privata 
organisationer).

Utöver att programmet skapat nya verksamheter så har det även varit 
en källa till en rad olika empiriska studier vilket lett fram till artiklar 
i European Industrial Training (Klofsten, 2000), Regional Studies 
(Klofsten et al., 2010), Technology Analysis & Strategic Management 
(Klofsten, 2005) och International Small Business Journal (Davidsson 
et al., 2006).
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innehåll och genomförande
För att starta en ny verksamhet behövs en rad olika kunskaper inom en 
rad olika områden och därför är det viktigt att entreprenörskapspro-
grammet ger ett holistiskt lärande som omfattas såväl av att utveckla 
individen (kompetens och drivkrafter), som faktorer kopplade till före-
taget (idé, produkt/tjänst, marknad och organisation) samt externa 
relationer (kundrelationer och övriga relationer). Detta kommer för-
hoppningsvis innebära att verksamheten uppnår en idéplattform – vil-
ket betyder att idén är väl förankrad bland relevanta intressenter (Klofs-
ten, 2005), och senare kanske även en affärsplattform – vilket betyder 
att företaget har uppnått en stabil kommersiell verksamhet (Klofsten, 
1992; Davidsson & Klofsten, 2003). 

Ett ENP-program byggs upp av följande fem hörnstenar:

Affärs- eller verksamhetsplan. Varje deltagare måste utveckla 
en sådan baserat på en egen idé.

Workshops. Inom dessa behandlas till exempel idéutveckling, 
marknadsföring, försäljning och finansiering.

Coaching. Varje deltagare i programmet får träffa en coach 
minst två gånger för att stämma av läget i arbetet och få rådgiv-
ning.

Mentorskap. Varje deltagare får tillgång till en mentor som på 
informell basis kan ge stöttning och vägledning i den entrepre-
nöriella processen.

Tillgång till ett nätverk. Varje deltagare får under programmet 
ett gratis medlemskap i SMIL vilket gör att man får tillgång till 
rad aktiviteter och får träffa andra företagare och entreprenö-
rer.

Programmet skiljer på ”mjuka” och ”hårda” resurser. Mjuka resurser 
avser kunskap, relationer, inspiration och andra immateriella resurser. 
Hårda resurser avser pengar, infrastruktur och andra materiella resur-
ser. Programmet erbjuder endast mjuka resurser. Tidigare forskning 
visar att båda är viktiga, men att de inte bör sammanblandas i ett och 
samma program (Autio & Klofsten, 1998; Klofsten & Jones-Evans, 
1996). Det kan inte nog poängteras vikten av att så tidigt som möjligt 
få in deltagarna i en nätverksprocess för en effektiv förankring av idén 
sitt sammanhang (Olofsson, 1979). Här kommer nätverket av entrepre-
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Tabell	  1.	  Exempel	  på	  företag	  som	  har	  gått	  ENP	  
___________________________________________________________________________	  
Företag	   	   	   Startår,	  anställda,	  verksamhet	  &	  avknoppningsbakgrund	  
___________________________________________________________________________	  

Attentec	  	   	   2005;	  30;	  konsultföretag	  inom	  programvaruutveckling	  	  

	   	   	   (mobilitet,	  internet	  och	  webb);	  Epact	  AB.	  

	  

Appied	  Sensor	  	   	   1994;	  27;	  kemiska	  gas-‐sensorlösningar	  för	  apparat,	  bil,	  

(f.d.	  Nordic	  Sensor	  	   byggteknik,	  konsument-‐och	  industriapplikationer;	  	  
Technologies)	   	   Institutionen	  för	  fysik,	  kemi	  och	  biologi.	  
	  
Calluna	   	   	   1992;	  35;	  konsultverksamhet	  avseende	  naturvård,	  på	  	  
	   	   	   land	  och	  i	  vatten;	  Institutionen	  för	  fysik,	  kemi	  och	  biologi.	  
	  
Dynamic	  Code	   	   2002;	  8;	  kundanpassade	  och	  paketerade	  helhetslösningar	  	  
	   	   	   av	  laboratorietester;	  Statens	  Kriminaltekniska	  	  
	   	   	   Laboratorium	  &	  Rättsmedicinalverket.	  
	  
