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Förord 
 
Vi författare har under en månad utfört fältstudier av entreprenörer verksamma på marknader 
med hög konkurrens. Vi har båda tidigare erfarenhet av att studera och arbeta i Spanien och 
talar således spanska. Med hänsyn till tidigare kontakter var den spanska marknaden för 
språkskolor det empiriska undersökningsområde som vi hade störst access till inom ramen för 
vår forskningsfråga. Vi vill redan här pointera att detta är en studie om entreprenörskap på 
marknader med hög konkurrens. Att studien är utförd i Spanien är endast relevant i 
bemärkelsen att vi fick tillgång till en marknad med hög konkurrens. 
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Dña. Isabel R. Armada Ordóñez. Dña. Inmaculada Fernández Martínez. D. Gregorio León 
Campano. D. Manuel Sánchez Sánchez. Victor de las Cuevas y Andrés Soriano Lorca. 

Vidare vill vi även tacka vår handledare Christer Holmén samt studenterna i vår 
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förbättra och utveckla vår kandidatuppsats.   

Tack till fallföretagen 

Queremos agradecer las escuelas Colegio Internacional, Ya Hablas Academia de Idiomas y 
Juan Sebastián Elcano Escuela de español, sus fundadores y empleados para dedicar tiempo a 
nosotros. Gracias por participar en las entrevistas. La información fue crucial para realizar 
nuestra tesis. Gracias Katerina Svetlikova, Jaume Marzal Canos, Dña. Isabel R. Armada 
Ordóñez. Dña. Inmaculada Fernández Martínez. D. Gregorio León Campano. D. Manuel 
Sánchez Sánchez. Victor de las Cuevas y Andrés Soriano Lorca. 



2 
 

 

Svensk titel: I solen finns det plats för alla - En studie om entreprenörer som etablerar 
affärsverksamheter på marknader med hög konkurrens. 
 
Engelsk titel: There is room for everybody in the sun – A study of entrepreneurs that 
start ventures on high competitive markets.   
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Handledare: Christer Holmén 

Abstract 
Venturing and entrepreneurship has become increasingly important in public debates and the 
creation of new businesses in the service sector has increased significantly. Increased 
globalization has contributed to that more players choose to establish their operations in 
international markets, thereby leading to increased competition. 

The purpose of this paper is that from an entrepreneurship and entrepreneurial behavior point 
of view, examine the underlying reasons why entrepreneurs choose to set up businesses in 
markets with high competition. 

To answer our research question, why choose to start a venture on a highly competitive 
market, we have assumed a qualitative approach and used three case companies in the form of 
language schools in Alicante, Spain. We have interviewed the entrepreneurs that founded 
language schools, and conducted observations of the entrepreneurs behind one of the schools. 
Furthermore, we have studied relevant literature and research articles on the topic for us to 
create a greater knowledge and understanding of the study subject. 

Fromt the study we draw conclusions that the entrepreneurs in the case firms did not 
experience the high competition as a threat. It was more seen as something positive and 
healthy for the market as a whole. Something that distinguished the entrepreneurs in the study 
was that they emphasized on the destination, climate and travel communications as powerful 
motivational factors for starting their ventures.  They also raised the need for autonomy as a 
strong motive to start their businesses. 

 

Keywords: Entrepreneur, entrepreneurship, competition. 
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Sammanfattning 
 
Företagande och entreprenörskap har under 2000-talet fått allt större genomslagskraft i 
samhällsdebatterna och antalet nystartade företag inom tjänstesektorn har ökat markant. Den 
ökade globaliseringen har bidragit till att fler aktörer väljer att etablera sina verksamheter på 
internationella marknader och bidrar därigenom till en ökad konkurrens. 

Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Utifrån ämnena 
entreprenörskap och entreprenöriellt agerande har vi undersökt bakomliggande motiv till 
varför entreprenörer väljer att etablera affärsverksamheter på marknader med hög konkurrens. 

För att besvara vår forskningsfråga, varför väljer man att starta affärsverksamheter på en 
marknad med hög konkurrens, har vi utgått ifrån en kvalitativ ansats och använt oss av tre 
fallföretag i form av språkskolor i Alicante, Spanien. Vi har intervjuat de entreprenörer som 
har varit med och grundat språkskolorna samt genomfört observationer på entreprenörerna 
bakom en av skolorna.  Vidare har vi studerat relevant litteratur och forskningsartiklar inom 
ämnet för att skapa oss en större kunskap och förståelse för studieämnet. 

Vi kan av studien dra slutsatser att entreprenörerna på fallföretagen inte upplevde den höga 
konkurrensen som ett hot. Den sågs snarare som någonting positivt och nyttig för marknaden 
som helhet. Något som utmärkte entreprenörerna i studien var att de angav destinationen som 
en stark drivkraft. De tog även upp behovet av självstyre som ett starkt motiv till att starta 
affärsverksamhet. 

 

Nyckelord: Entreprenör, entreprenörskap, konkurrens. 
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1. INLEDNING 
 
I  inledningen  lyfter  vi  fram  begreppen  företagande  och  entreprenörskap  som  bidrar  till 
tillväxt  och  ekonomisk  utveckling  för  ett  land.  Vi  berör  ämnet  globalisering  som  har 
bidragit  till  ökad  konkurrens  och  hur  EU  kommissionen  arbetar  för  att  främja 
entreprenörskap  och  företagande.  Vi  diskuterar  sedan  olika  problemområden  som 
slutligen  leder  oss  fram  till  rapportens  forskningsfråga  och  syfte.  Vi  presenterar  de 
avgränsningar som vi har valt att göra inom ramen för forskningsrapporten och definierar 
rapportens nyckelbegrepp samt disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Fokus på företagande och företagaren i sig har under 2000-talet fått allt större utrymme i 
samhällsdebatterna. Den typiske nyföretagaren lyfts enligt Ekonomifakta fram som 
”entreprenör som vill förverkliga sina idéer och som driver ett litet företag utan anställda”. 
Företagande och entreprenörer anses framförallt viktiga då de bidrar till tillväxt, ekonomisk 
utveckling och välfärd (Ekonomifakta, 2008). Ett tecken på att detta ämne har 
uppmärksammats på senare är alla de tidningar på temat. Tidningar som företagaren, 
entreprenören och eget företag behandlar alla ämnet företagande och innehåller relevant 
information med både nyheter och förslag på vad just du kan göra för att bli en entreprenör 
eller egen företagare. 

Bland antalet nystartade verksamheter startas fem gånger så många inom tjänstesektorn som 
inom industrisektorn (Ekonomifakta, 2007). Den ökade globaliseringen har bidragit till att 
världshandeln med varor och tjänster växer snabbare än världsekonomin och allt fler företag 
väljer att agera på en internationell marknad. Teknik, samhälle och företagande är 
samverkande faktorer som driver globaliseringen framåt. Genom globaliseringen krymper 
avstånden mellan olika marknader samtidigt som konkurrensen ökar mellan 
affärsverksamheter. Att vara verksam på en global marknad innebär att företag ställs inför nya 
utmaningar, samtidigt som nya möjligheter öppnas upp. Beroende utifrån vilket perspektiv 
man väljer att se på det kan globaliseringen innebära miljoner fler konkurrenter eller miljoner 
nya kunder (Wallen, 2007). Enligt Parment (2009) har ämnena marknadsföring, 
entreprenörskap och ledarskap blivit väsentliga delar av företagsekonomin. De beskrivs ha 
stort inflytande vad det gäller att bedriva framgångsrikt företagande med hänsyn till den 
ökade konkurrensen på konsumentmarknader. Den ökade globaliseringen och konkurrensen 
har bidragit till att företag ställs inför andra förutsättningar än tidigare. Dagens samhälle 
ställer höga krav på språkkunskaper då det krävs att man kan kommunicera med varandra för 
att lyckas genomföra en bra affärer. 

Spanska är ett språk som de senaste åren växt sig allt starkare på världsmarknaden och det är 
vanligt förekommande att folk åker till Spanien eller Latinamerika för att lära sig språket. En 
anledning till att spanskan har växt sig så stor på senare tid kan ha att göra med att det är ett 
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utbrett språk som talas över stora delar av världen. Spanska eller Castellano som det också 
kallas är världens näst största språk sett till antalet som talar spanska som sitt modersmål1. 
Språkskolor som undervisar i spanska är vanligt förekommande på den spanska marknaden 
och det tillkommer kontinuerligt nya medan andra försvinner.  Det är svårt för en liten aktör 
att etablera sin affärsverksamhet på marknader med hög konkurrens oavsett om det finns en 
stor efterfråga eller inte. 

EU kommissionen lyfter fram att små företag är beroende av entreprenörer som vågar följa 
sina idéer och ta risker för att starta nya företag och driva dem framåt. Europa behöver flera 
entreprenörer och kommissionen arbetar aktivt med på vilket sätt de kan uppmuntra 
potentiella företagare att etablera företag. EU kommissionen arbetar med medlemsstaterna för 
att underlätta och vidta åtgärder som främjar företagande och förenklar för agerande på EU:s 
marknad. Small Business Act (SBA) är åtgärder som medlemsstaterna åtagit sig för att stödja 
små och medelstora företag samt främja entreprenörskap. SBA syftar till att införa ett ramverk 
som inkluderar små och medelstora företag i det politiska beslutsfattandet för att främja dess 
existens och tillväxt genom att förenkla deras utvecklingsprocess. De företag som innefattas 
av Small Business Act är ungefär 99 procent av alla europeiska företag och kriterierna är att 
företaget ska vara oberoende och ha färre än 250 personer anställda2. 

1.2 Problematisering 
 
Antalet nyetablerade företag ökar och antalet entreprenörer växer i antal och uppmärksammas 
alltmer i olika sammanhang. Många av oss har nog haft tankarna inne på att starta egna 
företag och låter oss inspireras av drivande entreprenörer som uppmärksammas i 
samhällsdebatterna. Superentreprenörer som Donald Trump, Richard Branson och Ingvar 
Kamprad betraktas i mångas ögon som personer som har genomfört underverk. Entreprenör 
har blivit ett allmänt känt begrepp för de människor som står bakom framgångsrika 
affärsidéer och företag. Många gånger går det att ta del av deras framgångssagor i media och 
böcker. Frågor uppkommer kring vilka dessa tillsynes extraordinära människor är som lyckas 
med det som så många andra drömmer om. 

Att starta imperium som de ovangivna exemplen är inget som görs över en natt utan de har 
alla i grund och botten haft sitt ursprung i en eller flera idéer som har förverkligats och 
utvecklats till det vi ser idag. Av de som startar företag har kanske inte alla en dröm om att 
bygga upp enorma affärsimperium utan det finns andra bakomliggande motiv. En drivkraft 
för uppstartande av affärsverksamhet kan vara brist på arbete, ny unik affärsidé som någon 
vill utveckla alternativt att det utvecklas utifrån problemlösning inom ett personligt 
intresseområde. En vanlig form av entreprenörskap i vardaglig bemärkelse är snickaren som 
väljer att starta byggfirma eller konsulten som väljer att starta eget. Att starta en ny 
affärsverksamhet är en utmaning som medför ett visst risktagande och kanske är det just 
denna faktor som gör att många avstår från att bli entreprenörer. Kanske är det 
                                                
1 Språkrådet – institutet för språk och folkminnen. Fakta om språk [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://www.sprakradet.se/1951#item101600 [2011.03.16] 
2 EU‐kommissionen. Small and medium‐ sized enterprises (SMEs) Promoting Entrepreneurship. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting‐entrepreneurship/index_en.htm 
[2011.03.16]. 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bakomliggande faktorer som brist på kunskap, dåligt självförtroende och- eller avsaknad av 
ekonomiska resurser som gör att man väljer att inte starta en ny affärsverksamhet. På en 
konkurrensutsatt marknad blir dessa faktorer ännu viktigare och lyfter frågor om varför man 
väljer att etablera sig på en marknad med många andra konkurrerande aktörer? En annan 
viktig aspekt att beröra är den forskning som visar att entreprenörer skapar affärsverksamheter 
utan klara mål eller motiv bakom skapandet (Sarasvathy, 2008).  

