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Förord 
Uppsatsen är ett kandidatexamensarbete som avrundar tre års studier på programmet 

Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är otroligt 

glada och tacksamma för tre lärorika år och vi vill passa på att tackar alla personer 

som förgyllt studietiden ingen nämnd, ingen glömd. Med blicken mot framtiden 

öppnar vi förväntansfullt ett nytt kapitel i våra liv. Vi ser möjligheter och vi är på en 

resa, ett livslångt lärande. 

 

Vi vill tacka alla intervjurespondenter som möjliggjort denna uppsats. Vi har fått ta 

del av en häpnadsväckande och inspirerande historia. Det har varit otroligt kul då vi 

blivit mottagna med öppna armar. Vi vill även tacka vår handledare, doktorand vid 

Linnéuniversitetet, Henrietta Nilson som alltid varit tillgänglig och tagit sig tid att 

hjälpa oss under resans gång. Vi vill även rikta ett stort tack till examinator och 

programansvarig Frederic Bill för idéer och inspiration. Vi tackar även alla 

seminariegrupper och fakultetspersonal för er feedback. Studien har givit oss djup 

kunskap och förståelse inom det studerade området. 

 

Uppsatsen kan läsas från första till sista sida. Det går även utmärkt att hoppa runt 

mellan olika kapitel. Förslagsvis ser vi att läsaren börjar med inledningskapitlet samt 

tillvägagångssättet för att skapa en uppfattning om ämnet och arbetets uppbyggnad. 

Trevlig läsning. 

 

 

Jakob Haegermark, Martin Marklund & Kristian Olsson 

Linnéuniversitetet, Växjö 

Våren 2013 
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Sammanfattning 

I dagens samhälle använder 2.7 miljarder människor internet, vilket motsvarar 39 % 

av världsbefolkningen (ICT, 2013). Internetanvändandet ökar och den snabba 

utvecklingen är en av de absolut största förändringarna i vår generation (Dicken, 

2007). Mängden data som skickas och bearbetas ökar parallellt med tekniken och 

internets framfart (Plant 2011). År 2012 skapades runt 2.5 exabyte data varje dag och 

denna ofantliga siffra fördubblas var fyrtionde månad. Det motsvarar 50 miljarder 

arkivskåp med textat papper (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Internetanvändandet 

ökar och datalagringen ökar, vilket är en trend som även medför en fysisk utbredning, 

Internets fysiska dimension. Denna trend inbjuder till att nya affärsmöjligheter skapas. 

Ett praktiskt fall som behandlar samtliga av dessa områden är Facebooks byggande av 

serverhallar i Luleå, vilket är en mångmiljardsatsning. 

 

Uppsatsen inriktar sig på att undersöka vem som tagit tillvara på affärsmöjligheten, 

identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick Facebook att etablera sig i 

Luleå. Avsikten är att beskriva personens entreprenöriella tillvägagångssätt. Arbetet 

är en s.k. tvåstegsraket. Första fasen är att identifiera personen för att sedan beskriva 

dennes entreprenöriella tillvägagångssätt. Metodmässigt har en kvalitativ 

undersökning genomförts med ett deduktivt synsätt. Studien har en beskrivande 

design och det främsta insamlingsverktyget har varit semistrukturerad intervju.  

 

Det entreprenöriella tillvägagångssättet beskrivs genom fyra faser, från 

förarbetsfasen till avslutningsfasen, där olika entreprenöriella faktorer för respektive 

fas framgår. Det entreprenöriella tillvägagångssättet diskuteras utförligt i slutet av 

uppsatsen, men kan sammanfattas enligt följande: 

 

 Faser:     Entreprenöriella faktorer: 

1. Förarbetsfasen –    Relationer, Bryter ny mark och Beslut.  

2. Planeringsfasen –    Beslut samt Fart och tvära kast.  

3. Genomförandefasen –   Relationer och Måldriv.  

4. Avslutning/utvärderingsfasen –  Bryter ny mark och Måldriv. 
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Abstract 

In todays society 2.7 billion people use the Internet, which represents 39% of the 

world population (ICT, 2013). Internet usage is growing and the rapid development is 

one of the biggest changes in our generation (Dicken, 2007). The amount of data sent 

and processed is increasing parallel with technology and the Internet rampage (Plant 

2011). In 2012 2.5 exabytes of data was created every day, and this colossal number 

doubles every 40 months. This equates to 50 million file cabinets with paper subtitled 

(McAfee & Brynjolfsson, 2012). Internet usage is increasing, and data storage is 

increasing, a trend that also brings a physical distribution, the Internet's physical 

dimension. This trend creates new business opportunities. A practical case dealing 

with all of these areas is Facebook’s data centers based in Luleå, which is a multi-

million dollar venture. 

 

This thesis focuses on who took advantage of the business opportunity, identified an 

increased demand for data storage and got Facebook to establish itself in Luleå. The 

intention is to describe the person's entrepreneurial approach. The work is divided 

according to a two-stage development. The first phase is to identify the person and 

then describe their entrepreneurial approach. In terms of methodology, a qualitative 

study was conducted with a deductive approach. The study has a descriptive design 

and the primary collection tool has been semi-structured interview. 

 

The entrepreneurial approach is described by four phases, from preparatory work to 

completion, where various entrepreneurial factors of each phase are indicated. This 

entrepreneurial approach is extensively discussed in the conclusion of the thesis, but it 

can be summarized as follows: 

 

 Phases:    Entrepreneurial factors: 

1. Preparatory work phase –   Relationships, Breaking new ground, and 

Decision. 

2. Planning Phase –    Decision, and Speed & abrupt shifts. 

3. Implementation phase –   Relationships, and Goal drive. 

4. Completion/evaluation phase -  Breaking new ground, and Goal drive. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

”Each of us is now a walking data generator” 

(McAfee & Brynjolfsson, 2012, s. 63). 

 

Dicken (2007) menar att den snabba utvecklingen av internet har varit en av de 

absolut största förändringarna för vår generation och som präglat dagens samhälle. 

Internet härstammar ursprungligen från 1970-talet, då det användes som ett 

kommunikationsverktyg av det amerikanska försvaret. Sedan dess har 

internetanvändningen ökat lavinartat och idag är det en självklarhet för många 

människor. En av de främsta anledningarna till internets framgång är den otroliga 

tillgången av information, som snabbt och till relativt låga kostnader kan förflyttas 

över långa avstånd. Större delen av världens affärskommunikation sker idag via 

internet med hjälp av mail och sammanlänkade datasystem, detsamma gäller för den 

enskilda individen och därav är internet numera en del av vardagen. Normann (2001) 

konstaterar att det inte går att ifrågasätta styrkan som återfinns i Internets 

teknologiska infrastruktur. Internets inflytande och betydelse är en sådan värdefull 

skapelse att det kan symboliseras med uppfinningar som järnvägen, radion eller 

förbränningsmotorn. Enligt ICT (2013) använder i dagsläget 2.7 miljarder människor 

internet, vilket innefattar 39 % av världens befolkning. 41 % av världens hushåll har 

tillgång till internet, varav hälften av dessa är i utvecklingsländer. Europa är den 

region i världen som har den absolut högsta internetpenetrationen på hela 75 % följt 

av USA på 61 %, samtliga siffror förväntas öka radikalt inom de närmaste åren.  