Idonex	   	   	   1994;	  35;	  programvaror	  för	  att	  bygga	  och	  driva	  
	  f.d.	  Informations-‐	   webbplatser;	  Institutionen	  för	  datavetenskap	  &	  
vävarna	  &	  Roxen)	  	   Institutionen	  för	  fysik,	  kemi	  och	  biologi.	  
	  
Kreatel	   	   	   1995;	  219;	  tjänsteterminaler	  för	  telekom-‐	  och	  
(f.d.	  Motorola,	  	   	   bredbandsnät;	  Institutionen	  för	  datavetenskap	  &	  
Google	  &	  	   	   Institutionen	  för	  fysik,	  kemi	  och	  biologi.	  
numera	  ARRIS)	  
Wolfram	  Mathcore	   1998;	  18;	  matematisk	  modellering	  och	  simulering	  för	  
(f.d.	  Mathcore)	   	   effektiva	  produktutvecklingsprocesser;	  Institutionen	  för	   
	   	   	   datavetenskap. 
 
Psykologpartner	   	   2000;	  70;	  tjänster	  utifrån	  kognitiv	  beteendeterapi	  (KBT)	  	  
	   	   	   och	  tillämpad	  beteendeanalys	  (TBA);	  Institutionen	  för	  
	   	   	   Beteendevetenskap.	  
	  
Shapeline	   	   1999;	  12;	  system	  för	  planhetsmätning	  inom	  stål-‐	  och	  	  
	   	   	   Metallindustrin;	  Epact	  AB. 
 
Xcerion	   	   	   2001;	  12;	  Holdingbolag	  för	  innovationer	  och	  patent	  inom	  
(f.d.	  Mediate)	   	   från	  internet	  relaterad	  teknik;	  Institutionen	  för	  data-‐ 
	   	   	   vetenskap.	  
___________________________________________________________________________	  
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Tabell	  2.	  Ett	  typiskt	  schema	  för	  ENP	  
____________________________________________________________	  
Datum/tid	   	   Innehåll	  

____________________________________________________________	  
20/8,	  16–19	   	   Kick-‐off,	  presentation	  av	  deltagare,	  och	  övriga	  medverkande.	  

Introduktion	  av	  coaching,	  hemuppgifter	  samt	  bokning	  av	  
Mötestider.	  
	  

26/8,	  13-‐19	   	   Affärsplattformen;	  hörnstenar	  för	  företagets	  tidiga	  	  
	   	   	   utveckling.	  Grupparbete.	  
	  
11/9,	  13-‐18	   	   Idékvalificering;	  från	  idé	  till	  affärsidé.	  
	  
Vecka	  39	   	   Coaching	  1;	  projektvis	  coaching.	  
	  
30/9,	  13-‐19	   	   Marknad	  och	  praktisk	  försäljning;	  marknadsföring,	  sätt	  att	  
	   	   	   Sälja,	  nyckelkunder	  och	  konkurrenter.	  
	  
9/10,	  13-‐16,	   	   Affärsplanering	  och	  din	  utvecklingsplan;	  introduktion	  till	  
16-‐19	   	   	   Affärsplanen.	  Presentationer	  av	  egen	  projekt-‐	  	  
	   	   	   eller	  utvecklingsplan	  (5	  min/projekt)	  	  
	  
Vecka	  44	   	   Coaching	  2;	  projektvis	  coaching.	  
	  
5/11,	  13-‐18	   	   Ledarskap;	  projekt	  och	  grupp.	  
	  
Vecka	  47	   	   Coaching	  3;	  projektvis	  coaching.	  
	  
26/11,	  13-‐19	   	   Avslutning,	  projektpresentationer	  (15	  min/projekt),	  och	  diplom-‐	  

utdelning.	  Ett	  företag	  som	  tidigare	  gått	  programmet	  presenterar	  
sig.	  Feedback	  på	  presentationer	  och	  på	  programmet	  i	  sin	  helhet.	  

___________________________________________________________________________	  
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nörer, SMIL, in i bilden, men också investerare, inkubatorer och tek-
nikparker. Flera personer i dessa nätverk medverkar i programmet som 
workshopledare, coacher och mentorer. I vissa fall medverkar de också 
vid rekryteringen av deltagare till programmet. En viktig aspekt av pro-
grammet är just att en åtskillnad görs mellan coach och mentor. Den 
första arbetar nära programledningen och har en central roll att genom 
schemalagda möten bistå och följa upp att arbetet med affärs- och verk-
samhetsplanen går framåt medan mentorn har en betydligt mindre for-
mell roll (Klofsten & Öberg, 2012).