Det finns flera olika skolor som beskriver entreprenörer och entreprenörskap. Bjerke (2007, 
s.79) lyfter fram Great person school. Den bygger på teorier om att entreprenörer har en 
extraordinär kapacitet, medfödda karaktärsdrag och intuition som skiljer dem från mängden. 
Fortsättningsvis skriver Bjerke (2007, s.81) om Personality School som försöker definiera 
entreprenören med hjälp av mönster och regulariteter i handlingar, känslor och tankar. Den 
beskriver karaktärsdrag som prestationsdriven, risktagande och hanterande av risk. Forskning 
om entreprenörens personlighet kan om möjligt hjälpa oss att besvara frågan om varför 
entreprenörer väljer att starta affärsverksamheter. Förutom personlighet och karaktärsdrag 
finns många andra teorier om bakomliggande motiv till entreprenörskap. Som tidigare nämnt 
har globaliseringen lett till ökad konkurrens och förändrade förutsättningar för att bedriva 
affärsverksamhet. Med hänsyn till dessa faktorer ställer vi oss frågan om bakomliggande 
motiv till entreprenörskap är de samma då entreprenören agerar på en marknad med hög 
konkurrens.  

1.3 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt i litteraturen och utifrån tidigare forskning kommer vi undersöka faktorer 
och motiv till entreprenöriellt agerande på marknader med hög konkurrens. 

Forskningsfråga: 

Varför väljer man att starta affärsverksamhet på en marknad med hög konkurrens? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna forskningsstudie är att inom ämnet entreprenörskap och entreprenöriellt 
agerande undersöka vilka bakomliggande faktorer som driver entreprenörer till att starta 
affärsverksamheter på marknader med hög konkurrens.  

1.5 Avgränsning 
 
Det finns många marknader med hög konkurrens som är potentiella studieobjekt inom ramen 
för vår studie. Med hänsyn till tillgång för den efterfrågade marknaden har vi valt att avgränsa 
vårt empiriska undersökningsområde till marknaden för språkskolor i staden Alicante, 
Spanien.  Då det inom ramen för vår forskningsstudie inte finns möjlighet att undersöka alla 
verksamma språkskolor i Alicante har vi varit tvungna att begränsa och avgränsa vårt 
undersökningsområde. Vi har valt ut tre skolor där vi har intervjuat de personer som har varit 
med och startat affärsverksamheterna. Språkskolorna har funnits olika länge och haft olika 
förutsättningar när de har påbörjade sitt arbete. De språkskolor som vi har haft kontakt med är 
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Colegio Internacional som var en av de första språkskolorna i Alicante, Ya Hablas Academia 
de Idiomas som har varit verksamma i drygt ett år och Juan Sebastián Elcano Escuela de 
Español som befinner sig i sin uppstartsfas och kommer inviga sin verksamhet första juni 
2011.  

Studien har avgränsats till att undersöka motiv och bakomliggande faktorer som driver 
entreprenörerna att starta affärsverksamhet på marknader med hög konkurrens. Vi kommer 
därigenom inte försöka definiera vilka personerna är med hänsyn till personlighet och 
medfödda talanger då vi inte anser det vara relevant för att kunna besvara vår fråga. 

1.6 Nyckelbegrepp 
 
Här definierar vi de begrepp som används i uppsatsen utefter vår egen tolkning och med hjälp 
av litteraturen. 

Entreprenör – En person som startar och driver affärsverksamhet. 

Entreprenörskap – Agerande och arbetsprocess för att starta och driva affärsverksamhet. 

Konkurrens - Situation på en marknad där oberoende aktörer tävlar mot varandra inom en 
given bransch. 

1.7 Disposition 
1. Inledning - I inledningen presenteras den bakgrund som föreligger för studien. Vidare 
följer problemdiskussionen som leder fram till problemformulering och studiens syfte. 
Studiens avgränsningar och nyckelbegrepp presenteras och förklaras.  
 
2. Metod - I metodkapitlet redogör vi för vårt vetenskapliga angreppssätt samt studien ansats. 
Vi beskriver vår forskningsdesign och tar upp tekniken för datainsamlingen samt redogör för 
uppsatsens giltighet.  

3. Teoretisk referensram - I kapitlet presenteras den litteratur som har använts för studien. 
Olika forskningsämnen beskrivs mer ingående och diskuteras utifrån olika perspektiv. 

4. Empiri - I kapitlet empiri beskrivs de fallföretag som studien bygger på. Resultat av data 
som samlats från vårt empiriska undersökningsområde presenteras för respektive fallföretag. 

5. Analys - I kapitlet analyserar vi empirisk data som samlats in i förhållande till den 
teoretiska referensramen.  

6. Slutsatser - I kapitlet presenterar de slutsatser vi har kommit fram till under studiens gång. 
Vidare diskuterar vi även framtida forskningsmöjligheter inom ämnet.  

7. Referenslista - Litteratur som används i studien presenteras enligt harvardsystemet.   
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2. METOD 
 
Vi  kommer  inom  ramen  för  metodkapitlet  presentera  vetenskapliga  synsätt  och 
angreppssätt  samt  presentera  vetenskapliga  ansatser,  forskningsdesign  och  påvisa  olika 
datainsamlingstekniker.  I  samband med detta  redogör vi även  för de  ställningstaganden 
och metodval som vi har gjort med hänsyn till hur vi bäst ska gå tillväga för att besvara 
vår forskningsfråga. Slutligen kommer vi lyfta fram begreppen reliabilitet och validitet och 
utifrån dem diskutera rapportens tillförlitlighet.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  
 
Det finns enligt Johannessen och Tufte (2010) två vetenskapliga forskningsområden, 
samhällsvetenskapen och naturvetenskapen. Enligt Johannessen och Tufte (2010, s.16) strävar 
samhällsvetenskaperna efter att påvisa hur en social verklighet ter sig och hur verkligheten 
faktiskt ser ut. Vi anser detta att vara inom ramen för vår forskningsfråga. Studien tillämpar 
därmed ett samhällsvetenskapligt synsätt varav vi väljer att inte gå in mer ingående på att 
förklara det naturvetenskapliga synsättet. Vi har utfört empiriska studier för att ta reda på hur 
entreprenörer tänker och agerar på en marknad med hög konkurrens. En fråga som faller inom 
ramarna för begreppet ontologiska frågor som är en av grundstenarna inom den 
samhällsvetenskapliga metoden och syftar till hur verkligheten verkligen ser ut (Johannessen 
& Tufte, 2010).    

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
En viktig grundsten inom den samhällsvetenskapliga forskningen är enligt Johannessen och 
Tufte (2010, s.35) att på ett eller annat sätt integrera teori och empiri. Detta kan göras utifrån 
två olika angreppssätt, genom deduktion eller induktion. Deduktion är enligt Patel och 
Davidson (2003, s.23) bevisföringens väg och syftar enligt Johannessen och Tufte (2010) till 
att utgå från teori för att sedan genom empirisk data undersöka om teorin kan bekräftas. 
Induktion däremot utgår från empirin och syftar till att genom insamlad data och 
sammanställning identifiera gemensamma variabler som kan göras till teorier, vilket enligt 
Patel och Davidson (2003, s.24) kan identifieras som upptäcktens väg. 

Enligt Andersen (2008, s.30) är det i praktiken inom samhällsvetenskapliga projekt, 
framförallt inom fältstudier svårt att särskilja mellan de olika angreppssätten då de ofta pågår 
samtidigt genom hela processen. Bryman och Bell (2007, s.14) lyfter fram en strategi som 
kallas iterativ, vilket innebär att forskningsstudien kontinuerligt pendlar mellan ett deduktivt 
och ett induktivt angreppssätt. En pendling som avser skiftningen mellan datainsamling och 
teori. Mot den bakgrunden och med den utgångspunkten har vi i vår forskningsstudie 
tillämpat både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt i form av att vi använt en iterativ 
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strategi. Vi har utgått ifrån utvald teori och tagit reda på om det förhåller sig på det viset i 
verkligheten och sedan återigen kopplat tillbaka till teorin. Holme och Solvang (1997, s.51) 
styrker att det är svårt att använda sig utan endast ett av angreppssätten. De framhäver vidare 
att mycket ny kunskap uppstår där vi finner motsättningar mellan de två angreppsätten och då 
de används i kombination. 

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Det finns enligt Johannessen och Tufte (2010, s. 20) en påtaglig skillnad inom den 
samhällsvetenskapliga metodläran med hänsyn till kvalitativ respektive kvantitativ ansats. En 
kvantitativ ansats används för att kartlägga en form av fenomen och undersökningarna 
genomförs ofta i form av frågeformulär som ett stort antal personer ombeds att besvara. En 
kvalitativ ansats däremot syftar till att få fram detaljerad information och på så vis förstå ett 
visst fenomen. Att genomföra undersökningar med en kvalitativ karaktär görs ofta genom 
djupgående intervjuer på ett mindre antal personer. 

Det ämne som vi har valt att studera är ett fenomen som det sedan tidigare inte har forskats så 
mycket inom, vilket betyder att kännedomen om det är relativt liten. I dessa sammanhang 
lyfter Johannessen och Tufte (2010, s.21) fram att det är användbart att använda sig av 
kvalitativ ansats. För att få ut maximalt av studien har vi valt att tillämpa en kvalitativ ansats 
då vi anser att vi därigenom får en djupare förståelse för det forskningsämne som vi har valt 
att studera.  

2.4 Forskningsdesign 
 
Vid genomförandet av olika forskningsprojekt ställs forskaren enligt Johannessen och Tufte 
(2010, s.49) inför olika överväganden som bottnar i en forskningsdesign. Det är 
ställningstagande om vad och vem som ska undersökas och hur undersökningen ska utformas 
och genomföras. En forskare bedömer hur en undersökning ska genomföras utifrån olika 
undersökningsmodeller. Johannessen och Tufte (2010, s. 50) 
behandlarundersökningsmodeller i form av tvärsnittsundersökningar, longitudinella 
undersökningar, experiment, fallstudier och evaluering. Tvärsnittsundersökningar och 
longitudinella undersökningar tar hänsyn till tidsaspekten. Det som skiljer dem åt är att den 
förstnämnda endast genomförs vid en tidpunkt medan en longitudinell undersökning 
genomförs längsgående, vilket innebär att den genomförs vid mer än ett tillfälle. Experiment 
används för att undersöka en viss effekt och ställer olika grupper i förhållande till varandra, 
experimentgrupp och kontrollgrupp är begrepp som oftast används i sammanhanget. Syftet 
med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp. Med hjälp av fallstudien kan 
forskare beskriva verkligheten och det fallet får i studien representera verkligheten (Ejvegård, 
1996, s.31). Fallstudier kännetecknas i första hand av två faktorer, en tydlig avgränsning av 
det specifika fallet samt en utförlig beskrivning av det. En fallstudie inkluderar inslag av både 
kvalitativa ansatser och kvantitativa ansatser och räknas därmed inte som en metod utan en 
forskningsstrategi.  Evaluering handlar precis som experiment om att undersöka en viss effekt 
men syftar till att samla in så mycket tillgänglig information som möjligt om ett visst projekt 
för att sedan genom värdering undersöka effekten av det. 
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Vi har i utformandet av vår forskningsdesign och utifrån olika ställningstagande valt att 
basera vårt forskningsprojekt på en så kallad flerfallsstudie som är vad Johannessen och Tufte 
(2010, s. 57) benämner en fallstudie bestående av flera fall. Vi har i huvudsak fokuserat på 
entreprenörerna bakom uppstartandet av språkskolan Juan Sebastián Elcano Escuela de 
Español i Alicante, Spanien. Vi har dessutom genomfört ett antal fallstudier med de personer 
som står bakom redan etablerade språkskolor, belägna i Alicante. Syftet har varit att 
undersöka arbetsprocess och personliga motiv för entreprenörerna bakom språkskolan Juan 
Sebastián Elcano Escuela de Español i förhållande till de andra språkskolorna. Johannessen 
och Tufte (2010, s. 57) framhäver att detta ofta är avsikten då man väljer att använda sig av 
flerfallsstudier. Problemet med fallstudier är enligt Ejvgård (1996) att de bara kan 
representera en del av verkligheten. Det är något som vi är medvetna om och vi gör inte heller 
anspråk på att beskriva verkligheten som helthet i studien. 