 

Internets utveckling har även bidragit till att det finns mängder med information 

tillgänglig för allmänheten, vilket i sin tur medfört att all denna information måste 

lagras någonstans. Weber & Horn (2012) menar att tekniken för datalagring har 

utvecklats enormt sedan IBM introducerade Personal Computer år 1981. Denna 

avancerade dator innehöll 16 KB RAM-minne, med en diskettstation på 20 centimeter 



 - 2 -  

och en monokrom monitor. Kostnaden för denna dator med total installation uppgick 

till hela $10,000 (omräknat i dagens valuta, ca $23,500). Nuförtiden är det betydligt 

billigare att lagra data och information. Exempelvis är det i dagsläget inte ovanligt att 

man hittar en lagringsenhet på två terabyte för $100, det betyder i praktiken att det 

inte kostar mer än en cent att lagra hundra högkvalitativa digitala foton från en 

mobiltelefon. Plant (2011) förklarar att mängden data som skickas och bearbetas via 

internet har ökat parallellt med tekniken och internets framfart. Enligt Bocij m.fl. 

(2006) lagras och hanteras information via internet, i de flesta fall via databaser samt 

servrar. Dessa ägs och styrs oftast av företag eller offentligsektor som antingen 

hanterar den flödande informationen öppet eller slutet.  

 

Internets utveckling och antalet användare kan knytas an till affärsutveckling, då det 

har uppkommit många affärsidéer i samband med fenomenets framfart. Enligt 

Sandström (2003) handlar affärsutveckling om att ta tillvara på de möjligheter som 

finns i en föränderlig värld. Inom företagsekonomi kan affärsutveckling ses som en 

ständigt pågående process och ett strategiskt begrepp med syfte att skapa en långsiktig 

och uthållig lönsamhet. För att möjliggöra detta krävs dels en helhetssyn på företaget 

samt dess affärer men också på omvärlden. Förändringstrycket kan komma utifrån, 

vilket innebär att nyckeln till framgång är att skapa marknadseffektiva affärer som 

utgör grunden för långsiktig lönsamhet. Landström & Löwegren (2009) hävdar att 

affärsmöjligheter ofta uppkommer i samband med förändringar i omvärlden. Det är 

viktigt att vid en tidig fas i affärsutvecklingsprocessen studera olika affärsmöjligheter. 

Detta kan göras genom att skaffa kännedom om aktuella trender i omvärlden, 

branscher och på marknader.  

 

Det kan följaktligen konstateras att internets genomslagskraft är enorm, all data som 

internet genererar måste lagras någonstans och att affärsutveckling och 

affärsmöjligheter kan uppstå i samband med förändringar av omvärlden. Ett praktiskt 

fall som behandlar samtliga av dessa områden är Facebooks byggande av serverhallar 

i Luleå. Enligt Ström (2010) kan Facebook definieras som ett socialt nätverk där 

vänner umgås via internet. Det handlar om att kommunicera med varandra genom 

text, bilder och filmer, där man blir medlem i olika grupper med gemensamma 

intressen m.m. Facebook används i dagsläget huvudsakligen av privatpersoner, men 

under de senaste åren har även företag börjat utnyttja det otroliga nätverket som en 
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marknadsförings- och kommunikationskanal. Abts & Felderman (2012) definierar en 

serverhall som ett modernt datalagringscenter som består av en mängd olika servrar. 

Det är sammankopplat med höghastighetsinternet och är kapabelt att spara och 

hantera information och data.  

 

”Facebook satsar på sitt första europeiska datacenter, beläget i Luleå. Tre 

gigantiska serverhallar skall byggas” (Affärsvärlden, 2011). 

 

Enligt Sweco (2011) kommer Facebook att bygga datacenter utanför Luleå, bygget 

genomförs i ett samriskföretag (joint venture) mellan NCC och två amerikanska 

byggbolag. Den första serverhallen beräknas bli hela 28 000 kvadratmeter stor och 

totalt skall tre stycken hallar byggas. Valet av Luleå beror delvis på den goda 

tillgången till förnybar energi och det kalla klimatet, då man beräknar att behovet av 

elektricitet för att kyla ned serverhallarna kommer att minska. NCC (2012) meddelar 

att byggstarten av den första hallen skedde i oktober 2011 och planeras vara 

färdigbyggd i mars 2013. Projektet sysselsätter totalt 300 personer från NCC och en 

stor del av arbetet innefattar avancerat installationsjobb. Enligt SVT (2011) beräknas 

den totala investeringskostnaden uppgå till fem miljarder kronor. Näringsminister, 

Annie Lööf berättar i en presskonferens att detta är Facebooks första stora 

investeringssatsning utanför USA och totalt har regeringen beviljat över 100 miljoner 

kronor i bidrag till projektet. Förhoppningen är att projektet skall stimulera 

näringslivet och företagsamheten i området. Luleå kommun ser positivt på projektet 

och meddelar att detta är den största investeringen som gjorts sedan stålverket 

grundades år 1940 samt tror att serverhallsprojektet kan ge ett rejält lyft för bygden. 

Sveriges radio (2013) beskriver att i samband med projektet har universitetsområdet 

växt med hela 20 %, till närmare 100 företag med totalt 1100 anställda. Enligt 

Affärsvärlden (2011) tror regeringen att etableringen är viktig för Sverige och bör 

förvaltas på bästa möjliga sätt, visionen är att den kommer att locka till framtida 

investeringar av internationella IT-företag till området.  

 

Facebooks byggande är alltså unikt och väldigt spännande för ett land som Sverige. 

Frågan är dock hur man (dvs. någon eller några personer) går tillväga för att locka 

multinationella företag som Facebook till Luleå? Det är givetvis svårt att spekulera i 
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detta om man inte har tillgång till fakta, men man kan anta att det är någon slags 

entreprenöriell drivkraft som ligger bakom ett så pass modigt beslut.  

Landström & Löwegren (2009) menar att entreprenörskap är ett mångtydigt begrepp 

med olika betydelser. Somliga gånger är en person företagsam eller skicklig på att 

uträtta diverse saker och kallas därav för entreprenöriell. En entreprenöriell person 

kan också återkopplas till innovation, i form av att personen är kreativ och idérik. Ur 

ett ekonomiskt perspektiv och bland politiker förknippas ofta entreprenörskap med 

företagsetablering, dvs. någon som startat ett företag.  

    

1.2 Problemdiskussion 
För att göra en djupdykning inom ämnet affärsutveckling med inriktning på internets 

fysiska dimension börjar denna problemdiskussion med att presentera ett brett och 

kanske inte så oväntat perspektiv, att omvärlden är i ständig förändring. Landström & 

Löwegren (2009) menar att upphovet till förändringar bl.a. grundar sig i att nya 

teknologier uppkommer samt människans kreativitet. Teknikutvecklingen är en 

bidragande faktor till att nya affärsidéer och affärsmodeller bildas. Omvärldens 

förändringar och struktur påverkar individer och organisationer som återfinns på olika 

marknader och i branscher. Bowden (2005) hävdar att världen blir alltmer 

sammanlänkad, då vi numera flätas samman med människor på platser som tidigare 

varit okända. Vi lever i en värld med högt tempo, där pengar, information, nyheter 

och tankar sprids på ett mycket effektivare sätt än tidigare. Dahlbom (2003) menar att 

teknikens utveckling ger oss nya artefakter, dvs. ny teknik att använda. Så förändras 

samhället, i det lilla och i det stora, hur vi använder vår tid och hur vi lever våra liv. 