Programmet har sedan starten varit utformat så att deltagarna kan 
arbeta eller studera parallellt. Dock har programmet under åren tids-
mässigt kortats ner från att ha varit på drygt ett år till att nu genomföras 
under 4–6 månader (tabell 1). Att korta ner programmet skapade ett 
snabbare tempo och ett ökat engagemang över hela programperioden. 

Målgrupp och rekrytering
ENP-programmet har flera målgrupper och dessa finns främst i uni-
versitetsmiljön (studenter, lärare och forskare), men ett flertal kommer 
också från företag och organisationer (anställda som startar verksamhet 
inom respektive organisation eller knoppar av till egna företag). Ande-
len med annan bakgrund är relativt liten. Kriterierna för rekrytering 
är mycket enkla – deltagaren i fråga skall ha en idé (som inte behö-
ver vara särskilt utvecklad) och måste framförallt ha en stark motiva-
tion att delta. Rekryteringen sker på bred front där det handlar om t.ex. 
informationsblad, annons i tidningar och information på kurserna i 
entreprenörskap. Den kanske viktigaste kanalen för att nå fram är nog 
mun-till-mun från programalumner till potentiella deltagare och i det 
nätverk av supportorganisationer som finns i programmets närmiljö. 

Varje deltagare intervjuas innan vederbörande antas till program-
met, dels för att säkerställa att båda kriterierna är uppfyllda (idé och 
drivkraft) och dels för att undanröja eventuella missförstånd som att 
ENP-programmet skulle vara en traditionell poänggivande kurs i 
entreprenörskap. Det finns i princip två skäl till att denna relativt enkla 
rekryteringsprocess används:

Det är näst intill omöjligt att avgöra huruvida en idé är bra eller dålig så 
här pass tidigt. En tidig idé tenderar att förändras och i vissa fall kraftigt 
förändras under mognadsprocessen (Timmons & Spinelli, 1994; Klof-
sten, 2005). 
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Entreprenörskap är en process som till sin karaktär är oförutsägbar, icke 
linjär och vars resultat bestäms av beteendet hos enskilda individer i 
interaktion med omgivningen (Sarasvathy, 2001, Lundmark & Weste-
lius, 2012;2013).

Därför sätter programmet individen (entreprenören eller det entrepre-
nöriella teamet) före idén vilket i praktiken innebär att om idén inte 
håller så byts idén ut och inte tvärtom. Att utveckla en omogen idé kan 
ta mycket lång tid särskilt om den precis är sprungen ur forskarmiljön, 
är abstrakt och är svagt förankrad på marknaden (Klofsten, 2005). 

Det krävs följaktligen ett stort engagemang bland deltagarna där det 
gäller att under programmets gång passa på att utnyttja resurspersoner 
och nätverk som finns inom programmet. ENP-programmet kan därför 
ses som en arena för aktiviteter och möjligheter, färdiga att användas för 
deltagare som vill utveckla sitt entreprenörskap.

finansiering av programmet
Det kostar inget att gå programmet och detta är ett beslut som togs 
tidigt. Anledningen är att den typiske deltagaren i de alla flesta fall är en 
ung individ utan möjligheter att kunna betala den avgift som krävs för 
att täcka programmets verkliga kostnader. Även möjligheten att finan-
siera programmet genom ägarandelar har diskuterats men det anses inte 
som lämpligt, främst ur imagesynpunkt. Programmet är ingen ”inves-
teraraktivitet” och det bedöms som viktigt att ha en neutral hållning 
till deltagarnas verksamheter, där alla idéer har lika värde. Program-
met finansieras istället av offentliga medel. Den totala kostnaden för 
att genomföra ett genomsnittligt ENP-program ligger på 350–500 tkr 
för finansiären. Normalt deltar ett tjugotal deltagare med 10–15 idéer. 
Varje idé drivs sålunda av en eller flera entreprenörer. Varje verksam-
het (idé) tilldelas en mentor. Vid programstarten betalar deltagarna 
vanligtvis en depositionsavgift om 500 kr per grupp. Denna deposition 
återbetalas om kriterierna för deltagande uppfylls. Syftet är att säker-
ställa deltagarnas avsikt att slutföra programmet.