2.5 Datainsamlingstekniker 
 
Som konstaterat ovan så har vi använt oss av en kvalitativ ansats och vår forskningsdesign är i 
form av en flerfallsstudie. Inom den kvalitativa ansatsen finns det enligt Johannessen och 
Tufte (2010, s.87) fyra olika sätt på hur datainsamlingen inom forskningsområdet kan ske; 
observationer, intervjuer, genom texter och dokument samt genom ljud- och bildinspelningar. 
Observation syftar till att forskaren befinner sig i närheten av det forskningsobjekt som avser 
att bli observerad. Intervjuer innebär att personer med koppling till forskningsämnet får frågor 
om ett visst fenomen i syfte att skapa en bättre förståelse om ämnet hos dem som utför själva 
forskningen. Texter och dokument samt ljud- och bildinspelningar är datainsamlingstekniker 
som kan användas som komplement vid observationer och intervjuer. Det innehållsmässiga i 
dem har stor betydelse vid analysarbetet inom den kvalitativa ansatsen. Då ljud- och 
bildinspelningar används som komplement till andra insamlingsmetoder frigörs möjligheten 
att i efterhand upptäcka avvikelser som kan spela en stor roll för forskningen i fråga. 

Vi har använt oss av datainsamling i form av intervjuer och observationer. Intervjuer har 
genomförts på de entreprenörer som står bakom grundandet av tre stycken språkskolor. 
Observationer har däremot endast gjorts på entreprenörerna bakom språkskolan Juan 
Sebastián Elcano Escuela de Español. Som komplement till vår datainsamling har vi valt att 
använda oss av ljudinspelningar i samband med de intervjuer och observationer som har 
genomförts.  

2.5.1 Intervjuer 
 
Johannessen och Tufte (2010, s 97) lyfter fram att det är framförallt vanligt att använda sig av 
ostrukturerade intervjuer, intervjuer i form av samtal, i anknytning till observationsstudier. Vi 
har dock valt att tillämpa en aning mer strukturerad intervjuform men som även till viss del 
tillämpar det ostrukturerade synsättet. Johannessen och Tufte (2010, s. 98) kallar denna metod 
för delvis strukturerade intervjuer, vilket innebär att det finns en förutbestämd tanke om vilka 
frågor och teman som ska behandlas under intervjun. Bryman och Bell (2007) beskriver 
denna metod som semistrukturerade intervjuer. Vidare framhäver de att frågorna inte behöver 
följa någon ordning utan att intervjuprocessen är flexibel vilket ger utrymme för att utforska 
nya teman och frågor utefter de svar som respondenten ger under intervjuns gång. De påpekar 
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också att fokus måste ligga på vad respondenterna tycker är viktigt att förklara och berätta 
om. 

Det finns överväganden som måste göras i samband med planerandet och genomförandet av 
intervjuer då det enligt Johannessen och Tufte (2010, s. 99) finns en mängd omständigheter 
som kan komma att påverka en intervju.  Några av de faktorer som man behöver ta hänsyn till 
är situationen i bemärkelse av platsen där intervjun genomförs och vilken relation som finns 
mellan intervjuaren och respondenten samt antal närvarande personer. Andra faktorer är på 
vilket sätt intervjuaren formulerar och uttrycker sina frågor och hur pass tydliga de är för 
respondenten. Det finns många fler faktorer och aspekter som kan nämnas i sammanhanget 
men det viktigaste är att komma ihåg att huruvida man i förväg planerar för detta har stort 
inflytande på hur trovärdig och tillförlitlig rapportens slutresultat kan uppfattas.  

Intervjuer har genomförts med entreprenörer som grundat språkskolor i Alicante. Totalt har 
sju stycken entreprenörer från tre språkskolor intervjuats. Entreprenörerna benämns i kapitel 5 
Emipri och kaptiel 6 Analys som entreprenör 1-7. Detta är inte på grund av önskan om 
anonymitet utan för att förenkla för läsaren då de flesta spanjorer har dubbla och långa 
efternamn. Skolan Colegio Internacional har varit verksam i 13 år och var en av de första i 
Alicante, Ya hablas Academia de Idiomas har varit verksam i ett år och skolan Juan Sebastian 
Elcano Escuela de Español är i etableringsfasen och kommer att öppna sin verksamhet i juni 
2011.  Intervjuerna utfördes i syftet att försöka få en djupare förståelse för entreprenörernas 
motiv till att starta språkskolorna. Intervjuerna gick till så att vi först bad respondenterna att 
fritt berätta historien om hur deras språkskola kom till. Utifrån de svar vi fick från 
respondenterna fortsatte vi att ställa frågor för att få in relevant data för vår studie. Frågor som 
ställdes till respondenterna handlade om: tidigare arbete och studier, var idén kom ifrån, 
motiv till företagande, arbetspartners, entreprenörernas reflektioner om konkurrens och varför 
det finns så många språkskolor i Alicante. Vi har valt att genomföra intervjuerna på platser 
där respondenterna känner sig trygga och försökt att ha en avslappnad approach. Intervjuerna 
har genomförts mer som samtal och respondenterna har tillåtits att prata mer eller mindre fritt. 
Intervjutiden har varierat mellan 20 och 40 minuter samt spelades in vid intervjutillfället för 
att säkra att viktig data inte gick förlorad. Då samtliga intervjuer utfördes på spanska var 
inspelningen mycket viktig för att inte förlora data i översättningsprocessen till svenska.  
Utifrån de intervjuer som utförts har vi tagit ut nyckelord som visar på liknelse och skillnader 
mellan de olika entreprenörerna. Dessutom var vi gjort en egen sammanställning av empirin 
där vi lyfter fram det som vi anser som mest väsentligt för att besvara vår forskningsfråga. 

2.5.2 Observationer 
 
Det finns enligt Johannessen och Tufte (2010, s. 94) fyra olika varianter på hur observationer 
kan gå till med hänsyn till deltagande och icke deltagande samt öppen respektive dold 
observationen. Enligt Johannessen och Tufte (2010, s.96) är det vanligt att forskare tar på sig 
olika roller under ett forskningsprojekt och vi har i vår forskningsstudie tillämpat alla 
tänkbara scenariona för att få en så bred bild som möjligt av vårt forskningsämne. Vilket 
innebär att vi har agerat alltifrån fullständiga deltagare till observerande deltagare, deltagande 
observatörer och rena observatörer. Bryman och Bell (2007) skriver om etnografiska 
observationer som innebär att forskaren intensivt deltar i det dagliga arbetet för att kunna se 
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det ur ett internt perspektiv. Observationer har gjorts på en av de entreprenörer som är i 
etableringsfasen av att starta språkskolan Juan Sebastián Elcano Escuela de Español. Först om 
observationerna skall sägas att den entreprenör som vi har observerat har en tidigare relation 
till en av författarna. Vi är medvetna om att detta kan påverka den data som samlas in vid 
observationen. Viktigt att pointera grund av tidigare relation till observationsobjektet så fick 
vi dagligen fullständig access till entreprenörens arbetsprocess. På så sätt har vi likt Byrman 
och Bells (2007) beskrivning kunnat betrakta företaget inifrån. Vi har även på grund av denna 
täta observation som skedde haft möjligheten att ta på oss alla de forskarroller som 
Johannessen och Tufte (2010) beskriver. Entreprenören som blivit observerad har inte blivit 
meddelad om när anteckningar har förts utan detta har gjorts löpande under hela studietiden 
av det empiriska undersökningsområdet.  

2.5.3 Access 
 
Språkskolorna Colegio Internacional och Ya Hablas Academia de Idiomas gav oss möjlighet 
att intervjua de grundande entreprenörerna och vid intervjutillfället tilläts vi även att spela in 
dem. De gav oss dessutom möjligheter att se oss om i lokalerna där skolorna utför sin 
vardagliga verksamhet och sa att vi gärna fick kontakta dem igen för kompletterande frågor 
och liknande. De var även väldigt nyfikna och ville gärna ta del av det slutgiltiga resultatet. 

En av initiativtagarna till startandet av språkskolan Juan Sebastián Elcano Esuela de Español 
har en tidigare relation till en av oss författare, varav vi fått tillgång till full access till 
företaget. Med full access menar vi att företaget gav oss tillåtelse att observera allt arbete som 
avser etableringen av språkskolan samt att vi har fått närvara vid förhandlingar med 
intressenter och leverantörer. Entreprenörerna har även blivit intervjuade och dessutom givit 
oss tillgång till allt skriftligt material som finns att tillgå om företaget. 

2.6 Validitet och reliabilitet 
 
En viktig grundläggande fråga som går hand i hand med all forskning är enligt Johannessen 
och Tufte (2010, s.28) huruvida den data som har använts är tillförlitlig. I sammanhanget lyfts 
två begrepp fram, reliabilitet och validitet. Reliabilitet betyder just tillförlitlig och syftar till 
hur tillförlitlig undersökningens data är med hänsyn till dess innehåll, insamlingssätt och 
bearbetning. Validitet däremot syftar enligt Johannessen och Tufte (2010, s.47) till hur väl 
data representerar fenomenet i frågan, det vill säga giltighet. 

En forsknings reliabilitet och validitet är något som alltid går att ifrågasätta vid 
forskningsstudier. Då vi i vår forskningsstudie har valt att använda oss av kvalitativa metoder 
så finns det flera aspekter som kan bli kritiserade. Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell 
(2007, s.40) om i vilken bemärkelse en studie kan upprepas och generera samma resultat. I 
och med att vi i studien tillämpar en kvalitativ ansats med metoder som intervjuer och 
observationer kan vi inte göra anspråk på reliabiliteten. Detta eftersom intervjuer och 
observationer till stor del styrs av situationen och sammanhanget. Vilket gör att studien inte 
kan upprepas med lika resultat. Bryman och Bell (2007, s.41) fortsätter och lyfter fram att 
validiteten är det viktigaste kriteriet för forskningsstudier. Eftersom vi inte har någon 
möjlighet att påverka reliabiliteten blir validiteten därför extra viktig för vår studie. Det 
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innebär att vi måste lägga stor vikt på att se till att resultatet av vår studie verkligen svarar på 
vår forskningsfråga. För att uppnå en så hög grad av validitet som möjligt har vi lagt ner 
mycket tid på metodvalet för att kunna uppnå så bra resultat som möjligt. Vi har dessutom 
lagt ner mycket tid på observationerna och noggrant arbetat igenom intervjumaterialet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I kapitlet kommer vi att beskriva den teoretiska referensram som kommer att användas i 
vår  studie.  Vi  kommer  att  beskriva  och  presentera  de  teorier  med  vilka  vi  utför  våra 
analyser samt den teori som ligger till grund för vår empiriska undersökning.  

3.1 Entreprenörskap 
 
Vid upprepade tillfällen har forskare försökt att definiera entreprenören och entreprenörskap. 
Två av de kanske mest kända definitionerna är de av Jean Babtiste Say och Joseph 
Schumpeter. Say (1816, s.25) definierar entreprenören som den person som självmant tar 
ansvar för utförande och risk i affärsverksamhet. Schumpeter (1934, s.78) definierar 
entreprenören mer som en byggare av företag och att rollen som entreprenör upphör när 
företaget är byggt. 

Entreprenörskap är i vår tid ett populärt forskningsområde. Say och Schumpeters definitioner 
talar om vilken roll entreprenören har i det ekonomiska systemet. Vi vill i vår studie 
undersöka entreprenörens bakomliggande motiv till att starta en affärsverksamhet på en 
konkurrensutsatt marknad. Då tidigare forskning inte har kunnat definiera vad en entreprenör 
är så är det viktigare att se till vad entreprenören gör (Gartner, 2008). Gartner talar om att 
definiera en entreprenör utifrån vad de gör men vi vill undersöka drivande faktorer till 
entreprenöriellt agerande, det vill säga varför de väljer att göra. Lineán et al. (2011, s.190) 
talar om att ett flertal tidigare modeller har försökt att identifiera sådana faktorer men är 
begränsade sett till ett antal olika variabler som till exempel motivational factors och 
enviromental factors. Johannisson (2005, s.34) lyfter fram att entreprenörens agerande kan ses 
som ett experiment som präglas av socialt samspel och delaktighet. Vidare lyfter han fram 
entreprenörer som personer som agerar medvetet och företar sig saker i syfte att uppnå något. 
Han påstår att personer som är uppmärksamma och har hög handlingsberedskap ofta kommer 
i kontakt med affärsmöjligheter av rena tillfälligheter. Enligt Johannisson (2005, s.33) består 
en entreprenörs vardag i att vid upprepade tillfällen omvandla problem till möjligheter. 
Entreprenören skapar sina egna utmaningar och därigenom även en frihet som genererar en 
bättre beredskap för att hantera oväntade händelser från omvärlden. Fortsättningsvis lyfter 
Johannisson (2005, s.33-34) fram att entreprenörskap präglas av både med- och motgångar 
och att den kloka alltid agerar försiktigt och prövar sig fram sakta.  

