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Sammanfattning 

Genom en holistisk syn, med utgångspunkt i vår uppfattning av entreprenörskap 

var från uppväxten gav vi oss ut på en så kallad Heffaklumpsjakt för att utveckla 

vår förförståelse för entreprenören. Via en kvadrohermeneutisk utgångspunkt 

och en abduktiv forskningsprocess tolkades tre livsberättelser med vad vi såg 

som riktiga entreprenörer. Utifrån livsberättelserna upptäckte vi 

egenskaper/beteenden som var viktiga för entreprenörernas framgång. De var 

oberoende, beslutsfattare, innovatörer, tävlare, människokännare och mentorer 

spelade roll för dem. Hur dessa egenskaper gav sig uttryck skilde sig hos de tre 

entreprenörerna. Vi insåg att det är orättvist att koppla egenskaperna till 

individer, egenskaperna är så pass breda och kan passa in på individer som inte 

direkt är entreprenörer. Däremot kan vi se att framkomna beteenden kan ge en 

god grund till entreprenörskap, men de är inte måsten hos en entreprenör.  

 

Nyckelord 

Entreprenörskap, Entreprenör, Livsberättelser, Hermeneutik, Heffaklump  

Abstract  

Through a holistic outlook from out childhood and what we thought 

entrepreneurship was we tried to grasp the so called Heffalump. In that way we, 

were going to develop our preunderstanding about the entrepreneur. With a 

quadro-hermeneutics standpoint and an abductive research process three life 

stories were made with what we perceived as true entrepreneurs. From their life 

stories we came across characteristics/behaviours that were important for the 

success of the entrepreneurs. They were independent, decision makers, 

innovators, competitors, had high social skills and had help from mentors. These 

characteristics/behaviour expressed themselves in different manners with the 

entrepreneurs. We realized it would not be fair to connect them generally to all 

entrepreneurs since they are so wide and can fit many different types of people. 

We did, however realize that they instead of a requirement could make a good 

foundation for entrepreneurship.  
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Förord 

Vi, Nils, Niklas och Jens har en snarlik bakgrund och bedömer i alla fall själva 

att vår syn på entreprenören har präglats av en fascination och kanske rentav en 

aning skräckblandad förtjusning för denna speciella individ. Bakgrunden till den 

hermeneutiska approachen på entreprenören är att vi i en diskussion kom 

överens om att vi under utbildningstiden pratat mycket om entreprenörskap men 

sällan undersökt eller kommit i kontakt med en livs levande entreprenör. Vi har 

dock alla föräldrar som är företagare men som vi aldrig kallat för entreprenörer. 

En av de första sakerna som vi sa till varandra inför den här uppsatsen var att det 

nu antagligen är vår sista tid på universitetet så vi vill spendera den genom att 

göra något vi tyckte var roligt och intressant. Tio veckor senare kan vi 

konstatera att så också blev fallet. Trots att det absolut finns mindre 

tidskrävande angreppssätt så har det varit värt varje sekund av att försöka förstå 

entreprenören.  

 

Tack 

Först och främst vill vi tacka entreprenörerna som deltagit i uppsatsen, Björn 
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en god källa till insikter men att få höra historier som era har både varit 

inspirerande och ovärderligt när det kommer till att skapa kunskap. Vi vill även 

tacka vår seminariegrupp med examinator Frederic Bill i spetsen. Du har under 

åren på EBD och i uppsatskursen lyckats skapa en god dynamik och varit ett bra 

stöd. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Patrik Persson. Vi har haft 

intressanta diskussioner från första handledningsmötet och du har verkligen 

hjälpt oss att skapa substans i våra spretiga idéer. Tack alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Dahlberg  Nils Elf     Jens Johansson 

   

 

_____________  _____________  _____________ 

 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, 2018/05/24  



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ....................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsning ........................................................................................................... 4 

1.5 Disposition ............................................................................................................. 5 

2. Teori ......................................................................................................................... 6 

2.1 Entreprenören ......................................................................................................... 6 

2.1.1 Utbildning ................................................................................................ 9 

2.1.2 Ålder ................................................................................................................ 9 

2.1.3 Arbetslivserfarenheter ............................................................................ 10 

2.1.4 Förebilder och support ........................................................................... 10 

2.1.5 Moralisk support .................................................................................... 11 

2.1.6 Nätverk ................................................................................................... 11 

2.2 Dimensioner av entreprenörskap .......................................................................... 12 

2.3 Individens entreprenöriella process ...................................................................... 13 

3 Metod ..................................................................................................................... 14 

3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden .......................................... 14 

3.2 Kvalitativt tillvägagångssätt ................................................................................. 15 

3.2.1 Den abduktiva processen ............................................................................... 16 

3.2.2 Urval av platser och respondenter ................................................................. 17 

3.2.3 Insamling av empiriskt material .................................................................... 18 

3.2.4 Intervjutillfällena ........................................................................................... 18 

3.3 Litteratursökning .................................................................................................. 19 

3.3.1 Källkritik ....................................................................................................... 20 

3.4 Kvalitetsmått ........................................................................................................ 20 

3.4.1 Tillförlitlighet ................................................................................................ 20 

3.4.2 Överförbarhet ................................................................................................ 21 

3.4.3 Pålitlighet ...................................................................................................... 21 

3.4.4 Pricksäkerhet ................................................................................................. 21 

3.5 Etiska ställningstaganden ..................................................................................... 22 

3.6 Tolkningsprocess.................................................................................................. 22 

3.6.1 Metaforer ....................................................................................................... 23 

3.6.2 Kvadrohermeneutik ....................................................................................... 23 



 

 

 

3.7 Vår berättelse ....................................................................................................... 25 

3.7.1 Nils Elf .......................................................................................................... 25 

3.7.2 Niklas Dahlberg ............................................................................................ 26 

3.7.3 Jens Johansson .............................................................................................. 26 

3.7.4 Oss ................................................................................................................. 27 

3.7.5 Oss och dem .................................................................................................. 27 

4 Empiri ..................................................................................................................... 28 

4.1 Björn Sundeby ...................................................................................................... 28 

4.1.1 Bakgrund ....................................................................................................... 28 

4.1.2 Projekt ........................................................................................................... 30 

4.1.3 Genombrottet ................................................................................................. 32 

4.2 Torsten Jansson .................................................................................................... 35 

4.2.1 Bakgrund ....................................................................................................... 35 

4.2.2 Projekt ........................................................................................................... 36 

4.2.3 Genombrottet ................................................................................................. 37 

4.3 Jens Collskog ....................................................................................................... 41 

4.3.1 Bakgrund ....................................................................................................... 41 

4.3.2 Projekt ........................................................................................................... 42 

4.3.3 Genombrottet ................................................................................................. 44 

4.4 Heffaklumpen tar form ......................................................................................... 48 

5 Analys .................................................................................................................... 50 

5.1 Den självständige ................................................................................................. 50 

5.2 Tävlaren ............................................................................................................... 52 

5.3 Innovatören .......................................................................................................... 53 

5.4 Beslutsfattaren ...................................................................................................... 55 

5.5 Människokännaren ............................................................................................... 56 

5.6 Mentorn ................................................................................................................ 58 

6. Slutdiskussion ........................................................................................................ 61 

7 Källor ..................................................................................................................... 64 

7.1 Böcker .................................................................................................................. 64 

7.2 Vetenskapliga artiklar .......................................................................................... 65 

7.3 Övriga elektroniska källor .................................................................................... 66 

7.4 Figurförteckning ................................................................................................... 67 

 



 

1 

 

1. Inledning 
______________________________________________________________________ 

I inledningskapitlet kommer fokus ligga på bakgrunden till varför det är 

intressant att prata entreprenören, både på ett teoretiskt och personligt plan. 

Sedermera problematiseras begreppet entreprenör. Där konstaterandet att den 

teoretiska spretigheten i entreprenörskapsfältet ibland kräver kreativa 

angreppssätt. Mycket därför tar vi sedan precis som Nalle Puh, Nasse och 

Christoffer Robin med läsaren på en Heffaklumpsjakt.  

 

“Puh tittade sig omkring för att vara säker på att ingen lyssnade, och sa med 

mycket högtidlig röst: -Nasse, jag har beslutat nånting. Vad har du beslutat, 

Puh? Jag har beslutat att fånga en Heffaklump. Puh nickade upprepade gånger, 

när han sa detta och hoppades att Nasse skulle säga “Hur?” eller “Puh, det kan 

du väl inte?” (Milne 1926, s. 54). 
______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Entreprenören är en figur som vi på olika sätt har kommit i kontakt med genom 

våra liv. Vi konstaterar att vår syn på entreprenören i stort har präglats av 

relationen till entreprenörskap från uppväxten kombinerat med mediebilden. För 

oss har entreprenören varit en speciell individ, som har speciella förmågor som 

särskiljer den från andra, vanliga människor. Personer som Richard Branson 

eller Elon Musk har varit urbilden av en entreprenör. För att nämna några 

exempel kan våra respektive lokaltidningar i uppväxten användas:  

 

Värnamo Nyheter tog angående Ingvar Kamprads bortgång och in ett direktcitat 

från IKEA:s interna kommunikation: "Det är en förlust som kommer att kännas 

världen över, då han har vidrört så många liv. Han kommer för alltid att minnas 

som en stor entreprenör, som förvandlade sin dröm till ett livslångt kall att göra 

livet bättre för de många människorna" (Quinn, 2018).  Bohusläningen skrev 

2009 om en ung person som skulle medverka i en entreprenörskapstävling med 

titeln: “18 år, redan entreprenör”, “Att han hade entreprenörsegenskaper och 

ville bli egen företagare upptäckte han tidigt. Redan när han var liten letade 

han efter möjligheter att tjäna pengar.” (Amundsson 2009). Sundsvalls tidning 

visar upp bilden av en lokal entreprenör “Johan är en riktig entreprenör och 

orsaken till hans framgång tror han har med barndomen att göra.” (Vesslegård, 

2010). 
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Mediebilden av entreprenören berörs även i teorin, exempelvis av Nicholson och 

Anderson (2005) där de tar upp faktumet att entreprenören på grund av 

medierapportering blivit konstruerad av samhället och en karikatyr av 

entreprenören som person har skapats. Även Berglund, Johannisson & Schwarz 

(2012) beskriver mediabilden och hur en endimensionell bild där entreprenören 

målas ut som en person med enbart framgång vilket ökar distansen mellan 

entreprenören och icke-entreprenören. I nationalekonomin beskrivs dock 

Schumpeter (1934) som en av de tidiga teoretikerna att uppmärksamma 

entreprenören som något mer än en marknadsfunktion i strävan mot jämvikt, där 

han skiljde på att äga ett företag och att vara entreprenör.  

Samuelson och Söderblom (2016) beskriver att forskningen efter Schumpeter 

(1934) blev inriktad på att se entreprenören som ett separat samhällsfenomen 

som förändrar dynamiken på marknaden.  

 

Även på senare år understryker Haltiwanger, Jarmin och Miranda (2013) 

entreprenörskapet och dess relevans i samhällsutvecklingen, inte minst i rollen 

som jobbskapare. Landström (2005) beskriver att McClelland (1967) var en av 

pionjärerna forskarna med en mer beteendevetenskaplig bakgrund. McClelland 

(1967) menar bland annat att entreprenören är en person med ett inre behov av 

framgång. Enligt Bjerke (2005) så har att intresset för entreprenörskapet ökat på 

senare år, mycket på grund av de samhällsförändringar och nya förutsättningar 

skapats. Bland annat nya förutsättningar för nätverk, kunskap och information. 

 

Entreprenörskapet poppar dock inte upp spontant bara för samhället är i 

förändring, istället är det en aktivitet där individens förmåga att se och agera på 

möjligheter (Shane, 2003). En modern definition på entreprenörskap kan även 

hämtas från Johanisson och Wigren-Kristofferson (2015) som definierar 

entreprenörskap som en dynamisk, social process där personer i grupp eller 

enskilt omvandlar möjlighet till idé som i sin tur konkretiseras till handling i 

såväl sociala som kulturella och ekonomiska kontexter.  

1.2 Problemdiskussion  

Nielsen, Klyver, Rostgaard-Evald och Bager (2017) lyfter att det finns en 

diskussion om huruvida en entreprenör är född eller gjord, en diskussion som 

förvisso säkerligen kan vara intressant men som vi i denna uppsatsen ämnar att 

inte ta ställning till. Trofin (2012) betonar dock svårigheten vid att definiera 

entreprenören teoretiskt. Även Landström (2005) vittnar om ett brokigt 

forskningsfält med flertalet definitioner med tre huvudsakliga utgångspunkter, 

entreprenören som individ, entreprenörskap som process och entreprenören som 

en funktion på marknaden. Det går att dra parallellen mellan entreprenören och 

A.A Milnes figur i Nalle Puh, Heffaklumpen, trots omfattande forskning 

fortfarande är svårt att göra tydliga definitioner av entreprenörskap: 
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 “Heffaklumpen är ett ganska stort och betydelsefullt djur. Han har jagats under 

lång tid och med olika fångstmetoder, men än så länge har ingen lyckats fånga 

honom. Alla som säger sig ha sett honom uppger att han är enorm, men de är 

oeniga om vad som kännetecknar honom.” (Landström 2005, s. 14) 

 

Den splittrade bilden av entreprenören kan illustreras genom definitioner av 

olika forskare. Collins och Moore (1964) som målar upp bilden av en 

entreprenör som en utstött person som inte passar in i samhällets ramar: 

 

“Who instead of becoming a hobo, criminal or a professor, makes his 

adjustment by starting a business” (Collins och Moores 1964, s. 2) 

  

McClelland (1967) har en annan definition: “Någon som utövar någon form av 

kontroll över produktion och skapar något mer än vad han kan konsumera i 

syfte att sälja eller byta för egen eller till hushållen inkomst. Praktiskt sätt blir 

sådana människor ofta affärsman, enskild hantverkare eller i operativa roller.” 

(McClelland 1967, s.65) 

 

Liles (1974) beskriver sin forskning om entreprenören. ”Vi har undersökt 

entreprenören som är involverad i mer betydande företag och har tagit i åtanke 

vad vi tagit till ljuset via traditionella tankesätt är att han är en speciell typ av 

individ. En något märklig och ovanlig man, ‘a man apart’. Det är förmodligen 

sant att lyckade entreprenörer blir ‘a man apart’. Men i början när de valde den 

entreprenöriella vägen är de väldigt lika andra ambitiösa människor.” (Liles, 

1974, s.14) 

 

Gartner (1988) föreslår en beteendefokuserad forskning och tar upp de stora 

skillnaderna mellan olika forskares definition av entreprenör och hur begreppet i 

sig blivit så stort och flytande att det inte säger något. En sammanställning av de 

egenskaper som bildar en entreprenör av dessa studier gör att den blir en 

motsägelsefull massa. Crant (1996) stärker bilden att tidigare 

entreprenörskapsforskning ofta har varit fokuserad på entreprenören som individ 

och att det funnits vissa kännetecken som ofta hittas hos entreprenöriella 

individer. Crant (1996) förklarar vidare att många forskare har uttryckt en 

besvikelse kring forskning av förhållandet mellan entreprenörer och deras 

personligheter.  
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Det är även enligt vår uppfattning svårigheter att bilda sig en klar uppfattning av 

entreprenören utifrån tidigare forskning. Landström (2005) efterlyser kreativa 

och varierande val i såväl angreppssätt som referensramar om förståelse för det 

som de kallar en entreprenör ska kunna skapas (Landström 2005). Vi ska i 

utgångspunkt i den entreprenöriella individen och vår tolkning av den öka vår 

förförståelse genom att jaga Heffaklumpen (förstå entreprenören). Vi ämnar 

bilda oss en uppfattning om varierade teoretiska åsikter om den entreprenöriella 

individen. Tillsammans med att skapa en empirisk bild av för oss typiska 

entreprenörer ser vi möjligheten att öka vår förståelse och sedermera bidra med 

en för oss nyanserad bild av entreprenören. I enlighet med Landström (2005) är 

vår uppfattning att en jägare vars djur är svårt att fånga bör vara kreativ i sin 

fångstmetod. Därför aktar vi oss för förutfattade meningar om tidigare 

iakttagelser som finns att tillgå.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla vår förförståelse för entreprenören.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsens syfte är att utveckla vår förförståelse för entreprenören vilket 

innebär att arbetet inte kommer diskutera om entreprenören är född eller gjord. 

Uppsatsen har utgångspunkten att entreprenören till stor del är gjord och målet 

med intervjuerna var förstå vad som skapat de tre valda entreprenörerna. Det är 

deras berättelser som ligger till grund. Målet har även varit att använda oss av 

traditionella teorier som pratar om entreprenören för att se vad tidigare studier 

kommit fram till och hur studiernas resultat passar in på respondenternas 

berättelser. Vi kommer inte att genomföra psykologiska analyser på 

entreprenörernas utan fokusera på det som entreprenörerna lyfter fram i sina 

berättelser vilket kompletteras med teorier.  
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1.5 Disposition  

 

Teori 

De valda entreprenörskapsteorierna presenteras. Kapitlet följer först en 

presentation av andra författares definition och tidigare studiers resultat av 

entreprenören. Efter dessa presenterats skriver vi om entreprenörens olika 

dimensioner och hur den hanterar sitt nätverk. Kapitlet avslutas med individens 

process till entreprenörskap.  

 

Metod 

Uppsatsens metodval består av en kvadrohermeneutisk ansats och vi presenterar 

det abduktiva arbetssätt som använts. Utöver vår ansats så presenteras bland 

annat det urval vi använt oss om och de kvalitetsmått och etiska 

ställningstaganden som tagits samt våra berättelser då ni som läser ska få en 

djupare insikt om vilka det är som tolkar och vad som kan ha påverkat oss. 

 

Empiri 

Under empirikapitlet så berättar vi om de tre valda entreprenörerna, Björn 

Sundeby, Torsten Jansson och Jens Collskogs företagsliv. 

 

Analys 

I uppsatsens analys så utgår vi från sex teman som framkommit under 

livsberättelserna. Temana jämförs med entreprenörerna emellan och med 

tidigare entreprenörskapsteorier.   

 

Slutdiskussion  

Vi beskriver hur vår förförståelse utvecklats och diskuterar kring såväl resultaten från 

valda teman och resonerar om vad vi anser en entreprenör är efter avslutat arbete. 
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2. Teori 
______________________________________________________________________ 

 

I vår jakt på Heffaklumpen så är det intressant att ta inspiration av andra som 

aspirerat på att fånga den och deras syn på Heffaklumpen. Den tidigare 

konstaterade spretighet i entreprenörskapsfältet med många nivåer är vi i detta 

skede inte intresserad av att ta ställning till, vi är ute efter att fånga en 

Heffaklump. Därför baserar sig den teoretiska förankringen på hur 

Heffaklumpen beskrivs oavsett författarnas bakgrund och om de är fokuserade 

på entreprenörens karaktärsdrag eller beteenden vilket diskuteras djupare i 

litteratursökning 3.3. 

 

“En gång såg jag en, sa Nasse, jag tror åtminstone jag gjorde det, sa han. Men 

det kanske var något annat. - Det gjorde jag också sa Puh och undrade mycket 

hur en Heffaklump egentligen såg ut. Man ser dem inte så ofta sa Christoffer 

Robin” (Milne 1926, s. 53) 

______________________________________________________________________ 

2.1 Entreprenören 

McClelland (1967) konstaterar att det ligger något i den klassiska uppfattningen 

om entreprenören som risktagare men menar att sättet att ta risk skiljer sig. Det 

ska finnas en egen prestation snarare än chans när risken tas. Entreprenören är 

mer riskbenägen när det handlar om den egna förmågan att prestera. Rauch och 

Frese (2007) tillägger att vi har att göra med personer som i hög grad klarar av 

att fatta beslut vid osäkerhet och utsätts därför för risk naturligen.  

 

Tron på den egna förmågan att prestera i kombination med initiativförmåga är 

även signifikant. Entreprenören har högre förhoppningar om egen framgång och 

tar initiativ att söka ny information och agera på den (Rauch och Frese, 2007). 

McClelland (1967) tar även upp entreprenörens handlingskraftighet, för en 

entreprenör handlar det om hårt arbete men framförallt smart arbete. 

Entreprenören hittar hellre innovativa lösningar för att tidseffektivisera i 

kombination med hårt arbete. Dock är självklart inte alla hårt arbetande personer 

entreprenöriella. Även Rauch och Frese (2007) beskriver entreprenören som mer 

innovativ än andra personer och att just innovativa personer är positivt länkat till 

framgång. 

 

Entreprenören är en självständig, ansvarstagande individ de sätter egna mål och 

handlingsplaner och har ingen chef som tittar över axeln. Entreprenörer anpassar 

sig gärna inte till regler som en stor organisation sätter upp, vissa menar till och 

med att de är inkapabla att agera efter etablerade regler (Rauch och Frese, 2007). 

Även McClelland (1967) lyfter individens ansvarstagande som signifikant för en 
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entreprenör, entreprenören skapar och bryr sig ofta mer om det den skapat själv. 

Därför arbetar de ofta hårdare och smartare än andra och skaffar förmågan att 

värdera den egna kompetensen vilket även går in i entreprenörens tendens att ha 

förståelse för resultat.  

 

Rauch och Frese (2007) skriver hur förståelsen för resultat vilar i de tidigare 

karaktärsdragen eftersom det påverkar hur stora risker hen är villig att ta, 

arbetssättet samt hur entreprenören ser på det som den har eget ansvar över. Alla 

aspekterna påverkar entreprenörens val att ta risk eller att fokusera på att arbeta 

hårdare eller smartare. McClelland (1967) menar även att en entreprenör i 

många fall är i framkant av nya trender eller branscher, mycket för att se nya 

möjligheter som andra kan ha missat eller inte tagit vara på. De organisatoriska 

kompetenserna hos en entreprenör är att sätta ambitiösa mål och faktiskt nå dem. 

Anledningen till att målen nås är att det ofta finns en plan och en praktisk 

substans i målsättningen tillsammans med förmågan att koordinera nätverket i 

syfte att nå målet (McClelland, 1967). Rauch och Frese (2007) betonar 

upplevelsen av att ha möjlighet att kontrollera sin egen framtid som ett 

gemensamt drag för entreprenörer.  

 

Lazear (2005) Beskriver att en entreprenör måste kunna ta tillvara på och samla 

många olika resurser. Entreprenören behöver också ha kunskap, på åtminstone 

en grundläggande nivå inom flera olika affärsområden. Entreprenören behöver 

kunna kombinera och hantera olika förmågor och karaktärer. En entreprenör är 

ofta den som först grundade företaget. Entreprenören var tvungen att ha en ide, 

skaffa sig finansiering, ta fram produkten och samla ett team som kan arbeta och 

komplettera varandra väl.  