Normann (2001) förklarar att nya trender medför befrielse från tidigare skapade 

begränsningar. Ett exempel är hur dagens teknik gör att det som tidigare inte var 

möjligt helt enkelt blivit möjligt. Den tekniska utvecklingen medför även att vi idag 

blivit mer befriade från tid, (när saker kan göras), plats (var saker kan göras), aktörer 

(vem som kan göra vad) och sammanhang (med vem det kan göras). När 

begränsningarna suddas ut öppnas en ny och större möjlighetsrymd och frågan som 

belyser detta blir vad som kan göras i framtiden. Vissa aktörer är snabbare än andra 

och kan därmed ta vara på denna befrielse till förändring.  
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Förändringar som skett med hjälp av teknikens framfart har bidragit till att 

möjligheter för informationsspridning blivit nästintill oändliga (Hamrefors, 2002). 

Förändringar kan även uppstå i samband med att vi människor kommunicerar med 

varandra (Heide & Johansson, 2008). Information är och har alltid varit värdefullt för 

oss människor. Idag söker vi information överallt, i encyklopedier, uppslagsverk och i 

synnerhet på Internet (Stockwell, 2008). 

 

Internet har under de senaste 20 åren förändrat industrier och blivit en stark drivkraft 

inom ekonomisk tillväxt. Enligt en undersökning genomförd av Boston Consulting 

Group har internet bidragit till så mycket som sju till åtta procent av vissa 

industriländers BNP. Det är dock bara början, internet är så stort och har en sådan 

genomslagskraft att dess inverkan på ekonomin bara kommer att öka. Denna tillväxt 

bidrar till att fler jobbtillfällen skapas. Fenomenet är så stort att vid år 2016 kommer 

tre miljarder människor, dvs. halva jordens befolkning, ha möjlighet att vara 

uppkopplade till internet. Majoriteten av dessa kommer att använda mobiltelefoner för 

att koppla upp sig, vilket exempelvis innebär att vi närsomhelst kan handla genom att 

simpelt vidröra en mobilskärm (BCG, 2012). Det råder inte några tvivel om att 

internet är här för att stanna, men man kan ställa sig frågande till vad detta fenomen 

har för inverkan på samhället och hur det har omvandlat människors liv? Vilka är de 

positiva och negativa effekterna av denna utveckling? Vad finns det för möjligheter 

och risker med internet och hur påverkar det samhällsutvecklingen och våra sociala 

system? (Fuchs, 2008). 

 

Statistiska centralbyrån förtydligar vikten av informationsteknikens och 

internetanvändningens betydelse i Sverige. 2011 hade 93 % av den svenska 

befolkningen, mellan 16-74 år, tillgång till internet i jämförelse med 2004 då det 

endast var 79 % som hade tillgång. Nästan nio av tio personer i Sverige använder 

internet varje dag, detta är en ökning med 14 procentenheter sedan 2004, ökningen 

syns i samtliga åldersgrupper. De traditionella modemen har i allt större utsträckning 

ersatts med betydligt snabbare anslutningar för att möjliggöra hantering av större 

datamängder. En annan indikation är den stora efterfrågan på mobila 

internetabonnemang och användning av 3G-nät, vilket ökat dramatiskt sedan 2004. 

De vanligaste användningsområdena av internet bland den svenska befolkningen 

under 2011 var besök av nyhetssidor, internetbank och sociala medier (SCB, 2012). 
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Det finns alltså siffror som pekar på att internetanvändandet har ökat radikalt, fler 

personer får tillgång till information och hela industrier har gjort omstruktureringar 

samt blivit mer lönsamma med hjälp av internet. Internet kan således beskrivas som 

ett verktyg som förbättrat situationen för såväl individer som företag. Däremot kan 

man ifrågasätta om internet enbart bör förknippas med framgång? Finns det några 

problem med internets ”fysiska” sida, exempelvis i form av datalagring? Abts & 

Felderman (2012) förklarar att datalagring och behovet av serverhallar har ökat 

signifikant med internet. Mängden data har även ökat i takt med den accelererande 

hastigheten på internetanslutningar. Sheier (2008) antyder på att den snabba tekniska 

utvecklingen kan vara ett stort problem i samband med investeringar i serverhallar, då 

tekniken som installeras snabbt kan behövas bytas ut pga. den snabba tillväxten och 

utvecklingen av datalagring. Carey & Petropoulos (2012) betonar att dagens IT-

företag inom datalagringservice står för en otrolig utmaning de kommande åren, i och 

med att dagens IT-tjänster blir alltmer komplexa och innehåller mer data som behöver 

hanteras, både för individen och för företaget.  

 

Det finns följaktligen många problem och svårigheter med hantering av information 

och data. En utmaning är hur hantering av datamängden skall göras, då mängden ökar 

exponentiellt över tid. Mycket av historisk data sparas över lång tid samtidigt som ny 

data snabbt fylls på (Turban m.fl. 2008). År 2012 skapades runt 2.5 exabyte data varje 

dag och denna ofantliga siffra fördubblas var fyrtionde månad. En exabyte motsvarar 

en miljard gigabyte, vilket fyller cirka 20 miljarder arkivskåp med textat papper. 

Dagens internet hanterar mer data varje sekund än vad som fanns lagrat totalt över 

hela internet för endast 20 år sedan. I dagens samhälle skapas data på alla möjliga sätt, 

några exempel är genom kommunikation, bildhantering, GPS-punkter och mobildata, 

samtidigt som många datakällor som producerar stora mängder data är relativt nya. 

Sociala medier är ett sådant exempel, däribland Facebook, som grundades så nyligen 

som 2004. Detsamma gäller mobila enheter såsom smartphones och surfplattor, som 

producerar enorma mängder mobildata samtidigt som de inte funnits tillgängliga för 

allmänheten i mer än sex till sju år. Två exempel från företaget Apple, de lanserade 

deras första smartphone, iPhone, 2007 och företagets surfplatta, iPad, lanserades så 

nyligen som 2010. Detta medför nu att data produceras överallt och hela tiden, i en 

kontinuerlig process (McAfee & Brynjolfsson, 2012).  
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Datahanteringen kan ses som en del av Internets fysiska dimension. 

Internetanvändandet medför således en fysisk utbredning och det kan konstateras att 

vi människor sprider mer information samt producerar mer och mer data. Idag 

använder en tredjedel av världens befolkning internet (Internetstatistik, 2013). 

Internets framfart har alltså bidragit till att vi enkelt kan kommunicera med andra 

människor, göra affärer, leta upp information, lagra data etc. Vi kan numera gå runt 

med internet i vår ficka, använda smartphones för att koppla upp oss online. Som det 

nämndes i den inledande meningen i denna uppsats, ”Each of us is now a walking 

data generator” (McAfee & Brynjolfsson, 2012, s. 63). Dock är en ofrånkomlig fråga 

i all denna information, vad medför egentligen detta? Kortfattat kan man säga att den 

totala volymen av data som är i omlopp på internet är enorm, vilket ställer stora krav 

på datalagringen. I dagsläget förutspår The Economist att denna volym kommer att 

öka 44 gånger under de kommande tio åren, detta är endast en av många indikationer 

som visar på den utmaning som framtidens datateknik kommer att bemöta (Plant, 

2011).  

 

Kommer affärsmöjligheterna som internets fysiska dimension medför att nyttjas? Om 

man lyssnar på Normann (2001) är svaret ja, då det kan efterliknas med fysikens 

vakuumprincip där naturen fyller alla tomrum. Möjligheter kommer helt enkelt att 

nyttjas av det enkla skälet att det finns där, det finns ett tomrum som kan fyllas.  