3.1.1 Expertentreprenör & Novisentreprenör  
 
Forskning om entreprenörer och entreprenörskap kretsar ofta kring företaget som 
entreprenören har skapat. Entreprenöriell expertis är något som fokuserar på entreprenörens 
prestation istället för företagets prestation (Sarasvathy, 2008, s.14). Ett bevis på att 
entreprenörskap kan betraktas som en form av expertis är de utbildningar i entreprenörskap 
som ökat mycket under de senaste 20 åren (Bjerke, 2007, s.223). Sarasvathy (2008) skriver att 
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startandet av företag är ett avslut i sig för novisentreprenören, eller engångsentreprenören som 
den även kallas. Expertentreprenören, även kallad serieentreprenör, ser startandet av företag 
som ett instrument för att lära sig prestera bättre. Detta oavsett om företaget uppnått framgång 
eller om det blivit ett misslyckande. På så sätt skapar de sig en entreprenöriell expertis. Vidare 
framhäver Sarasvathy (2008) att entreprenöriell expertis inte behöver innebära framgång utan 
snarare kunskap från tidigare erfarenheter som påverkar deras sätt att agera entreprenöriellt. 
Entreprenörer kan enligt Lévesque, Minniti och Shepherd (2009) lära sig användbara 
vetanden och kunskaper från uppstartandet av en affärsverksamhet då det sätts i relation till 
efter uppstartandet av affärsverksamheten. Sarasvathy (2008) förklarar att expertentreprenörer 
börjar med vilka de är, vad de kan och vilka de känner och att de med dem tillgångarna direkt 
börjar agera och interagera med andra människor. De fokuserar också på vad de kan göra och 
bryr sig mindre om vad de borde göra (Sarasvathy, 2008, s.15). 

Johannisson (2005, s.29) lyfter fram att entreprenörer vid etablering av en ny 
affärsverksamhet tar hjälp av sitt kontaktnät. Forskning visar på att framgångsrikt företagande 
ofta grundas på en kombination av utbildning och praktiska erfarenheter hos den som driver 
affärsverksamheten (Vesper, 1990). 

3.2 Effectuation 
 
Sarasvathy (2008) lyfter fram effectuation som ett nytt sätt för hur man kan se på fenomenet 
entreprenörskap. Effectuation beskrivs som ett sätt att skapa möjligheter utifrån vem en 
person är, vad denne kan och vem denne känner. The causal way lyfts i Sarasvathys 
avhandling mer eller mindre fram som motsatsen till effectuation och en förespråkare för det 
synsättet är bland annat Kotler. The causal way har enligt Kotler (1991) sin utgångspunkt i 
redan existerande marknader med potentiella kunder och givna mål medan Sarasvathys 
effectuation (2008, s.38-39) utgår ifrån tidigare nämnda resurser och sedan skapar en 
marknad. Skillnad mellan the effectual way och the causal way framgår tydligt i modellen 
som följer.  
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Figur 1. 
(Källa: Sarasvathy, 2009, s.39) 
 
Effectuation handlar vidare enligt Sarasvathy (2008, s.18) om att transformera problematik 
och rekonstruera verkligheten så att den passar ändamålet och ger nya möjligheter. Vidare 
lyfter hon fram entreprenörer som personer som anser att om framtiden kan kontrolleras så 
behöver den inte förutses, vilket skiljer dem från det som Sarasvathy kallar the causal way. 
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3.2.1 Proaktiv och reaktiv attityd 
 
I och med den föränderliga värld vi lever i så är det enligt Parment (2009, s.28) en 
nödvändighet att förhålla en proaktiv attityd för att vara framgångsrik. Proaktiv attityd 
innebär att ha ett positivt förhållningssätt och se möjligheter istället för problem. 
Utgångspunkten är att varje enskild individ styr över sin egen tillvaro och skapar 
förutsättningarna snarare än underkastar sig omständigheterna. De som inte följer 
förändringarna och har synsättet att utvecklingen inte är betydelsefull har ett reaktivt 
förhållningssätt. Vilket kan liknas vid Sarasvathys resonemang kring causal och effectuation. 

3.3 Risk  

Att starta företag innefattar alltid element av risk och osäkerhet för entreprenören. Brockhaus 
(1980) citerar Liles (1974) som beskriver risker som ekonomiska, välmående, 
karriärmöjligheter, familjeförhållanden, och psykiskt välmående. Enligt Mckelvie, Haynie & 
Gustavsson (2009) så är det entreprenörens förmåga att tolka och reagera på osäkerhet som 
avgör graden av framgång eller misslyckande i företaget. Om vi talar om den ekonomiska risk 
det innebär att starta företag så framhäver Sarasvathy (2008) i sin studie gjord på 27 stycken 
entreprenörer att de räknar mer på hur mycket pengar de har råd att förlora snarare än på 
förväntad avkastning. Vidare visar hon att 85 % av 27 entreprenörer i studien uttryckte oro 
över pengar och insisterade att de försöker att inte spendera några pengar alls, eller minsta 
tänkbara resurser för att få ut en produkt på marknaden.  

Brockhaus(1980) skriver att beroende på hur entreprenören är som individ påverkar val av 
affärsverksamhet. Han fortsätter att tala om olika nivåer av risk som påverkar beslut om att 
starta affärsverksamhet. Han skriver vidare att ifall entreprenören har starka motiv till att 
undvika misslyckande så föredrar denne att misslyckas på en marknad med hög risk då 
misslyckande kan förklaras utan individuell och personlig skuld (Brockhaus, 1980, s. 512).  

Val av marknad motiv och entreprenörens individuella syn på risk påverkar framtida beslut. 
Mckelvie, Haynie & Gustavsson (2009) skriver att det kan vara så att expertentreprenörer 
försöker minska betydelsen av den osäkerhet som framtiden innehåller genom att de fokuserar 
mer på att skapa framtiden än att försöka förutspå den, något som även Sarasvathy (2008) 
framhäver i sin avhandling.  

3.4 Motivation  

Med motivation menar vi de motivationsfaktorer som driver entreprenörer till att starta 
affärsverksamhet. Lineán, Urbano och Guerrero (2011 s.188) påpekar att entreprenöriellt 
agerande påverkas av individens uppfattning av företagande tillsammans med personliga, 
sociologiska och miljömässiga variabler. Vidare fortsätter de att diskutera attityden till 
beteendet hos entreprenörer som syftar till attraktiviteten av att vara entreprenör och huruvida 
de ser det som något negativ eller positivt.  

Bridge, O´Neill och Crome (2003) skriver om personlighetsdrag och nämner då behovet av 
självständighet som ett motiv till att starta affärsverksamhet. Dagens samhälle är under 
ständigt påtryck och vi tvingas kontinuerligt anpassa oss till utvecklingen som går allt 
snabbare. Enligt Johannisson (2005, s.43) är det i en föränderlig värld lättare att initiera 
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förändringar och med hänsyn till dagens samhällssituation skapar det goda förutsättningar för 
entreprenören att styra omvärldens tryck på förändringar dit de själva vill. Han fortsätter 
beskriva att människan i sig är nyfiken och väntar på att saker ska hända. Entreprenörer 
upplever förändringar som en naturlig del av livet och tar ständigt nya initiativ. De har svårt 
att slå sig till ro och Johannisson (2005, s.44) påpekar att de gånger som entreprenörerna 
stannar upp är det för att reflektera samt samla på sig energi inför nästkommande förändring.    

3.5 Konkurrens 
 
Konkurrenssituationen har enligt Parment (2009, s.9) ändrats under de senaste åren och blivit 
allt hårdare, samtidigt som nya områden för konkurrens har tillkommit. Är det många aktörer 
som erbjuder likartade produkter på en marknad där det är relativt enkelt att etablera en 
verksamhet finns det enligt Ljung, Nilsson och Olsson (2007, s.54) sannolika skäl till att det 
är en hård konkurrens. De fortsätter beskriva att ett företag kan uppleva konkurrens på olika 
nivåer med hänsyn till funktion, produkt och märke. Konkurrens på funktionsnivå innebär att 
företaget konkurrerar med alla företag som har en produkt som fyller samma funktion som 
företagets. På produktnivå avser konkurrensen företag som erbjuder likartade produkter och 
på märkesnivå kan det bland annat syfta till produktens storlek och prisklass. 

Enligt Ljung, Nilsson och Olsson (2007, s.54) är det i en konkurrensintensiv värld viktigt för 
företag att ta hänsyn till produktdifferentiering och förhålla sig till andra aktörer. Parment 
(2009) påpekar vikten för varje aktör att profilera sig och ha inblick i sina styrkor och 
svagheter. Han påpekar att det i en konkurrensintensiv värld är viktigt att beakta begrepp som 
ökade kundkrav, globalisering och förändringen av synen på immateriella värden. Vidare 
lyfter han fram att inkluderandet av tjänster i samband med produkter har ökat betydligt under 
de senaste decennierna och att kostnadsbaserad prissättning har övergått till en alltmer 
värdebaserad prissättning. En prissättningsmetod som grundar sig på vad kunden i fråga är 
villig att betala.  

Enligt Parment (2009, s.95) kan det vid vissa tillfälligheten vara nödvändigt att utmana sina 
konkurrenters konkurrensfördel för att lyckas göra framsteg på marknaden. Han lyfter fram 
att det underlättar att välja en position på marknaden som inte är upptagen då man som 
företag väljer att positionerna sin konkurrensfördel eller sina konkurrensfördelar. Doole och 
Lowe (2007) lyfter fram att konkurrensfördelar för ett företag inte nödvändigtvis måste vara 
kopplad till produkten i sig utan att relationen kan vara den avgörande faktorn. 

Det finns olika sorters konkurrenter och det är av hög vikt att skilja mellan bra konkurrenter 
och dåliga konkurrenter. Bra konkurrenter har enligt Parment (2009, s.96) en positiv inverkan 
på branschen genom att de bidrar till att skapa ett gott rykte för den, samtidigt som de 
vidmakthåller god lönsamhet och goda marginaler. Dåliga konkurrenter har däremot 
tendensen till att sänka branschens rykte genom bland annat dåligt kundbemötande och kan 
dessutom starta priskrig. Vidare finns det även svaga respektive starka konkurrenter där de 
starka har bättre förutsättningar att överleva olika påtryckningar. Detta till skillnad från de 
svaga konkurrenterna som kan tvingas bort från marknaden med hänsyn till avsaknad av 
resurser. Det är viktigt för ett företag att ta hänsyn till sina konkurrenter men först kräver det 
att man definierar vilka de är och enligt Parment (2009, s.96) är det i första hand viktigt att 
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identifiera i vilken bransch man är verksam. Däremot finns det olika typer av 
konkurrensdimensioner och Parment (2009, s.97) lyfter förutom branschkonkurrenter även 
fram konkurrerar som konkurrerar om samma köpkraft, vilket nödvändigtvis inte behöver 
vara inom samma bransch. 

Enligt Ljung, Nilsson och Olsson (2007, s.57) lyfts konkurrens många gånger fram som 
tävling där det allra viktigaste är att vinna och vara bäst. De pointerar dock att det i verkliga 
livet och på den faktiska affärsmarknaden inte är möjligt för alla aktörer att vara bäst. I 
verkligheten handlar det snarare om att vara ”tillräckligt bra” och acceptera det för att behålla 
sin nuvarande position på marknaden och ha en möjlighet att utveckla den. Sarasvathy (2008) 
talar om konkurrens ur entreprenörens synvinkel i sin studie på 27 expertentreprenörer och 
framhäver att 74 % av de tillfrågade hävdade att de inte var oroade av konkurrenter. 
Entreprenörerna i hennes studie hävdar att konkurrenterna är irrelevanta fram till dess att man 
framgångsrikt har segmenterat fram en målgrupp. Vidare skriver hon att entreprenörerna 
skapar en marknad hellre än att finna en som passar deras produkt.  