 

Fayolle, Liñán, och Moriano (2014) skriver om hur olika personer kan välja att 

börja starta eget företag och satsa på att bli entreprenöriella i en motreaktion mot 

kulturen i det samhälle som entreprenören agerar i. Speciellt om kulturen har ett 

mindre fokus på aspekter som individualitet och företagande. Det är denna 

antagonistiska relation mellan person och kultur som kan bidra till viljan att bli 

entreprenör dock oftare under ett samhälle som fokuserar på kollektivism och att 

personer ska vara anställda på större företag. Vilket kan leda en avsaknad för 

anställningar som erbjuder stimulans för en person som har mer entreprenöriell 

energi, vilket i sin tur sänker “tröskeln” för att starta eget företag och agera som 

en drivkraft för entreprenörens företagande. Collins och Moores (1964) skriver 

om entreprenörer som utstötta från samhället då de har svårigheter att anpassa 

sig till normer.  

 

 

 



 

8 

 

I Collins och Moores (1964) forskning lyftas entreprenörens ensamhet, att 

endast fyra procent av de som analyserats i deras studie fick stöd av någon för 

att starta företag.  Entreprenören som går till banken för att låna pengar sträcker 

på frågan om säkerhet för lånet fram sina händer. Ett fenomen som kanske inte 

uppskattas av banken men som är signifikant för entreprenörens syn på arbete. 

Det är just deras händer, kompetens och vilja som är det som ligger till grund för 

arbetet och deras företag. Många entreprenörer skapar inte sitt företag för att 

snabbt nå finansiell framgång, de startar ett företag för att det inte fanns något 

annat alternativ för dem. De kan inte agera inom de normer och krav som ställs 

på dem, att skaffa sig en utbildning, att få ett bra jobb. De startar ett företag och 

de står fast vid det oavsett hur det blir, en envishet som ligger bakom mycket av 

framgången. När en av de undersökta entreprenörerna ombads beskriva sin 

framgång så berättade han en berättelse som han fick berättat för sig av sin 

farfar.  

 

“It seems a little boy came running to his father, crying ‘Dad, dad! I just saw a 

dog chasing a rabbit and the rabbit got away by climbing a tree’ ‘Son’ said the 

father, ‘you know a rabbit can’t climb a tree.’ ‘Well, he can’ said the little boy, 

‘if he has no other place to go’ (Collins och Moores 1964, s. 243).  

        

Welter, Baker, Audretsch och Gartner (2017) beskriver komplexiteten kring 

entreprenörskap och att undersöka vem entreprenören är. Det finns en risk med 

att fokusera på “Silicon Valley” entreprenörer och gasellföretag. Konstant 

tillväxt kan då ses som det viktigaste syftet med entreprenörskap. Gartner (1988) 

skriver att i grund och botten är det som gör en entreprenör inte en samling 

egenskaper, som risktagande, kompetens eller driv. En entreprenör är en person 

som bedriver entreprenörskap. Entreprenörskap definieras därför som startandet 

av företag. Något som Carland, Hoy, Boulton, och Carland, (1984) ställer sig 

frågande till när de skriver om skillnaderna som finns mellan personer som 

grundar mindre företag och entreprenörer.  Även om det är många som startar 

företag som är entreprenörer.  Entreprenören och personen som driver ett mindre 

företag skiljer sig i hur denne driver företaget och syftet bakom. Entreprenören 

fokuserar mer på vinst och tillväxt genom innovativa arbetssätt än 

småföretagaren. Enligt Lazear (2005) är entreprenörer mångsidiga individer, de 

behöver däremot inte ha en specialkompetens, att vara dugligt duktig i många 

olika grenar relevanta för skapandet av ett lyckat företag. Personer som har haft 

flera olika arbeten eller har en mer generell kunskap blir oftare entreprenörer.  
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Hisrich Manimala och Peters (2014) tar upp fyra bakomliggande generella 

aspekter hos en entreprenör. Dessa är, utbildning, ålder, arbetslivserfarenhet 

samt förebilder och supportsystem. Liles (1974) beskriver vikten av aspekterna, 

men betonar även “Readiness” och “Restraint” som centrala där “Readiness” 

betyder hur redo entreprenören känner sig för att starta ett företag. En känsla 

som grundas i tidigare erfarenheter och kompetenser. “Restraint” beskriver 

distraktioner och antaganden som kan hindra entreprenörens företagande. 

Exempelvis familj eller brist på resurser. 

 

2.1.1 Utbildning 
 

Utbildningskraven en entreprenör står i behov av skiljer sig beroende på 

entreprenörens roll och bransch. En säljande entreprenör är betydligt mindre 

beroende av en utbildning än en entreprenör som baserat sin affärsidé på en 

teknisk idé (Hisrich Manimala och Peters 2014). Liles (1974) beskriver 

entreprenörens relation till utbildning som en person som har en god utbildning 

har större chans att få ett “bättre” jobb. Ett jobb där personen trivs bidrar till att 

personen i sig ser det entreprenöriella livet som ett “steg ner” i sin karriär 

eftersom de behöver lämna sitt nuvarande jobb. Liles (1974) tar även upp en 

berättelse av J. H. Hendricks, som träffade en barndomsvän som inte hade 

utbildning. Han trodde att barndomsvännen som precis startat ett transportbolag 

och köpt en dumper som användes i sitt arbete. Hendricks trodde först att 

barndomsvännen köpt dumpern för att han inte kunnat utbilda sig. Men insåg 

efter en diskussion att det snarare var att Hendricks inte kunnat köpa en dumper 

och starta ett företag just för att han studerade vidare. Hendricks var ingen ägare, 

till skillnad från Charlie, han var en anställd. Även om Hendricks av många 

ansågs som mer framgångsrik så tänkte han på att studera kan påverka ens 

valmöjligheter, och inte endast ge nya möjligheter.    

 

2.1.2 Ålder 
 

Åldersaspekten beskrivs av Hisrich, Manimala och Peters (2014), de flesta 

entreprenörer startar företag mellan åldrarna 22 och 45. Liles (1974) menar att 

ålder i form av när entreprenören är redo för att starta ett eget företag, hur redo 

en entreprenör är, kopplas tillbaka till “Readiness” och “Restraint”. Sedermera 

utvecklas aspekterna kopplade till ålder vilket kan vara brist på erfarenheter som 

påverkar entreprenörens vilja att starta eget. En anledning kan också vara att 

entreprenören kommit upp i de åldern så att familj och partner kan påverka 

riskbenägenheten. Entreprenören kan istället välja att inte starta nytt företag för 

att familjen behöver mat på bordet. Collin och Moores (1964) skriver också om 

ålder, då utifrån två aspekter, hur gammal och hur erfaren entreprenören är samt 

hur länge entreprenören drivit egna företag entreprenöriellt. Tidpunkten 

entreprenören väljer att starta eget företag kan påverka hur den väljer att driva 
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sitt företag. En entreprenör som går ifrån ett arbete som givit årtionden av 

erfarenheter inom branschen tenderar att ha ett större fokus på vad som ska 

göras och vilken roll företaget ska ha på marknaden. Samtidigt så tenderar yngre 

entreprenörer, som inte har samma erfarenhet, driva företaget mer impulsivt och 

grundas mer i att de vill driva ett företag, snarare än vad det företaget faktiskt 

ska göra.  

 

2.1.3 Arbetslivserfarenheter 
 

Hisrich, Manimala och Peters (2014) skriver att arbetslivserfarenhet till exempel 

kan stödja entreprenörens finansiella bas. Men också erfarenheter av att ta beslut 

i professionella miljöer, insamling av idéer för vad som intresserar 

entreprenören och vad som inte intresserar dem samt tidigare entreprenöriell 

karriär. Collins och Moore (1964) beskriver en skillnad mellan entreprenörer 

och experter. Experten får ut någonting av sitt arbete så länge den får fördjupa 

förståelsen och utveckla det största intresset samtidigt som entreprenören 

tenderar att vara mer intresserad av drivandet av företag. Liles (1974) går vidare 

med hur entreprenörer och experter agerar under en anställning. Entreprenören 

kan välja att påbörja en anställning för att utveckla sitt nätverk och få mer 

erfarenhet i ett område innan den väljer att starta eget. Både en expert och 

entreprenör kan se att de kan klara en uppgift bättre än företaget de arbetar på 

och det ligger till grund för starten av ett företag.  

 

Dock lyfts ytterligare en dimension i diskussionen mellan entreprenörer och 

experter av Collins och Moore (1964) då en entreprenör kan vara expert och en 

expert kan bli en entreprenör. När en expert väljer att bli en entreprenör kan det 

bero på att arbetet som experten utför slutar av olika anledningar vara 

utvecklande för experten. Företaget kanske inte tillåter experten att göra sitt 

arbete på det sätt den vill. Avsaknaden av en uppfattad mening med sitt arbete 

kan då tvinga en expert att antingen leta upp ett nytt företag, eller skapa ett eget. 

Även Liles (1974) beskriver missnöjdheten som en drivkraft till entreprenörskap 

exempelvis när entreprenören inte ser att den får ut något av sin anställning.  

  

2.1.4 Förebilder och support 
 

En tydlig förebild eller mentor är många gånger centralt, entreprenören kan få 

inspiration och tips på hur ett företag kan drivas och växa. En mentor kan även 

lägga en grund för hur entreprenören nätverkar och hur den anskaffar och 

arbetar med sitt nätverk. Ett nätverk som hanteras av entreprenören är många 

gånger en bakomliggande orsak för nya möjligheter att starta och växa det 

företag som drivs (Hisrich, Manimala och Peters 2014). Collins och Moore 

(1964) lyfter en annan aspekt av förebilder och support, en entreprenör har en 

förebild och vill bli bättre än den, vinna över den, snarare än att bli den. En 



 

11 

 

annan bild av entreprenörens mentor, där de ser en mentor som en resurs som 

ska användas till den förbrukat sin nytta och då ersättas. Antingen med en annan 

mentor, eller så har entreprenören fått tillräckligt med erfarenhet och kompetens 

att den inte behöver en ren mentor, utan får ut lärdomar och utvecklas med hjälp 

av sitt nätverk.  

 

2.1.5 Moralisk support 
 

Om entreprenören har vänner och familj som stöttar företagandet så är de inte 

endast en grupp som hejar på entreprenören, utan hjälper till med andra aspekter 

av entreprenörens liv. Exempelvis barn eller hushåll, de kan även bidra med råd 

till entreprenören och eventuellt finansiella bidrag (Hisrich, Manimala och 

Peters 2014). Liles (1974) styrker behovet av moraliskt stöd från omgivningen 

som en bidragande orsak till entreprenörskap. Dock så har Collins och Moore 

(1964) en annorlunda bild, de lyfter en entreprenörs tendens att växa fram i en 

miljö där de har en mer antagonistisk relation till familjen och omgivningen. De 

strävar för att motbevisa sin omgivning att de kan göra det de vill, entreprenören 

blir mer triggad, och tenderar att ha bättre förutsättningar om den blir tillsagd att 

den inte kan göra något, snarare än att bli uppmuntrad till att den kan göra något. 

 

2.1.6 Nätverk 
 

Nätverkskontexten handlar om hur entreprenören upptäcker och samordnar nya 

möjligheter (Landström, 2005). Sociala nätverksband har en förstärkande effekt 

på entreprenöriell framgång Johannisson (1990). Att vara entreprenör är lika 

mycket en existentiell som en kommersiell aktivitet vilket i förlängningen 

innebär en tendens till kombination av sociala och affärsmässiga nätverk. Såväl 

sociala som affärsmässiga hänsyn tas i de allra flesta fall i entreprenörens val av 

relationer, därför kan entreprenörens relationer ofta ses som två-dimensionella. 

Sociala nätverk gör entreprenören mer självsäker och adderar en legitimitet till 

entreprenörens ”vara” på marknaden (Johannisson och Mönsted, 1997). 

 

Landström (2005) beskriver dock en fördröjning av entreprenörens nätverkande 

som vanligen intensifieras i takt med att företaget blir mer etablerat. Mycket 

handlar om hur entreprenören först i ett mer etablerat skede litar på bärkraften i 

företaget så att externa relationer blir naturliga. Det går även att konstatera att 

entreprenören ur den externa aktörernas perspektiv tenderar att bli allt mer 

intressant desto mer erfarenhet som innehas från entreprenörens sida. Larson 

och Starr (1993) menar att entreprenören tenderar att skapa relationer som 

bygger på utbyte och som i sin tur ofta formar organisationen i tre faser:  
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1. Första fasen handlar om att skapa band som kan uppfylla företagets 

grundläggande behov. Fokus ligger på att skapa eller hantera relationer i 

syfte att dra nytta genom resurserinhämtning för utveckling av företaget. 

Till en början vanligtvis genom redan etablerade jobb, vänskaps- eller 

familjerelationer.  

2. Sedermera förvandlas relationer till dubbelsidiga utbyten. Exempelvis 

privat umgänge med affärspartnern eller investering av vännen. 

Relationen går från att vara enkel till att överlappa och bli tvåsidig. 

Nätverket blir här tätare, parterna blir mer medvetna om att de ses 

tillsammans av omgivningen. Vidare utvecklas en moralisk aspekt av 

relationen.  

3. I tredje fasen breddas relationerna ytterligare, de fyller nu mer funktioner 

för såväl individen som organisationen. Gemensamma aktiviteter 

utformas för att samordna relationen och relationen tenderar att gå från 

ett personligt plan till ett mer organisatoriskt. Gemensamt åtagande är 

vanligt och relationen tenderar att bli mer förutsägbar och stabil vilket 

förenklar entreprenörens arbete (Larson och Starr, 1993).  

2.2 Dimensioner av entreprenörskap 

 

Gartner (1985) skriver om att en entreprenör inte existerar i ett vacuum utan 

interagerar med sin omgivning och formas av den likväl som entreprenören 

formar sin omgivning. Individen, omgivning, organisationer och processer är 

fyra centrala dimensioner som interagerar med varandra. För att förståelse om 

entreprenören ska kunna skapas behöver samtliga dimensioner analyseras.   

  

Gartner (1985) skriver att de olika dimensionerna alla är djupt kopplade till 

varandra. Exempelvis, hur påverkar en persons bakgrund vederbörandes 

företagande? Väljer den att fokusera på produkten, eller att marknadsföra den, 

en kombination av båda? Med de fyra dimensioner är det enkelt att generalisera 

entreprenörer och hur de agerar.  

 

Gartner (1988) skriver om hur entreprenörer framställs med ett antal egenskaper 

och drar liknelsen med en basebollspelare. Den genomsnittliga basebollspelaren 

väger ungefär 80 kilo, är 180cm lång och de flesta kan ta 110kg i bänkpress. Det 

går troligtvis att utveckla en bra profil på spelarnas personligheter, baserade på 

deras uppväxt och tidigare erfarenheter kan vi även säkert dokumentera 

basebollspelarens kontrollbenägenhet, behov av framgång, tolerans för 

osäkerhet och andra karaktärsdrag som skulle kunna vara bra för basebollspel. 

Men att titta på basebollspelarens personlighet och attribut ignorerar 

självklarheten att det som gör en person till en basebollspelare inte är dess 

attribut, det är det faktum spelar baseboll.  
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2.3 Individens entreprenöriella process 

 

Fayolle (2003) riktar in sig på individens process att genom entreprenörskap 

skapa värde. Alla individer är på ett eller annat sätt entreprenör, det är bara att 

de flesta inte vet om det. Därför kan individens intellektuella process mot 

entreprenörskap delas upp i stadier mot målet att nå entreprenöriella resultat: 

 
Figur 2.1. Individual Progression towards entrepreneurship (Fayolle 2003, s 39). 

 

1. Likgiltighetens stadie: På första stadiet kan individen fastna ett helt liv. 

Första stadiet innebär att individen är likgiltig till eller har låg vetskap 

om en entreprenöriell karriär. Alla individer kan, av yttre inflytande bli 

benägna till entreprenörskap.  

2. Benägenhetens stadie: I nästa steg utvecklar individen en lust att bli 

entreprenör. Individen som är i benägenhetens stadie har på något sätt 

blivit utsatt för entreprenörskap och utvecklar en lust och förståelse för 

fenomenet. 

3. Avsiktens Stadie: Lust till entreprenörskap kan utvecklas till ett stadie 

där individen har en avsikt eller rent av längtan att uppnå ett mål, en 

avsikt att utveckla tanken till entreprenöriell handling. Personer med 

avsikt att handla entreprenöriellt genomför även entreprenöriell aktivitet, 

dock inte alltid.  

4. Handlingens stadie: I handlingens stadie ingår beslutet att faktiskt agera 

entreprenöriellt samt det faktiska, entreprenöriella handlandet.  

5. Resultatets stadie: Det sista stadiet på den entreprenöriella processen är 

resultatet av det entreprenöriella handlandet. Resultatets innebär i 

processen de fördelar som entreprenöriellt handlande inneburit för 

individen (Fayolle, 2003).   
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3 Metod 
______________________________________________________________________ 

 

I metodkapitlet redogörs våra jakttekniker, vi för en diskussion om de metodval 

och ställningstaganden vi gjort för att för att fånga Heffaklumpen. Slutligen 

redogör vi för vilka vi som jagar Heffaklumpen är, för att förstå vår 

Heffaklumpsjakt så kan det nämligen hjälpa att börja med att förstå jägaren och 

vad som kan ha påverkat vår syn på Heffaklumpen. 

 

“Puhs första förslag var att de skulle gräva en mycket djup grop och så 

att Heffaklumpen skulle komma gående och trilla ner i gropen [...] Men 

det var en sak de fick tänka på först, nämligen var skulle de gräva den 

mycket djupa gropen? Nasse sa att den bästa platsen vore någonstans 

där en Heffaklump höll till alldeles innan han tillade ner i den, bara 

omkring en meter längre fram eller så.” Milne 1926, ss. 55–56). 

______________________________________________________________________ 

3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

 

I arbetet tas en konstruktionistisk ståndpunkt i ontologin, vi ska utveckla vår 

förförståelse av entreprenören. Författare, forskare och media visar på en 

splittrad bild av entreprenören. Avsaknaden av en konkret bild av entreprenören 

gör det svårt att hitta en utgångspunkt från tidigare forskning. Vårt 

hermeneutiska arbete baseras i just vår förförståelse. Vi ska även undersöka våra 

tre entreprenörers livsberättelser. Vi utgick från Bryman och Bells (2012) 

beskrivning av konstruktionism som en ståndpunkt för hur sociala aktörer 

existerar i och interagerar i samverkan med en yttre verklighet. Vi har valt att 

fokusera på hur entreprenörerna berättar om sina liv och utgå från deras egna 

berättelser för att utveckla vår förförståelse av entreprenören. Uppsatsen är 

baserad på en abduktiv process som enligt Ong (2012) kan ha en 

konstruktionistisk grund som baseras i sociala aktörers beskrivning av sociala 

företeelser.  

 

Epistemologi är enligt Bryman och Bell (2012) vad kan accepteras som 

godtagbar kunskap och hur den sociala verkligheten bör studeras. Vi har valt en 

hermeneutisk, tolkande ansats som går ut på att få en djupare förståelse av 

människors handlingar och de bakomliggande krafter som påverkar en person.  

Eftersom syftet med uppsatsen är att vi ska utveckla vår förförståelse för 

entreprenören lämpar sig det hermeneutiska angreppssättet. Bryman och Bell 

(2012) beskriver subjektiviteten i den hermeneutiska tolkningen där förståelse 

för individen kan skapas. Alvesson (2017) utvecklar hermeneutikens tolkande 

karaktär, gällande mer subjektiva ämnen där det inte längre handlar om att jaga 

en absolut sanning, utan att se kontexten i det material som samlats in. 
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Enligt oss är hermeneutiken relevant eftersom vi vill genom att förstå 

entreprenören utifrån olika kontexter med basen i entreprenörens egna 

berättelser.  

3.2 Kvalitativt tillvägagångssätt  

 

För att skapa en ärlig bild av entreprenörens verklighet har vi valt att genom en 

kvalitativ metod tolka individerna och deras egenskaper. Genom livsberättelser 

som i sin art kan likna diskussioner vill vi skapa en kontextuell uppfattning av 

vad respondenterna upplever som viktigt i sitt företagsliv. Bryman och Bell 

(2003) beskriver att i kvalitativa metodval är det relevant att tala om 

förklaringsmodeller för slutsatserna. En kvalitativ forskningsstrategi bygger 

snarare på ord än på kvantifiering och induktion och tolkning är central.  

Vi har valt en sökande och abduktiv ansats eftersom att vi ansåg att varken 

deduktion eller induktion inte tillät den typen av arbetsprocess som krävdes av 

den hermeneutiska diskussionen vi ville föra genom arbetet. Vår abduktiva 

ansats är förvisso empiritung och kan säkerligen av vissa kan ses som tämligen 

induktiv. Om än ostrukturerat så har vi successivt arbetat teoretiskt, utan konkret 

användning i intervjuerna med enligt oss i för hög grad för att kunna kalla 

processen induktiv.  

 

Alvesson och Sköldberg (2017) föreslår abduktion som ett innovativt 

angreppssätt för empirisk forskning och menar att metoden har såväl induktiva 

som deduktiva inslag. Dock betonar författarna vikten av att inte se abduktion 

som en blandning av induktion och deduktion utan som något nytt där successiv 

utveckling och förädling av såväl empiri som teori genom ett kontinuerligt 

sökande (Alvesson & Sköldberg, 2017).   

 

Den successiva utveckling i arbetssättet fick oss att välja den abduktiva 

processen där möjligheten att varken låsas till empiri eller teori ges. Speciellt 

med bakgrund av att vi utgick från olika tolkningar av tre berättelser, som vi 

använde för att just utveckla vårt problem och arbetssätt, under 

uppsatsprocessen gång.  
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3.2.1 Den abduktiva processen 
 

Vi tar inspiration från den abduktiva process som Ong (2012) utformat där han 

betonar distinktionen mellan grundad teori och abduktiv ansats och tar fram en 

generell process som förklaras i tolv steg: 

1. Utforma generell formulering av problem som ska studeras 

2. Förkovra sig i relevant litteratur kopplat till problemet, dock kan det i 

tidigt skede vara svårt att se problemet. Därför är litteraturstudier 

parallellt med senare steg i processen. 

3. Engagera sig eller bli del av sociala aktörers värld genom beblandning. 

4. Gå in i sociala aktörers verklighet, någon form av tanke om varför eller 

guide är bra, dock är det bra att undvika att välja någon specifik riktning. 

5. Identifiera koncept och kategorier som används när ämnen kopplade till 

problemområdet diskuteras, särskilt sådana som återkommer i 

diskussionen.   

6. Upptäck mening bakom/med koncepten och kategorierna, en process 

som fortsätter genom studien. 