För närvarande finns det alltså ett fall i norra Sverige, närmare bestäm Luleå, där just 

denna typ av möjlighet har dykt upp. Vem/vilka är det då som insett värdet av detta, 

identifierat den ökade efterfrågan av datalagring och lyckats få Facebook att bygga 

serverhallar i Luleå? Hur har personen gått tillväga? Hur ser dennes entreprenöriella 

tillvägagångssätt ut? 
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1.3 Problemformulering 
 

• Vem/vilka identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick Facebook 

att etablera serverhallar i Luleå? 

• Hur kan det entreprenöriella tillvägagångssättet beskrivas? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera vem som tagit tillvara på affärsmöjligheten 

som uppstått i samband med internets fysiska dimension, i form av datalagring, och 

därigenom fått Facebook att bygga en serverhall i Luleå. Avsikten är att beskriva 

personens entreprenöriella tillvägagångssätt.  

 

1.5 Målsättning 
Målsättningen med uppsatsen är att beskriva hur ett entreprenöriellt tillvägagångssätt 

tar tillvara på affärsmöjligheter, hur tomrum fylls ut, inom det växande området 

internets fysiska dimension med dess medförande efterfrågan. Detta kan jämföras med 

då järnvägen, radion eller förbränningsmotorn kom till världen, vilket är ett nytt 

paradigm som medför att spelplanen förändras. Det är här författarna vill bidra med 

kunskap inom affärsutveckling, då det inte finns så mycket tidigare forskning kring 

detta. 
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs vilka teorier som ligger till grund för uppsatsen. Det är teorier 

som berör entreprenörskap och affärsutveckling som i sin tur leder in på 

underkategorier, däribland innovation, kreativitet, tillväxt, ledarskap och s.k. Prime 

Movers. Det presenteras även teorier om en projektprocess och teoretiska modeller 

som kan användas i samband med ett projekt. Slutligen återfinns även en 

teorisammanfattning i detta kapitel som redogör hur teorierna och de teoretiska 

modellerna skall användas i uppsatsen. 

 

2.1 Entreprenörskap & Affärsutveckling 
Enligt Landström (2005) härstammar ordet entreprenör från franskan och förekom i 

text för första gången år 1437 i ordboken Dictionnaire de la langue francaise. Den 

allmänna beskrivningen av en entreprenör i denna ordbok var en person som var aktiv 

samt utförde diverse saker och ting, vilket följaktligen anspelades på personens 

handlingskraft. Under 1600-talet betraktades entreprenören som en risktagare och det 

var i synnerhet personer som åtog sig stora projekt för andra personer som kom att 

förknippas med ordet. I slutet av 1800-talet växte USA fram som en industriell 

stormakt och entreprenörskap blev alltmer intressant i det amerikanska samhället. 

Entreprenörskap är alltså inget nytt fenomen, det är något som format mänsklighetens 

historia och stora delar av det svenska näringslivet är uppbyggt kring entreprenörskap. 

Företagsledare inom den industriella sektorn som Ruben Rausing, Leif Lundblad och 

Ingvar Kamprad är bara några exempel på entreprenörer som gjort betydande avtryck 

i det svenska näringslivet. Under de senaste åren har även en avancerad tjänstesektor 

vuxit fram inom kommunikation och IT, vilket grundat sig i gediget entreprenörskap. 

  

Johannisson (1992) menar att entreprenörskapet består av fyra grundelement. Det 

första kan definieras som marknaden, vilket innefattar att entreprenören agerar på 

marknader som kan klassificeras som ”icke existerande”, för att senare kunna skapa 

möjligheter i en rad olika sammanhang. Det andra kan ses som handlingskraft och 
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består av förmågan att tillämpa nya handlingar som somliga gånger leder till 

framgång och andra gånger till misslyckande. Oavsett vad handlingskraften leder till, 

framgång eller misslyckande, bidrar den till nyttiga erfarenheter som kan vara bra att 

ha i beaktning vid framtida handlingar. Det tredje grundelementet är kommunikation. 

Det är en utav förutsättningarna för att nya marknader ska kunna skapas och således 

är kommunikationen en mycket viktig del av entreprenörskapet. Slutligen kan det 

fjärde och sista elementet beskrivas som ärlighet, då det är nödvändigt att 

entreprenören står fast vid sitt ord för att bli respekterad och långvarig i en bransch. 

 

Bjerke (2005) anser att entreprenörskapet kan beskrivas genom olika kategorier. 

Nedan förklaras att det finns ett samband mellan kreativitet, innovation och 

entreprenörskap:  

 

1. Kreativitet = att komma fram med nya idéer.  

2. Innovation = att tillämpa dessa nya idéer.  

3. Entreprenörskap = att komma upp med nya tillämpningar som (även) andra 

kan använda, att fylla ett behov och/eller motsvara en efterfrågan, befintlig 

eller skapad. 

 

     (Bjerke, 2005, s. 30).  

 

Berglund & Johansson (2008) menar att kreativitet och innovation hör samman med 

entreprenörskapet. Kreativitet förknippas specifikt med innovationer, vilket ses som 

en viktig beståndsdel för att skapa något nytt och därmed är det en betydelsefull 

egenskap. Bjerke (2005) menar dock på att det är omöjligt att endast avgränsa 

entreprenörskap till en viss definition eller karaktär gällande vad ordet innefattar, då 

entreprenörskap är något som är unikt och således skiljer sig mellan olika fall.  

 

Enligt Landström & Löwgren (2009) är det inom näringslivet vanligt att tala om 

kreativitet i samband med skapandet av nya produkter och affärsidéer, vilket 

framförallt är tydligt i Sverige som har en rik historia av uppfinningar. Dock byggs 

affärsidéer inte endast upp kring produkter, under de senaste åren har man snarare 

tenderat att lägga mer fokus på tjänster inom exempelvis IT. Genom kreativitet sker 

således utveckling av nya idéer och affärsområden. 
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Enligt Karlöf (2008) krävs det nyfikenhet, lärande, psyke, energi och riskvilja för att 

driva utvecklingsprocesser. Det är många gånger vanligt att utvecklingsprocesser 

ifrågasätts, vilket i sin tur ställer krav på att entreprenören fullföljer projektet med 

kraft och målmedvetenhet. Personer som lyckas hantera motgångar och genomföra 

dessa projekt är således de som kan ses som entreprenörer eller affärsutvecklare. 

Sandström (2003) antyder på att begreppet affärsutveckling används flitigt i dagens 

näringsliv. Dock finns det inte någon exakt vedertagen definition av vad begreppet 

verkligen innefattar, men olika karaktäristiska faktorer kan benämnas. Det handlar 

bland annat om att utveckla visioner, strategier och affärsidéer.  

 

 

”Affärsutveckling är att fånga helheten i företagets affärer och genom 

marknadseffektiva förnyelseprocesser skapa uthållig lönsamhet”  

(Sandström, 2003, s. 18). 