feedback från deltagarna
Efter varje genomfört program genomförs en enkel utvärdering och 
följ ande har då lyfts fram som positiva aspekter av att delta:
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”Fick en bättre struktur i utvecklingsarbetet”

”Blev sporrad att gå vidare – att prestera mer”

”Nätverket som man kom i kontakt med var otroligt värdefullt”

”Man fick insyn i vad som verkligen krävs för att starta företag 
och bli en framgångsrik entreprenör”

”Jag har blivit mer professionell”

”Olika infallsvinklar i företagandet”

”Jag känner mig mycket säkrare i min roll som entreprenör”

”Jag fick en god start och jag kanske inte hade gått vidare om 
inte programmet hade funnits”

Den faktor som mest frekvent lyfts fram är tillgången till det nätverk 
som följer med programmet. Relationen med mentor och coach anses 
som något mycket positivt. Att programmet bidrar till att få en bättre 
struktur i arbetet och man pushas att prestera mer bedöms vara nyt-
tigt. Ungefär en femtedel av deltagarna slutför inte programmet och det 
finns särskilt tre orsaker; att grundargruppen splittras, brist på tid att 
delta och att idén helt enkelt inte höll.

framgångsfaktorer vid  
entreprenörskapsträning

Baserat på de drygt 20-års erfarenheter som finns av att genomföra 
ENP-program så kan följande framgångsfaktorer lyftas fram:

Etablera en helhetssyn. Ett programinnehåll som möjliggör att 
en mångfald av aspekter på affärs- och verksamhetsutveckling 
behandlas.

Situationsanpassa kompetenstillförsel. Tidiga utvecklingspro-
cesser är dynamiska och kräver en effektiv matchning av kom-
petens mot behoven hos deltagarna. Till exempel är det viktigt 
att matcha grupperna mot lämpliga mentorer och coacher som 
förstår både gruppen och idén. Mentorerna och coacherna kan 
sedan situationsanpassa programinnehållet efter gruppens 
behov. 

Definiera verkliga behov. Det är inte självklart att deltagarna är 
medvetna om sina verkliga behov i utvecklingsprocessen. Ofta 
finns ett upplevt behov som behöver analyseras för att kunna 
komma fram till en relevant lösning.
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Använd ett nätverk av kompletterande aktörer. Värdet på pro-
grammet blir större om deltagarna får access till andra aktörers 
aktiviteter och resurser. 

Öka deltagarnas självförtroende. Deltagarna saknar vanligtvis 
praktiska erfarenheter av entreprenörskap till en början, och 
ser sig heller inte som entreprenörer. Här gäller det att få dem 
att känna sig inspirerade och bekväma i den nya ”rollen”.

Upprätta tydliga leveransmål. Deltagarna måste kunna visa 
att de går från tanke till handling och att detta dokumenteras i 
form av exempelvis en enkel affärsplan och anteckningar från 
möten med potentiella kunder. En professionell presentation 
av affärs- eller verksamhetsplanen krävs vid avslutningen av 
programmet.

Använd erfarna entreprenörer. Ryggraden i programmet är till-
gång till erfarenheter och beprövade verktygslådor från entre-
prenörer som är villiga att dela med sig av sina kunskaper.

Sammanför rätt mentor med rätt deltagare. Mentor och del-
tagare måste matchas ihop och faktorer som spelar in här 
kan vara personkemi, ålder, kompetensprofil och ömsesidig 
respekt.

Varva praktik med teori. Programmet är ju praktiskt orienterat, 
men det är inte fel att ibland använda forskningsbaserade 
modeller som ger struktur och skärpa.

Rekrytera utifrån inställning snarare än bakgrund. En mixning 
av deltagare utifrån exempelvis utbildningsbakgrund, kön, 
bransch och nationalitet kan ge programmet intressanta kom-
petenskombinationer. Det viktiga är dock att det finns en posi-
tiv inställning till lärande och nya infallsvinklar på problem. 

Skapa trovärdighet. Lärprocesserna underlättas av ett öppet 
och rakt kommunikationsklimat. Ofta uppstår situationer där 
det finns krav på sekretess och där det samtidigt är svårt att 
juridiskt hantera detta i hela gruppen. Därför gäller att på ett 
tidigt skapa trovärdighet som i sin tur ger den nödvändiga 
öppenheten för att få till interaktiva lärprocesser.