7. Spela in kommentarer och beteende som associeras vid centrala koncept. 

8. Förfina av att smalna av problemet 

9. Testa koncept och kategorier som identifierats från sociala aktörer med 

andra sociala aktörer 

10. Sök relevant litteratur för idéer om hur den sociala aktörens koncept och 

kategorier används i social forskning. Kolla relevans och användbarhet 

11. Fortgå till typologier av sociala aktörerna är etablerade. 

12. Presentera typologier till sociala aktörer för att etablera deras validitet 

(Ong, 2012).  

 

Den abduktiva processen används som en utgångspunkt för att ha möjlighet att, 

fritt vandra mellan empiri och teori i utvecklingen av vår förståelse kring 

entreprenören. Vi har använt oss av steg ett till tio, dock med huvudsakligt fokus 

på att se det empiriska under arbetsprocessen. Efter varje intervju har vi 

undersökt det som uppmärksammats som särskilt intressant teoretiskt. Särskilt 

intressanta aspekter av intervjuerna har under processens gång diskuterats 

kontinuerligt, huvudsakligen oss emellan. Därmed har vi förmodligen påverkats 

av vår teoretiska förförståelse som mellan intervjuerna utvecklats. Den 

slutgiltiga teoretiska förankringen fastställdes efter intervjuerna var genomförda.  

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

3.2.2 Urval av platser och respondenter 
 

Uppsatsens empiri grundas i tre livsberättelser av tre entreprenörer. Björn 

Sundeby är bland annat grundare och styrelseordförande för IST Group, Jens 

Collskog, medgrundare och tidigare VD på Fortnox och Torsten Jansson, 

grundare och VD av New Wave Group. Urvalet som låg till grund för 

livsberättelser är vad Bryman (2008) skriver om målstyrt urval, där urvalet 

bestäms efter vissa kriterier som är kopplade till forskningsfrågan. Uppsatsen 

grundas i analys av aspekter av tre entreprenörers liv som företagare. Det är 

viktigt att understryka att respondenterna valdes utifrån vad vi och vår 

förförståelse såg som riktiga entreprenörer. Entreprenörernas framgångar, där de 

alla tre varit med om att grunda stora företag var enligt oss bevis på att de är 

riktiga entreprenörer, därav kan urvalet beskrivas som målstyrt. 

 

Björn Sundeby 

Björn är uppvuxen i Småland (Växjö och Vetlanda), han är 68 år gammal. 

Han hoppade av universitetet för en karriär på det som idag är Myresjöhus för 

att sedan bli entreprenör. 1982 grundade han det som idag är IST som Björn 

drivit sedan dess i olika befattningar, nu som styrelseordförande. IST omsatte 

2016 351 mkr och hade då ca 300 anställda. IST är ett edtech-bolag som säljer 

tjänster och produkter för att digitalisera skolan. Vi har undersökt Björn via 

tidningsartiklar, intervjuer i podcasts, Youtubeklipp om Björn och IST, men 

huvudsakligen en telefonintervju och en intervju i person.  

Torsten Jansson 

Torsten kommer från Dingle, en liten tätort i Bohuslän. Han är 56 år och 

grundade New Wave Group efter gått tvåårigt gymnasium och gjort lumpen, 

då var ett företag som tryckte tröjor. Torsten gick från att trycka själv till att 

sälja profilkläder. New Wave omsatte 2017 5,5 miljarder och har 2 495 

anställda världen över. Vi undersökte Torsten genom hans bok I halvtid, 

konversationer med personer från hans barndomsort, intervjuer i podcasts, 

tidningsartiklar men huvudsakligen via att intervjua honom i person.   

Jens Collskog 

Jens är född och uppvuxen i Växjö och är 51 år. Efter fyraårigt gymnasium 

och jobb så hittade Jens SPCS, där han träffade grundarna Rolf Dahlberg och 

Jan Älmeby. Tillsammans med Jan grundade Jens 2001 företaget Fortnox där 

Jens var säljchef fram tills 2010 då han tog över VD-rollen som han hade fram 

till 2014, då han valde att säga upp sig. Idag driver Jens startupen Colix 

Systems, med en molnbaserad kommunikationslösning som grundades 2017 

vid sidan av engagemang i Wint och Briox. Vi har undersökt Jens genom hans 

egen hemsida, tidningsartiklar samt träffat honom för en intervju. 
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3.2.3 Insamling av empiriskt material 

 

Genom att engagera oss i sociala aktörernas verklighet på olika sätt kan olika 

insikter skapas. Exempelvis har vi skapat oss en större uppfattning genom att 

läsa artiklar och böcker om och med personerna, gå på föreläsningar, diskutera, 

intervjua. Egentligen ta del av sociala aktörernas värld på så många sätt som 

möjligt i syfte bilda sig en bredare uppfattning av deras sociala verklighet för att 

på ett enklare förstå dem. Grunden i empirikapitlet är dock livsberättelser i form 

av ostrukturerade intervjuer. Bryman (2008) beskriver ostrukturerad intervju 

som en intervju där respondenterna endast får en eller ett fåtal frågor att förhålla 

sig till. Intervjuaren utgår från ett PM eller några teman för att i sin tur kunna 

ställa följdfrågor om respondenten tar upp relevanta faktorer i sin berättelse, 

intervjun ser därav många gånger mer ut som ett samtal, än en regelrätt intervju.   

 

Vi har kombinerat primärdata med sekundärdata från exempelvis andra 

intervjuer och böcker skrivna av respondenterna. Silverman (2011) skriver om 

att när en forskare ska analysera sekundärdata så är den största nackdelen att 

forskaren inte har kännedom om hur datan samlats in. Vi har använt 

sekundärdata sparsamt som komplement till vår primärdata från intervjuer. Vi 

har även använt oss en del sekundära källor som hjälpt för att utveckla vår 

förståelse men som inte varit relevant för vårt empirikapitel.   

 

3.2.4 Intervjutillfällena 
 

Den initiala kontakten med entreprenörerna togs via respondenternas arbetsmail 

då ingen av oss tidigare hade en relation med dem. Vi kom överens om att vi 

helt skulle anpassa oss efter entreprenörernas vilja om plats och tid för intervju, 

vilket gjorde att alla intervjuer är genomförda på för oss och dem olika platser. 

Första intervjun kom tidigt efter kontakttillfälle och var med Björn Sundeby. 

Intervjun genomfördes via videolänk där vi satt i en lägenhet i Växjö och Björn i 

sitt hus i Schweiz tisdagen den 27/4. Den andra intervjun med Jens Collskog 

genomfördes i Växjös universitetsbibliotek den 6:e april på Jens inrådan. 

Intervjun med Torsten Jansson genomfördes den 13:e april på hans kontor i New 

Wave Groups lokaler i Stockholm. Vidare genomfördes ytterligare en intervju 

med Björn Sundeby i ISTs lokaler i Växjö.  

Intervjuerna med Torsten och Jens var liknande, med öppna frågor och 

diskussioner som bottnade i respondenternas livshistorier. En tid hade avtalats 

för möte och intervjuerna var ca. två timmar långa och vi hade utformat ett antal 

lösa frågor i syfte att få igång ett samtal om livet som företagare. 

Telefonintervjun med Björn Sundeby var mer lik ett samtal om allt från 70-

talspolitik till svensk arkitektur, mycket på grund av faktumet att intervjun 

genomfördes så tidigt i processen så ett problemområde var ännu inte utarbetat. 

Vi bokade även ett fysiskt intervjutillfälle som komplement då Björn var hemma 
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i Sverige den 17:e april. Vi skulle få tillfälle att träffa honom efter ett föredrag 

som han skulle hålla hos aktiespararna. Andra intervjutillfället blev tämligen 

olikt de första, det fanns mer dimensioner än enbart genomförande av en 

intervju. Björn Sundebys hade caterat mat, bjudit ISTs HR-Manager för att 

presentera IST och inhämta vår information i form av CV och att vi presenterade 

oss själva kort. Vid tillfället var även en annan av Björns medarbetare 

närvarande, dock inte med en hög grad av delaktighet då vi fokuserade på 

Björns liv. De tidigare intervjuerna var på runt två timmar men vid detta tillfället 

var situationen mer som ett umgänge och vi satt i sex timmar, åt, 

diskuterade/intervjuade och drack vin tillsammans vilket även påverkat etiska 

ställningstaganden. Vi har med omständigheterna i åtanke valt att endast 

använda mötet sparsamt som komplement till den första intervjun med Björn. 

3.3 Litteratursökning 

På grund av vår abduktiva ansats har vi successivt, efter intervjuerna undersökt 

de teman som uppkommit. För att hitta relevanta böcker samt artiklar har vi gått 

vi rekommendationer från handledare, och använt sökmotorerna Google Scholar 

och One Search och för mer okonventionella sök vanliga Google. Sökord vi 

utgått från är exempelvis entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial 

networking, mentorship, entrepreneurial drive. Vi har försökt att basera stor del 

av teorin på klassiska verk och artiklar exempelvis genom att använda oss av 

referenser som använts frekvent i läroböcker. Exempel på vad vi menar som 

klassiska verk är McClelland The achieving society, Schumpeter The theory of 

economic development, Colling och Moore Enterprising man, Liles New 

business ventures and the entrepreneur och Gartner, Who is the entrepreneur? 

Is the wrong question? 

 

Vi är medvetna om att de källor vi har använt oss inte är särskilt kompatibla då 

författarna bakom var vitt skilda bakgrunder och forskningssätt samt vitt skilda 

syner på entreprenören och entreprenörskap. McClelland, är en socialpsykolog 

som har haft en kvantitativ ansats i boken The achieving society där han ser 

samhällets inverkan på entreprenörskap. Schumpeter med sin 

nationalekonomiska bok The theory of economic development där han lyfter 

fram entreprenören som en person som inför innovationer till marknaden. 

Colling och Moore har likt McClelland en mer psykologisk syn på en kvantitativ 

studie Enterprising man intervjuat över hundra entreprenörer för att ta fram 

deras bakomliggande egenskaper. Liles har diskussionen vem entreprenören är 

som introduktion till sin bok New business ventures and the entrepreneur där 

även han fokuserar på bakomliggande egenskaper. Till sist så har vi Gartner, 

mer företagsekonomisk bakgrund och i artikeln Who is the entrepreneur? Is the 

wrong question? lyfter han att beteenden bör vara fokus i forskning av 

entreprenören.  
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3.3.1 Källkritik 
 

Patel och Davidson (1994) förklarar att det är viktigt att ifrågasätta källorna som 

används för att skapa trovärdighet. Linneuniversitetet (2018) förklarar att det är 

viktigt att undersöka vem författaren är, vad för budskap han vill sprida samt 

undersöka om andra källor styrker eller motsäger det budskapet. 

 

Vi har valt att följa dessa kriterier med inspiration från Linneuniversitetet (2018) 

för att bedöma böckerna och artiklarna. 

 

● Vem är författaren?  kopplas han till en specifik institution, citeras han i 

andras arbeten?  

 

● Vilket är förlaget? Återfinns dem med i akademiska databaser?  

 

● Vad är innehållet? Är innehållet kvalitetssäkrat, t.ex. via Peer Review, 

hänvisar dem på ett korrekt sätt till originalkällan, är det tidsenligt 

relevant för uppsatsen? 

 

Genom att undersöka dessa kriterier känner vi få en bra bild av hur trovärdiga 

källorna är och hur etablerad författarna till verken är i området. 

3.4 Kvalitetsmått 

3.4.1 Tillförlitlighet 
 

Tillförlitligheten står enligt Bryman och Bell (2013) för den interna validiteten, 

med andra ord huruvida observationen som redovisas stämmer överens med det 

som respondenten sagt och gjort. Enligt Dunaway och Baum (2006) så bör alla 

intervjuer spelas in för att sedan kunna återskapa tillförlitligheten. När man 

undersöker validitet så bör forskaren undersöka att den historia som berättas 

stämmer överens med verkligheten. Vidare undersöks huruvida sekundära källor 

som finns tillgängliga stämmer överens för att stärka tillförlitligheten. Vi har 

under uppsatsens gång läst artiklar och böcker om entreprenörerna och haft den 

informationen med oss när vi arbetat med vårt empiriska material och i viss mån 

i intervjuerna. Det är dock värt att notera att vi inte använt oss av andra källor i 

syfte att ifrågasätta äktheten i informationen. Vi är heller inte ute efter att spegla 

en helt objektiv bild av deras liv. Vi har fokuserat på vad de säger för att tolka, 

med både annan empiri, men även vår egna förförståelse. Vi har även låtit 

respondenterna att validera respektive empirikapitel. 

 

 



 

21 

 

3.4.2 Överförbarhet 
 

Överförbarheten är ett mått på den externa validiteten, som innebär i vilken grad 

som ett forskningsresultat kan tillämpas för att säga något om en annan social 

miljö eller kontext (Bryman & Bell, 2013). Eftersom uppsatsen baserad 

hermeneutik och oss som individer med endast tre respondenter, så bedöms 

överförbarheten som låg.     

 

3.4.3 Pålitlighet 
 

Pålitligheten utvärderas baserat på hur genomförandet granskats av exempelvis 

utomstående kollegor. Granskarens uppgift är att ge feedback och bedöma hur 

tillämpning av teorier och empiriskt material insamlats och tillämpats i 

förhållande till problemformulering och syfte med andra ord agera som 

“revisorer” (Bryman & Bell, 2013). Pålitligheten kan jämföras med intern 

reliabilitet, det vill säga hur författarnas tolkning av observationerna 

överensstämmer, samt extern reliabilitet, hur replikerbar studien är om andra 

forskare vill genomföra studien vid ett senare tillfälle. När det kommer till 

respondentens historiska berättelser och pålitlighet så ifrågasätts den många 

gånger, historiska berättelser kan bli förvrängda av en respondent på grund av 

minne eller andra faktorer (Dunaway och Baum, 2006). Vi har till viss grad 

kompletterat intervjuerna med att kolla upp entreprenörerna i andra 

livsberättelser, podcasts och tidningsartiklar där entreprenörernas livsberättelser 

skrivs ner. Med undantaget Jens Collskog, där vi använde hans Linkedin för att 

få till perspektiv på hans karriär. Vi är medvetna om de pålitlighetsproblem som 

kan uppstå. Eftersom vi inte är ute efter att få en helt objektiv bild av deras 

historia utan snarare att utveckla förförståelsen om entreprenören så anser vi att 

det räcker med att vara medveten att det empiriska materialet kan vara vinklat av 

respondenten.   

 

3.4.4 Pricksäkerhet 
 

För att säkerställa pricksäkerheten vid intervjuerna så har vi på olika sätt att oss 

in i de olika personernas historia och händelser i deras liv. Enligt Dunaway och 

Baum (2006) är det viktigt att intervjuaren tidigare satt sig in i historien via 

andra dokument och förberett punkter som kan vara viktiga. Under intervjun kan 

diskussionen vara flytande mellan respondenten och intervjuaren, men det är 

framförallt viktigt att lyssna på vad respondenten har att säga. Det kan ofta vara 

svårt att hålla sig till en historia i kronologisk ordning. Ofta hoppar berättelsen 

fram och tillbaka. Innan intervjuerna så har vi förberett med att på olika sätt 

bilda oss en uppfattning av respondentens historia men även tagit med ett antal 

breda frågeställningar samt minnesanteckningar rörande personens historia. Vårt 

mål har varit att inte forma respondenterna, även om vi inser att vi underförstått 
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genom exempelvis intervjutemat påverkat respondenten. Där temat varit att 

berätta om livet som entreprenör.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

 

Vårt hållningssätt till de etiska frågeställningarna går att beskriva som 

situationsbetingad. Något som Bryman och Bell (2003) beskriver som ett 

förhållningssätt där de etiska ställningstagandena tas från fall till fall och 

jämförs med praxis inom forskningsområdet. Respondenterna har fått ta initiativ 

över att definiera situationen vilket har gjort att intervjusituationerna skiljer sig 

som även är del av forskningsprocessen.  

 

Första kontakten genomfördes via mail, vi informerade om att vi kommer från 

Linneuniversitetet och studerar entreprenörskap där vi genomför en C-uppsats 

och är intresserade av en intervju med fokus på dem som personer och vad som 

varit viktigt i livet som entreprenör. Mailkontakt mynnade ut i fysiskt möte med 

undantag från första intervjun som var via videolänk. Vi informerade om vårt 

dåvarande mål med uppsatsen och hur materialet ska användas. Sedermera 

frågade vi om godkännande att sätta på inspelning. Dunaway och Baum (2006) 

förklarar att det är viktigt att respektera respondenterna och deras önskningar 

kring detaljer de inte vill publiceras (Dunaway och Baum 2006). Efter att en av 

respondenterna bad om att få se citat kom vi överens om att alla respondenter 

skulle ges chansen att se vår beskrivning av dem och när som helst ångra sig 

eller dra tillbaka information som de inte är bekväma med att ge ut.  

 

Dunaway och Baum (2006) anser att det är viktigt att låta respondenten ha insikt 

i vad intervjun handlar om och vad uppsatsens syfte kommer att vara. Är 

intervjun en livsberättelse får den inte utveckla sig till att bli ett förhör. Eftersom 

vårt syfte har förändrats med tid så har vi varit transparenta med respondenterna 

om att vi inte är helt säkra på syfte men förklarat vad vi tror att det kommer 

mynna ut i, de vet dock att det handlar om dem som personer snarare än om 

deras företag. 

3.6 Tolkningsprocess  

För att tolka det material som samlats in så har empirin transkriberats ordagrant, 

men med begränsade stakningar, skratt och pauser då dessa endast 

transkriberades där det ansågs vara relevant för tolkning. Därefter utvecklades 

tolkningen efter steg sju till nio i Ong (2012) abduktionsprocess. Där 

livsberättelserna har analyserats och jämförts för att successivt utveckla 

problemområdet och prägla litteratursökningen.  
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Johansson (2005) beskriver att en livsberättelseanalys behöver läsas igenom ett 

flertal gånger för att börja kunna urskilja fokus. Därefter kan första 

reflektionerna börja skrivas ner för att stävja om det exempelvis finns något som 

är motsägelsefullt eller andra aspekter i berättelsen som kan förhindra att 

innehållet framställs på ett tydligt sätt. Efter reflektionerna skrivits ner bör olika 

teman markeras så att de kan följas genom berättelsen (Johansson 2005). Vissa 

av de teman som valts till analysen framkom redan i tidiga diskussioner. 

Ytterligare teman framkom dock under senare bearbetningen materialet där 

temana fastställdes. Vidare har vi använts av Alvesson och Sköldbergs (2017) 

beskrivningar av kvadrohermeneutik för att se hur de olika elementen 

interagerar med varandra. Nedan presentera även ett kapitel om hur vi använt 

oss av metaforer i uppsatsen.  

 

3.6.1 Metaforer 
 

Genomgående i arbetet så pratar vi om entreprenören som en Heffaklump. En 

metafor som vi förvisso inte kan ta åt oss äran för att ha lanserat men som vi 

vidareutvecklar i syfte att vägleda läsaren i vår ansats. Alvesson och Sköldberg 

(2017) beskriver att metaforer med rätt användning kan stimulera tänkande. Det 

är dock viktigt att ha en distans till metaforen och inte hamna i en 

favoritposition, forskningen måste kunna betraktas utifrån en annan 

utgångspunkt än genom metaforen. Heffaklumpen är ett genomgående inslag, 

för att skapa distans till den vanlig text har vi valt att rama in en stor del av 

diskurserna om Heffaklumpen. Metaforen används som ett ironiskt, relaterbart 

verktyg för att väcka tankar snarare än för att bygga stereotyper.   

 

3.6.2 Kvadrohermeneutik  
 

Alvesson och Sköldberg (2017) skriver om kvadrohermeneutik som ett begrepp 

bestående av fyra tolkande element som även kan benämnas som 

tolkningsnivåer. Nedan följer en sammanfattning av de olika nivåerna och det 

fokus som är kopplat till nivåerna.   

 

Element/Nivå Fokus 

Interaktion med empiriskt material Utsagor, egna observationer m.m. 

Tolkning Bakomliggande innebörder 

Kritisk tolkning Ideologi, politik, social reproduktion 

Självkritisk och språklig reflektion Egen text, auktoritetsanspråk, 

selektivitet 

 

Figur 3.1: Tolkningsnivåerna (Alvesson och Sköldberg 2017, s.386). 
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Elementen som kan ses ovan kan enligt Alvesson och Sköldberg (2017) spelas 

mot varandra för att skapa reflektion i den insamlade empirin i vilket 

observationer genomförs. Observationerna kan vara berättelser som senare 

används för att ge en bild åt ett empiriskt fenomen och tolkningar av materialet. 

När en forskare börjar reflektera över materialet så är det av stor vikt att ingen 

nivå tas på större allvar än andra. För att ingen nivå är eller bör vara en “bärare 

av den rätta insikten eller riktigaste insikten” (Alvesson och Sköldberg 2017, s. 

386).   

 

Vi har valt att genomföra reflektionen dels, genom kontinuerliga diskussioner 

om våra intryck av varje person. Efter diskussioner och vidare teoretisk 

anskaffning så kom vi fram till vissa egenskaper/beteenden att gå djupare i. 

Dessa formulerade vi som, den oberoende, beslutsfattaren, innovatören, 

tävlaren, genomföraren och mentorn.  

 

Alvesson och Sköldberg (2017) skriver om att den kvadrohermeneutiska 

ansatsen går in i ett reflexivt tolkningssätt. Tanken med den reflexiva tolkningen 

är att utreda frågor och temans olika kontaktytor mellan de olika nivåerna. Dock 

så är detta en utopi som få forskare lyckas följa exakt. Det blir ofta en nivå som 

sticker ut mer än de andra och det finns olika inriktningar som kan användas för 

den reflexiva tolkningen. Dessa är, empiridriven, där som namnet antyder 

empirin står i fokus, och arbetet går ut på att få kännedom inom ett empiriskt 

fenomen. Insiktsdriven som lägger mer vikt på den hermeneutiska processen där 

det centrala är att få insikt i en djupare mening i det empiriska materialet och 

tolkningsarbetet i sig får större betoning. Emancipationsdriven som fokuserar 

mer på att samla in annat än egna empiriska data, för att det är svårt att se 

sammanhang som den egna empiriska datan befunnit sig i.  

 

Denna uppsatsen grundar sig i den insiktsdrivna tolkningen eftersom vårt syfte 

är att utveckla vår förförståelse för entreprenören. Vill vi fördjupa vår 

förförståelse om entreprenören vilket får oss att vi lägga större vikt vid den 

tolkande fasen. Vi är medvetna om problemen med att i för hög grad tolka vilket 

vi har med oss när vi genomför självkritiska reflektioner. Första nivån 

genomfördes genom att dela upp empirin i olika faser, med “bakgrund”, där vi 

skriver om entreprenörernas familj, uppväxt och skolgång. “Projekt”, där vi 

skriver om vad som föranledde det entreprenöriella genombrottet. Avslutande 

fasen är “genombrottet” där historien om deras entreprenöriella framgång och 

efterliv återges. Den andra, tolkande fasen genomfördes i praktiken med 

successiva diskussioner som mynnade ut i sex teman för djupare analys. Den 

tredje, kritiska tolkningsfasen genomförs i analyskapitlet där djupare empirisk 

diskussion kompletteras med relevant teori och eget, mer konkret kritiskt 

tolkande för varje tema. Slutligen har vi en genomgående, självkritisk personlig 
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redogörelse för att blottlägga vår bakgrund och hur den i sin tur kan präglat 

uppsatsen.  