 

 

Sandström (2003) menar att affärsutveckling således är ett strategiskt begrepp som 

består av en ständigt pågående process, vars syfte är att skapa uthållighet och 

långsiktig lönsamhet. För att detta skall kunna genomföras krävs det en helhetssyn av 

företaget, dess omvärld och affärer. Det handlar om att långsiktigt ta tillvara på 

möjligheterna som uppkommer i en föränderlig värld, antingen från ett kortsiktigt 

eller långsiktigt perspektiv. Normann (2001) menar att möjligheter som skapas i 

organisationers omvärld och utnyttjandet av dessa kan beskrivas enligt den s.k. 

vakuumprincipen. Denna princip förklarar att nya tomrum (affärsmöjligheter) ständigt 

uppkommer och att det alltid finns någon/några som kommer att fyllas ut dessa 

tomrum. Frågan är bara vem/vilka som kommer att ta tillvara på dem. Detta leder i sin 

tur till omorganisering av värdeskapandet, dvs. olika verksamheter flyttas runt till nya 

platser, tidpunkter och mellan nya ekonomiska aktörer. De personer som tar tillvara 

på dessa tomrum som skapas i affärslandskapet kan definieras som Prime Movers. 

Dessa personer har insett att nyckeln till en framskjuten position i det ”nya” 

affärslivet grundar sig i kreativt nyttjande av nya möjligheter. De riktar vanligtvis 

blicken mot platser som sträcker sig bortom de inhemska gränserna och söker nya 

möjligheter på outforskade spelplaner. Ramirez & Wallin (2000) menar att Prime 
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Movers även kan benämnas som omställare och ses som personer eller företag som 

strävar efter att vara överlägsna i sitt verksamhetsområde samt agera annorlunda i 

relation till likgiltiga ”spelare”. Omställare har förmågan att snabbt, bestämt och 

effektivt utveckla värdeskapande verksamhetsmodeller.   

  

Ahrens (2005) förklarar en snabbt växande marknad. Det är en process med relativt 

svåra övergångar, från att behovet av en produkt/tjänst är identifierat till dess att 

produkten/tjänsten är fullt utnyttjad. Frankel & Bäckström (2005) anser att det är 

utmanande och riskfyllt att verka på en tillväxtmarknad och driva affärsförnyelse, i 

synnerhet för företagsledaren. Det beslutfattande underlaget är vagt, vilket försvårar 

planering och ledning. Däremot är belöningen stor för dem som lyckas. Ahrens & 

Björkman (2000) beskriver vad som utmärker en ledarperson inom en 

tillväxtmarknad. Det är bland annat nytänkande och riskbenägenhet som ställs på 

prov. Det gäller att se möjligheter och bryta ny mark. I tillväxt kräver det höga tempot 

snabba beslut. Hur mycket styr känsla och hur mycket styr fakta? Det gäller att vara 

handlingskraftig och analyserande. Det höga tempot gör även att människor blir 

pressade och riskerar att fara illa, vilket ställer relationer på prov. I och med det 

svindlande tempot som bidrar till en kaotisk miljö måste ledarpersonen inom en 

tillväxtmarknad kunna bemästra fart och tvära kast, men samtidigt vara måldriven 

och uppnå resultat. 
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2.2 Projektprocessen 
Följande beskrivs teoretiskt hur projekt med dess process kan brytas ned i olika steg, 

från initieringsfas till avslut och utvärdering. Dessa faser kommer ligga till grund för 

det entreprenöriella tillvägagångssättet som är en teori. 

 

Nordberg (2008) anser att ordet projekt nyttjas allt oftare i olika sammanhang och 

därav är det naturligt att det finns olika definitioner av begreppets innebörd. Ordet 

projekt kommer från latinets projicere som betyder ”kasta fram”, vilket medför att det 

är vanligt att ordböcker och uppslagsverk förklarar begreppet som förslag, plan eller 

utkast. I den praktiska verkligheten ser vi däremot begreppet som en slags handling, 

något som genomförs av individer i ett händelseförlopp, en process eller utveckling. 

Generellt sett växer ett projekt fram ur en idé och syftet är att förändra något till det 

bättre, därav har projektet sitt ursprung i ett otillfredsställt behov eller önskan om 

förnyelse. 

 

”Projekt är en väl planerad handlings- och framtidsinriktad verksamhet, med ett 

specifikt syfte inom ett avgränsat område, som utförts under begränsad tid av en 

tillfällig organisation, med öronmärkta pengar och andra erforderliga resurser” 

(Nordberg, 2008, s. 15). 

 

Hagström & Matsson (2010) menar att det inte finns någon direkt definition vad 

gäller projektets omfattning för när det skall kunna definieras som ett projekt. Dvs. att 

det finns både små och stora projekt, från att måla om huset till att utveckla ett nytt 

stridsflygplan. Marttala & Karlsson (2011) menar att ordet projekt alltmer utvecklats 

till ett modeord som mer eller mindre missbrukas i sammanhang där det inte hör 

hemma, istället bör det endast användas i professionella sammanhang. Skårbratt 

(2009) anser att projekt är av en engångskaraktär och är således unikt, det är även 

avgränsat med tid och pengar.  
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Enligt Carlson & Nilsson (2007) kan projektprocessen delas upp i faser med olika 

egenskaper. Varje fas har ett specifikt fokus vars egenskaper varierar från projekt till 

projekt, men vanligtvis är de så kallade genomförandefaserna mest tidskrävande, då 

föreliggande faser innan genomförandet kan ses som relativt korta eller förbises helt i 

vissa fall. Dock skall det poängteras att detta varierar från fall till fall och beroende på 

projektets komplexitet. I exempelvis stora projekt har förarbetet en mycket central 

roll, då det förhindrar snedsteg och onödiga kostnader. 

 

Nordberg (2008) förklarar att ett projekt består av tre stycken centrala faser, i form av 

planeringsfasen, genomförandefasen samt utvärderingsfasen. Carlson & Nilsson 

(2007) menar att ett projekt innefattar fyra faser, idé/utforskning, planering, 

genomförande samt avslut/utvärdering. Enligt Eklund (2011) består en planeringsfas, 

i en typisk projektmodell, av definition, planering, utförande och utvärdering. 

Skårbratt (2009) hävdar att projektmodellen grundar sig i många delar, men lägger 

främst vikt vid förstudie, planering, genomförande och avslutning. Tonnquist (2012) 

beskriver projektförloppet och bryter sedan ned detta till faser som börjar med 

förstudie, därefter planering, sedan genomförande och slutligen avslut. Karlsson & 

Marttala (2011) förklarar att ett projekt grundar sig i fem olika faser: utforska, välja 

väg, planera, realisera och överföra. Hagström & Mattsson (2010) beskriver 

projektets faser från initiering till avslut, dessa delas in i följande ordning: initiering, 

förarbete, planering, genomförande samt utvärdering/avslut. 

 

1. Initiering 

Hagström & Mattsson (2010) anser att initiering kan beskrivas som att så ett frö. Det 

kan vara en eller flera personer som vill utforska något nytt, lösa ett problem eller 

förändra/utveckla en verksamhet. Denna fas grundar sig i vilka möjligheter som finns 

och därigenom måste man ta ställning till huruvida det skall satsa på projektet eller 

inte samt vilken typ av väg som skall väljas. 

 

2. Förarbete  

Hagström & Mattsson (2010) menar att förarbete används vid tillfällen då man har 

bestämt sig för att påbörja ett projekt. I denna fas lyfts ett antal idéer fram, däribland 

vad projektet skall handla om samt hur mycket resurser som skall satsas. Den som 
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genomför projektet måste göra en djupgående undersökning om projektet för att hitta 

relevant fakta, i somliga fall behövs även en projektansökan formuleras samt ett 

godkännande från uppdragsgivaren. Det skall betonas att det är viktigt att få ett så bra 

underlag som möjligt och därmed är förarbete en viktig hörnsten i processen. 