3.6 Agglomeration 

Det finns många exempel då ett flertal företag och industrier samlas på en och samma 
geografiska plats, så kallad agglomeration. En anledning kan vara närhet till material för 
produktion men agglomeration sker i många industrier och återfinns även i service- och 
tjänstesektorn. Lindqvist (2009, s.7) beskriver agglomeration som hög geografisk täthet av 
ekonomisk verksamhet. Vidare skriver han hur den ekonomiska tätheten kan leda till 
närhetseffekter, proximity effects. Lindqvist (2009) framhäver dock att agglomeration och 
närhetseffekter inte är det samma utan bör betraktas som två enskilda enheter som kan stärka 
och föda varandra. Då företag och industrier samlas på en plats kan som sagt närhetseffekter 
uppstå. En av dessa effekter kan vara att specialiserad kunskap eller binära industrier som 
leder till att fler företag väljer att starta verksamhet i det geografiska området som i slutändan 
leder till ökad agglomeration. Bjerke (2007) skriver att forskning av till exempel industriella 
distrikt visar på att tillgången till idéer är bättre och koncentration av kunskap leder till ökad 
aktivitet av innovation. Modellen nedan visar hur agglomeration och närhetseffekter påverkar 
och livnär varandra.  

 

 

 

 
 

 

  
Figur 2. 
(Källa: Lindqvist, 2009, s.8) 
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3.7 Kluster 
 
Vi kommer att undersöka en hårt konkurrensutsatt marknad om man ser till antalet aktörer 
med samma produkt i en stad. Trots den hårda konkurrens som existerar så fortsätter nya 
entreprenörer att starta liknande verksamheter. Klusterteorin talar om fördelar som 
uppkommer då många företag med liknande eller samma produkt samlas på en plats (Khan & 
Ghani, 2004). Lindqvist (2009) skriver att den lokala konkurrens som uppstår i kluster med 
andra starka aktörer närvarande driver utvecklingen av företag och hur detta kan skapa 
konkurrensfördelar. Porter (1998, s.242) skriver följande om vad ett kluster är;  

A Cluster is a form of network that occurs within a geographic location in which 
the proximity of firms and institutions ensures certain forms of commonality and 
increases frequency and impact of interactions 

Khan och Ghani (2004) framhäver att entreprenörerna som är verksamma i kluster har 
tillgång till ett redan existerande manskap med önskvärda kunskaper. Ett motiv till att faktiskt 
välja att starta sin affärsverksamhet på en marknad med många konkurrerande aktörer. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenterar vi inledningsvis det empiriska undersökningsområdet och därpå 
presenterar vi resultatet av insamlad empirisk data för respektive fallföretag.  

4.1 Presentation av det empiriska undersökningsområdet 
4.1.1 Språkskolor Alicante 
 
Alicante är en stad på den på Spanska sydostkusten Costa Blanca. Med ett stort universitet 
och många privata språkskolor lockar den många studenter från hela världen. I Alicante, som 
är en relativt liten spansk stad med sina 331 000 invånare3, återfinns utifrån våra egna 
undersökningar sju styckena språkskolor. Verksamheten är mer eller mindre densamma för 
dem alla, att undervisa internationella studenter i det spanska språket. Universidad de 
Alicante, universitetet i Alicante, erbjuder förutom de renodlade språkskolorna även kurser i 
spanska språket för de internationella studenterna. Utöver universitetet och språkskolorna 
finns många frilansande privata lärare i staden som erbjuder undervisning i spanska. 
Universitetet, språkskolorna och de frilansande lärarna utgör tillsammans en stor konkurrens 
för de som önskar att etablera en ny språkskola.  

4.1.2 Colegio Internacional 
 
Språkskolan Colegio Internacional startade sin verksamhet år 1998 i Alicante. Skolan är ett 
kooperativ vilket i Spanien menas med att de fyra grundande entreprenörer har lika mycket 
bestämmanderätt i företaget. Grundarna av företaget är även de enda lärarna på skolan och har 
i grunden en lärarutbildning. 

Colegio Internacionals affärsverksamhet går ut på att undervisa utländska studenter i det 
spanska språket och deras affärsidé är att man under en vistelse på skolan skall lära sig prata, 
tänka och känna på spanska4. Förutom spanska kurser erbjuder skolan sina studenter boende i 
lägenheter samt fritidsaktiviteter och utflykter. Skolan har sex stycken undervisningssalar av 
varierande storlek och har som störst beläggning under sommarmånaderna juni till augusti.  
De erbjuder undervisning på sex olika nivåer, alltifrån nybörjare till avancerad nivå5. 
Eleverna på skolan kommer från hela världen men majoriteten av studenterna kommer från 
Skandinavien och främst Sverige. En anledning till detta kan vara att skolan är ackrediterad 
av Instituto de Cervantes som berättigar svenska elever CSN då de studerar på Colegio 

                                                
3 Hemsida om Alicante, Costa Blanca, Spain. City Info. [Elektronisk]. Tillgänglig: www.alicante.com/cityinfo  
[läst 2011-03-30]. 
4 Hemsida Colegio Internacional. [Elektronisk]. Tillgänglig: www.colegiointernacionalalicante.com  
[läst 2011-05-08]. 
5 Hemsida Colegio Internacional. Our school. [Elektronisk]. Tillgänglig: www.colegiointernacionalalicante.com/ 
[läst 2011-05-08]. 
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Internacional. Skolan fokuserar även sin marknadsföring för att locka dit skandinaviska 
studenter6.  

4.1.3 Ya Hablas Academia de Idiomas 
 
Ya hablas är en språkakademi belägen i centrala Alicante. Akademin som startade 2010 
erbjuder förutom spanska även 17 andra språk från hela världen, däribland svenska7. Skolan 
har en grundande entreprenör som ursprungligen kommer ifrån Tjeckien.  Det som skiljer Ya 
Hablas Academia de Idiomas från många andra språkskolor i staden Alicante är att de 
erbjuder många olika språk. Skolans grundare har tidigare tagit masterexamen i 
utbildningspolitik, slovenska och balkanlitteratur, spanska och är på väg att avsluta en fjärde 
master i engelska. 

Affärsverksamheten grundar sig i att skapa ett centrum för språkutbildning där de ger kunden 
möjligheten att studera sitt favoritspråk.  

4.1.4 Juan Sebastián Elcano Escuela de Español 
 
Juan Sebastián Elcano är ett företag som är i etableringsfasen av att starta upp en språkskola. 
Skolan är ännu inte öppnad men planerar att inviga sin verksamhet den första juni 2011. 
Arbetet med att starta upp skolan har pågått i cirka ett år men idén har funnits där ett flertal år. 
Skolans huvudsakliga affärsverksamhet grundar sig i att lära ut spanska till internationella 
studenter på ett upplevelserikt och roligt sätt. Deras huvudsakliga målgruppsstudent kommer 
från Irland, Sverige och Tyskland8.  

De två grundande entreprenörerna till skolan kommer ursprungligen från Alicante och är 
sedan tidigare vänner9. En av dem är sedan tidigare egenföretagare utan eftergymnasial 
utbildning och den andre har studerat till kemisk ingenjör men arbetar nu med teknisk 
projektledning på en bank.  

4.2 Resultat av empiri 
4.2.1 Kodning av entreprenörerna 

I kapitlet empiri har vi valt att benämna entreprenörerna med siffrorna 1-7. Detta har vi gjort 
för att underlätta för läsaren då respondenterna har långa namn. Nedan presenteras en lista på 
de namn och vilket nummer som står för varje entreprenör och respektive skola som de startat 
och driver.  

1. Isabel R. Armada Ordóñez. – Colegio Internacional 
2. Inmaculada Fernández Martínez – Colegio Internacional 
3. Gregorio León Campano – Colegio Internacional 
4. Manuel Sánchez Sánchez – Colegio Internacional 
5. Katerina Svetlikova – Ya Hablas Academia de Idiomas 

                                                
6 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
7 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
8 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 22 april 2011. 
9 Andrés Soriano Lorca, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
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6. Victor de las Cuevas – Juan Sebastián Elcano  Escuela de Español 
7. Andrés Soriano Lorca - Juan Sebastián Elcano  Escuela de Español 

 

4.3 Colegio Internacional 

Colegio Internacional började som ett kooperativ mellan fyra lärare vilket idag även gör dem 
till affärspartners med ett delat gemensamt ansvar för verksamheten. De fyra lärarna 
entreprenör 1, 2, 3 och 4 lärde känna varandra under sina universitetsstudier då de alla 
utbildade sig till lärare på samma lärosäte. De arbetade sedan tillsammans på en språkskola i 
Alicante under somrarna. Ett arbete som fortlöpte under sju år. På den tiden fanns det enligt 
entreprenör 310 inga böcker att tillgå utan lärarna fick göra allting själva. Med tiden började de 
enligt entreprenör 411 tröttna på att inte ha ett arbete som varade hela året och entreprenör 1 
och entreprenör 212 påpekar dessutom att de fick dåligt betalt och hade dåliga arbetstider. De 
fyra var överrens om att de alla ville vara sina egna chefer och insåg att det var något de 
kunde göra samtidigt som de såg att det fanns en marknad för att göra det så de tog chansen. 
Språkskolan har drivits sedan 1998 vilket innebär att de har varit verksamma på marknaden i 
13 år. 

4.3.1 Entreprenörskap 

Etableringen av Colegio Internacional var den första och än så länge den enda 
affärsverksamheten som någon av grundarna har startat. Enligt entreprenör 1 och entreprenör 
213 var det en elev på den tidigare skola där de arbetade som gav dem den sista pushen för att 
verkligen våga satsa på och förverkliga sin idé. De fortsätter även berätta att anledningen till 
att man blir entreprenör har enligt deras teori mycket att göra med att man inte har något jobb 
och att man därigenom själva måste skapa sig ett. De fyra grundarna till Colegio Internacional 
hade jobb men endast under sommarmånaderna och enligt entreprenör 414 ville de ha ett 
stabilt arbete som varade hela året, en anledning till varför de startade sin egen skola. Genom 
att starta sin egen språkskola hade de enligt entreprenör 315 möjlighet till att vara sina egna 
chefer och ändra på de saker som de inte tyckte om på sin tidigare arbetsplats.  

4.3.2 Effectuation 

Personerna bakom uppstartandet av Colegio Internacional tillämpar till viss del synsättet vad 
det gäller tankarna kring effectuation, detta dock till en relativt liten del. De utgår ifrån 
effectuation vad det gäller den andra utgångsfaktorn som syftar till vad de kan. Gemensamt 
för de fyra grundarna är att de kan undervisa i det spanska språket, däremot har de ingen 
kunskap om företagande i sig men ger sig ändå ut på marknaden. Det som skiljer dem från 
effectuation är att de utgår ifrån en redan existerande marknad och givna mål istället för att gå 
ut och skapa sig en marknad. Entreprenör 316 berättar att de började arbeta med de kontakter 
de hade och att de allteftersom lärde känna mer och mer folk. Som till viss del kan liknas vid 
den tredje utgångspunkten för effectuation som syftar till att bygga upp sitt företagande 
utifrån sitt nätverk.  
                                                
10 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
11 Manolo, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
12 Inmna och Isabelle, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
13 Imna och Isabelle, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
14 Manolo, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
15 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
16 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
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4.3.3 Risk 

Trotts upprepade försök för att försöka ta reda på hur de olika grundarna bakom språkskolan 
Colegio Internacional ser på begreppet risk fick vi ingen större uppfattning om det då 
entreprenör 4 var den enda som överhuvudtaget hade något att säga om risk och risktagande. 
Entreprenör 417 lyfter fram att det fanns en självklar risk med att börja från noll men att 
önskan om att vara sina egna chefer var större än rädslan. I och med att de andra inte hade 
några kommentarer i frågan drar vi slutsatsen av att de inte tänkte så mycket på potentiella 
risker som kunde uppstå. 

4.3.4 Motivation 

Det som i första hand drev entreprenör 1, 2, 3 och 4 till att starta upp en språkskola var för att 
de inte var nöjda med sin dåvarande arbetssituation och ville vara sina egna chefer. 
Entreprenör 1 och 2 hävdar i samtal att människor ofta startar eget eftersom att det inte finns 
något annat jobb. Det fanns saker som entreprenör 3 och 4 de ville ändra, på sin dåvarande 
arbetsplats. I intervju med entreprenör 4 framkom att de fanns en önskan om att ha ett stabilt 
arbete som sträckte sig året om.  