3.7 Vår berättelse 

Dessa tolkningar är gjorda av oss, vi har en viss förförståelse som vi fått från vår 

egna bakgrund. För att ni, läsare ska vara medvetna om vår bakgrund och hur 

vår syn på entreprenörskap förändrats fram tills vi påbörjade denna uppsats så 

presenterar vi oss själva, vår syn på entreprenörer och vad som kan ha präglat 

den. Vi ser det som viktigt för läsaren av en sådan här studie att ha med sig vår 

förförståelse och kom därför den 19/4–2018 överens om att skriva några ord var 

om oss själva som vi kan redogöra för i metodkapitlet:  

 

3.7.1 Nils Elf  
 

Jag är uppväxt på en skogsgård i Småland. Värderingarna hemma är präglade av 

bondesamhället, min pappa kom från en arrendatorfamilj med fjorton syskon, 

trots att jag är 25 år så var både min farfar och farmor var födda i slutet av 1800-

talet. Hemma värderas hårt arbete med kroppen högre än en läst bok, även om 

mamma har gått högskola och kommer från en mer akademiskt lagd släkt. 

 

Entreprenörskap, även om jag aldrig kallat det för entreprenörskap har alltid 

utgått från de tre stora arbetsgivarna i min hembygd Horda (utanför Värnamo). 

Vi är ungefär femhundra personer som bor i Horda och vi har tre småföretag 

som är väldigt viktiga för bygden, alla industriföretag med 

komponenttillverkning till större internationella bolag. Entreprenörerna bakom 

dessa bolag har i alla fall varit ämne för diskussion under olika sammanhang 

under hela uppväxten med historier om deras personer, relation till varandra och 

upptåg genom åren. Folk ser upp till dem och till det faktum att de utan 

utbildning har varit så duktiga att de lyckats bygga så stora företag från grunden. 

  

Jag tror faktiskt att det är just dessa personer som folk ser upp till mest i min 

hemby. Min uppfattning är att deras typ av karriärer värderas högre än andra 

typer av framgångsrika karriärer och även om alla har sin favorit så har alla 

uppfattning om varje enskild individ. Utöver företagande så engagerar de sig 

kyrkligt, politisk och i allmänna föreningar för att stärka bygden. Folk har ett 

slags tillit till dessa personer och de vet att det kan hända saker när de är med. 

Det konstiga är att dessa individer inte är de enda företagarna, vi har flertalet 

lantbruks och trävaruföretag och tidigare hade vi en lanthandel men en snarlik 

mytologisering av dess ägare har på något sätt aldrig varit i närheten av aktuell. 

Nu i efterhand frågar jag mig vad det var som gjorde att alla var så intresserade 

av just dessa personer. Utöver dem så har jag tämligen sällan, utöver media, 

böcker och berättelser om Ingvar Kamprad reflekterat så mycket om 
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entreprenörer. Jag konstaterar dock att jag under mina år på Linnéuniversitetet 

fått inblick i entreprenörskap och betonar distinktionen av entreprenören och 

entreprenörskap som ämne.  

 

3.7.2 Niklas Dahlberg 
 

Jag är uppvuxen på en bondgård utanför Lysekil i Bohuslän. Jag är yngst i en 

syskonskara av tre. Mamma och pappa arbetade på gården och båda hade ett 

heltidsjobb samtidigt. Mamma var specialpedagog för speciellt utsatta och 

pappa arbetade på bank som företagsrådgivare. Arbete är något som värderats 

högt, så jag har som alla bondpojkar hjälpt till med gården så länge som jag 

minns i olika grad. ”Du har inte helg, du har skolfria dagar” var något som 

sades i hemmet. Detta tänk satte sig i mig och mina vänner som kommer från 

landsbygden utanför en bruksort. Vi brukade kalla barnen som bodde i 

bruksorten för ”bruksbarn” för vi såg dem som lata, oinspirerade och med 

avsaknad av driv och engagemang. Den bilden sitter till viss del kvar än idag, då 

de jag har kontakt med idag från min hemort är just de vännerna som kom från 

landsbygden runt om bruksorten. 

  

Det var en hel del egenföretagare runt mig under uppväxten, då i form av gård, 

skog eller entreprenad. Det var så man såg på en entreprenör. Det var en person 

som körde grävare. Synen vidgades något under tonåren då jag blev politiskt 

aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund, vilka driver entreprenörskap som en 

viktig fråga. Då började min syn gå från en person som kör grävare, till en 

person som driver ett företag på egen hand. Den synen höll jag fast vid även 

under min tid på EBD, även om den förfinades något, med ett större fokus på en 

företagare som aktivt arbetat med att kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Dels 

för att jag inte reflekterade över entreprenören förrän vi började med uppsatsen. 

 

3.7.3 Jens Johansson 
 

Jag växte upp i en by med Sundsvall som närmsta stad, 30 minuter därifrån med 

ungefär tusen invånare. Mamma kommer från en familj präglad av så kallad 

arbetare, där hennes far arbetade som tågrallare. Hon valde själv att utbilda sig 

till psykoterapeut. Pappas farföräldrarna arbetade med timmerflottning samt på 

olika industrier. Han växte upp i en så kallad bruksort men valde själv att utbilda 

sig till civilingenjör och på äldre år startade en antik- och loppisbutik. I byn jag 

växte upp i fanns det också många småföretagare i form av t.ex. Slaktare, 

snickare eller personer med entreprenad. Dessa personer kallades dock aldrig för 

entreprenörer, utan de kallades vid deras yrke, t.ex. slaktare eller snickare. Det 

var en syn som var präglad på att arbeta hårt och göra rätt för sig. Om en person 

tjänar mer än de flesta i byn så var detta något som sågs ner på. Allt detta har 

också präglat mig och min syn på egenföretagande. Det var fult att endast driva 
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företag för att tjäna pengar, företagen skulle bidra till samhället och man skulle 

arbeta hårt för att göra rätt för sig. De personer som tjänade mycket och hade 

större egna företag, t.ex. familjen som hade hand om ICA-butiken och macken 

fanns det mycket avundsjuka mot. Folk ansåg att de hade det för bra och inte 

riktigt gjorde rätt för sig. För att göra rätt för mig började även jag vid fjorton 

års ålder jobba alla lediga helger med min fader på hans “loppis”.  

 

Min morbror är en av de företagare som fanns under uppväxten. Jag såg hur 

denna människa slet hårt och fick uppoffra mycket för att nå dit han ville. När 

jag arbetade på ett försäkringsbolag kallade många kunder sig för entreprenörer 

vilket medförde att min bild på entreprenören var tvungen att förändras. Jag såg 

många som egenföretagare, men det var viktigt för dem att bli benämnd 

entreprenör. Ofta arbetade dessa människor med ett företag där de försökte 

förnya en ide. Mina tidigare erfarenheter, med min morbror och tiden på 

försäkringsbolaget formade min bild av entreprenören och jag förstod att 

egenföretagaren och entreprenören kan vara samma sak. Under utbildningstiden 

på EBD har intresset för entreprenören vuxit.  

 

3.7.4 Oss 
 

Våra tre historier har vissa beröringspunkter, exempelvis att vi alla tre kommer 

från mindre samhällen som ligger i närheten av en tätort/stad. Vi är alla 

uppvuxna i hem där hårt arbete värderas högt och att man ska göra rätt för sig, 

klassisk landsbygds-mentalitet, med olika nivåer av jantelagen som präglade vår 

omgivning. Sedan så påminner vår tidiga syn på entreprenören, samt vilka typer 

av företag som fanns i vår omgivning. Det var inte så många startups eller 

spjutspetsföretag, utan snarare snickare, bönder, enklare industrier eller 

entreprenörer i form av en person med entreprenad. En syn som i stort präglat 

oss fram till universitetstiden där vi fördjupat oss i de teoretiska aspekterna av 

entreprenörskap. Det var dock inte förrän vi började på denna uppsatsen som vi 

försökt förstå entreprenören.  

 

3.7.5 Oss och dem 
 

I empirikapitlet så kommer tre separata historier om tre separata entreprenörer 

att redovisas. Utöver historierna så är det tre individer som har berättat historier 

och tre individer, i form av oss som tolkat deras historier. I detta sammanhanget 

är tolkningarna centrala, det är tolkningarna som du som läsare i sin tur får tolka 

genom texten som historierna är uppbyggda av. Empirikapitlet är därför, bland 

annat även ett möte mellan människor. Därför är vår bakgrund bra att ha med sig 

in och därför har den redovisats.  
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4 Empiri 
______________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en redogörelse för när vi fått vittring på Heffaklumpen 

genom kontakt med individer vi anser har Heffaklump-iga 

beteenden/egenskaper. För att fånga Heffaklumpen såg vi det som viktigt att på 

olika sätt förstå den och hur den blev en Heffaklump. Därför redogörs tre 

Heffaklump-iga historier i kategorierna bakgrund, projekt och genombrott.  
 

“Nasse frågade sig, Hur såg en Heffaklump ut? Var den farlig? Kom den 

verkligen när man visslade? Och hur kom den? Tyckte den alls om grisar? Om 

den tyckte om grisar, var det i så fall någon skillnad vad för slags gris det var? 

Han kunde inte svara på dessa frågor […] och om ungefär en timme skulle han 

för första gången i sitt liv se en Heffaklump” (Milne 1926, s. 62) 

______________________________________________________________________ 

 

Empirikapitlet är indelat i tre historier, det börjar med historien om Björn 

Sundeby för att sedan gå vidare med Torsten Jansson och Jens Collskog. Varje 

historia är indelade i tre delkapitel (bakgrund, projekt och genombrott) som vi 

sett som lämpliga för att framställa historierna om deras liv som entreprenörer. 

Informationen i berättelserna är utvald av oss i syfte att skapa en bild av vilka 

individerna är och hur de blev entreprenörer.  

4.1 Björn Sundeby 

4.1.1 Bakgrund 

 

1922 tog Björns farfar med familj och boskap från torps gård till Sundby gård strax 

utanför Solvalla. Gården höll dock sedermera på att gå förlorad under 

Kreugerkraschen. Björns farfar som var en dominant person såg ingen annan 

utväg än att säga upp alla drängar och pigor. Han beslutade även att barnen 

skulle sluta skolan och istället arbeta på gården för att rädda den. Björn förklarar 

att hans egna pappa var väldigt snäll och egentligen ville arbeta som travtränare 

vilket farfar inte godkände. Det var på grund av att Björns farfar sa att de skulle 

bosätta sig i Ultuna och Uppsala som bidrog till att Björn föddes där, år 1949. 

Björn är dock noga med att betona att han egentligen är smålänning långt bak 

med släktband sedan 1500-talet. Han beskriver att han berättade för Ingvar 

Kamprad att hans största minus var att han inte var född i Småland apropå att 

Kamprad hade sagt att alla som kan bevisa att de är födda i Småland givetvis har 

jobb på IKEA. 

 

Björns pappa utbildade sig till agronom och arbetade senare som lärare och  

rektor. Själv började Björn arbeta tidigt, han beskriver det som att han gick runt 

i knickers byxor och keps och drog en vagn efter sig och delade ut 
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telefonkataloger. När Björn blev äldre och han samt familjen flyttat till Vetlanda 

blev idrotten, bandy, fotboll och ishockey mer prioriterad. Sedermera skulle han 

även bli aktiv som kassör i NTO. Som kassör i NTO organiserade han bland 

annat disco, han vann medlemstävlingen första året, eftersom alla var tvungen 

att teckna medlemskap för att komma in. Björn ville tidigt tjäna sina egna 

pengar, en dag beslutade han att börja sälja jordgubbar. Problemet var att han 

inte hade tillräckligt med pengar för inköpen. Björn fick idén att skulle kunna 

köpa jordgubbarna på kredit och insåg att bygga förtroende var vägen framåt. 

Han gjorde sig bekant och med bönderna i området och skapade sig ett namn 

bland dem, planen gick hem. Bönderna litade på honom som en trovärdig ung 

man och han ansågs kreditvärdig. Han inget körkort men det var inget problem, 

han mobiliserade kompisar som transportörer.  

  

Arton år gammal, två månader efter körkort beslutade sig Björn och två vänner 

att åka till Paris. Studentrevolutionen 1968 inträffade året efter men Björn 

beskriver att han kände att det var något på gång som han inte kunde sätta 

fingret på. Trots mammans opposition kom de i alla fall väg till Paris. “Jag sa 

till mamma att du har två val, det ena är att vi åker med din tillåtelse, det andra 

är att vi åker utan din tillåtelse, men jag vill åka till paris, och det gjorde vi”. 

Björn beskriver dock att han aldrig varit vänster utan att han och kompisarna 

närmaste omgivningen var mer “på andra sidan”. 

  

Sedermera skulle Björn göra lumpen och efter det studera ekonomi vid 

universitetet i Växjö. Han hyrde tillsammans med några kamrater med mer 

konservativa värderingar en stor lägenhet tillsammans i Växjö. De blev rätt 

kända på universitetet och kallades 28:an gänget. Det var mycket de politiska 

diskussioner med 28:an gänget som gjorde att Björn blev politiskt aktiv. Vid 

kårvalet 1972 representerade han fria studenter och var högst upp på vallistan. 

Björn var till exempel på politisk träning i Lidingö och träffade bland annat 

“Carl Bildt och de pojkarna”. Där förstod han att om han inte hade kapital så 

skulle han aldrig bli den politiker han ville vara. 

  

”När jag är femtio och inte har Pengar på fickan är jag ju körd om folk inte 

väljer mig. Så jag tänkte såhär, om jag gör 100 miljoner så kan jag gå tillbaka 

till politiken”. Jag ville bli okorrumperad, det var därför jag satte ett mål om 

vad jag skulle tjäna sen ska jag in i politiken och säga sanningar rakt ut utan att 

bli kickad”. 

  

Studietiden präglades av politik och gott umgänge med 28:and gänget, de 

klarade de flesta tentorna. Björns beskriver att hans bästa ämne var 

sannolikhetslära vilket han ser som viktigt i beslutsfattande: “Ibland tänker jag 

precis tvärt om. Om 99 människor vill gå i den riktningen, då blir ju bara 

oddsen väldigt låga, men om jag är ensam och går i den andra riktningen och 
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har rätt, då blir det ju väldigt bra utdelning, men det gäller ju att ha rätt. Då 

gäller det att värdera, hur stor sannolikhet är det egentligen att jag har rätt”. 

Björn beskriver även en nyfikenhet i att se vad som händer när han investerar.  

 

4.1.2 Projekt   

 

Till slut, 1972, hoppade han dock av universitetet på grund av att han blev 

headhuntad av bröderna Järnland, entreprenörerna bakom Myresjöhus. Vid tiden 

på Myresjöhus beskriver Björn att rankingen om de större företagarna i Småland 

var Kamprad på första plats, bröderna Järnland på andra plats och på tredje plats 

Tage Andersson. Björn arbetade med alla utom Kamprad. Han träffade dock 

Kamprad och pratade med honom på flyg när de båda bodde i samma kanton i 

Schweiz, enligt Björn åkte båda självklart economy class. Tanken var att Björn 

skulle stanna hos bröderna Järnland något år för att sedan återgå till studierna 

igen men så blev inte fallet. 

 

Jobbet innebar att åka runt till olika kontor i Sverige konsultera försäljarna i hur 

man sålde hus och att förbättra säljprocesser. När Björn kom till första kontoret 

som 23-åring så förstod inte riktigt säljarna på plats vad han kunde lära dem 

trots att de visste att Bröderna Järnland hade stort förtroende för honom. Han var 

ung och hade bara sålt jordgubbar tidigare. Björn blev därför utmanad att bevisa 

att han faktiskt kunde sälja och tog med en potentiell kund till det enda huset 

han visste var uppställt som visningshus. Han lyckades få en påskrift samma 

kväll. Dagen efter kom han in till kontoret och hade som plan att ligga lite lågt 

med att han redan sålt ett hus. Något som i normala fall brukar ta omkring tre 

månader. Han förklarade för dem ”det va väldigt intressant, det va nyttigt för 

mig detta.”  Säljarna förklarade att de hållit på länge och han inte ska tro att han 

ska lära dem sälja. Björn sa att syftet med att vara där var att strukturera upp 

förstå säljprocesserna. Efter en längre diskussion tog han fram kontraktet och 

frågade om allt var korrekt ifyllt. Han trodde sig få en klapp på axeln av chefen 

Berth Järnland men istället fick han en utskällning om att man inte ska gå på 

sådana minor i livet, då kan man bli underminerad. 

  

Ett år senare hade han skaffat sig en hustru vars far jagade tillsammans med 

Tage Andersson, ägare av ATA Timber. ”Jag träffade jag honom i skogen på 

jakt”, Tage var imponerad av att Björn fått sådant högt förtroende hos bröderna 

Järnland, han sa att ”Jag borde göra något med mina pinnar” och förklarade att 

han ville starta en trähusfabrik. Björn som hade goda säljerfarenheter tog 

tillfället i akt och erbjöd Tage en deal. ”Jag skulle testa honom så jag sträckte 

fram handen och sa: men Tage vill du verkligen göra detta så ska vi göra detta 

lika”. Björn ansåg att han kunde ta den risken eftersom han hade bra jobb hos 

Järnlands där han kunde göra karriär. Oväntat nog tog Tage i hand på förfrågan 

och på måndagen därefter gick Björn upp till Järnlands och sa upp sig. År 1975 
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byggde han i delägarskap med Tage upp en träfabrik och ett byggföretag utan 

någon tidigare erfarenhet inom varken trä- eller byggindustrin. När fabriken var 

i uppstartsfasen berättar Björn om att han träffade ett kommunalråd som 

förklarade att “Skanska är förbannad på dig och du kommer inte ha en chans 

mot dem” varpå Björn svarade: “Låt dem försöka”.  

 

Tage och Björn skulle startade ett antal företag tillsammans. Björn beskriver att 

man på den tiden var beroende av banker för finansiering, och att det är väldigt 

jobbigt att ha kniven mot strupen från bankerna, “kniven ligger ju där oavsett” 

Har man dessutom riskkapital kommer de och lägger sig i allt man gör varje 

dag. När samarbetet med Tage varat i sju år började han ledsna på att driva 

fabriken och byggföretaget. Björn sålde sina 50 procent till Tage i april 1982 när 

han var 33 år gammal. I smålandsposten berättar Björn om sin tid med Tage som 

lärorik och beskrev honom som väldigt klok och som en betydelsefull mentor 

som han lärt sig mycket av (Karlsson, 2018). 

 

Björn beskriver att han samlat på sig mycket insikter från olika håll genom åren: 

“Christer Johansson som hade VIDA, hans pappa kom upp till mig i Moheda[...] 

´Du ska få ett råd som du kan ha nytta av hela livet ut [...]´du ska köpa när folk 

vill sälja och du ska sälja när folk vill köpa. That’s it´. Det är även det jag lär 

mina barn, det relativa tänkandet. Jag säger till mina barn att tio 

Schweizerfranc kan vara mer än 100. Då tittar de på mig, ja, men 100 är ju 90 

mer? Det beror på sa jag, om du köper något för 10 franc som är värt 100 eller 

om du köper något för 100 som är värt 10”. 

  

“Sen Tage, han hade ju sin idé, han menade att vi har dagligen ett antal beslut 

vi måste fatta en del fattar bra beslut och en del fattar dåliga beslut och de som 

fattar bra beslut ser ut att lyckas”. Björn beskriver att han från början hade stöd 

av företagsetablissemanget “när jag startade IST, gick jag till en bankdirektör, 

jag sa till honom jag har inga pengar men egentligen är inte pengarna det 

viktigaste, nej vad är det då, det är mentorskap”. 

 

Efter Björn sålt sina andelar frågade folk vad han skulle göra nu, det visste han 

inte. Han hade dock en ide och kom i kontakt med två studenter från 

matematikerlinjen på universitetet som hjälpte honom att genomföra två 

patentlösningar, en på en jordbävningssäker grund en för aluminiumprofiler. I 

Maj månad samma år knackade Gösta Sundberg, prefekt på universitetet på. 

Han förklarade att det var dags att starta softwarebolag och lovade att ge honom 

de bästa studenterna. Björn visste inte riktigt vad ett softwarebolag var. Han 

ville förstå marknaden och insåg att han behövde åka till USA, det var ju där de 

största softwarebolagen fanns. Han kontaktade en gammal vän som arbetat på 

Up With People som är en organisation vars mål är att förena människor världen 
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över med hjälp av musik. Hon hjälpte Björn att organisera resan till USA där 

han var borta i tre och en halv vecka: 

”Jag kommer ihåg speciellt när jag satt i New York på ett kaffe och läste 

tidningen. Så var det ett par killar, en hette Bill Gates och hade fått en 

värdering på 200 miljoner dollar. Så jag tänkte hur fan har det här gått till, vad 

håller på att hända.” Väl hemma i Sverige satte sig Gösta Sundberg, Björn 

Sundeby och två duktiga studenter ned tillsammans, Björn sa okej, vi kör igång. 

Utan att egentligen veta hur de skulle göra, de hade ingen affärsplan och inga 

pengar. 

  

Under sommaren 1982 så var Björn på semester på Öland och där träffade han 

av en slump en gammal vän från universitetet som hade läst i tidningen att han 

sålt sina bolag och frågade vad han nu skulle göra nu. Han förklarade att de 

skulle bygga ett softwarebolag. Vännen frågade vilket slags program de ska 

bygga?  Björn visste inte riktigt och förklarade att han inte hade en direkt ide 

ännu. Vännen svarade att hans fru kanske behövde ett datasystem till sin 

frisörsalong, vilket blev den första affären.  

 

4.1.3 Genombrottet 
 

Sedermera skulle bokningsprogrammet för frisörsalonger säljas till ungefär 80 

salonger och ta Björn till en softwaremässa i Wien där han av en slump träffade 

folk från IBM. De tipsade honom om ett par killar i Stockerau, en bit utanför 

Wien som han borde kontakta. De arbetade med schemaläggning mot PC. Björn 

åkte till Wien, ritade upp sin affärsplan på en bordsduk och beskriver att det var 

där i Wien 1984 som det som idag är IST föddes. 