Tonnquist (2012) förklarar att förstudien är en fas som används för att tänka över de 

idéer som tidigare uppstått i samband med projektets initiering. Det huvudsakliga 

syftet kan ses som att minska osäkerheten kring projektet. Frågor som bör besvaras 

kan därför vara: Är problemställningen riktig? Kommer projektet ge önskade 

effekter? Har vi rätt förutsättningar?  

 

3. Planering 

Enligt Hagström & Mattsson (2010) behandlar planeringsfasen hur projektet skall 

genomföras, vilka personer som skall ingå i projektgruppen och hur dessa skall 

organiseras. I denna fas måste ett projektmål vara tydligt formulerat, då man får en 

överskådlig bild angående vad som faktiskt skall göras och vilka aktiviteter som leder 

till önskat resultat. Följaktligen är det viktigt att personer som skall medverka i 

projektet får ta del av planeringen och komma med egna åsikter om vad som skall 

göras. Carlson & Nilsson (2007) menar att det är projektledaren som huvudsakligen är 

ansvarig för planeringen, men i vissa fall kan andra delar av projektgruppen delta. I 

denna fas kan det även vara relevant att förankra planen hos personer som är 

betydelsefulla för projektet, exempelvis mottagarna. Karlsson & Marttala (2011) 

menar att planen för projektet kommer att ändras flera gånger innan den slutligen 

fastställs.   

 

4. Genomförande 

Hagström & Mattsson (2010) menar att genomförande av projektet handlar om att ta 

idéerna som utformats utifrån aktivitetsplanen och verkställa dem. Därmed är det 

viktigt att de som är involverade i projektet är medvetna om sin roll samt vilka 

uppgifter som skall utföras. Ledaren för projektet stämmer hela tiden av med gruppen 

angående vad som händer under projektets gång, löser diverse uppkommande 

problem samt ser till att motivera de involverade. För att projektet skall bli lyckat kan 

det även vara klokt att dela upp målen och arbeta stegvis mot dem. Nordberg (2008) 

anser att denna fas handlar om att gå från teoretisk planering till handling, då tidigare 

utformade mål och ambitioner skall omvandlas till ett resultat under genomförandet. 
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Tonnquist (2012) benämner vikten av kommunikation inom projektgruppen i 

samband med genomförandefasen. Alla ska veta vad samtliga gör för att undvika 

dubbelarbete och att arbetsområden förglöms. Kommunikationen sker både internt i 

projektorganisationen samt externt med andra intressenter.  
 

5. Utvärdering/avslut  

Hagström & Mattsson (2010) förklarar att utvärdering/avslut tillämpas då projektet 

genomförts. Material som har tagits fram skall sammanställas för dokumentation och 

detta skall sedan finnas tillgängligt för andra personer som vill ta tillvara på 

erfarenheter samt resultat till framtida projekt. I vissa fall krävs även en rapportering 

till uppdragsgivaren. Slutligen kan ett avslutningsmöte vara nyttigt för alla 

involverade parter, där resultat och lärdomar diskuteras. Enligt Skårbratt (2009) 

tenderar denna fas många gånger att dra ut på tiden, dock är det mycket viktigt för alla 

intressenter att avsluta enligt tidsplanen. Utvärderings-/avslutsfasens syfte är även att 

utvärdera och ta lärdomar av projektet, eventuellt kan projektet senare mynna ut i 

framtida underprojekt. 

Nordberg (2008) menar att avsikten med att utvärdera ett projekt är att skaffa sig en 

uppfattning om hur projektets genomförande skett, detta består av granskning och 

utvärdering av projektets samtliga faser. Främsta fokus skall dock ligga på resultatet 

och om detta uppnått till förväntningarna/målen som angivits. En annan del av 

utvärderingen inbegriper det förklaringsinriktade perspektivet, där fokus ligger på hur 

verksamheten har bedrivits samt förklaringarna till varför projektet utvecklades som 

det gjorde.    

 



 - 17 -  

 

2.3 Teorisammanställning 
Följande avsnitt har som syfte att belysa olika delar av den tidigare presenterade 

teorin. Entreprenörskap, affärsutveckling och projektprocessen sammansätts i 

följande kapitel till det s.k. entreprenöriella tillvägagångsättet.  

 

2.3.1 Entreprenörskap & affärsutveckling 
Inledningsvis finns det en rad olika aspekter att ta i beaktning inom ämnena 

entreprenörskap och affärsutveckling. Utifrån skilda författares teorier har olika 

synsätt och faktorer presenterats för att belysa relevanta ämnesområden. Nedan 

presenteras fem stycken olika faktorer som anses signifikativa för en ledare inom 

tillväxtmarknader. De olika faktorerna utgår ifrån Ahrens & Björkmans (2000) 

tillväxtledaregenskaper: relationer, bryter ny mark, beslut, fart & tvära kast samt 

måldriv. Samtliga av dessa faktorer bryts ned med kompletterande teorier inom 

ämnena entreprenörskap och affärsutveckling. De olika faktorerna bryts ned enligt 

följande: 

 

 

Relationer: Enligt Johanisson (1992) består entreprenörskapet av en rad 

olika element, bl.a. kommunikation och ärlighet. Kommunikation är en 

utav förutsättningarna för att nya marknader ska kunna skapas och 

således är kommunikationen en mycket viktig del som leder till nya 

relationer. Ärlighet är även en betydelsefull aspekt, då det är nödvändigt att 

entreprenören står vid sitt ord för att bli respekterad och långvarig i en bransch. För 

att vara framgångsrik med relationer nämner Ahrens & Björkman (2000) att det är 

betydande att vara en människokännare som kan ta konflikter. 

 

 

Bryter ny mark: Ahrens & Björkman (2000) anser att det handlar om att 

se möjligheter och att vara nytänkande. Normann (2001) menar att 

möjligheter som skapas i organisationers omvärld och utnyttjandet av 
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dessa kan beskrivas enligt den s.k. vakuumprincipen. Denna princip förklarar att nya 

tomrum (affärsmöjligheter) ständigt uppkommer och att det alltid finns någon/några 

som kommer att fyllas ut dessa tomrum. Frågan är bara vem/vilka som kommer att ta 

tillvara på den. 

 

 

Beslut: Bjerke (2005) anser att entreprenörskapet består av kreativitet 

och innovation, där kreativitet innefattar att komma fram till nya idéer 

och innovationen är att ta beslut om att tillämpa dessa. Enligt Ahrens & 

Björkman (2000) kräver framgångsrika beslut en analytisk förmåga. 

Sandström (2003) benämner en rad olika beslutsavgörande vägval som entreprenören 

måste ta i beaktning i samband med affärsutveckling, bl.a. krävs det en helhetssyn av 

företaget, dess omvärld och affärer. Det handlar om att ta tillvara på möjligheterna 

som uppkommer i en föränderlig värld, antingen från ett kortsiktigt eller långsiktigt 

perspektiv. Utifrån detta kommer således personen/företaget som gör rätt beslut bli 

den vinnande aktören. 

