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Information till deltagare i forskningsprojektet om 
entreprenöriella team 
 

Bakgrund och syfte 

Studien om entreprenöriella team är ett samarbete mellan forskare på Lunds 

Universitet, Chalmers i Göteborg, Handelshögskolan i Stockholm, Linköpings 

universitet och Bodö universitet i Norge. Syftet är att studera grupprocesser i 

innovativa, nya företag. Vi vill förstå hur grupprocesser påverkar det nya företagets 

utveckling. Genom enkäter och djupintervjuer följer vi ett antal nystartade företag 

över tid. Resultaten är av värde för forskning om entreprenörskap och har praktisk 

relevans för nya företag och innovationsmiljöer i Sverige.  

 

Förfrågan om deltagande 

Deltagare i studien är medlemmar av team som driver nystartade företag vid en 

inkubator. Deltagare identifieras via inkubatorers hemsidor eller kontakt med 

personal vid inkubatorerna. Företag av intresse för studien är ca 6 månader till 3 år 

gamla. Vi vill också kunna kontakta inkubatorcoacher, kunder, mentorer, anställda 

i företagen, investerare eller styrelsemedlemmar osv för att få deras bedömning av 

det nya företaget.  

 

Hur går studien till? 

Studien består av två delar: en kvalitativ (baserat på djupintervjuer) och en 

kvantitativ (baserat på en enkät) del. Företag kan välja att delta i den ena studien 

och inte den andra.  

 

I den kvalitativa studien intervjuas teamens medlemmar kring frågor som rör t.ex. 

samarbete, konfliktlösning, innovation och beslutsfattande. Intervjuerna tar 

omkring en timme och genomförs varannan till var tredje månad under ca ett års 

tid.  

 

I den kvantitativa studien intervjuas deltagare med tre typer av enkäter. (1) Den 

första enkäten handlar om arbetsrelaterade grupprocesser i teamen. Enkäten fylls i 

var tredje månad, eller vid ca nio tillfällen, över två års tid. Den tar ca 15-20 

minuter att fylla i. (2) En medlem i varje deltagande team fyller i ytterligare en 

enkät, om företagets status, var tredje månad. Också denna enkät tar ca 20 minuter 

att fylla i. (3) Alla teammedlemmar som deltar i studien fyller i en kort enkät, om 

biografisk information och teamerfarenhet, en gång efter ca fyra månaders 

deltagande i studien. Denna kortare enkät tar ca fem minuter att fylla i. 

 

När medlemmar av ett deltagande team fyllt i enkäten om teamprocesser vid två 

tillfällen gör de ett personlighetstest. Testet tar 45-60 minuter att fylla, muntlig 

feedback av psykolog erbjuds.  
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Finns det några fördelar? 

Fördelar med att delta i studien är självreflektion som ifyllandet av enkäterna, och 

eventuellt deltagande i intervjuserier, kommer att leda till. Deltagande i studien är 

också ett unikt tillfälle att få göra personlighetstester med feedback av psykolog.  

 

Hantering av data och konfidenstialitet 

Data kommer att bli tillgängliga för personer utanför forskargruppen. Data kommer 

att vara avidentifierade. Det betyder att data som publiceras eller når personer 

utanför forskargruppen inte kan användas för att identifiera individuella deltagare 

eller företag.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Var deltagande team kommer att erbjudas ett dokument över sin utveckling i 

relation till teamprocesser under studien gång, baserat på de data som samlats in 

från teamet. Dokumentet kommer att bestå av en förklarande text och en grafisk 

framställning av processer och företagsutveckling.  

 

Alla vetenskapliga rapporter som produceras av forskare i forskningsteamet 

kommer att kunna läsas av deltagare i studien. Dessa rapporter görs tillgängliga via 

projektets hemsida. 

 

Frivillighet 

Deltagande i forskningsprojektet är individuellt och frivilligt. Deltagande kan när 

som helt avslutas, utan att någon förklaring till avslutandet kommer att krävas. 

Data som redan samlats in från en deltagare som väljer att inte fortsätta att delta i 

studien kommer att användas. Också kontaktuppgifter som en deltagare lämnat kan 

användas efter det att deltagaren avslutat sin medverkan.  

 

Ansvariga 

Ansvarig forskningshuvudman i forskningsprojektet om entreprenöriella team är 

Frédéric Delmar, som är professor på Företagsekonomiska institutionen i Lund.  

 

Frédéric Delmar, Ek.Dr. 

Professor i entreprenörskap 

 

Frågor om deltagande i studien, datahantering osv kan ställas till Rebecka Persson, 

som forskar i projektet.  

 Rebecka Persson 

 E-post: tys05rpe@student.lu.se  

 

Jag har läst och förstått innebörden av att delta i den ovan beskrivna studien 

 

Ort och datum:  

 

 

Underskrift:  

 

 

Namnförtydligande:  
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