4.3.5 Konkurrens  
 
När språkskolan Colegio Internacional startade så fanns det sedan tidigare endast en renodlad 
språkskola etablerad på marknaden, Colegio de España Marta. Vilket var den skola där 
grundarna till Colegio Internacional tidigare hade arbetat. Förutom språkskolan fanns även 
universitetet i Alicante där det fanns möjlighet för utländska studenter att lära sig spanska. 
Mycket har dock hänt på marknaden sedan Colegio Internacional startade sin verksamhet år 
1998. Idag finns det många aktörer på marknaden som erbjuder liknande utbud och som 
därmed konkurrerar med språkskolan om samma köpkraft. Entreprenör 318 säger att det idag 
är svårare än vad det var förut och att det numera finns stora företag som har skolor i hela 
världen, han uttrycker det som ”språkskolornas coca cola”. Konkurrenter som han inte anser 
att hans verksamhet har möjlighet att konkurrera gentemot. Däremot tror han att marknaden 
räcker till för nästan alla, samtidigt som han är noggrann med att pointera att den inte räcker 
för alla. 

De fyra grundarna till Colegio Internacional lyfter fram den existerande konkurrensen som 
något positivt. Entreprenör 1 och 219 anser att konkurrensen är frisk och att alla hittar sin 
nisch och specialiserar sig på olika marknader. Entreprenör 320 lyfter fram konkurrensen som 
positiv då den bidrar till att flera kommer till Alicante och att de på så sätt får möjlighet att 
promota sitt företag. Entreprenör 421 anser att konkurrensen är positiv i den bemärkelsen att 
alla aktörer gör sitt bästa för att prestera, vilket höjer kvaliteten på hela branschen. 

 
Grundarna har olika uppfattningar om varför de tror att det finns så många språkskolor i just 

                                                
17 Manolo, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
18 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
19 Imna och Isabelle, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
20 Gregorio, grundar till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
21 Manolo, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
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Alicante. Entreprenör 422 tror att den främsta anledningen till det stora intresset för 
språkskolor och ökningen beror på ett generellt ökat intresse för det spanska språket. Han 
menar att ökningen av språkskolor inte enbart sker i Alicante utan i hela Spanien och övriga 
världen. Entreprenör 323 har samma uppfattning som entreprenör 4 och berättar att de 
kontinuerligt får rapporter om hur språken växer i de olika länderna och spanskan är ett språk 
som växt sig allt starkare i alla länder. Han fortsätter förklara att han tror att en av de främsta 
anledningarna till varför det finns så många språkskolor i Alicante har att göra med 
kommunikationsförbindelserna till staden. Alicante som stad är belägen i närheten av en stor 
flygplats som har goda förbindelser med hela Europa och bland annat flygförbindelser med 
ryanair som erbjuder billiga flyg året om. Entreprenör 1 och 224 lyfter också fram att staden är 
beroende av flygförbindelserna samt att Alicante är en attraktiv stad som lockar många med 
sitt strandliv, framförallt skandinaver. Dessutom berättar det att det är en öppen marknad, 
vilket enligt dem gjort att många skolor valt att etablera sig just där. 

Det råder skilda meningar om vilka som är språkskolans huvudsakliga konkurrenter. 
Entreprenör 1 och 225 lyfter fram Alicantes universitet som en stor konkurrent då de har 
många studenter som även erbjuds undervisning i det spanska språket. Samtidigt ser de dock 
universitetet som något positivt då det bidrar till att sprida kännedom om Alicante som stad 
och sätta namnet på världskartan. Till viss del kan de även dra nytta av universitetet då deras 
kurser i spanska inte alltid är tillgängliga för studenterna. Colegio Internacional har då 
möjlighet att rekrytera dessa studenter till sin verksamhet. Entreprenör 326 framhäver dock 
konkurrens i form av de spansktalande länderna i Latinamerika. Detta då Spanien inte längre 
är ett lika exotiskt resemål som det en gång har varit och resorna till Latinamerika blivit allt 
billigare. Han framhäver att det är dem som han tror är deras främsta konkurrenter i dagsläget. 

4.3.6Agglomeration 
 
Entreprenör 1 och 227 talar om agglomeration i form av de närhetseffekter som uppstår på 
grund av de andra skolorna. De lyfter fram universitetet till viss del som en positiv följd av 
agglomeration. Som tidigare nämnt har skolan Colegio Internacional ibland haft 
universitetsstudenter som har studerat spanska hos dem istället för på universitetet vilket för 
dem kan ses som ett positivt resultat av agglomeration. Vidare nämner entreprenör 328 att i 
och med att det finns många språkskolor i Alicante så finns det även många studenter. Vilket i 
sin tur även kan generera flera studenter till just Colegio Internacional då det finns en 
möjlighet att de byter skola och väljer att studera hos dem istället.  

                                                
22 Manolo, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
23 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
24 Imna och Isabelle, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
25 Imna och Isabelle, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
26 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
27 Imna och Isabelle, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
28 Gregorio, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
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4.3.7 Kluster 
 
Då det finns många språkskolor inom ett relativt litet och begränsat område borde 
konkurrensen bli påtaglig men entreprenör 429 väljer istället att se fördelarna till att ha 
liknande företag i närområdet. Enligt honom öppnar det upp möjligheter till att samarbeta och 
tillsammans bedriver de olika projekt samt gör olika utflykter tillsammans. 

4.4 Ya Hablas Academia de Idiomas 

Skolan startades 2010 av entreprenör 5 och hon berättar om hur hon alltid har haft en idé om 
att starta en skola och att den kom till efter mycket tid. För entreprenör 5 föll det sig naturligt 
att starta skolan då hon alltid tyckt om atmosfären kring utbildning och studier, framförallt 
språkstudier. Hon har även en utbildningsbakgrund som är utbildningspolitik och har vid 
tidigare tillfälle arbetat på ett internationellt institut.  Hon kände att hennes kunskap och tid 
gick till spillo och såg en möjlighet att starta något eget. Sakta men säkert började hon tänka 
på det som något mer seriöst och började söka efter samarbetspartners och tillvägagångssätt 
för att starta det som idag är Ya Hablas Academia de Idiomas. Skolan erbjuder idag 18 olika 
språk och bör ses som en språkakademi snarare än en skola. Den skiljer sig därmed från 
stadens övriga språkskolor genom att erbjuda undervisning i så många språk. 

4.4.1 Entreprenörskap 

Entreprenör 530 har sedan tidigare inte startat någon affärsverksamhet och Ya Hablas är det 
enda företag som hon för tillfället driver. Hennes idé var från början att öppna, som hon kallar 
det, en riktig skola som erbjöd alla ämnen. För att göra det krävdes dock alldeles för stora 
investeringar och hon valde att börja småskaligt. Vilket hon i intervjun själv uttrycker som att: 

Innan man börjar spela trumpet måste man lära sig att spela flöjt. 

I intervjun med entreprenör 5 uttryckte hon även en önskan om att öppna upp ett dagis som 
följer en svensk modell där barnen får lov att vara ute mycket i naturen. Hon tycker om den 
typen av dagvård för barn och vill därför öppna något liknande i Spanien. Hon beskriver att 
idén föddes då ett par av de anställda börjat få barn vilket krånglat till det med 
undervisningen. Ett dagis skulle därigenom kunna vara en lösning på problemet då de 
anställda skulle kunna lämna bort barnen under arbetstid31. 

4.4.2 Effectuation 
 
Entreprenör 5 som står som grundare för företaget har enligt Sarasvathys effectuation (2008) 
utgått ifrån personliga resurser då hon beskriver att hon grundat beslutet i att starta 
affärsverksamhet utifrån tidigare erfarenheter och studier.  Hon säger dessutom i intervju att 
hennes lokala samarbetspartner, som idag hjälper henne att driva akademin, har varit 
avgörande för uppstartandet.  Detta eftersom att denne kunde bryta de kulturella barriärerna 
som förelåg samt utnyttja sitt lokala kontaktnät. Något som gav idén och akademin en 

                                                
29 Manolo, grundare till Colegio Internacional, intervju den 2 maj 2011. 
30 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
31 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
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genomslagskraft som hon själv inte hade kunnat uppnå då hon kommer från Tjeckien32. 
Entreprenör 5 hade som tidigare påpekat en ursprunglig idé om att öppna en riktig skola som 
var en del av den allmänna obligatoriska undervisningen. Efter att ha sett att detta inte var 
möjligt så tog idén en ny riktning och blev till slut en akademi för dem som önskar att lära sig 
främmande språk. Entreprenör 5s nästkommande projekt om att starta ett dagis där barnen får 
lov att vara ute mycket i naturen grundar sig i ett framtida behov hos de anställda på 
akademin. 

4.4.3 Risk 
 
Entreprenör 5 beskriver ingen direkt risk i att starta företaget förutom att det var första gången 
och att hon var ensam. Något som hon däremot påpekade och som kan ses som en oro och 
osäkerhet var det faktum att hon uttryckte att det var negativt att härstamma från Tjeckien. 
Hon framhäver i intervjun att hon personligen anser att det är ett handikapp att komma från 
Östeuropa. Vidare påpekar hon att om hon hade kommit från till exempel USA så hade det 
låtit bättre och varit lättare att starta en affärsverksamhet, än att som hon komma från en 
Sovjetisk stat33. Detta ledde till minskat självförtroende och ökad osäkerhet. 

4.4.4 Motivation 
 
Motivationsfaktorer och motiv till att starta affärsverksamheten Ya hablas Academia de 
Idiomas var enligt entreprenören själv personligt intresse. Hon uttryckte vid ett flertal gånger 
under intervjun hur hon tycker om atmosfären kring utbildning och studier34.  Intresse 
kombinerat med känslan av ”att hon kastade bort sin tid” som anställd på liknande 
affärsverksamhet fick henne att börja tänka på och i slutändan starta affärsverksamhet. 

4.4.5 Konkurrens 
 
Vid frågan om vad entreprenör 5 tycker om konkurrensen med många språkskolor i staden 
svarar hon att hon inte ser marknaden som övermättad. Hon erkänner att konkurrensen är 
påtaglig men att det är ett naturligt element och att det går att överleva på marknaden. Ya 
Hablas Academia de Idiomas har existerat i lite mer en ett år och har på den tiden sett att det 
inte är lätt men att det går att bedriva den typen av verksamhet och hon påpekar återigen att 
hon inte ser marknaden i Alicante som övermättad. Hon beskriver att det gäller att anpassa sig 
och arbeta kontinuerligt med sin marknadsföring. Hon lyfter vidare fram att det beror på 
vilken nisch skolan har och vilka tjänster som erbjuds. Ya Hablas Academia de Idiomas 
erbjuder 18 språk och enligt entreprenör 5 anser hon inte att de står i direkt konkurrens med 
de andra skolorna som endast erbjuder ett eller två språk35. 

4.4.6 Agglomeration 
 
Då det finns gott om språkskolor i Alicante och ett stort universitet kan det betraktas som 
agglomeration. Entreprenör 5 påpekar även att grannstaden Elche har ett stort universitet med 

                                                
32 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
33 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
34 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
35 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
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många studenter. Vidare talar hon om Alicante som en universitetsstad och påpekar att hon 
tror att universitetet med sina existerande internationella utbytesprogram bidrar till en ökad 
invandring av studenter till staden36. 

4.4.7 Kluster 
 
Vad det gäller klusterteorin så kunde vi inte samla in relevant data förutom det att entreprenör 
5 talar om att Alicante är en universitetsstad och att detta bidrar till ett ökat antal studenter. En 
annan synpunkt med hänsyn till klusterteori och ökad innovation är det att hon påpekar att 
språkskolorna drivs till att nischa sin målgrupp och anpassa sin marknadsföring37. 

4.5 Juan Sebastián Elcano Escuela de Español 
 
Språkskolan är i etableringsfasen och planerar att öppna upp sin verksamhet i juni månad 
2011. Bakom skolan finns två entreprenörer som kommer från Alicante. Ingen av 
entreprenörerna har tidigare erfarenhet av språkskolor men entreprenör 6 har vid ett tidigare 
tillfälle startat upp en annan affärsverksamhet som han fortfarande bedriver vid sidan om 
projektet med språkskolan. Idén med språkskolan kom då han genom sin andra 
affärsverksamhet kom i kontakt med marknaden. Skolans affärsidé är att eleverna skall lära 
sig spanska på ett upplevelserikt och roligt sätt. De erbjuder likt många andra skolor i 
Alicante undervisning i spanska språket till internationella studenter. 