 

 

Fart och tvära kast: Enligt Ahrens & Björkman (2000) kan fart och 

tvära kast definieras som högt tempo samt kaotiska miljöer. Ramirez & 

Wallin (2000) hävdar att omställare har förmågan att snabbt, bestämt och 

effektivt utveckla värdeskapande verksamhetsmodeller i ostrukturerade 

och öppna faser. De kan även ses som personer/företag (Prime Movers) som strävar 

efter att vara överlägsna i sitt verksamhetsområde samt vara annorlunda i relation till 

likgiltiga ”spelare”. Normann (2001) menar att Prime Movers är personer som har 

insett att nyckeln till en framskjuten position i det ”nya” affärslivet grundar sig i 

kreativt nyttjande av nya möjligheter. Dessa personer riktar vanligtvis blicken mot 

platser som sträcker sig bortom de inhemska gränserna och söker nya möjligheter på 

outforskade spelplaner.  
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Måldriv: Johanisson (1992) benämner en rad element inom 

entreprenörskapet. Handlingskraft är ett utav dessa och består av 

förmågan att tillämpa nya handlingar som somliga gånger leder till 

framgång och andra gånger till misslyckande. Handlingskraften kan 

således bidra till nyttiga erfarenheter för framtida aktioner. Karlöf (2008) anser att det 

krävs nyfikenhet, lärande, psyke, energi och riskvilja för att driva 

utvecklingsprocesser. Det är många gånger vanligt att utvecklingsprocesser 

ifrågasätts, vilket i sin tur ställer krav på att entreprenören fullföljer projektet med 

kraft och målmedvetenhet. Ahrens & Björkman (2000) anser att måldriv handlar om 

att uppnå resultat. 

 

De fem olika faktorerna relationer (A), bryter ny mark (B), beslut (C), fart & tvära 

kast (D) samt måldriv (E) med koppling till entreprenörskap och affärsutveckling 

sammanfattas illustrativt i halvcirkeln nedan:  

 

 
Figur 2.1 Faktorer inom entreprenörskap och affärsutveckling, indelade i A till E. 
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2.3.2 Projektprocessen 
Det påvisades i teorikapitel 2.2 Projektprocessen att flera författare beskriver projekt 

genom olika steg. För att redogöra hur Facebooks serverhallsprojekt uppstått, 

utformats och färdigställts kommer projektprocessen att brytas ned i fem faser med 

utgångspunkt i Hagström & Mattssons (2010) beskrivning. Den ämnar förklara 

projektet som en process från Initiering, Förarbete, Planering, Genomförande till 

Utvärdering/avslut. Samtliga av dessa fem faser bryts ned med kompletterande teorier 

inom ämnet projektplanering och på så sätt skapas en teorisammanställning. Nedan 

presenteras en sammanfattning av de olika teorifaserna: 

 

 

1. Initiering 

En eller flera personer vill utforska något nytt, lösa ett problem eller 

förändra/utveckla en verksamhet. Fasen grundar sig i vilka möjligheter 

som finns (Hagström & Mattsson, 2010). 

 

2. Förarbete 

Den som genomför projektet måste göra en djupgående undersökning om 

projektet för att hitta relevant fakta (Hagström & Mattsson, 2010). Det 

huvudsakliga syftet med förarbetet är att minska osäkerheten kring 

projektet (Tonnquist, 2012). 

 

3. Planering 

Hur projektet skall genomföras samt vilka personer som skall vara 

involverade i projektet är en del av planeringen (Hagström & Mattsson, 

2010). Det kan även vara relevant att förankra planen hos personer som 

är betydelsefulla för projektet (Carlson & Nilsson, 2007).  
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4. Genomförande 

Denna fas handlar om att ta idéer som utformats utifrån planeringsfasen 

och verkställa dem (Hagström & Mattsson, 2010). Man går från teoretisk 

planering till handling, då tidigare utformade mål och ambitioner skall 

omvandlas till ett resultat (Nordberg, 2008). Kommunikationen är betydande under 

genomförandefasen och den sker både internt och externt (Tonnquist, 2012). 
 

5. Utvärdering/avslut  

Ett avslutande möte kan vara nyttigt för alla involverade parter där 

resultat och lärdomar diskuteras (Hagström & Mattsson, 2010). 

Avsikten med att utvärdera ett projekt är att skaffa sig en uppfattning om 

hur projektets genomförande skett genom en djupare granskning av resultatet 

(Nordberg, 2008). 

 

Sammanfattningsvis är projektprocessen indelad i fem faser från initiering (1), 

förarbete (2), planering (3), genomförande (4) till utvärdering/avslut (5). Dessa 

sammanfattas illustrativt från nummer ett till fem i halvcirkeln nedan:   

 

 
Figur 2.2 Projektprocessen, indelad i fem steg. 
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2.3.3 Entreprenöriellt tillvägagångssätt 
Titeln för denna uppsats är Entreprenörens väg, vilket symboliskt liknas med det 

”entreprenöriella tillvägagångssättet”. Namnet är indelat i två begrepp som har 

behandlats i detta teorikapitel och för det entreprenöriella har entreprenörskapsteori 

samt affärsutvecklingsteori sammanställts och indelats i fem tårtbitar. Dessa är 

indelade efter bokstäverna A till E samt med färger för respektive kategori. För 

begreppet tillvägagångssätt visar projektplaneringsteori en femstegsprocess hur 

projekt genomförs från initiering till utvärdering/avslut, vilket illustreras likt fem 

tårtbitar indelade med nummer ett till fem i kronologisk ordning. Det är totalt tio 

tårtbitar indelat i två halvcirklar som kommer att ligga till grund för denna uppsats. En 

sammanslagning av halvcirklarna bildar en kombinerad teorisammanställning av det 

entreprenöriella tillvägagångsättet och illustreras enligt följande: 

 

 

 
 

Figur 2.3 Sammanslagning till det entreprenöriella tillvägagångssättet  
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och forskningsmetodik. 

Det är teoretiska beskrivningar av vetenskapligt förhållningssätt, studiens ansats, 

design, datakällor, strategi, datainsamlingsmetod, urval, analys, kvalitetsmått m.m. 

Författarna motiverar och kritiserar de utvalda metodkoncepten i relation till 

uppsatsens syfte. 

 

3.1 Övergripande tillvägagångssätt 
 

”For to be educated is not to have arrived; it is to travel with a different view” 

(Peters, 2010, s. 6). 

 

Följande uppsats är av akademisk karaktär. Björklund & Paulsson (2003) förklarar att 

en akademisk uppsats som genomförs via ett universitet måste uppfylla vissa krav. 

Det som i huvudsak påvisar att uppsatsen kan klassificeras som akademisk är 

huruvida den bygger på vetenskapliga grunder eller ej. Det medför att specifika krav 

ställs på genomförande och presentation, där allmänt accepterade vetenskapliga 

metoder och teorier är grunden. 

 

Björklund & Paulsson (2003) förklarar att en uppsats kan skrivas på många olika sätt. 

Ett sätt är att dela in uppsatsen i tre huvuddelar, i form av inledande del, huvuddel 

samt avslutande del. Författarna har följt detta tillvägagångssätt då den inledande 

delen består av inledande formalia, bakgrund med problematisering, 

problemformulering, syfte, tillvägagångssätt och vetenskaplig metod. Uppsatsens 

huvuddel består av teorier, empiri samt analys. Den avslutande delen sammanställer 

och besvarar uppsatsens problemformulering, i form av slutsatser samt avslutande 

formalia. 
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Författarna har haft tillgång till litterära verk och vetenskapliga artiklar genom 

Linnéuniversitetets bibliotek med dess databaser. I denna uppsats har följande sökord 

använts: 

 

Övergripande: Företagsekonomi, affärsutveckling, tillväxt, entreprenör, 

projekt, internet, datalagring och serverhall.  