  

Björn har filosofin att bara för att man har pengar kan man inte vara säker på att 

lyckas. Det finns fem grejer som är viktiga att starta företag. Det är en bra ide, 

en duktig entreprenör, bra mentor, idén ska gå att sälja och ett driv. Sedan går 

det att applicera på väldigt många olika områden, Björn beskriver att han under 

sitt liv sitt anammat konceptet i allt från molekyler, vikingamueér, arkitektur och 

vinkällare till IT. Att göra djupanalyser för varje beslut slutar bara i att man inte 

vågar göra någonting. Tankesättet med att våga lita på intuitionen används även 

i affärerna med IST. Ett exempel visas när han var på en affärsresa i Kina och 

träffade på en person på väg ner i hissen som han började prata med. Känslan av 

en affärsmöjlighet uppenbarades, “det luktade guld om dem”. Vilket visade sig 

vara sant, för mannen i hissen var Kameruns försvarsminister och efter att Björn 

sålt in IST, hade de bestämt ett möte dagen efter. 
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Björn arbetar mycket med IST men också med bygget av ISTs nya lokaler som 

varit omskrivna i lokalpress och skapat debatt, lokalt såväl som nationellt. 

Ekonomipodcasten Kapitalet (2017) avsnitt “IT-miljardären som muckar gräl 

med Sveriges arkitekter” intervjuar Björn om hans okonventionella hus i 1890-

talsstil. Björn säger att han inte förstår varför alla nybyggen måste vara 

fyrkantiga lådor och drar jämförelser med Kejsarens nya kläder, “nämen husen 

är ju fula”. Han beskriver att opinionen och alla politiska partier är med honom 

men att arkitekter sätter grus i maskineriet genom att skicka in utredningar och 

att det är han mot en hel yrkeskår som vill stoppa bygget. 

Björn har ett samhällsengagemang och har genom åren sponsrat flertalet 

idrottsklubbar, 2008 var han med i Sportspegeln, där ville han förändra 51-

procentsregeln i ägandet av idrottsföreningar så att han skulle kunna äga en 

majoritet av aktierna i Moheda IF inför en framtida elitsatsning. Björn ägnar 

även sin tid åt muséet Vikingaliv och biotechföretaget Glucox.  

 

Strax efter intervjun beger sig Björn till USA för att sälja ett patent och ta med 

familjen på Disneyland samt upprätthålla gamla kontakter i landet. För 35 år 

sedan fanns inte dessa ekonomiska möjligheterna. För att komma dit han är idag 

var han tvungen att starta omkring 30 bolag men beskriver att han haft en 

princip i sitt företagande att inte gå i konkurs. Om det går att slå ihop ett 

förlustbolag med ett vinstbolag så är det mer moraliskt rätt än att göra pengar på 

förlusten. ”Om vi backar bandet 35 år tillbaka så hade jag inte mat för dagen 

och stuvade ner mig när jag va singel efter skilsmässan, det va en etta i ett 

flerfamiljshus i här i Växjö. Så att starta va ju väldigt, väldigt jobbigt.” Det är 

många som inte klarar av den fasen i att starta företag. Det handlar om vilket 

driv man har och att inte göra sig beroende av riskpengar. Björn, tillsammans 

med sin hustru äger “bara” 97 procent av IST. Han anser att det är jobbigt att ha 

med andra aktieägare att göra vilket han fått erfara från Glucox Biotech där han 

från första till andra intervjutillfället köpte ut den andra storägaren för att vinna 

majoritet. 

  

Björn bor i Schweiz och sköter sina engagemang via internet och genom att 

pendla, han menar att det var omkring 20,000 svenskar som flyttade från 

Sverige samtidigt som honom ”Det var liksom mission impossible att vara kvar 

i Sverige med skatterna på 90-talet”. 

 

“Palmes anda levde kvar för länge om man säger så, därmed vill jag 

understryka att jag gillade Palme utifrån ett statsmanna-perspektiv men jag 

gillade inte hans politiska uppfattning. Så man måste dela på det där tycker jag. 

Det kändes inte rättstryggt, det finns så många exempel på folk som har blivit av 

med både hus och hem bara för att skattemyndigheten ska ha in pengar och haft 

en åsikt och så har det visat sig att företagaren haft rätt och då har allt varit 

kört”. 
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Skattesystemet var inte så bra i Sverige, men i dagsläget anser Björn att det är 

tvärtom. Han flyttade först till Belgien och bodde där i sju år innan det blev 

Schweiz och kom fram till att det är utmärkt att bo där, inte för skattens skull 

utan att det ligger bra till i Europa. Björn beskriver att nätverken som går att han 

bygga också är väldigt förmånliga samt att det ger ett annat perspektiv på saker 

och ting. Hans resor är återkommande, genom tiderna har han spenderat mycket 

tid i dåvarande Sovjetunionen, Tyskland och USA. Vid intervjutillfället 

berättade han om en känd konstnär från Georgien och frågade hur han kan vara 

en av dem som äger så många av hans verk utan att ha betalat en enda krona i 

skatt eller tullavgifter efter ideliga gissningar sa han att: 

  

“Vet ni vad jag gjorde, jag tog hit konstnären. Han fick sitta och måla på Öland 

tills han hade 23 tavlor klara, … så min mamma och hennes barndomsvärninna 

tog hand om honom, de tyckte det var jättetrevligt med den där konstnären som 

satt och målade varenda dag. Jag var iväg sen kom jag hem och sa du kan ju 

måla lite till så åkte jag iväg i några veckor till.” 

  

Björn återkommer med ett exempel om att kontakter är väldigt viktiga när det 

kommer till att starta bolag och komma framåt. Den som sitter bredvid på ett 

flygplan är ofta är en intressant människa: varför annars skulle han vara ute och 

flyga? Vidare beskriver Björn att ett CV kan ha en viss betydelse men det är 

framförallt första minuterna vid kontakten som är viktigast. ”Jag brukar 

presentera mig som I’m a countryboy from Sweden” de tar luften ur allt.”.  

  

”Det är en sak att jobba i en hierarki, då behöver man ett CV. Jag kommer ihåg 

i Luxemburg så måste man ha en Business license för att finnas, då ville de ha 

mitt CV, och då gick jag upp till dem och sa, jag har aldrig gjort ett CV.  Nähä 

sa de då, vad hur gör vi då? Ah, jag vet inte, men jag känner hertigen av 

Luxemburg och var med Juncker i Kina och de blev tysta, så sa dem, får vi kolla 

detta? Ja, två veckor senare får man en business license”  

 

En av de jobbiga sakerna genom livet som företagare var när Björn på 90-talet 

fått en promemoria från skatteverket med tre felaktigheter i redovisningen. På 

den tiden hade han inte ekonomin att lösa det problemet enkelt så han ringde 

upp utredaren och var ärlig med det. Utredaren för ett av ärendena bjöd upp 

Björn på en kopp kaffe så de kunde diskutera ärendet. Efter diskussionen förstod 

de varandra, Björn letade upp dokumenten som saknades och ärendet löste sig 

till slut. Andra felaktigheten var enligt Björn en lite mindre grej. Tredje ärendet 

handlade om 18 miljoner kronor vilket han försökte lösa pragmatiskt som första 

gången, utredaren var denna gång inte lika villig och sa: “att det spelar ingen 

roll om du har rätt eller fel jag gör enligt boken.” efter sex års utredning 

beskrev Björn att han vann ärendet med tio - noll mot skatteverket, det fanns 

inga oegentligheter. 
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En annan av de tuffa sakerna var omkring år 2006–2007, Björn beskriver att han 

skulle ta det lite lugnt med företagandet och tog in två personer till IST som 

skulle vara proffs, en av dem som VD. Bolaget kördes dock ner från AAA till C 

på ett år. När Björn upptäckte detta gick han in och ändrade styrelsen, sparkade 

VDn samt många ur ledningsgruppen. 

  

Björn menar att inom IST som ett IT bolag så går det väldigt fort. Han driver 

bolaget från sitt hus i Schweiz tillsammans med ISTs VD som exekverar och en 

aktiv styrelse. Varje dag klockan halv sex har Björn möte med VDn, utöver det 

så kommer det 40 veckorapporter som Björn läser och gör listor på vad som ska 

gås igenom med VD och styrelse. Han är säker på att IST kommer att bli ett 

mångmiljard företag så länge han får vara frisk. Han beskriver även att han 

gärna överlåter beslut på anställda, de ska inte känna sig handlingsförlamade. 

Det är viktigt att de anställda förstår att de får göra fel men att det då lyfts så att 

man kan rätta till det ”felaktiga beslut är bättre än inga”. 

4.2 Torsten Jansson 

4.2.1 Bakgrund 
 

Torsten Jansson är född 1962 i Dingle, han beskriver sin uppväxt som trygg i en 

liten ort utanför bohuslänska Uddevalla. En stor del av släkten bakåt var fiskare. 

Dock gick båda föräldrarna på högskola och arbetade som lärare i Torstens 

uppväxt. Torsten kände därför tidigt förväntningar om att utbilda sig. Han 

beskriver dock sig själv som väldigt, väldigt skoltrött vilket inte var populärt 

hemma. På skoltid var engagemanget i elevrådet betydligt roligare, han hade 

ansvaret för elevernas saftmaskin vilket kunde användas som ursäkt för att gå 

ifrån lektionerna. I uppväxten låg fokus på idrott och främst pingis, hans enda 

dröm var att bli pingisspelare. Han fastnade och ”gick in 100 procent för 

pingisen”, de stora idolerna var Stellan Bengtsson och Kjell Johansson. Genom 

idrottsliga engagemanget fick Torsten upp intresset för försäljning och började 

tidigt sälja lotter åt de lokala idrottsklubbarna som lät honom behålla 10 procent 

av intäkterna. Somrarna spenderas därför genom att stå utanför ICA och sälja 

lotter och åka på pingisläger och framåt hösten riktigt längtade Torsten till 

skinklotterierna släpptes.  

 

”Pingis var allt som fanns i mitt huvud då, pingis och mopeder, och tjejer också, 

och snus.” Torsten beskriver att det egentligen inte fanns någon tanke efter 

pingisen, det enda som fanns var att han skulle bli bäst. Han beskriver sig själv 

som en träningsprodukt och var övertygad om att han skulle bli pingisspelare 

vilket han själv menar är en betydande del av hans person, att hitta ett mål och 

sträva efter det. I boken halvtid som handlar om hans liv berättar hans mamma 

om hur Torsten sedan barnsben varit omöjlig att uppfostra på grund av den 
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starka egna viljan. En gång när Torsten som liten varit olydig så sa hon till 

honom att hon själv hade så dåligt samvete när hon varit olydig att hon inte 

kunde somna som barn, ´”jag somnar lika bra ändå”, sa Torsten.  

 

Torsten gick mot sina föräldrars vilja tvåårig samhällsvetenskaplig linje på 

gymnasiet. En kompromiss, egentligen ville han sluta efter nian och satsa på 

pingisen helt och föräldrarna var mer inriktade på universitetsstudier. “För två 

år sedan när mamma var hemma så började hon ta upp det med min fru och sa 

att det var synd att jag inte läst mer så svarade Ulrica det att, men du kan väl 

ändå säga att det gått ganska bra ändå [...]Då tittade hon tillbaka på mig och 

sa, ja men du vet aldrig hur det hade gått om han hade läst mer också!” 

 

4.2.2 Projekt 
 

Vid sjutton års ålder var Torsten med och startade ett gym som finns kvar än 

idag. Motiveringen var helt enkelt att det inte fanns något gym och han behövde 

någonstans att träna så då blev det att starta ett. Han engagerade sig politiskt 

som medlem och sedermera ordförande i MUF och slutade så småningom med 

pingisen. När han insåg att han inte skulle bli bäst så försvann det roliga. “Det 

hade inte spelat roll hur mycket jag tränat, jag hade nog aldrig kommit upp i 

närheten av Waldner och dem som de var då. Så då la jag av istället, det är inte 

roligt att vara tredje bäst, eller fjärde bäst. Utan kan man inte nå toppen så är 

det lika bra att sluta”. 

 

Det skulle ta femton år innan han tyckte det var roligt att spela lite pingis på skoj 

igen. Torsten beskriver sig själv som en tävlingsmänniska som ibland kan ha 

svårt att handskas med nederlag: “tennis, pingis eller att man tappar en affär, 

nej jag gillar inte det. Jag blir förbannade på mig själv”.  Efter skolan så gjorde 

Torsten lumpen, han låg långt hemifrån och hade inte råd att åka hem så mycket 

som han önskade. Tillsammans med en lumparkompis insåg de behovet av 

extrainkomst så att de kunde åka hem mer än varannan vecka. De beställde 

låsmekanik och brandskydd och började sälja dörr-till-dörr i Älvdalen där han 

var stationerad de sista sex månaderna. ”Men det var ju inte så genomtänkt, det 

var ju många som man ringde på och undrade om de skulle ha dörrkikare eller 

extra låsskruvar som inte ens låste dörrn, så det var ju inte optimalt att sälja”. 

  

De fick trots allt en del försäljningar, även om faktumet att han var opraktisk 

satte käppar i hjulen då han ofta borrade snett när han skulle installera vad han 

sålt. Efter lumpen tillbaka i Dingle började Torsten arbeta på det lokala mejeriet, 

han “vantrivdes nåt så in i helsike” och blev bara kvar några månader. Istället 

råkade han se en annons i tidningen om tryckutrustning för textilier. Utan någon 

tidigare erfarenhet eller person att ställa frågor så åkte han till Borås och köpte 

utrustningen. ”Sen kan man ju säga att det var ingen tryckutrustning, det var två 
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borrstativ med en ram runt, men i alla fall en start”. Han började trycka t-shirts, 

och kontakterna han hade byggt upp med idrottsklubbar under åren som 

pingisspelare kom väl till pass och utgjorde en stor del av kundbasen. Kalkylen 

på första uppdraget var att trycka hundra tröjor i timmen, i verkligheten blev det 

fem. Vissa uppdrag blev inte speciellt lönsamma och det gällde att bita ihop. Vid 

sidan av företagandet fortsatte Torsten att engagera sig politiskt, han var med i 

kommunstyrelsen och satt i fritidsnämnden för moderaterna i Munkedals 

kommun. Politiken var rolig till en början men han skulle till slut tröttna: 

 

”Det var nästan som en lekstuga, jag vet något möte i fritidsnämnden där man 

klubbade årsbudgeten på fem minuter men halvgrälade i två timmar om 300kr 

till något piano till en musikförening. Det kändes liksom inte roligt”. 

 

Under intervjun förklarar Torsten att han fortfarande har kvar sitt 

samhällsintresse. Hans fru är tidigare statsrådet Ulrica Messing, vilket inte tonar 

ned graden av diskussioner i hemmet. Trots att Ulrika var del av regeringen 

Persson och Torstens tidiga engagemang i MUF så har de idag snarlika åsikterna 

om samhället. Torsten beskriver även att han genom sitt företag New Wave 

nyttjat fackliga kontakter i Corporate Social Responsibility (CSR) arbetet. New 

Wave´s stockholmskontor ligger precis jämte LO:s huvudkontor och 

Kostasonen Karl-Petter Thorvaldsson.  

 

“Kålle kommer och fikar ibland, han kommer faktiskt över och dricker Kaffe 

ibland, sen driver vi ju en del projekt med facket, jag satt faktiskt igår med IF 

Metall och 3F som är spanska motsvarigheten och pratade arbetsvillkor och 

CSR utveckling i tredje världen”. 

 

4.2.3 Genombrottet 
 

”Det första var att jag insåg att jag kommer bli tokig om jag ska stå här med 

mjölkbackar ett helt liv, och det andra var att jag har alltid älskat försäljning 

det tredje var att jag kände ju de allra flesta idrottsföreningar som pingis i 

västra Sverige”. 

  

När Torsten grundade New Wave 1982 var han 20 år och han sålde i början 

nästan uteslutande till klubbar. Han tog själv hand om allt från bokföring till 

trycket och de första sex-sju åren så hade han andra jobb att försörja sig med vid 

sidan, både som brandman och ordningsvakt. Hans farbror var även del av 

företaget men bara ett år, han tröttnade när det tog för långt tid att göra pengar. 

Intäkterna återinvesterades de första åren för att ha råd med en egen fastighet, 

vilket det sedermera också blev med såväl klädbutik som tryckeri i källaren. År 

1986 var Torsten med i en företagstävling, han fick uppmärksamhet i 

lokalpressen och blev kontaktad av Hans-Gunnar Åsenfors som var tidigare 
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entreprenör och nu VD och delägare i Bryggan som sedan skulle bli 

Resultatgruppen, ett investmentbolag med lokal förankring. Hans-Gunnar blev 

Torstens vän och mentor och köpte in sig 50 procent i New Wave vid en 

nyemission 1986. 

  

”Anledningen till att jag ville ha med Resultatgruppen var för att kunna 

fortsätta växa, och jag insåg att det var kapitalkrävande så antingen får jag 

hålla på år efter år i långsam takt eller så tar jag in någon som kan göra att det 

går betydligt snabbare”. 

 

Med kapitaltillskottet gick det snabbt att accelerera. Från att omsätta 8 miljoner 

vid investeringen 1986´ omsatte New Wave 70 miljoner 1989. Torsten hade 

dock motvilligt bytt sina 50 procent i New Wave mot fem procent av 

Resultatgruppen så han låg exponerad i andra lokala bolag i en orolig tid på 

finansmarknaden. I boken i halvtid beskriver Torsten 1988 som ett tufft år, han 

jobbade dygnet runt och New Wave gick 1,5 miljoner med förlust. Hans 

personliga andel i Resultatgruppen ökade dock i värde med 50 procent, från tio 

till 15 miljoner vilket inte alls kändes kul när New Wave gjort förlust. Snart 

efter att han köpt in sig i Resultatgruppen började det även uppdagas att allt inte 

stod rätt till med bokföringen och, för att göra en lång historia kort, aktier blev 

successivt värdelösa och Torsten sa upp sig som anställd VD (Jansson 2007). 

  

”Jag fick köpa loss New Wave från banken helt enkelt, och sen var det bara att 

jobba på för fullt igen” 

  

I början av 90-talet lyckades Torsten köpa 50 procent och sedermera till och 

med 100 procent av New Wave från banken. New Wave var dock inte i samma 

skick som tidigare men efter något år så blev företaget lönsamt igen. ”Men allt 

var väl egentligen inte nattsvart, jag fick nämligen oerhört mycket kunskap med 

mig i bagaget. Jag lärde mig mycket, både om att göra affärer och driva företag 

– men framför allt hur man inte ska göra” (Jansson 2007, s.21). Vänskapen 

med Hans-Gunnar gick förlorad i samband med fallet i Resultatgruppen. Torsten 

beskriver att han dock egentligen från början aldrig haft en mentor eller förebild. 

Idolerna i ungdomen var pingisspelare, det var först på senare år han byggde ett 

brett nätverk i näringslivet som han kan rådfråga i olika sakfrågor vid sidan av 

New Waves advisory boards.  

 

En viktig kugge i hans fortsatta bolagsbygge skulle istället vara att få fotfäste i 

Kina, det var nästan enklare att sälja än att köpa kläder på den tiden. De flesta 

konkurrerande bolagen gjorde inköp från Kina via agenter i Hong Kong. Torsten 

insåg att han kunde kapa en väsentlig del av kostnaderna i Kina om han gick 

direkt till fabrikerna, en historia som var extremt krävande till en början. I övrigt 

går New Wave bra men för att få fotfäste hos leverantörerna så tvingas Torsten 
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resa mycket i Asien. 1992 blev New Wave ett av de första skandinaviska 

bolagen att leverera från Kina, en tid som beskrivs som stundtals tuff psykiskt: 

  

”Jag vet vi flög med JET där inrikes en gång, jag gjorde aldrig om det sen, du 

åkte tåg med en helvetes massa höns som kackla runt och va överallt, kom fram 

till ställen där hotellen inte hade värme. Så det var ju ganska tufft på det sättet”. 

 

Torsten beskriver att han, när han handskas med olika aktörer, från kineser till 

kommunfolk så är det förtroende och att vara trevlig är det som varit viktigt. 

Anledningen till det har gått så bra är ett svårare ämne, det är en del 

tillfälligheter och kombinationer av olika saker men beskriver ändå kritiska 

faktorer som hårt jobb och oräddhet: 

  

”Man har faktiskt jobbat jävligt mycket, inte för att det varit hemskt utan för att 

man velat göra det, men det har ju varit extremt mycket över en tid, sen tror jag 

väll kanske att man får ha en viss oräddhet jag vet inte hur jag ska uttrycka det, 

inte galenskap men det kan frästa ganska tufft på psyket, att komma in i Kina 

1992, knappt äta något och ingen jävel att prata med, de vet inte ens var du é”. 

 

Mycket av utlandskontakterna har etablerats på egen hand, han har erfarenheter 

av handelskammare eller Business Sweden men det brukar aldrig funka med 

statlig hjälp. Enligt hans åsikt så brukar det aldrig ge något och så finns det 

många okunniga människor. ”Ja sen kan man ju säga att många av dem som 

hinner med allt sånt där de är ju de som har för lite att göra faktiskt”, ‘jo men 

allvarligt, jag menar inget illa, men om man har tid att springa och mingla fem 

gånger i veckan då har du fan inget jobb”.  Den enda statliga organisation han 

beskriver att de haft ett pragmatiskt och bra samarbete är via Svensk 

Exportkredit där man kan få låna pengar långsiktigt för utlandssatsningar.  

  

Torsten har rest en stor del av sitt arbetsliv, ibland upp till 250 dagar om året 

med familj hemma. Han beskriver att det varit väldigt hårt jobb men att han 

velat ha det så och att han mycket hellre göra någonting som är roligt 80 timmar 

i veckan för hälften av lönen som ett jobb på mejeriet i Dingle skulle ge om han 

hade de arbetsuppgifterna. New Wave har en multi-brandstruktur och lever på 

sina varumärken, bland annat innehas Craft, och Orrefors – Kosta Boda. 

Uppköpet av glasbruken beskrivs som just en tillfällighet och en tvist mellan 

New Wave och Orrefors Kosta Boda när New Wave distribuerade Orrefors- 

Kosta Bodaprodukter till Kina och fick en stor order som Orrefors lovade att 

leverera men inte kunde: 
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”Det var kinesiska Volkswagen som köpte ljuslyktor som alla som provkörde 

skulle få. Det hade vi ju kollat innan så det var ju inga problem att leverera det. 

När vi la ordern fanns inte en enda jävla ljuslykta att leverera. Så vi fick ju gå 

tillbaka till kunden och annullera alltihop. Så kunden blev så förbannad och har 

aldrig mer varit kund. Jag och en kille till åkte dit för att kräva kompensation. 

‘Det är så jävla dåligt gjort, det är på gränsen till bedrägeri när du kontrollerar 

att allt finns och har alla försäkringar. Vi hade lika gärna kunna tagit en annan 

produkt och föreslagit till Volkswagen om de varit ärliga från början´. Men när 

vi kom dit då var det helt uppgivet, det fanns ju inte en enda person i hela 

ledningen som trodde det här skulle gå. Man hade precis lagt ned glasbruket i 

Hovmantorp, ja det var fruktansvärt dåligt stämning. När vi va o tittade på det 

tänkte jag, det måste ju fan va helt jävla omöjligt att inte tjäna pengar på två av 

Sveriges kanske absolut starkaste varumärken. O då köpte vi det”. 