4.5.1 Entreprenörskap 
 
Skolan Juan Sebastián Elcano Escuela de Españols grundare entreprenör 6 och 7 är 
tillsammans på väg att starta en språkskola. Entreprenör 6 driver sedan 8 år tillbaka en annan 
affärsverksamhet i form av en bar och uttrycker i sin intervju att han gillar att skapa företag 
där han ser möjligheter och att en språkskola är ett sådant företag. Han beskriver att han 
tidigare har varit inblandad i flera affärsverksamheter som inneburit företagande 38. 
Entreprenör 7 är examinerad kemiingenjör men har under sin karriär arbetat på bank som 
teknisk projektledare där hans främsta uppgift varit att förbättra företagets software. De båda 
kände varandra innan då de tidigare arbetat tillsammans på samma arbetsplats. Entreprenör 7 
beskriver det som att entreprenör 6 är den som har idéerna och att han blev kontaktad av 
entreprenör 6 då denne behövde hans expertis gällande dokumentation och administrativt 
arbete. Entreprenör 7 uttrycker vidare i intervjun att om arbetet med skolan skulle kräva att 
han skulle behöva dedikera mer tid till det än hans andra jobb så skulle han göra det39. 

Entreprenör 6 som tidigare har varit inblandad i affärsverksamhet och även driver en annan 
affärsverksamhet kan betraktas som något av en serieentreprenör. Entreprenör 6 säger även i 
intervjun att då han startade sin bar var idén alltid att starta en andra bar. Han nämner även att 
trots att den första skolan inte är öppnad än så är det en enorm marknad att vara verksam på 
och att en språkskola är en verksamhet som han kan öppna var som helst i världen40. 
                                                
36 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
37 Katerina, grundare till Ya Hablas Academia de Idiomas, intervju den 4 maj 2011. 
38 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
39 Andrés Soriano Lorca, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 22 april 2011. 
40 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
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Entreprenör 7 har tidigare inte startat något företag men beskriver hur han tycker att det alltid 
är kul och spännande att skapa något från början41. 

4.5.2 Effectuation 
 
Entreprenör 6, som vi även har utfört observationer på, stämmer bra överrens med det som 
Sarasvathy kallar för effectuation. Han har inga studier eller erfarenhet som kan relateras till 
marknaden för språkskolor utan beskriver i intervju hur han kom i kontakt med branschen för 
språkskolor genom den bar han äger och driver. Entreprenör 642 framhäver även att han har 
jobbat med utlänningar sedan fem år tillbaka och mer eller mindre vet hur det fungerar. Vid 
en fråga om hur arbetsprocessen har sett ut under arbetet med skolan så talar han om hur han 
själv alltid har sökt en möjlighet att öppna en till bar men att den branschen är svår i Alicante 
för tillfället. Han ser möjligheter i språkskolan då han anser att de andra språkskolornas 
system är förlegade och han förklarar att han skulle kunna göra saker annorlunda för att få dit 
fler elever.  

Jag tror att jag kommer att kunna få elever till skolan på grund av mitt andra 
arbete. Under åren har jag ackumulerat många kontakter som idag är mina 
vänner och bekanta. Jag har skaffat många vänner och kontakter utanför 
Spanien43. 

Entreprenör 6 utgår också ifrån sig själv och vilka kontakter han har vilket märks i alla hans 
åtaganden. De anställda på den andra affärsverksamheten är nästan uteslutande vänner till 
entreprenören. Likaså arbetar entreprenör 6 vid etableringen av språkskolan utifrån 
effectuation då han utgår ifrån vilka befintliga kontakter han har vid problemlösning. Han 
beskriver att vid planeringen av språkskolan kom han till en punkt då han insåg att han inte 
skulle klara av allt själv och på så sätt involverades entreprenör 744. Entreprenör 7 använder 
även han till stor del sitt kontaktnät och den kunskap han har förskaffat sig genom tidigare 
studier och arbete. Entreprenör 7 applicerar sin kunskap på verksamheten med skolan utan att 
hans bakgrund har något att göra med språkskolor. Han beskriver att allt eftersom projektet 
växer så har även hans arbetsinsats gjort det45. 

4.5.3 Risk 
 
Båda entreprenörerna talar om att det fanns en viss oro i början av projektet eftersom att ingen 
av dem visste något om branschen eller vad de riktigt gav sig in på. Ingen av dem hade någon 
tidigare erfarenhet av att arbeta på eller driva en skola. Entreprenör 7 beskriver att han sakta 
men säkert har lärt känna marknaden och nu ser fler möjligheter än hot46. Entreprenör 6 har i 
observationer och samtal med en av författarna flertalet gånger uttryckt att han inte känner av 
någon direkt oro för projektet eller slutgiltiga resultat. Han beskriver även att eftersom han 

                                                
41 Andrés Soriano Lorca, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 22 april 2011. 
42 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
43 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
44 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
45 Andrés Soriano Lorca, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 22 april 2011. 
46 Andrés Soriano Lorca, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 22 april 2011. 



32 
 

har lyckats hålla kostnaderna för etableringen låga så har han råd att driva företaget utan vinst 
ett tag fram över47. 

4.5.4 Motivation 
 
Då vi ställde en fråga angående motiv till att starta upp verksamheten svarade entreprenör 7 
att hans nuvarande jobb inte lever upp till hans förväntningar. 

Jag är en person som behöver tänka och lösa problem. Mitt nuvarande jobb är 
begränsat sett till de aspekterna, det är alltid samma sak.  

Eftersom att jag inte hittar ett jobb som passar min utbildning så motiverar detta 
mig till att göra något och söka efter något nytt48.  

Entreprenör 6 har en ganska instrumentell bild av företag vilket visas i observationerna. Han 
talar ofta om hur en affärsverksamhet skall hjälpa honom att uppnå andra mål, 
företagsmässiga och privata. Hans motiv till att starta språkskola beskriver han som följer:  

Det första och främsta motivet med skolan och med alla mina affärer är 
illusionen, mer än pengar. Med illusion menar jag illusionen av att skapa något. 
Innan du har skapat och avslutat något så kan du ändå inte se hur mycket pengar 
du skall tjäna.  

Entreprenör 6 berättar även i intervjun att han aldrig har varit bra på att ta order och att han 
därför i tidig ålder sökte sig till egenföretagande49. 

4.5.5 Konkurrens 
 
Entreprenör 6 säger i intervjun att de andra skolorna har infrastruktur som enda 
konkurrensfördel50. Ingen av entreprenörerna uttrycker rädsla för att konkurrensen skall vara 
för hög utan båda entreprenörerna talar om möjligheter då frågan om konkurrens tas upp.  

4.5.6 Agglomeration 
 
Agglomeration nämns inte vidare i intervju utan tas upp av entreprenör 7 då han framhäver att 
det i Spanien finns flera universitetsstäder och att dessa alltid drar till sig flera unga 
människor51. 

4.5.7 Kluster 
 
Vid observationer har både entreprenör 6 och 7 flera gånger uttryckt ett lugn inför att hitta och 
anställa lärare. De förklarar att det finns gott om folk som kan arbeta som lärare på grund av 
universitet och talar om en lärarpool som finns att tillgå.  

                                                
47 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
48 Andrés Soriano Lorca, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 22 april 2011. 
49 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
50 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011. 
51 Andrés Soriano Lorca, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 22 april 2011. 
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5. ANALYS 
 
Utifrån föregående kapitel där vi presenterat vår empiri för forskningsstudien kommer vi i 
detta kapitel göra en gemensam analys av våra tre fallföretag. Analysen presenteras med 
samma kapitelrubricering som i den teoretiska referensramen.  

5.1 Entreprenörskap 

De 7 entreprenörerna som har inkluderats i vår forskningsstudie så skiljer sig mycket åt 
gällande begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt agerande. För entreprenörerna 
bakom uppstartandet av Colegio Internacional liknar entreprenörskapen ett naturligt urval och 
kan liknas vid Johannissons (2005, s.34) resonemang där han lyfter fram att entreprenörens 
agerande kan liknas vid ett experiment som präglas av samspel och delaktighet. De fyra 
entreprenörerna agerar som en gemensam aktör på marknaden och har delat ansvar för sin 
verksamhet. För de fyra entreprenörerna bakom Colegio Internacional samt entreprenören 
bakom Ya hablas Academia de Idiomas var marknaden för språkskolor ett naturligt val med 
hänsyn till deras tidigare bakgrund. Detta skiljer dem från entreprenörerna bakom skolan Juan 
Sebastián Elcano Escuela de Español då de inte har en bakgrund inom utbildningsbranschen. 
Entreprenörskapet för dem kan snarare enligt Johannissons beskrivning att personer med hög 
beredskap har en förmåga att komma i kontakt med affärsmöjligheter genom rena 
tillfälligheter. Det var tillsynes tillfälligheter och önskan om att inte ta order52 som ledde 
entreprenör 6 till att bli företagare från början. Entreprenör 6 har sedermera kommit i kontakt 
med marknaden för språkskolor genom tillfälligheter givna från hans andra affärsverksamhet.  

Det går tydligt att urskilja skillnader i entreprenörskapet mellan de olika entreprenörerna. 
Entreprenörerna 1-4 har likt Schumpeters (1934, s.78) definition av entreprenörskap upphört 
att vara entreprenörer efter det att företaget är byggt. Entreprenörerna bakom språkskolan 
Colegio Internacional sökte ett stabilt arbete som varade året om och när det lyckats 
åstadkomma detta upphörde deras entreprenöriella agerande. Av detta drar vi slutsatsen att 
entreprenörerna bakom Colegio Internacional är som Sarasvathy (2008) uttrycker 
novisentreprenörer, vilket innebär att startandet av företag är ett avslut i sig. Detta skiljer sig 
från entreprenör 5 och 6 som tydligt uttrycker en önskan om att skapa nya affärsverksamheter. 
De båda entreprenörerna har redan påbörjat sina framtida planer för nya affärsverksamheter. 
Likt Sarasvathy (2008) och Lévesque, Minniti och Shepherd (2009) definition av 
expertentreprenörer använder entreprenör 5 och 6 sina tidigare erfarenheter för att starta nya 
affärsverksamheter som en form av entreprenöriell expertis. Vid observationer av entreprenör 
6 framgår det tydligt att den personliga prestationen är viktigare än företagets prestation vilket 
liknas vid Sarasvathys (2008, s.14) definition av entreprenöriell expertis. Hur det föreligger 
för entreprenör 7 går inte att svara på i dagsläget då han befinner sig i etableringsfasen för att 
starta sin första affärsverksamhet. Det vi däremot kan urskilja är att entreprenör 7 tillsammans 
med entreprenör 6 fokuserar mer på vad de kan göra än vad de borde göra likt det beteende 
som Sarasvathy (2008, s.15) beskriver för expertentreprenörer. Detta tillsammans med det 

                                                
52 Victor de las Cuevas, grundare till Juan Sebastián Elcano Escuela de Español, intervju den 21 april 2011 



34 
 

faktum att entreprenör 7 inte har tidigare erfarenhet av varken företagande eller den bransch 
han ger sig in på visar tendenser till expertentreprenöriellt beteende. 

5.2 Effectuation 

Då vi analyserar om entreprenörerna agerar enligt Sarasvathys effectuation i skapandet och 
drivandet av sina affärsverksamheter ser vi tydligt att Colegio Internacional inte uppfyller alla 
nödvändiga krav. Även om entreprenörerna använder element ur effectuation så som att de 
utgår ifrån vad de kan och vilka de känner så tillämpar de inte det entreprenöriellt agerande 
som är signifikativt för effectuation. Detta då de vid uppstartandet utgick från redan givna mål 
och en existerande marknad. Entreprenör 5-7 har däremot i sin arbetsprocess tillämpat 
effectuation då de har utgått ifrån vilka de är, vad de kan och vilka de känner. Entreprenör 6 
utmärker sig speciellt på denna punkt då han vid upprepade tillfällen tillämpar the effectual 
way utan att själv vara medveten om det. Sarasvathy (2008, s.18) beskriver effectuation som 
ett sätt att transformera problematik och rekonstruera verklighet så att den passar ändamålet 
vilket utmärker entreprenör 5 och 6 då deras ursprungliga idéer med tiden har förändrats från 
vad de var från början och utvecklats till de affärsverksamheter som de idag driver. Vilket 
även visar prov på det proaktiva synsättet som Parment (2009, s. 28) beskriver där de 
transformerar problem till möjligeter.  Entreprenör 6 tillämpar även det proaktiva synsättet då 
han påstår sig styra över sin situation och skapar sina egna förutsättningar.  