Undvik att stressa fram resultat. Det tar tid att utveckla perso-
ner och idéer. Låt detta ske utifrån de förutsättningar som finns 
i det enskilda fallet. 

Sträva efter flexibilitet i genomförandet. Entreprenörskap är 
associerat med handling, nya lösningar på problem och möjlig-
heter. Detta måste också speglas i programupplägget.

En viktig övergripande poäng är att framgångsfaktorerna är framtagna 
med kvaliteten på helheten i fokus. Det är viktigt att inte fokusera för 
mycket på hur många företag som genereras eller hur många som väljer 
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att inte gå vidare med sina idéer. Det viktiga är att programmet hål-
ler god kvalitet och att deltagarna utvecklas och får en bättre förstå-
else av och för de entreprenöriella processerna. Genom att fokusera på 
programkvaliteten i stället för uppstartsfrekvensen tror vi att man bäst 
främjar framgångsrikt entreprenörskap på lång sikt.

slutsatser och implikationer
I detta kapitel har vi fokuserat på hur man kan främja entreprenörskap 
genom att som universitet ta en ledande roll. Vi har argumenterat för 
att entreprenörskap är ett beteende eller en roll som en individ eller 
en grupp ibland antar snarare än en personlighetstyp eller medfödd 
förmåga. Det studerade entreprenörskapsprogrammet, ENP, visar att 
entreprenörskap kan stimuleras och att deltagande individer och orga-
nisationer ofta upplever stor nytta av att delta. Ibland yttrar sig detta i 
att nya verksamheter faktiskt skapas och ibland yttrar det sig genom en 
positiv lärande process hos deltagarna (Fairlie et al., 2012).

ENP-programmet har många år på nacken och har testats i flera 
olika miljöer både i Sverige och utomlands. Det är viktigt att påpeka 
att programmet är beroende av stöd internt inom universitetet, extern 
från finansiärer men också från potentiella deltagare. Alla tre aspek-
terna måste vara på plats för ett fungerande program. Det är därför 
viktigt att arbete med dessa tre aspekter, vilka Gibb (1990) skulle kalla 
”gaps”. Det är också viktigt att poängtera att det kan ta tid att bygga 
upp ett ENP. Det tog två till tre år innan ENP riktigt tog fart inom Lin-
köpings universitet. Däremot har vi sett att när programmet överförts 
till andra universitet har det gått väldigt snabbt att sätta upp program-
met. I dessa fall har dock programledning, coach och workshopledare 
haft tidigare erfarenhet från Linköpings universitet. När värduniversi-
tetet själva tagit över verksamheten har det i vissa fall gått mycket bra, 
medan universiteten i andra fall inte har kunnat replikera programmet, 
beroende på exempelvis bristande resurser eller att en eldsjäl inte längre 
är kvar i organisationen. 

En annan viktig erfarenhet är att programmet betyder väldigt mycket 
för forskningsmiljön vid universitetet. En kanske uppenbar aspekt av 
detta är att det finns goda möjligheter att studera ett stort antal fram-
växande verksamheter, vilket är centralt för entreprenörskapsforskare. 
En inte lika uppenbar, men lika viktig aspekt är att det under årens 
lopp skapas en mängd företag som har anknytning till universitetet och 
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därför är lätta att interagera med i forskningssammanhang. Dessutom 
utgör tidigare deltagare med sina numera etablerade företag en källa 
till mentorer och nätverkspartners för de nya deltagarna. Ytterligare en 
aspekt av detta är att ENP på grund av sin universitetsanknytning utgör 
ett tydligt exempel på hur forskning direkt kan tillämpas och nyttiggö-
ras. På detta sätt bidrar ENP till alla tre av universitets uppgifter.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att programmet situa-
tions anpassas så att det passar deltagarnas olika utgångspunkter och 
målsättningar. Det är också av stor vikt att koppla ihop rätt människor 
för att generera värdeskapande nätverk. Även om vi tror att många av 
framgångsfaktorerna vi beskrivit ovan är tämligen allmängiltiga så är 
det ändå viktigt att varje faktor bedöms utifrån den kontext i vilket 
programmet genomförs. ENP har ju hittills i huvudsak varit riktat mot 
kunskapsintensiva företag i universitetsmiljö.
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