 

Turerna kring Kosta-köpet var väl omskrivna, i boken i halvtid beskriver 

Torsten hur han 2005 blev rikskändis över natt på grund av köpet av det anrika 

glasbruket. Dåvarande glaskonstnären Ulrica Hydman Valien skriver i boken att 

han genom att kalla alla 670 anställda på möte och berätta om kraven som 

härmed ställs på dem som individer ingöt ny entusiasm i företaget. Vidare 

beskriver hon hur han sedan samlade de då 16 formgivarna och sa åt dem att: 

“Nu ska vi göra något för att få fart på det här, det är snart jul och ni har inga 

julprodukter. Ni ska göra tomtar!” (Jansson 2007, s. 105).  

 

Till en början var de danska delägarna med på tåget Torsten beskriver att dealen 

var att New Wave skulle ansvara för management och ta 51 procent av bolaget. 

De genomförde en omfattande omorganisation, varsel och nyinvesteringen från 

första månaden. Efter tre månaders investeringar läckte bolaget pengar, men 

danskarna ville inte investera en krona till. Alternativen var konkurs eller att ta 

över hela bolaget, vilket de gjorde. De lyckades vända bolaget snabbt, från att ha 

gjort en förlust om 70 miljoner 2005 så gjorde Orrefors-Kosta Boda 2006 en 

liten vinst. 2007 började dock lite svårigheter och finanskrisen slog hårt mot 

Orrefors-Kosta Boda. Från år 2013 är bolaget vinstdrivande. Torsten beskriver 

att det delvis beror på att de lyckats med nya produkter och delvis på 

tillfälligheter, som Volvos beslut att ha Orrefors växelspaksknopp på sin nya 

XC90 modell. 2007 var även ett år då Torsten sa upp sig från VD posten som 

togs över av Göran Härstedt som varit vice VD sedan 2001. Sejouren som 

styrelseordförande blev dock kort och 2008 var Torsten tillbaka på VD-posten.  
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Torsten tycker det är extra roligt att vända på företag som många inte tror går att 

vända och tycker det är kul att se hur företag och personer utvecklas.” Det är 

jättekul det är jätteroligt sätta på tvn o se New York maraton så kommer en 20 

löpare i Craft o så vet du att det fanns inte Craft där för 10 år sedan” Torsten 

förklarar att sponsring från företaget till exempel via Craft och Vasaloppet är en 

del som knyts till affärer. Filosofin är dock att skilja på personliga 

välgörenhetsarrangemang och kommersiella engagemang genom New Wave. 

Det handlar om att han inte anser sig ha rätten att ge bort sina aktieägares pengar 

i syften som inte ger direkt avkastning. Torsten säger även att han känner ett 

ansvar att förränta aktieägarnas pengar och att det är hans skyldighet. “Lika 

gärna som man säger att jag äger 30 procent så kan man säga att 70 procent är 

andras pengar, där har jag ett ansvar, den dagen man inte orkar eller vill göra 

sitt bästa för att förränta deras pengar så har jag fel jobb”. 

 

Torsten beskriver att han i och med börsnoteringen för tjugo år sedan fått ett 

indirekt bollplank till sina idéer och på ett sätt en chef i och med att New Wave 

har en styrelseordförande: ”även om jag är störst ägare så har jag ändå en 

styrelse att gå igenom [...] men det är klart jag slåss hårt för det jag tror på 

även i en styrelse och det är väl sällan man, kanske får ett nej men det blir ju 

ordentligt prövat i alla fall. Och på det viset har jag ju också en chef, och få 

följa de reglerna med det som är då.”  Även om han är majoritetsägare och VD 

så har han en chef via styrelseordföranden. “Och jag har aldrig kallat någon 

extra bolagsstämma för att avsätta någon”. Om tio år är han förhoppningsvis 

fortfarande VD för new Wave och målet är att bli dubbelt så stora.  

4.3 Jens Collskog 

4.3.1 Bakgrund 
 

Jens Collskog föddes 1967 i Växjö, hans pappa var känd i staden som ”den 

bästa säljaren på Volvo” och hans mamma arbetade som tjänsteman på 

länsstyrelsen. Jens hade ett stort idrottsintresse under sin uppväxt och spelade 

mycket fotboll. Utöver föräldrarna så var hans Morfar en viktig person som 

beskrivs som: ”världens genom tiderna snällaste människa, tror han aldrig 

tänkte en ond tanke om en annan människa”. För att visa ett exempel på hur 

snäll hans morfar var delade Jens med sig av en anekdot om hur hans morfar 

valde att parkera vid sin arbetsplats: ”Han parkerade längst bort, för det kunde 

finnas andra som behövde parkering närmare … och det var precis innan han 

gick i pension, det var 20–30 och 40 åringar som mycket väl kunde, ´amen jag 

är pigg och frisk jag kan ställa mig längst bort, de fina platserna kan andra få 

[…] mycket så att göra rätt för sig.” 
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Efter Jens gick igenom grundskolan så valde han att gå ett fyraårigt tekniskt 

gymnasium. Han förstod att det gällde att prestera, även om den pressen inte 

kom hemifrån. “Jag hade extremt lätt för mig i skolan och så, det fanns aldrig 

några krav, det behövde inte finnas några krav, det funkade bra ändå, och jag 

hade liksom inte varit, så strulig heller, jag själv fattade ganska snabbt att det 

kan vara vettigt att vara rätt hyfsad i skolan det kan ge mig, bättre 

förutsättningar, så det behövdes inte.” 

 

Men han var inte direkt intresserad av varken IT, teknik eller ekonomi. Han 

pratade om vissa i sin klass: ”Vi hade ju ett knippe datanördar i min klass som 

man tyckte; vad är det för dryga typer, jag var ju absolut inte någon sån, jag 

kunde ju ingenting som hade med IT och göra eller så. Jag var inte ett dugg 

intresserad av det, jag spelade ju fotboll eller vadsomhelst annat”. 

 

4.3.2 Projekt 
 

Efter studenten så tänkte Jens plugga vidare, funderingarna var att studera till 

Civilingenjör eller civilekonom men först skulle han ha lite arbetslivserfarenhet.  

Efter kort sökande började Jens arbeta på ett lager till ett företag som hanterade 

kassettband och videoband. Företaget delades upp vilket ledde till att Jens redan 

efter två månader befann sig kvar på ena sidan som lagerchef. Efter sex månader 

så gick Jens på fest med några gymnasiekompisar, de tipsade om ett företag som 

hette SPCS. Jens såg inte någon egentlig framtid på företaget han var lagerchef 

på. ”Det kändes ändå som att jag inte ville stå på ett lager och packa videoband 

utan jag ville göra något mer utmanande och får jobb på supporten där.” Jens 

kom in i SPCS precis i början av lanseringen av ett kalkylprogram, de tyckte att 

datoriseringen av kunderna gick för långsamt. Ledningen beslutade därför att 

SPCS själva skulle börja sälja färdiga datorpaket med förinstallerade program. 

Jens fick försäljningsrollen för de nya paketen och blev således ansvarig det 

nystartade dotterbolag som skulle hantera försäljningen av produkterna. Efter en 

resa till Stockholm där han slätade ut detaljerna med datorleverantören Philips 

så var det bara att sätta igång att sälja. Jens själv beskriver det som: ”Det kom 

pall efter pall efter pall med datorer och jag kom ihåg att jag tänkte hur fan ska 

jag kunna sälja allt detta”. Trots pressen med stora volymer av produkter så 

lyckades de sälja allt, mycket tack vare viljan och stämning som fanns i SPCS. 

 

”Alla var engagerade och av oss 15 var det 12 som var mellan 20 och 23 år 

gamla. Ingen hade familj och alla kunde kämpa och slita. På dagarna tog vi 

support och på kvällarna var vi ute på lagret och packade program. Sen var det 

nån som hämtade pizza åt allihopa sedan var man hem och sov några timmar så 

var man uppe och supportade morgonen efter. Det är ju kul. Det är jobbigt men 

det är väldigt kul feeling i företaget, alla kämpar och så.” 
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“Feelingen” och arbetsviljan i SPCS, som mångt och mycket var skapt av 

cheferna Jan Älmeby och Rolf Dahlberg, smittade av sig på Jens, i kombination 

med hans sätt att ifrågasätta och vara proaktiv med sina idéer.  Jens beskriver 

lärde sig mycket av att hamna i en organisation som inte bara kunde hantera 

hans idéer utan även implementera dem. Jens input blev hörd vilket gjorde att 

han trivdes än mer och han fick utlopp för sin kreativa sida. 

 

”Jag hade ju väldigt mycket idéer, borde vi inte göra såhär, såhär och såhär. 

Till exempel med att bygga en aktiv sälj det var ju ett typexempel, varför 

bemödar vi inte oss med att vara proaktiva i de här bearbetningarna av 

annonsval? Varför skickar vi bara en katalog och hoppas att de köper, som 

exempel, säkert tusen andra saker, jag var väl väldigt om mig och kring mig i 

det jag gjorde, satt inte vid min plats och gick hem klockan 17 utan engagerade 

mig, brydde mig, de märkte nog att jag brydde mig om företaget.” 

 

Successivt växte en ny säljorganisation fram, Jens arbetade i rådande roll i 

ungefär fyra år innan han blev han tillfrågad om att bli försäljningschef. Han 

tackade ja och även om han arbetat nära grundarna Jan och Rolf innan så skulle 

kontakten bli än tätare. Jens beskriver att SPCS var en väldigt platt organisation 

och att det var Jan och Rolf som låg bakom den engagerade stämningen på 

SPCS.’ ”Jan och Rolf då VD och vice VD och grundare, den frihet och det 

förtroende som de gav [...]de delar jag hade ansvar för fick jag ju driva helt 

efter eget huvud faktiskt. Och upptäckte hur jäkla roligt det var och samma sak 

när vi satt och snackade att, att ja men ska vi starta ett eget bolag nu för det här 

med webbaserad bokföring och så här, vågar vi.” 

 

Jens beskriver hur Jan och Rolf som viktiga mentorer för honom, och vilka 

roller de fört, där Jan var med den fritänkande entreprenören och Rolf den mer 

verklighetsförankrade förvaltaren: ”Jan är ju en vad ska man säga. Gasen, det 

kallades de ju på skoj på SPCS, gasen och bromsen. Vill du ha ett ja så går du 

till Jan, vill du ha ett nej så går du till Rolf [...]Men båda ingredienserna behövs 

ju, ska du bygga ett framgångsrikt företag så kan du inte bara ha en vildhjärna, 

utan du måste ha någon som samlar upp och håller ordning också, hela SPCS 

framgång bygger på dynamiken mellan de här bägge herrarna.” 
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Efter att ha arbetat i SPCS i 9 år så fick Jens ett jobberbjudande som 

marknadschef på IST genom en god vän som jobbade där. Jens tackade ja, han 

tänkte att det kunde vara intressant att testa något nytt. ”jag kände att jag hade 

varit 9 år på SPCS och tyckte att man kanske inte ska vara på samma ställe hela 

livet så jag kände att det skulle vara kul att testa något nytt så jag hoppade över 

till IST och fick titeln marknadschef [...]Den enorma skillnaden SPCS och IST 

är ju att IST har få men jättestora kunder och gör ett fåtal men jättestora 

affärer, SPCS gjorde ju massor med små affärer. Det här att just det kan gå tre 

år från första till kontakt med affär med en kommun, jag fick totalspader du vet 

jag var ju där och bad om avslut på första mötet, som man gjorde på SPCS.” 

 

Samma år fick Jens en son som han åkte till SPCS för att visa upp för sina gamla 

arbetskollegor, då ropade Jan Älmeby in Jens i sitt kontor och erbjöd honom att 

komma tillbaka till SPCS. Jens tackade ja, han trivdes inte riktigt i det 

långsammare säljtempot på IST.” Temposkillnaden att komma från en att göra 

många avslut om dagen till att hoppas på ett avslut om tre år, det funkade inte 

för mig. “Jens började sin nya roll som eftermarknadschef och arbetade med att 

utbilda kunder i SPCS program, han fick ny energi och organiserade om hela 

eftermaknadsarbetet med fokus på just utbildning av kunderna. Det var även 

runt denna tiden, i slutet av 90-talet som internet började komma in och bli mer 

och bli mer användbart för gemene man. Samtidigt som personer inom SPCS 

började få upp ögonen för mer internetbaserade lösningar istället för att skicka 

programmen på CD-skivor. Efter arbetet med en internetbaserad produkt 

påbörjats så köptes SPCS upp av Visma och med köpet lades alla 

utvecklingsprojekt ner. Sammanslagning innebar att Jan var helt inriktad på en 

internetbaserad lösning och trodde stenhårt på internet. De började bolla och Jan 

frågade Jens om han var villig att hänga med och köra på ett eget företag med 

fokus på en internetlösning. Jens beskriver beslutet: 

 

“Riktigt så smackedack var det väll inte utan vi satt ju och malde det här 

litegrann men jag blev ju då mer och mer övertygad om att det här måste ju 

vara rätt, det är ju en fördel för alla, vi kommer kunna erbjuda det här till helt 

andra villkor, ingen friktion alls. Det vi visste att kunderna på SPCS tyckte var 

knöligt det skulle de slippa. Det måste ju vara en här riktningen.” 

 

4.3.3 Genombrottet 
 

2001, när Jens var 34 år bröt han, tillsammans med Jan Älmeby sig ut ur SPCS 

för att satsa på Fortnox. Eftersom de till en början inte fick några inkomster 

valde Jens att under utvecklingstiden vid sidan av Fortnox starta ett eget 

säljbolag som fick namnet Jicox. Han behövde en inkomst för att se till att hans 

familj kunde leva ett gott liv innan Fortnox blev lönsamt. Jicox gick på bra och 

hade elva anställda när Jens valde att lägga ner det 2004. Innan nedläggningen 
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såg han till att alla anställda blev en del av ett annat företag som redan använde 

Jicox som säljorganisation. Efter att första versionen av bokföringsprogrammet 

börjat bli klar samma år började Fortnox gå framåt. Jens insåg snabbt att det inte 

gick att använda samma säljtaktik som de hade på SPCS. 

 

”Men ganska snart stod det fast att vi vill ju hålla ett ganska lågt pris, vi vill 

inte ha några startavgifter utan bara en abonnemangspäng. Och det blev för 

dyrt att jaga in varje kund en och en, det här kommer inte hålla det får inte 

kosta 10 års kommande intäkt att få in en kund, det blir tufft. Så vi funderade på 

hur kan vi göra det här på ett effektivare sätt.” 

 

Fortnox var etablerade på Videum Science Park Växjö och hade haft problem 

med utvecklingsföretaget som var ansvariga för kodningen av programmet, de 

hade inte rätt kompetens helt enkelt. Av en händelse fanns det ett nystartat 

techföretag som satt i på Videum där det hade skurit sig mellan grundarna. 

Kodaren Alexander Winkler behövde då en anställning och knackade på och 

frågade om han kunde jobba hos dem på Fortnox. De frågade honom “kan du 

bygga ett bokföringsprogram för småföretag, webbaserat? Jaja sa han, det fixar 

jag, det är piece of cake.” Med utvecklingsproblemen lösta kunde Jens fokusera 

på vilka kunderna: ”Ganska snart med både tur och skicklighet så att säga så 

insåg vi att det är redovisningsbyråerna som sitter på de här flockarna, det är 

det som är nyckeln. Dels för att de har en flock med kunder som är ganska 

homogen då kanske. Mycket småföretagare.” 

 

Fortnox valde att fokusera på att jaga revisionsbyråerna och fick tidigt kontakt 

med BDO som blev den första, större revisionsbyrån att använda Fortnox. Tiden 

innan de verkligen börjat få fäste på marknaden så beskriver Jens att ”så trots 

att jag kanske egentligen mer är åt Jan hållet så fick jag ju ta Rolf-rollen så att 

säga och se till så att det var lite ordning och reda också på bolaget.” Jens 

beskriver vidare samarbetet med Jan och hur det fungerade på Fortnox i början. 

 

”Han ger ju verkligen total befogenhet, det var ju inte på något sätt så att han 

tittade över axeln vad jag gjorde utan. ´Jens, om du jagar pengar från kunderna 

så jagar jag pengar från investerare´, ungefär så,´så kan vi väl snacka ihop oss 

någon gång emellanåt´.  Men jag tror att i det dagliga så uppfattade, de första 

anställda vi hade tror jag uppfattade mer mig som den dagliga företagaren där 

för Jan han var ju inte alltid på kontoret [...] det var ju inte så att han satt på 

kontoret åtta till fem heller utan han tittade in ett par gånger i veckan. Jag var 

ju där.” 

 

Jens verkade som försäljningschef från starten tills han 2010 blev utsedd till VD 

efter Jan valde att lämna Fortnox för att bilda dåvarande Fortnox International 

(nu Briox) för en utlandsexpansion. Han fick erbjudandet att följa med till 
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Fortnox International men valde att stanna kvar i svenska Fortnox: ”det satte ju 

sig i huvet på mig att vi skulle ju bara bli etta, så jag kände att jag kan ju inte 

hoppa av här nu gå från den svenska marknaden till internationell vi är ju inte 

färdig här, vi är inte etta”. Just att Fortnox skulle bli störst på marknaden, när 

Visma SPCS hade över 50 procent var något som sporrade Jens: “Jag är ju en 

galen tävlingsmänniska [...].vi skulle bara bli störst så var det och jag älskar 

väll underdogpositionen också på något sätt. Att bara hålla en bil rullande i 

100km/h är ju inte svårt, kruxet är ju att gasa upp den till 100. Det är ju 

roligare att lyckas med något svårt än med något lätt.” 

 

2014, när Fortnox på tio år gått från att vara två personer till att vara 125 

anställda på Science Park-kontoret skulle Jens dock hoppa av som VD. Nyckeln 

till framgång i karriären var just det tankesätt han och företagen han arbetat i 

haft: “Jag tror att jag är ganska duktig på att tänka annorlunda, jag tror att de 

flesta tänker i ett spår såhär, så kanske jag kan tänka lite vid sidan av sådär, 

och jag tror att det är det annorlunda-tänket, inte just mitt annorlunda tänk utan 

hela företagets annorlunda tänk är basen för framgången både för SPCS och 

Fortnox.” 

 

Bakgrunden till avhoppet var att Jens på sommaren 2014 helt enkelt började 

känna att den starka tillväxten lett till att de inte fungerade på samma sätt: ”Från 

början så hade jag nog en naiv, bild av att visa av att vi ska kunna bygga ett 

stort företag som fortfarande skjuter från höften. Trots tusen anställda ska vi 

vara underdogs, vi ska skjuta från höften, men när vi började komma upp mot 

hundra anställda så inser man att det går inte, det går faktiskt inte och det går 

inte heller när du är listad för då är det ännu mer, då har du ännu mer krav på 

fyrkantighet i rapportering och sådana här saker.” 

 

Jens förklarade att det var hårt jobb med Fortnox men det var inte ansträngande, 

“för det var ju så jäkla roligt”. Vid sommaren 2014 kände han att det blev 

mindre fokus på att tänka och agera fritt, något som Jens värderat högt under 

åren på SPCS och Fortnox. Jens reflekterade över hur storleken på en 

organisation påverkade det mindre strukturerade och friare arbetssätt som han 

hade varmt om hjärtat: 
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“Jag tänker att det är så här det måste bli, antingen så är bolaget litet och du 

kan ha den här underdog, skjuta från höften-mentaliteten kvar, eller så blir det, 

så blir det faktiskt såhär som en naturlag, vid hundra anställda någonstans så 

måste det och då är jag inte rätt person där längre utan, utan då är jag hellre 

underdog igen i ett annat sammanhang [...]Nej det blev för stort och det blev en 

styrelse som inte heller riktigt är med på den banan så att säga [...]nej men nu 

är vi över hundra anställda nu måste vi liksom skapa de här rutinerna, nu måste 

fan vinklarna vara 90 grader, nu kan du inte komma med en 89-gradare här 

utan nu jävlar måste det va´. Och jag, jag gillar inte det liksom och då inser jag 

att, nej den kampen vinner jag nog inte. Då är det bättre att jag tar min 89-

gradiga vinklar och hittar någon annanstans” 

 

Han avgick som VD och blev uppringd av en vän på Briox som då erbjöd 

honom ett jobb men valde att endast vara med i en mer rådgivande nära 

ledningen. I samma veva fick Jens erbjudande om att vara med i Almis nya 

satsning, ”VÄXarena” där han tog åt sig rollen som en mentor för några mindre 

företag som han fortfarande är en del av. Jens tog inspiration från Fortnox 

koncept med en molnbaserad prenumerationstjänst och fick en idé om att 

applicera den på kommunikationsbranschen för han såg behovet. Flera stora 

aktörer genomför stora satsningar för att bygga upp kommunikationsplattformar 

som nästan är identiska. Han började arbeta aktivt med att nätverka med 

kompetenta kodare i området, men hade problem med att hitta någon som köpte 

hans affärsidé. 

 

”Faktiskt är det så tyvärr att många av de som är utvecklare dom är så jäkla 

låsta över att man ska ha betalt för sin timme. Hellre tusen spänn nu än 

abonnemang i evigheters evigheter, sen. Så jag kände att är man inte med på 

den grundidén så kommer det skava senare i livet så, efter att ha lunchat med 

åtta till tio programmerare i stan så tänkte jag att nej.” 

 

Jens hade haft kontakt med en kodare, Peter som han träffat i ett bolag på 

Science Park. Varken Jens eller Peter kom riktigt överens med de som låg 

bakom satsningen och sa att de borde starta något själva. Till en början tänkte 

Jens att avståndet kunde vara ett problem eftersom Peter är baserad i Kalmar. 