5.3 Risk 

Samtliga sju entreprenörer som intervjuades blev tillfrågade om de upplevde någon risk med 
att starta sin affärsverksamhet. Entreprenör 4 påpekade att det alltid finns en risk att börja från 
noll. De övriga entreprenörerna bakom Colegio Internacional sa i intervju att de inte upplevde 
någon direkt risk för att starta affärsverksamheten. Colegio Internacional var vid starten av 
deras affärsverksamhet tillsammans med en annan aktör ensamma på marknaden. Att de inte 
upplevde någon risk kan bero på att marknaden vid tiden för start av verksamheten inte var 
utsatt för samma konkurrens som idag. Entreprenör 5 uttryckte oro över att komma från ett 
öststatsland och att på grund av detta inte tas på allvar. Vidare anser sig entreprenör 5 och 6 
vara medvetna om den höga konkurrensen men ser det inte som en risk då de tror att det finns 
plats för dem på marknaden. Ett annat troligt skäl till varför entreprenör 6 inte kände oro över 
den investering han gjorde kan till stor sannolikhet förklaras med hjälp av Sarasvathys (2008) 
studie som visar att entreprenörer räknar mer på hur mycket pengar de har råd att förlora 
snarare än förväntad avkastning. Detta stärks även i observationer av entreprenör 6. 
Entreprenör 7 talar om risk men uttrycker den snarare som en oro över att han till en början 
inte kände till den marknaden han gav sig in på.  

5.4 Motivation 
 
Entreprenörerna 1-4 och entreprenör 7 lyfter fram missnöje på sina tidigare arbetsplatser som 
en av de starkaste motivationsfaktorerna för att starta egna företag. Entreprenörerna 1-4 lyfter 
specifikt fram dåliga arbetsförhållanden i form av betalning och arbetstider som de främsta 
anledningarna till missnöjet. Entreprenör 7 däremot förklarar sitt missnöje som en brist på 
stimulans och personlig utveckling på arbetsplatsen. Entreprenörerna 3, 4 och 6 uttrycker 
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behovet och viljan av att vara sina egna chefer och självständighet som starka motiv till att 
starta företag. Detta påminner om det personlighetsdrag som Bridge, O´Neill och Crome 
(2003) nämner som motiv till att starta eget företag. Entreprenör 6 framhäver vidare att 
illusionen och skapande som hans starkaste motiv.  Entreprenör 5 drivs i första hand av egna 
intressen och uttrycker specifikt hur mycket hon brinner för branschen. Entreprenör 5 talar 
även om sin tidigare arbetsplats och känslan av att kasta bort sin tid som motivation till att 
starta egen affärsverksamhet. Personlig utveckling är en motivationsfaktor som vi kan urskilja 
hos Entreprenör 5,6 och 7 drivs av motiv.  

Vid frågan om varför det finns så många språkskolor i Alicante så får vi ett intressant svar då 
samtliga entreprenörer förutom entreprenör 5 hävdar att staden Alicante, stranden, bra väder 
och bra kommunikationsförbindelser är den största anledningen till varför det finns så många 
språkskolor i staden. Lineán, Urbano och Guerrero (2011, s.118) påpekar att entreprenöriellt 
agerande påverkas av personliga, sociologiska och miljömässiga variabler. Entreprenörerna 
tror att det stora antalet studenter som väljer att studera i staden är på grund av dessa faktorer 
och språkskolorna är en följd av detta.  I övrigt nämner 4 av 7 entreprenörer att spanska 
språket växer och blir allt viktigare som en stor orsak till varför det öppnar språkskolor. 
Entreprenör 6-7 som ännu inte startat sin språkskola beskriver den ökade populariteten av 
spanska språket som ett av motiven till att starta sin affärsverksamhet.  

5.5 Konkurrens 
 
Samtliga 7 entreprenörer är medvetna om konkurrensen i staden men ser däremot inte den 
rådande konkurrensen som ett hot mot deras verksamheter. De beskriver konkurrensen som 
naturlig och hälsosam och tror också att marknaden är tillräckligt stor för dem alla. 
Entreprenörerna 1-5 ser inte de andra konkurrenterna som hot då de påpekar att de flesta 
skolorna har inriktat sig på olika målgrupper samt har olika utbud. Detta är enligt Parment 
(2009, s.95) en viktig strategi för att som företag kunna positionera konkurrensfördelar. 
Entreprenörerna 6 och 7 nämner ingenting om varken nisch eller positionering vilket kan vara 
en följd av att de ännu inte har etablerat sin verksamhet på marknaden. Vi kan se en 
medvetenhet hos entreprenörerna 6 och 7 då de påpekar att de andra skolorna har 
konkurrensfördelar gentemot den egna affärsverksamheten då de har varit verksamma på 
marknaden längre. I diskussion om konkurrens med entreprenör 6 framgår tydligt att han 
lägger stor vikt vid sitt befintliga kontaktnät vilket han anser vara till hans fördel. 
Resonemanget påminner om Doyle och Lowe (2007) påstående om att man kan bygga 
konkurrensfördelar med relationer som den avgörande faktorn. 

Samtliga 7 entreprenörer är eniga om att den rådande konkurrensen bland språkskolorna i 
Alicante är positiv. Den bidrar till att sätta Alicante som studentstad på världskartan samtidigt 
som den lockar till sig många studenter. Detta kan liknas vid det resonemang som Parment 
(2009, s.96) lyfter fram som bra konkurrenter då de har en positiv inverkan på branschen. 

5.6 Agglomeration 
 
Entreprenör 1, 2, 6 och 7 framhäver universitetet som något som ökar kännedomen om 
Alicante och att det finns potentiella kunder i de studenter som studerar på universitetet. 
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Entreprenörerna 1,2, 4 och 6 talar om positiva effekter av universitetet och de andra 
språkskolornas existens då de om talar möjligheter att locka till sig studenter från de andra 
skolorna. Samtliga 7 entreprenörerna medger att agglomerationen bidrar till att fler studenter 
hör talas om Alicante och de tror att det bidrar till en ökad invandring av studenter. 
Entreprenör 6 talar om hur det i Alicante beroende på agglomerationen finns gott om lärare att 
tillgå vilket han ser som positivt i sökandet efter arbetskraft vilket stöds av Bjerke (2007) som 
lyfter fram koncentration av kunskap i industriella distrikt.  

5.7 Kluster 
 
Lindqvist (2009) skriver att den lokala konkurrens som uppstår i kluster med andra starka 
driver utvecklingen av företag och hur detta kan skapa konkurrensfördelar. Entreprenörerna 1-
2 och 5 beskriver att konkurrensen har lett till att språkskolorna har fått tänka om vad det 
gäller utbud och marknadsföring för att överleva. Kluster som inkubatorer av ökad innovation 
beskrivs av företagen då de talar om hur konkurrensen tvingar företagen till att förändra sitt 
utbud och sin marknadsföring. Entreprenör 5 har själv sett effekterna av det då de väljer att 
erbjuda 17 andra språk utöver spanska.  

Entreprenör 4 beskriver konkurrensen mellan skolorna i staden som påtaglig men påpekar att 
de andra skolorna inte vållar något problem för deras verksamhet. Han beskriver också hur de 
vid tillfälle samarbetar med de andra skolorna. Khan och Ghani (2004) presenterar forskning 
som visar på att entreprenörer verksamma i kluster har tillgång till existerande manskap med 
önskvärda kunskaper. Likt detta talar Entreprenör 6 om positiva effekter av universitetet och 
de andra språkskolorna då han observerades. Han talar om hur det finns en lärarpool att 
anställa ifrån och gott om lärare i staden.  Han pratar också om hur det finns många studenter 
som studerar till lärare i staden som potentiella anställda i hans affärsverksamhet. 

Samtliga entreprenörer tror dock att anledningen till att det finns och startar många 
språkskolor inte har att göra med de konkurrensmässiga och ekonomiska fördelar som skapas 
i kluster.  Entreprenörerna 1-4 och 6-7 tror att klimatet, bra kommunikationsförbindelser och 
stranden är några av största anledningarna till varför språkskolor öppnas då dessa faktorer 
lockar kunder till platsen.  



37 
 

 

6. SLUTSATSER 
 
Här presenteras de slutsatser vi har kommit fram till. Uppsatsens forskningsfråga är: Varför 
väljer man att starta affärsverksamhet på en marknad med hög konkurrens? 

Det  finns skillnader i de bakomliggande motiv till varför entreprenörer väljer att starta 
affärsverksamheter på marknader med hög konkurrens till skillnad från de som startar sin 
affärsverksamhet på en marknad med liten eller begränsad konkurrens. Det som i första hand 
bör uppmärksammas då entreprenörerna etablera sina verksamheter på en marknad med hög 
konkurrens är att de inte upplever konkurrensen från de andra aktörerna som ett hot. Trotts 
medvetenhet om en hög konkurrens anser de att marknaden är tillräckligt stor för alla aktörer. 
Särskilt intressant är att sex av sju entreprenörer lyfter fram faktorer som bra 
kommunikationsförbindelser, klimatet och stranden som den största anledningen till att varför 
det finns så många språkskolor i staden. Av detta drar vi slutsatsen att entreprenörerna inte 
bara tror på efterfrågan av deras tjänster utan även på att destinationen Alicante lockar till sig 
många potentiella kunder. Vidare kan dessa faktorer visa på entreprenörernas önskan om 
ekonomisk avkastning och val av affärsverksamhet vilket stärks av att flera av 
entreprenörerna nämnde dåligt betalt som en anledning till att starta eget.  

Andra utmärkande motiv för samtliga entreprenörerna i studien var behovet av självständighet 
och att få vara sina egna chefer. Här skiljer det sig alltså ingenting mellan de 
affärsverksamheter som studien innefattar med hänsyn till konkurrenssituationen vid 
etableringen. Detta bevisas då entreprenörerna för Colegio Internacional delar motivet för 
självständighet med entreprenörerna bakom Juan Sebastián Elcano Escuela de Español.  
Vidare anammar de entreprenör som startat sin affärsverksamhet på marknaden då den var 
utsatt för hög konkurrens the effectual way i sitt sätt att agera entreprenöriellt. Vidare kan vi 
utifrån vår studie dra slutsatser om att de entreprenörer som valt att utmana den höga 
konkurrensen även kan beskrivas som expertentreprenörer då de använder sina tidigare 
erfarenheter som instrument för att starta nya affärsverksamheter och har som mål att göra det 
flera gånger.   

De konkurrerande skolornas effekt på den egna affärsverksamheten beskrevs genomgående 
som positiv. Entreprenörerna ansåg sig kunna dra nytta av de närhetseffekter som uppstår av 
agglomerationen. De tror dock inte att närhetseffekterna är anledningen till varför fler skolor 
startar utan lyfter då åter fram faktorer som klimat, staden och kommunikationsförbindelser. 
Studien visar att den risk som entreprenörerna talar om i första hand tar uttryck i personlig oro 
över individuell okunskap. Exempel på detta är oro då entreprenörerna inte tror på sig själva 
på grund av olika faktorer så som utbildning eller etnisk bakgrund.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Studien visade att motiv till att starta affärsverksamhet på en marknad med hög konkurrens 
oftast var geografiska eller personliga så som önskan om att vara självständig eller självstyre 
på arbetsplatsen. Något som skulle vara intressant att bedriva forskning kring är den 
geografiska platsens betydelse för entreprenörskapet och entreprenöriellt agerande. Vidare 
skall tilläggas att studien har utförts på Spanska entreprenörer och vidare forskning på 
entreprenörer aktiva i andra länder för att jämföra hade varit intressant och givande. Detta 
leder till ett annat intressant forskningsområde, nämligen kulturell påverkan av 
entreprenörskapet. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 