Tillslut bortsåg Jens från avståndsskillnaden, Peter var en bra kille, de träffades 

och bestämde sig att köra 50/50 och satsa på idén om molnbaserad 

kommunikationsplattform. Fördelningen av ägandet var viktigt för Jens som vill 

ha en jämn fördelning och engagemang. Företaget döptes till Colix Systems, och 

de lanserade 2017. I nuläget har de ett antal olika kunder i väldigt olika 

branscher och arbetar med vilka kunder ska prioritera utvecklingen för.  
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Jens beskriver dock att han målet med hans nuvarande engagemang är att det 

inte ska vara så tidskrävande, han ska ha tid att reda med barnen: “Rent allmänt 

leva i 80, ser till att hinna träna, jag kan ta en sovmorgon i veckan om jag 

känner för det.” Jens ser dock inte sin nya livsstil som ett större hinder för 

nuvarande åtaganden. Briox finns och har förhoppningsvis en “Fortnoxposition” 

på ett antal marknader i framtiden. Jens beskriver Colix Systems framtid som: 

“ett är ett stort bolag som hittat en bred målgrupp och som har hittat den 

sweetspot mellan standard och skräddarsytt. Som gör att det är billigt som 

standard och flexibelt som skräddarsytt. I en härlig mix på något sätt.” Jens 

själv ser en framtid, om tio år liggandes på spanska solkusten där han jobbar och 

golfar 50/50 och han vill inte att hälsan ska ta ut sin rätt: “Rik och sjuk är inte 

särskilt intressant om man ska vara ärlig, därför försöker jag nu att se till att 

det första som jag skriver in i kalendern varje månad är när jag ska träna” 

4.4 Heffaklumpen tar form 

 

Vi vill öka vår förförståelse för entreprenören, därför är det viktigt att kunna se 

viktiga beröringspunkter. Vi vill alltså förstå entreprenören, eller fånga 

Heffaklumpen genom att se vilka egenskaper eller beteenden som varit viktiga 

på för att bli entreprenör. Såväl likheter mellan alla entreprenörer som särskilt 

viktiga för enskilda individer är därför relevant. Genom bearbetning av 

materialet och en kontinuerlig diskussion om entreprenörernas liv har ett antal 

beteenden valts ut för vidare analys, nedan kommer beteendena att diskuteras 

kort utifrån empiriska iakttagelser hos de enskilda individerna, beteendena 

framhävs genom texten som kursiva.  

 

Frihet, eller att vara självständig (Den självständige) är ett ämne som nämnts i 

olika former under processens gång. Björn är mån om att på olika sätt vara 

självständig andras inflytande, han vill lyda sin vilja och beskriver exempelvis 

svårigheterna i att handskas med andra aktieägare. Torsten har alltid gått sin 

egen väg och varit självständig i såväl företagandet som uppväxten. Jens 

beskriver att han har svårt att arbeta när det är mycket ramar runt om, han vill 

“skjuta från höften”. Genom berättelserna har även olika former av 

beslutsprocesser (Beslutsfattaren) kommit upp och beskrivits som centrala för 

framgång. Björn menar att hans sätt att ta beslut varit viktigt och att han tar 

kalkylerade risker utan att ha full vetskap, han beskriver en intuition och en 

nyfikenhet att “se vad som händer”. Torsten tar intuitiva beslut med praktisk 

förankring, det ska finnas en logik i beslutsfattandet och det centrala är hur 

företaget ska växa. Ser han en möjlighet och agerar snabbt, utan att analysera för 

mycket. Jens säger ofta ja till nya chanser men beskriver även en 

eftertänksamhet i beslutsfattande.   
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Innovation (Innovatören) är även ett ämne som i någon mån lyfts i alla 

intervjuer. Björn beskriver att han försöker tänka tvärtom, skilja sig från andra 

och har haft flertalet radikala förändringsidéer. En stor del av Torstens 

företagsliv har varit att söka nya vägar, exempelvis genom uppköp och 

förändring av stagnerande bolag eller genom att skapa nya distributionskanaler. 

Jens ser sig själv som en person som gärna tar nya vägar, Fortnox förändrade 

bokföringsbranschen och hans arbeten har mycket gått ut på att skapa och 

förnya. Under berättelserna har även faktumet att alla är tävlingsmänniskor 

(Tävlaren) framkommit, vilket vi bedömer som central för den bakomliggande 

drivkraften. De har alla arbetat med sälj och har en idrottslig bakgrund. Björn 

pratar om olika händelser som tävling och hur han vunnit över någon. Torsten 

ville bara bli bäst på pingis i ungdomen och blir väldigt besviken på sig själv när 

han förlorar. Även Jens beskriver sig själv som en “galen tävlingsmänniska”.  

 

Vi har uppmärksammat att alla respondenter har varit duktiga på att hantera och 

socialisera sig med andra människor (Människokännaren). Björn är öppen och 

social, gillar att träffa nya människor som han kombinerar med en tämligen 

strategisk syn på nätverkande. Torsten ser relevansen av en kompletterande 

uppsättning människor runt sig men ser inget egenvärde av mingel. Jens letar 

efter kompetens han behöver och personer han kan lära sig av. Han arbetar 

aktivt med att bibehålla och vidga sitt nätverk. Även mentorskap (Mentorn) har 

varit viktigt. Björn menar att mentorer är en av de viktigaste sakerna i 

framgångsrikt företagande och har själv haft användning av flera mentorer. 

Torsten beskriver dock inte att mentorskap har varit av särskild vikt, han har gått 

sin egen väg från början. Jens har en tydlig relation till mentorer när han efter en 

lång anställning på SPCS lärt sig av Rolf Dahlberg och Jan Älmeby för att sedan 

medgrunda Fortnox sida vid sida med Jan. Slutligen är det viktigt att 

understryka att dessa beteendena inte är de enda som skulle kunna beskrivas 

som relevanta. Andra personer skulle mycket väl kunna tolka fram andra 

beteenden men det är dessa som vi tolkar som centrala.  
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5 Analys 
______________________________________________________________________ 

 

I vår jakt på Heffaklumpen är det viktigt att se vilka beteenden/egenskaper som 

gör att Heffaklumpen är en Heffaklump. I detta kapitlet kommer vi att gå 

djupare i och redogöra för de egenskaper/ beteenden som vi har kommit fram 

till som Heffaklump-iga. I tidigare kapitel konstateras temana som: den 

självständige, tävlaren, innovatören, beslutsfattaren, människokännaren och 

mentorn intressanta för djupare analys.  
 

“Först trodde han att det inte skulle finnas någon Heffaklump i fällan, och sen 

så trodde han att det skulle finnas en och ju närmare han kom, desto säkrare 

blev han att det fanns en, för han kunde höra Heffaklumpen klumpa omkring 

alldeles förfärligt” (Milne 1926, s. 6) 

_____________________________________________________________________ 

5.1 Den självständige 

Både Rauch och Frese, (2007) och Collins och Moore (1964) nämner 

entreprenörens ovilja att anpassa sig efter ramar och regler, de vill ofta kunna 

göra lite vad de vill utan att andra lägger sig i. En ovilja som visats av både 

Torsten, Björn och Jens om än på olika sätt. Torsten, med sina upptåg som liten, 

där både han och föräldrarna beskriver hans sätt att gå sin egen väg. Båda 

föräldrarna var akademiker och satte press om universitetsstudier men Torsten 

vägrade vilket vi bedömer som en av de viktiga beståndsdelarna till hans senare 

framgång. Liles (1974) bekräftar bilden av utbildning för entreprenören både 

kan stävja och främja entreprenöriell karriär. Även på äldre dagar visar Torsten 

att han inte gå en utstakad väg där han egentligen inte hade någon förebild till 

sitt företagande. Ett annat exempel är när han etablerade en leverantörsbas i 

Kina. Istället för att som de flesta gå till Portugal eller via agenter i Hong Kong 

så åkte han direkt till leverantören vilket gav kontroll över produktionen och 

lägre priser. Rauch och Frese (2007) beskriver entreprenörens kontrollbehov där 

de menar att entreprenörer ofta behöver ha kontroll över sin framtid som dels 

visas i exemplet med Torsten.  

 

Björn var tidigt självständig, och åkte, med eller utan mammans tillåtelse till 

Paris direkt efter att han fick körkort. Han värderar kontroll och 

bestämmanderätt över bolagen han är involverad i. När han beskriver sitt ägande 

så säger han att han “bara har 97 procent”. Björn säger även att han inte gillar 

att ta riskkapital och nämner hur han inte var bekväm med att ha bankerna runt 

sig som lade sig i vad han gjorde, eller som Björn själv berättade om att ha 

bankernas kniv mot strupen, “För kniven ligger där oavsett”. Något som visar 

Björns lite antagonistiska relation med omgivningen. Ytterligare exempel som 

kan nämnas är hans tidiga politiska engagemang som i stort gick emot 
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opinionen. Fayolle, Liñán, och Moriano (2014) tar upp att entreprenören många 

gånger agerar i motreaktion rådande kultur vilket på kan kännas igen i Björn. 

Även Collins och Moore (1964) beskriver att entreprenören kan triggas att 

prestera genom att motbevisa sin omgivning. Samma drivkraft som även Jens 

beskriver när han triggades av att bli tillsagd av personer i omgivningen att 

Fortnox aldrig kunde konkurrera mot SPCS för de var för stora. Jens visar dock 

upp en annan syn på ägande där han beskriver att han tyckte det var viktigt att 

medgrundaren gick in 50/50 i starten av Colix Systems. Om än i olika grad, så 

går det även att konstatera att alla i enlighet Lazear (2005) idéer om 

entreprenören kan beskrivas som mångsysslare. De vill ha fria tyglar och inte 

låsa sig, vår tolkning är att de tycker om att bygga övergripande strukturer 

snarare än att gå ner i djupa analyser. Därför kan rubriken den självständige 

tyckas endimensionell, vi bedömer att de alla är socialt anpassningsbara och har 

en god förmåga att sätta sig in i många olika situationer. Björn nämner att hans 

kompetens inte är beroende av någon bransch, och vi anser att alla tre hade 

kunnat vara framgångsrika med nästan vad de än hade tagit sig för.  

 

Jens beskriver också att han går sin egna väg och ser just det som en viktig 

aspekt hos sig själv och de företag han varit engagerad i. Jens vill ha den 

friheten att kunna göra lite vad han vill, eller som hans själv säger “skjuta från 

höften” han säger att när ett företag slutar vara så fritt så har han tappat intresset. 

Jens törst efter att få arbeta på sitt sätt syns bland annat genom när han tog 

anställning hos IST i sex månader och saknade det höga säljtempot på SPCS. 

Men även sista tiden som VD när Jens kände att Fortnox hade blivit för stora 

och fyrkantiga. Alla tre historier ringar i det som McClelland (1967) skriver om 

en entreprenörs egenheter om att skapa själva utan att ha vad som Rauch och 

Frese (2007) beskriver som att “chefen över axeln” vilket stämmer överens med 

hur alla tre ogillar att inte ha någon som sitter och har åsikter om vad de gör. 

 

Vi konstaterar att de alla, om än på olika sätt har behov av självständighet. Det 

är nog självständigheten som vi tror förenar dem mest, som sagt, de har olika 

syn på vissa saker men vill genomföra det de tar sig för. Det är även intressant 

att reflektera över det stöd som de haft genom åren, och hur vissa de mentorer 

som de givits möjligheten att vara självständiga under och hur det påverkat dem 

som personer. Fayolle (2003) beskriver att man kan utvecklas till entreprenör 

och att de flesta på ett eller annat sätt är en potentiell entreprenör utan att veta 

om det.  
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5.2 Tävlaren  

Alla tre entreprenören drivs av tävling, en drivkraft som vi tror har bidragit till 

idogheten och uthålligheten som de, om än i olika grad behövt ha för att bygga 

sina företag. Det finns flertalet exempel på vilka tävlingsmänniskor dessa tre 

individer är och vi anser att deras tävlan och höga målsättningar är utmärkande. 

Både Jens och Torsten beskriver att de drivs av tävling och det finns flertalet 

exempel på Björns sätt att använda tävling som drivkraft. De har alla även en 

stark säljbakgrund som är en tävlings- och resultatinriktat hantverk som 

stimulerar dem. Fayolle, Liñán, och Moriano (2014) beskriver att entreprenören 

tenderar att leva i opposition och gärna reagerar mot avsaknad av stimulans på 

arbetsplatsen vilket även kan trigga entreprenörskap. Såväl Torsten, Björn och 

Jens har vid tider av mindre stimuli tagit tag i situationen och sagt upp sig. 

 

Vidare berättar Björn berättar hur han “vunnit” över olika saker, vi tror inte att 

alla hade sett en tvist med skatteverket som en så tydlig tävling men Björn 

beskriver att han “vann med 10–0”. Han beskriver hur han på Myresjö sålde ett 

hur på en kväll, en process som brukade ta månader för att som ung kille bevisa 

för försäljarna hur en slipsten ska dras. När han startade byggföretag så sa han 

om Skanska att “låt dem försöka” även diskursen om husbygget bygger han upp 

en tävling med Sveriges arkitektkår där han minsann inte ska ge sig, vi bedömer 

att Björn ofta lever i konflikt med något. Han är en människa som ifrågasätter 

konsensus, han beskriver sig själv som en rebell vilket vi även bedömer att han 

är. Han beskriver att den rebelliska andan har lett honom till att tänka på ett sätt 

som skiljer sig från andra och överbevisa att han har rätt, ett annat exempel är 

när i Sportspegeln deklarerade att han ville ändra på 51-procentsregeln i 

idrottsföreningar en kamp som inte vem som helst skulle ta. 

 

Torsten Jansson beskriver sig själv som en tävlingsmänniska, han har svårt för 

nederlag och tar ut ilskan av en förlust på sig själv. 1988, när hans tillgångar 

steg från tio till 15 miljoner på grund av Resultatgruppen när New Wave hade 

gått med förlust beskriver han inte alls kändes kul, vinsten berodde ju inte på 

honom. Hans stora passion i uppväxten var pingis, han beskriver att när han 

insåg att han inte kunde bli bäst på pingis så föll det roliga. Torsten vill vara på 

toppen annars är det inte kul, han slutade med pingis helt och det tog 15 år innan 

han spelade på skoj igen. Jens menar att han är en galen tävlingsmänniska som 

sedan första dagen på Fortnox motiverades av att de bara ska bli större in Visma 

och att han inte ville lämna innan de var det. Han älskar att vara underdog och 

slå underifrån och menar att det är roligare att lyckas med något svårt än något 

lätt. Rauch och Frese (2007) beskriver att en entreprenör helst inte anpassar sig 

till regler, många menar att de till och med är inkapabla. En bild som till viss del 

bekräftas av entreprenörernas berättelser, dock är bilden enligt oss onyanserad, 

vi ser att de anpassar sig till regler de har vinning av att anpassa sig till. 

Fighterna tas när det finns en viss chans att faktiskt också gå vinnande.  
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Alla beskrev sig som tävlingsmänniskor, vår uppfattning är att de i högre grad 

än många andra människor använder sig av tävlande som drivkraft. Dock ser vi 

att de är tävlingsmänniskor på olika nivåer och med olika incitament. Vad vi 

dock inte vet är vad som är orsak och vad som är verkan och huruvida det just är 

tävlingsmänniskan i dem som gör dem till entreprenör eller om en 

entreprenöriell karriär även kan uppmana till tävling.  

5.3 Innovatören 

McClelland (1967) beskriver entreprenören som innovativ vilket vi i alla tre fall 

om än på olika sätt återges i historien. Rauch och Frese (2007) beskriver som att 

kombinera innovation med hårt arbete för att nå sina mål, något som alla tre gör, 

men på olika sätt. Om än på olika sätt ser vi att alla tre har haft en stark 

innovativ förmåga genom åren.  

 

Torsten var tidigt inne på den kinesiska marknaden, han visste att de som 

producerar produkter i Asien, gick via agenter i Hong Kong. Fabrikerna var 

dock i Kina så Torsten gick direkt till producenten för att få billigare inköpspris. 

Tankesättet bakom Torstens etablering var att han skulle vinna 

konkurrensfördelar snarare än att göra något nytt, och för att vinna 

konkurrensfördelar så gjorde han något nytt. Ett bra exempel på hans praktiska 

sida, han gör vad som måste göras. På det sättet så har han genom åren skapat 

innovationer, enligt oss inte just för innovationsskapandets skull utan för att 

hitta en bra och billig lösning för att skapa resultat för företaget. Torsten 

beskriver Kina som ett outvecklat land när han kom vilket delvis beskrivs som 

påfrestande mentalt med få personer att prata med. Torstens resa i Kina lämpar 

sig väl med McClelland (1967) syn på entreprenören som en resultatinriktad 

person som arbetar smartare och hårdare än andra. 

 

Ett annat signifikant exempel på hur Torsten innoverar är när han efter uppköpet 

av Orrefors Kosta Boda sammankallade de 16 glaskonstnärerna och berättade 

för dem att det snart var jul och de skulle göra tomtar. Här använde han sin 

mycket praktiskt, kommersiella kompetens för vad som säljer och kombinerar 

det med konstnärernas smak och förmåga att formgiva. Ett utmärkt exempel på 

vår tolkning av Torsten som person, folk gillar ju tomtar, krångla inte till det. 

Kombinationen av hårt arbete och innovation visas igen när Torsten inte gav sig 

förrän Kosta Boda var ett bolag som visade på vinst, även om det tog längre tid 

än vad han trodde från början. Ett sätt en entreprenör agerar som beskrivs av 

Rauch och Frese, (2007) som tron på sig själv och använda sig av sin intuition 

och förhoppningar av framgång för vidare informationsanskaffning som sen 

ligger till grund till ett agerande. “Det måste ju fan va helt jävla omöjligt att inte 

tjäna pengar på två av Sveriges kanske absolut starkaste varumärken.” Torsten 

beskriver att han inte gav sig förrän Kosta Boda var ett bolag som visade på 
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vinst, även om det tog längre tid än vad han trodde från början. Ett sätt en 

entreprenör agerar som beskrivs av Rauch och Frese, (2007) som tron på sig 

själv och använda sig av sin intuition och förhoppningar av framgång för vidare 

informationsanskaffning som sen ligger till grund till ett agerande. 

 

McClellands (1967) beskrivning av entreprenören som en innovatör kan 

användas på Björn, han är en frispråkig person som ofta försöker gå sin egna 

väg, och han beskriver sin tankeprocess som “Om 99 människor vill gå i den 

riktningen, då blir ju bara oddsen väldigt låga”. Ett tankesätt som är signifikant, 

för det förklarar mycket om Björns person och hur han har valt att driva sina 

företag. Björn är en rebell och vill gärna forma världen på det sättet som han ser 

den vilket ibland har väckt uppståndelse. Exempelvis när han beslutade sig att 

bygga ISTs kontor som ett sekelskifteshus, när andra satsade på att bygga 

moderna “fyrkantiga lådor”. Han drar jämförelsen med kejsarens nya kläder, 

där han pekat på nuvarande arkitektur och sagt att “husen är ju fula” och fått 

medhåll. Återigen understryks Björns sätt att vara oliktänkande av Collins och 

Moore (1964) beskrivning av en entreprenör som en person som är i en ofta är i 

konflikt med sin omgivning. Ett annat exempel på hur Björn löser problem är 

när han ville ta med konst från Georgien och kostnader för transport och skatt 

blev omfattande. Hans lösning var istället att övertyga konstnären att följa med 

till Öland och måla vilket innebär att han fick in 23 tavlor i landet, utan avgifter.  

 

Jens beskriver sig som och bedöms av oss som en innovativ person. 

Berättelserna handlar mycket om när han förstått kunden genom produkt och 

tjänsteinnovation med hans ifrågasättande och idérikedom. Han fanns i en miljö 

där han utvecklade sin innovativa sida under tiden på SPCS. Han genomförde 

bland annat strategiimplementeringar och en ny säljteknik för hela företaget. 

Han organiserade om supportavdelningen till en inkörsport till företagets andra 

avdelningar, och utvecklade SPCS utbildningsinitiativ med mera. Collins och 

Moore (1964) skriver om att om en expert inte får göra som den vill i företaget 

så kan den välja att starta ett eget och att en person mer erfarenhet vid starten 

ofta har en mer klar bild av företagets framtida position på marknaden. Faktumet 

att SPCS lade ner satsningen på en internetbaserad produkt bedöms som den 

stora utlösande faktorn till att Jens slutade på SPCS och gick med Jan Älmeby 

för att grunda Fortnox. Båda såg just internet som en viktig arena för framtida 

kunder. På Fortnox tog Jens mer ansvar över det dagliga, operationella arbetet. 

Han beskriver det som att han tog mer “Rolfrollen”. Med det sagt så insåg Jens 

att ett företag behöver olika personer, som kompletterar varandra. Hans 

organisatoriska fokus under tiden på Fortnox, bedöms inte som ett tecken på att 

han inte är lika innovativ, utan att han blandar innovation med en beslutsamhet 

och fokus på vad som behöver göras. Han slutade dock när företaget blev för 

låst, han mål var att bygga ett stort företag som fortfarande skjuter från höften 

och när han inte kände sig fri så gick han vidare.  
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Eftersom de alla haft mycket fria roller genom sina liv som företagare så hade 

det varit konstigt om de inte hade kommit med en och annan innovation. De har 

alla vad vi ser som innovativa arbetssätt men frågan som återstår är huruvida 

deras välutvecklade sätt att jobba med innovation är en bakomliggande orsak till 

deras framgång snarare än faktumet att de är entreprenörer. 

5.4 Beslutsfattaren 

Genom berättelserna ser vi att sättet att se på beslutsfattande är återkommande 

genom tre historier. Vi menar inte att de tre entreprenörerna fattar beslut på 

precis samma sätt men vår tolkning är att det finns inslag av beslutsfattande som 

är anmärkningsvärt och som för vissa betytt mycket för bolagsbyggandet. Rauch 

och Frese (2007) tar även upp entreprenörens förmåga att fatta beslut vid 

osäkerhet. Björn Sundeby beskriver situationer där han på grund av sin förmåga 

att fatta snabba beslut tagit vara på möjligheter, han beskriver att han är duktig 

på sannolikhetslära, även inslag av kalkylerad risk och nyfikenhet, “se vad som 

händer” vilket lett honom till att nya situationer som skapat möjligheter. Han 

har inte haft någon tidigare erfarenhet när han grundat sina bolag. Exempelvis 

beslutet att kasta sig in i IT branschen utan affärsidé eller tidigare kunskap, att 

bygga träfabrik utan erfarenhet. Han beskriver att om man gör djupanalyser av 

saker så förlorar man modet.  

 

McClelland (1967) menar att entreprenörens riskbenägenhet skiljer sig från 

vanliga människors, entreprenören vill gärna ha en egen prestation med i 

kalkylen när en stor risk ska tas. Även Torsten har exempel på snabbt, ibland 

förhastat beslutsfattande, allt från när han startade första företaget och skulle 

sälja låsutrustning till en målgrupp som inte låste dörren till när han vid 

investeringen av tryckutrustning trott sig kunna trycka hundra tröjor i timmen 

när det i verkligheten blev fem. Beslutet att köpa Orrefors-Kosta Boda var även 

ett snabbt beslut, han var där för att kräva kompensation för en utebliven order 

och kom istället på att han kanske borde köpa hela koncernen: Återigen: “När vi 

va o tittade på det tänkte jag, det måste ju fan va helt jävla omöjligt att inte 

tjäna pengar på två av Sveriges kanske absolut starkaste varumärken. O då 

köpte vi det”. Istället för att som Torsten och Björn övertyga folk och sedan 

bevisa sig kunna prestera har Jens i högre grad börjat med prestation och sedan 

blivit övertygad av andra att ta nästa steg. Jens verkar vara en mer analytisk 

person har inga lika tydliga exempel på snabbt och beslutsfattande, att följa med 

Jan till Fortnox beskrivs dock inte som ett särskilt svårt beslut, han pratade lite 

med familjen och sen körde han. Dock är situationen en annan, de har både en 

oerhörd kompetens inom branschen, och han följde med grundaren till det bolag 

som var störst på marknaden. Han var även själv med och byggde upp SPCS 

säljorganisation från grunden. Jens beskriver Jan Älmeby som en person med 

snabba beslutsvägar och att han, trots att det kanske inte är precis hur han är tog 
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på sig en mer återhållsam och organiserande, uppfångande roll i uppbyggnaden 

av Fortnox.  

  

Återigen så ser vi att beslutsfattandet på många sätt verkar till synes 

anmärkningsvärt hos såväl Björn som Torsten. Aspekten att de kan ha förenklat 

vissa händelseförlopp av dramaturgiska skäl är dock viktig att ha med sig. Vi 

märkte att Jens under intervjun hade en förmåga att beskriva mycket ingående i 

tankeprocessen innan beslut togs medan de andra beskriver till synes snabba 

beslut. 

5.5 Människokännaren 

 

Vi tycker att alla tre verkar vara duktig på att ha att göra med människor, de har 

säljbakgrund och beskriver tämligen snarlikt om hur det i affärer handlar om att 

det finns två parter som ska bli nöjda. Torsten beskriver en långsiktighet och sin 

relation till andra med att hävda vikten av att ha oliktänkande med sig, även om 

han tycker det är enklare att arbeta med likasinnade. Torsten är en person som 

gör mycket själv, han skapar ett personligt nätverk med företaget, som används 

strategiskt. Vilket han föredrar över att gå via olika organisationer, etablering i 

Kina genomfördes till exempel via mässor som han personligen nätverkande på. 

Han har inte så mycket till övers för handelskammare och liknande 

organisationer, då han själv beskriver dem som arbetar där som oerfarna. Istället 

beskriver han svensk exportkredit som den enda organisationen som han haft 

nytta av, dock inte via nätverk utan via deras investeringslån. En syn som vi 

anser passar väl in på Torsten, han vill ha konkret värde. Torsten har inget 

behov av att få den extra hjälpen. Han har god hand med många olika typer 

aktörer, från kinesiska tradingbolag till kommunfolk hemma i Dingle eller 

idrottsföreningar i Bohuslän. 

 

Torstens gillar att träffa nya människor, men han tycker också det är viktigt att 

skapa förtroende samt att vara trevlig för att kunna komma överens med folk 

omkring honom. Det är även intressant hur sammankopplad han är med New 

Wave. Som Johannisson och Mönsted (1997) skriver är det svårt för en 

entreprenör att skilja på privata och arbetsrelaterade kontakter, de flyter ihop. På 

frågan om vad boken om Torsten skulle handla om, om den inte fick handla om 

New Wave sa han ”ja, då får du inte mycket att skriva om” med ett skratt.  

 

Även Björn har alltid varit en social person, han beskriver att han tidigt lärde sig 

att bygga tillit med motparten. I övrigt gillar han att diskutera politik, affärer och 

livet i allmänhet, både med de som håller med honom och de som inte håller 

med honom. Han tar ofta möjligheter att träffa nya personer, bästa stället att 

träffa en intressant samtalspartner är man flyger. För en person som är ute och 

flyger är oftast intressant, annars hade han inte flugit. Han pratar med alla dessa 
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människor, inte bara ur ren social synpunkt, utan han är ofta lyhörd för 

eventuella affärsmöjligheter som kan uppdagas. Ett exempel var när han träffade 

en person i en hiss och han sålde in ISTs system. Personen visade sig vara 

Kameruns försvarsminister och när de kom ner på första våningen så hade de ett 

möte bokat dagen efter. Björn lärde sig tidigt att använda sitt nätverk som 

komplement till honom själv. 

 

Björn har också ett väldigt personligt angreppssätt på att lösa problem. Han har 

ett sätt att komma överens med folk för sin egen vinning, han löser gärna 

problemen öga mot öga där han kan använda sin goda sociala förmåga. 

Exempelvis när skatteverket jagade honom och han åkte upp och löste en del av 

problemen under en kopp kaffe. Björn går ofta sin egen väg och använder sitt 

nätverk på ett strategiskt sätt för att nå sina mål. Redan som ung lyckades han 

vinna böndernas förtroende som kreditvärdig jordgubbsinköpare och han 

lyckades mobilisera vänkretsen för transporten. Det går att nämna hur han 

använda sitt nätverk med Juncker och hertigen av Luxemburg för att få business 

licence. Nätverk nyttjades för att, som Johannisson och Mönsted, (1997) 

beskriver det stärka sitt “vara” på marknaden.      

 

Larson och Starr (1993) beskriver entreprenörens användning av nätverket för 

att anskaffa resurser. Jens letar efter kompetens han behöver och personer han 

kan lära sig av. Han arbetar aktivt med att bibehålla och vidga sitt nätverk. Han 

beskriver även vikten av att värna om nätverket han nyttjade sitt nätverk, 

exempelvis när han skulle starta Colix systems, och lunchade med de bästa 

kodarna som han visste om i Växjö. Jens lunchar inte bara när han anställer, 

istället vårdar han sitt nätverk aktivt, det har gått så långt att han till och med 

börjat “frukosta”. Det var även genom nätverk som gjorde att han fick upp 

ögonen för SPCS som bidrog starkt till hans fortsatta karriär.  

 

Alla tre entreprenörer arbetar aktivt och strategiskt med sitt nätverk Landström 

(2005) skriver att entreprenören använder sig av sitt nätverk i syfte att upptäcka 

nya möjligheter och Johannissons (1990) tes om att de sociala banden stärker 

entreprenörens framgång syns i hur de tre entreprenörerna skördat mycket från 

sitt arbete med nätverk som kan ses i exemplen ovan. Entreprenörerna är också 

duktiga på att samla kompetens runtomkring sig själv för att komplettera vad 

som saknas i organisationerna vilket Lazear (2005) menar är en viktig egenskap 

för att lyckas som entreprenör.  

 

Larson och Starr (1993) beskriver tre faser för organisationers 

relationsbyggande som visar hur en entreprenörs användning av nätverket 

ändras över tid. De grundläggande behov som uppfylls under Larson och Starrs, 

(1993) första fas kan ses när Torstens genom att använda sitt nätverk från tiden 

som pingisspelare för att sälja tryckta kläder till lokala klubbar. Björns början 



 

58 

 

var när han tidigt lärde sig att bygga förtroende med de lokala jordgubbs-

bönderna så att han kunde köpa jordgubbarna på kredit. Jens start med att han 

övertygade Jan och Rolf att börja med en aktiv säljorganisation där han ringde 

runt till de företag som de skickat kataloger till och sålde in SPCS produkter. 

Larson och Starr (1993) skriver om dubbelsidiga utbyten. Som alla tre 

entreprenörer får ut genom deras långsiktiga tänk, med att ömsesidigt förtroende 

och långsiktighet. Det långsiktiga arbetet styrks också av Collins och Moore 

(1964) studie, där framkom att många entreprenörer hellre bygger ett långsiktigt 

företag, än att ta ut kortsiktig vinst. En bild som stärks av hur entreprenörerna 

berättar om sina företag.  

 

Larson och Starr (1993) syn på gemensamma aktiviteter och den mer 

förutsägbara och stabila naturen som kan finnas i större företag. Jens som nu 

driver ett mindre företag säger att han föredrar en mer intim och nära kontakt 

med sina kunder, och tycker att det nästan är roligare att vara i mindre 

strukturerade relationer, något som återkommer i hans behov att kunna göra mer 

vad han vill i en mindre, mer flexibel organisation. Genom New Waves tillväxt, 

exempelvis med etableringen av kontor i olika delar av världen samt att Torsten 

verkar har en annan, mer systematisk syn på sitt nätverkande idag, än när han 

startade. Nu är det mindre åka på mässor och träffa företag, och mer direkt träffa 

viktiga personer på marknaden vilket förvisso inte är speciellt konstigt. Björn 

har förvisso en operativ roll som styrelseordförande men verkar behålla 

personliga fortfarande, exempelvis åkte han efter vår första intervju till USA för 

att sälja ett patent och upprätthålla kontakter. Det dagliga exekutionsarbetet i 

IST är delegerat till VDn men Björn är fortfarande personligt inblandad i 

nätverksarbetet.  

5.6 Mentorn  

Mentorer har varit väldigt viktigt för både Jens och Björn men Torsten har i stort 

varit väldigt självständig. Hisrich, Manimala och Peters (2014) betonar 

relevansen av mentorskap som ett sätt för entreprenören att få inspiration. 

Collins och Moore (1964) beskriver entreprenörens relation till mentorn är 

komplex, de vill vinna över mentorn och snarare än att bli som mentorn vill de 

bli bättre än mentorn. Björn beskriver att han haft nytta av mentorer hela 

karriären, att han lärt sig, först av bröderna Järnland, sedan genom att starta 

företag tillsammans med Tage Andersson. Han har även haft kontakt med och 

fått råd av ett antal andra tungviktare i näringslivet. Jens såg i början av 

karriären Rolf Dahlberg och Jan Älmeby som mentorer för att sedan följa med 

Jan vidare, de hade en gemensam diskussion och Jens följde med Jan för att 

grunda Fortnox. Här får vi uppfattningen om att det var Jan som övertygade Jens 

och inte tvärt om, Jens följde i alla fall med och blev minoritetsägare. Björn 

sträckte fram handen på 50/50 till Tage och Tage klappade till. Jan kände Jens 
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väl sedan innan och övertygade honom, Björn och Tage hade ingen närmare 

kontakt. De träffades på en jakt och Björn gick därifrån med ett halvt 

delägarskap tillsammans med Tage, han hade ett bra jobb och trivdes med 

Järnlands men att gå in 50/50 med Tage var en god chans.  

 

Jens hade aldrig haft några tankar på att bli företagare innan men beslutet växte 

fram och han blev pushad av Jan. Enligt Fayolles (2003) definition av stadie för 

entreprenörskap bedömer vi att Jens under en stor del av sitt liv inte såg sig som 

företagare och var likgiltig inför det. På grund av rätt omgivning och rätt 

anställningar både blev han benägen till företag samt till slut faktiskt gick till att 

bli företagare. Björn var troligen benägen att starta företag sedan barnsben. Hans 

farfar var till exempel företagare men han hade en bra anställning och det är 

svårt att säga om det hade blivit så att han blev företagare utan att han hade fått 

en sådan chans som han fick när Tage. Som Björn beskriver som av de stora 

småländska företagarna när han klappade till på 50/50. Torsten beskriver 

däremot att han väldigt sällan haft en person han kallat mentor, istället har han 

ringt enskilda sakkunniga i sitt nätverk om han behöver något. En tämligen 

strategisk syn på nätverk. Vi bedömer Torsten som den som tagit det mest 

självständiga beslutet att starta företag, han hade egentligen ingen i familjen 

eller någon att snegla på när han bestämde sig för att bli företagare. Collins och 

Moore (1964) beskriver att entreprenörer kan starta företag för att det helt enkelt 

inte finns något annat alternativ eller karriärvägar. På det planet är det intressant 

att diskutera i vilken grad det egentligen var en risk för Torsten att starta 

företaget från början i Dingle? Han hade ingen karriär, jobbade lågt ner i 

näringskedjan på ett mejeri, inga vidare skolresultat och bodde hemma där han 

kunde ha lagret och klarade sin försörjning genom extrajobb.  

 

Björn och Jens hade mer att förlora på att starta företag eftersom de hade karriär. 

Jens hade dock en stor kunskap om branschen och gick in tillsammans med 

entreprenören bakom det företag i branschen som var marknadsledande så det 

fanns en extrem kunskap samt en övertygelse om vad marknaden ville ha. Björn 

la samarbetet med Järnlands bakom sig, vad hade exempelvis hänt om Tage 

hade ångrat sig efter sex månader eller tyckt att Björn inte var bra nog att satsa 

på? Björns diskurs är av en mer strategisk art, han har dragit nytta av mentorer i 

mer än stöd och rådgivning. Exempelvis när han sa att mentorskap var viktigare 

än pengar när han i början av företagslivet var på banken, ett enligt oss 

strategiskt sätt att använda inflytelserika personer för att bygga legitimitet. 

Historien återupprepas när Björn skulle ha en business licence i Luxemburg och 

använde att han minsann kände både hertigen och Juncker. Collins och Moore 

(1964) beskriver att många entreprenörer ren resurs som kan förlora sin nytta 

eller övergå i en del av ett nätverk när mentorn inte längre behövs. Även 

Johannisson och Mönsted (1997) beskriver att entreprenörens sociala 

nätverksband ger legitimitet.  
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I Torsten och Björns berättelser fick vi till skillnad från Jens historia ut tidiga 

politiska och samhällsengagemang, lottförsäljning etc. Vilket kan vara en 

indikation på att man enligt Fayolles (2003) entreprenöriella process blir mer 

benägen att starta företag utan stöd om man haft erfarenhet av självförsörjning 

och yttre nätverkande tidigt i åldern. Vi bedömer att de alla tre är entreprenörer 

enligt “traditionell” bemärkelse men att Jens fått sitt “uppvaknande” senare i 

åldern. Jens gick sida vid sida med Jan, i Fortnox i sex år innan Jan tog steget till 

Fortnox international. Jens tog steget upp som VD för Fortnox och har 

sedermera gått vidare för att grunda nya bolag, utan en mentor som 

medgrundare men med en behövlig kompetens. Vi ser att de har haft olika 

relationer och använt sig av och behövt mentorer i helt olika grad men att 

mentorn i vissa skeden och varit mycket viktigt. Jens och Björn hamnade i 

situationen där kunskapen finns tillgänglig för dem via mentorer och att Torsten 

fick bygga upp kunskapen mer självständigt.  

 

De tre entreprenörernas “gemensamma egenskaper” skiljer sig mycket i hur de 

tar sig i uttryck. Deras angreppssätt kring innovation eller hur de förhåller sig till 

en mentor, det är breda teman som finns hos alla. Vi har bildat oss uppfattningen 

om att idén om att en entreprenör är på ett speciellt sätt, inte bär. Denna 

diskussion lyfte Gartner (1988) när han beskriver de handlingar entreprenören 

utför som gör den till en entreprenör, inte vilka egenskaper den har. 

Egenskaperna som framkommit, “den självständige”, “tävlaren” eller 

“människokännaren” kan appliceras på väldigt många människor som inte skulle 

klassas som en entreprenör. Antingen blir det för detaljrikt så att skillnaderna 

blir för stora för att kunna säga något gemensamt om entreprenörer. Alternativet 

är att skapa bredare kategorier som skapar en så generell bild att det går att 

applicera på i princip vem som helst. Det går däremot att konstatera att personer 

vars beteenden är självständiga, har en förmåga att ha att handskas med 

människor, vara innovativa och genom tävling motivera sig själva samt 

förmågan att fatta radikala beslut verkar vara beteenden/egenskaper som lämpar 

sig för en entreprenöriell karriär. Dock ser vi inte att bara för att en person inte 

har precis dessa egenskaperna så är det inget bevis på att du är en entreprenör, 

men att det verkar vara en god grogrund för att lyckas som entreprenör.  
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6. Slutdiskussion 
______________________________________________________________________ 

 

“Heff, sa Nasse, som var så andfådd att han knappt kunde tala, Heff - en Heff - en 

Heffaklump - Var? sa Christoffer Robin - Där borta sa Nasse och viftade med tassen. - 

Hur såg den ut? Som- som- Den hade det största huvud du kan tänka dig, Christoffer 

Robin, Något Kolossalt som liknade. Som liknade ingenting … Jag ska gå dit och kolla 

sa Christoffer Robin, kom med. … så de traskade iväg…. -Jag kan höra den - Kan inte 

du det? Sa Nasse ängsligt, när de kom i närheten. Jo, jag hör någonting, sa Christoffer 

Robin.” (Milne 1926, s.65) 

______________________________________________________________________ 

 

...Och när vi tittade ner så var det så mörkt och otydligt att det inte gick att se 

med bara våra ögon. Istället kröp vi ner i hålet och kände oss fram. 

Entreprenören kändes som en person som är självständig, tävlar, innoverar, har 

förmåga att fatta beslut och vara duktig socialt samt använder sig av en mentor. 

På individbasis så konstaterar vi att individerna är så mycket mer än beteendena 

men att alla tre har dessa egenskaper/beteenden, om än i olika grad och med 

olika motiv och bakgrund. Det finns även med stor sannolikhet resurser 

(beteenden/egenskaper) som på olika sätt och i olika grad har varit viktiga i livet 

som entreprenör men som de lyckats tillskansa sig genom andra personer. Här 

kommer såväl mentorskap som nätverk och kompletterande anställningar in.  

 

Det handlar även om hur beteenden förhåller sig till varandra. Det kan vara svårt 

att vara innovativ om man inte är fri eller om någon bestämmer över dig. Vill 

man lyckas med innovationen måste man kunna ta beslut på att driva den vidare, 

drivet kan komma ifrån en tävlingsådra. Innovationer kan vara svåra att 

genomföra helt själv och därför är förmågan att hantera andra människor och ha 

mentorer som stöttar vid genomförandet viktig.  

 

Det är dock intressant att reflektera över individerna. Hade Torsten startat 

företag om han haft andra tydliga karriärval? Hade Björn velat bygga 

sekelskifteshus och förändra regler om han inte hade haft den positionen i 

samhället som han har? Är det en absolut självklarhet att Jens eller Björn hade 

blivit entreprenörer även om de inte till en början haft så starka och kunniga 

medgrundare som Jan Älmeby och Tage Andersson? Enligt oss är det inte det. 

På så sätt ser vi att en entreprenör genom livets gång, genom olika situationer 

kan hamna i entreprenörskap. De har alla gjort extraordinära saker med sina 

företag, räcker det inte med att se det? För oss är det nu intressant att se vad de 

faktiskt gjort och deras beteende för att komma dit snarare än att kunna definiera 

vilken typ av person som är entreprenör.  

Vi bedömer att dessa egenskaper varit viktiga för dem, men att egenskaperna 

ligger till grund för deras framgångar snarare än faktumet att de är 

entreprenörer. Om någon hade intervjuat oss individuellt om hur vi lyckades 
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genomföra denna uppsats så anser vi att det är högst troligt att även vi, på olika 

sätt hade kommit i kontakt med snarlika kategorier. Därav ser vi att det enda 

måstet för att vara entreprenör är att starta en verksamhet. Det finns inte en viss 

individ som är entreprenör. Istället finns det vissa beteenden som kan vara bra 

för en entreprenöriell karriär och de kan även stärkas, inhämtas och 

kompletteras externt, därav är även den förmågan central. De beskrivna 

beteendena kan tyckas föga förvånade. De flesta hade kunnat lista ut att det är 

bra att vara innovativ och duktig socialt för att lyckas med entreprenörskap. 

Grundbeteendena stämmer men de är helt olika individer, vår bedömning är att 

de utöver vissa snarlika livserfarenheter inte är särskilt mycket mer lika varandra 

än de är lik någon annan slumpmässig icke-entreprenör.  

 

Som tidigare beskrivet så gick vi ner i den mörka gropen, vi kände och klämde 

på Heffaklumpen men fick bara grepp om vissa beståndsdelar. Istället bestämde 

vi oss för att vänta på solljuset. I väntan på solljus så började diskussionerna om 

vad vi egentligen hade hittat, vissa av delarna kändes, om än i olika grad igen 

sedan tidigare. 

______________________________________________________________________ 

 

“Titta där, sa Nasse, är det inte hemskt. Och han kramade hårt Christoffer 

Robins hand. Plötsligt började Christoffer Robin skratta … och han skrattade…. 

Och han skrattade [...] och när han höll på med att skratta -Pang- slog 

Heffaklumpen huvudet mot trädroten, i kras gick burken och ut kom Puhs 

huvud.” (Milne 1926, s.66) 

______________________________________________________________________ 

 

...Vi konstaterar att vi likt Nasse, haft en skräckblandad förtjusning för den 

mycket speciella varelser som kallas Heffaklump och att den dementerats både 

för han och oss. Precis som Nasse så har vi levt med en naiv bild av att hitta 

något alldeles speciellt, en bild som blivit emotsagd av faktumet att vi, enligt vår 

nya uppfattning om entreprenören alltså levt under samma tak som en i större 

delen av våra liv. Precis som Nasse har gjort med Puh.   

 

Trots vår nya insikt om entreprenören så är det, för oss alla svårt att se våra 

föräldrar som entreprenörer och vår förförståelse sitter kanske längre in än att 

den kan förändras så pass lättvindigt. Egenskaperna stämmer inte helt överens, 

men vilka individer har egentligen precis samma egenskaper? I efterhand 

konstaterar vi även att vi i våra berättelser om respektive bakgrunder i 

metodkapitel 3.7 inte ens nämner våra föräldrar som företagare. Vår bild av 

entreprenören har varit en karikatyrbild vilket begränsat synsättet och därmed 

kanske underminerat entreprenörskap som inte så tydligt följer konstruktionen, 

eller mediabilden av entreprenören. Därav inser vi även att empirikapitlet kan 

innehålla en och annan konstruktion eftersom entreprenörerna intervjuades för 

att de är entreprenörer och då tenderar, i alla fall våra tankar att söka en viss typ 

av historier. De har även tidigare, om än i olika grad använt sig av sina historier 

i kommersiella sammanhang.  
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Slutligen så kan vi konstatera att vår karikatyrbild av entreprenören har 

förblindat och stigmatiserat vad som inte är inom ramen för konstruktionen. Vår 

karikatyrbild kan exempelvis bevisas i urvalet av uppsatsen. En intressant 

betraktelse är hur karikatyrbilden hjälpt oss nyansera bilden av entreprenören. 

Vi har alla levt med entreprenörer hela våra liv utan att förstå att entreprenören, 

inte behöver vara en stark man som grundar stora fina företag. Det finns olika 

vägar att gå och framgången bygger mycket på förmågan att tillskansa sig 

resurser, vilket skiljer sig från individ till individ, därför är beteenden, i form av 

historier intressanta att titta på. Vi har aldrig tidigare arbetat så personligt där vi 

genom en kvadrohermeneutisk metod fått chansen att reflexivt utveckla vår 

förförståelse för ett fenomen. Vi konstaterar att det givit många insikter. Både 

för vår egen personliga förståelse men även med bakgrund av att vi anser oss 

vara del av någonting som nyanserar bilden av entreprenören.  
______________________________________________________________________ 

 

“Då begrep Nasse, hur enfaldig han hade varit, och han skämdes, så att han 

sprang direkt hem och kröp till kojs med huvudvärk. Men Christoffer Robin och 

Puh gick hem tillsammans och åt frukost. -Kära Nalle, sa Christoffer Robin, vad 

jag tycker mycket om dig. - Det gör jag också sa Puh.”  (Milne 1926, s.66) 

______________________________________________________________________ 
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