 

Teori: Entreprenörskap, affärsutveckling, projektplanering, ledarskap. 

 

Metod: Vetenskaplig metod, ansats, design, datakällor, strategi, insamling, 

urval, analys, kvalitetsmått, kritik. 

 

Uppsatsens inledningskapitel kan delas in i ämnesområden och sökord. Nedan 

illustrerar författarna övergripande hur en naturlig avgränsning har skett samt även 

indelning av nyckelord för bakgrund och problemdiskussion för att komma in på 

problemformulering. 

 

 
Figur 3.1 Ämnesområden och nyckelord i uppsatsens inledning. 
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För att illustrativt förklara hur uppsatsen utformats har kontinuerlig 

bilddokumentation förekommit. Syftet med bilddokumentationen är att ge läsaren en 

inblick i hur processen sett ut. Tanken är i synnerhet att bjuda in till intressant och 

levande läsning. Nedan ses författarna Haegermark och Olsson i aktion (författare 

Marklund är självutnämnd fotograf). Det är bilder från våren 2013. Författarna har 

arbetat dagligen från februari till 31 maj med skrivandet. 

 

 
Bild 3.1 Skrivstuga och bokskog på Linnéuniversitetets bibliotek. 

 

 
Bild 3.2 Här ses författarna på besök i Luleå, närmare bestämt utanför Facebooks 

serverhallsbygge. 
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3.2 Entreprenöriella tillvägagångssättet 
Denna uppsats har en titel som lyder ”Entreprenörens väg” som ämnar belysa det 

entreprenöriella tillvägagångssättet. För det entreprenöriella har 

entreprenörskapsteori och affärsutvecklingsteori sammanställts och indelats i fem 

tårtbitar för denna studie. Dessa är indelade efter bokstäverna A till E samt med färger 

för respektive kategori. För tillvägagångssätt visar projektplaneringsteori på en 

femstegsprocess hur projekt genomförs från initiering till utvärdering/avslut. De 

illustreras genom fem tårtbitar som är indelade med nummer ett till fem i kronologisk 

ordning. Det entreprenöriella tillvägagångssättet är alltså en kombinerad 

teorisammanställning och metod som illustreras enligt följande: 

 
Figur 3.2 Entreprenöriella tillvägagångssättet. 

 

Konkret kommer denna studie att följa övre delen av cirkeln, tillvägagångssättet 

(nummer ett till fem), i kronologisk ordning där empiri kommer samlas in med 

frågeformuleringar som beskrivs under kapitlet 3.9.3 intervjuguide. Vad gäller tårtbit 

nummer ett, initieringsfasen, kommer empiri för problemformulering ett att samlas in. 

Det behandlar vem/vilka som identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick 

Facebook att etablera serverhallar i Luleå. Tårtbitarna två till fem samlar in empiri för 

problemformulering två, det vill säga hur det entreprenöriella tillvägagångssättet 

beskrivs. Resonemanget ovan illustreras nedan: 

 

 



 - 27 -  

 
Figur 3.3 Hur det entreprenöriella tillvägagångssättet hör ihop och förhåller sig till 

uppsatsen. 

 

Empiriskt material för respektive fas i tillvägagångssättet (1 till 5) kommer att 

analyseras genom entreprenörskapstårtbitarna (A till E). Analysen kommer indirekt se 

hur den övre cirkeln stämmer överens med den undre cirkeln, dvs. entreprenörskap i 

förhållande till tillvägagångssättet. Därmed kan det entreprenöriella 

tillvägagångssättet beskrivas utifrån hur de olika entreprenörstårtbitarna matchar 

projektgenomförandet. Analysen illustreras som följande: 

 

 
Figur 3.4 Exempel på analys av entreprenörskap i tillvägagångssättet genomförande, 

tårtbit 4. 
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3.3 Metodologisk bakgrund 
”Sätten, metoderna och vägarna att nå kunskap är många” 

(Starrin & Svensson, 1994, s. 11). 

 

I denna uppsats presenteras en problemformulering följt av ett syfte. 

Jacobsen (2002) förklarar att varje undersökning bygger på en fråga, något man 

undrar över och vill veta mer om. För att besvara en uppsats problemformulering kan 

en praktisk undersökning genomföras och det medför att metodologin blir avgörande. 

Metoden tvingar mer eller mindre författarna att gå igenom vissa steg vid 

genomförande av studien. Det visar på ett systematiskt sätt hur studien praktiskt kan 

genomföras samtidigt som man kan kritisera val av genomförande och konsekvenser 

som studiens val av metod medför. Metodkunskap bidrar till kritiskt tänkande 

angående bedömningen av uppsatsen och vad som orsakat studiens resultat.  

Jacobsen (2002) skiljer på två förklarande tolkningar, i form av: 

 

Metodologiska förklaringar – Resultat som orsakas av metoden 

Substantiella förklaringar – Resultat som orsakas av verkligheten  

 

3.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Bryman & Bell (2005) innefattar en kunskapsteoretisk eller epistemologisk 

frågeställning vad som är, eller vad som betraktas som godtagbar kunskap inom ett 

ämnesområde. En speciellt viktig fråga i sådana sammanhang gäller huruvida den 

sociala verkligheten kan eller bör studeras utifrån samma metoder, principer och 

verklighetsbild som tillämpas inom naturvetenskapen. Den ståndpunkt som benämner 

att det är viktigt att imitera eller följa naturvetenskapens synsätt hör samman med den 

kunskapsteoretiska uppfattningen som även definieras som positivism. 

Epistemologin innefattar olika perspektiv, däribland interpretavism som bygger på 

förståelse och tolkning. Interpretavism kan även benämnas som ett 

tolkningsperspektiv, vilket grundar sig i uppfattningen om att det behövs en strategi 

som tar upp skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt.  
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Bryman & Bell (2005) förklarar att hermeneutiken har sitt ursprung från teologin. 

Inom samhällsvetenskapen står hermeneutiken för teori och metod när det gäller 

tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på behovet att uppfatta saker och 

ting ur den sociala aktörens synvinkel. Denna uppsats kommer ha en hermeneutisk 

kvalitativt kunskapsteoretisk inriktning. Uppsatsen kommer således grunda sig i 

tolkningsperspektivet, då den utgår från att samhällsforskningen bör syfta till att fånga 

den subjektiva innebörden av människans sociala handlingar.  

 

3.4.1 Ontologisk ställningstagande  
Enligt Jacobsen (2002) härstammar begreppet ontologi från grekiskan och betyder 

”läran om varat”, dvs. läran om hur världen faktiskt ser ut. Det kan vara svårt, 

nästintill omöjligt, att skapa en gemensam verklighet om hur världen ser ut.  

Bryman & Bell (2005) anser att ontologin berör frågor gällande sociala tings art och 

natur, det är viktigt i detta sammanhang att fråga sig huruvida sociala ting kan 

betraktas som objektiva enheter samt besitter en yttre verklighet eller om dessa 

enheter kan ses som konstruktioner som bygger på aktörens uppfattningar och 

handlingar. Dessa två synsätt benämns som objektivism samt konstruktionism. Inom 

objektivismen bemöter forskningen de sociala tingen som yttre fakta, vilka inte kan 

påverkas. Däremot kan de sociala tingen inom konstruktionismen ifrågasätta åsikter 

om organisation och kultur samt om de på förhand skall beskrivas som givna enheter.  

Denna uppsats präglas av ett ontologiskt ställningstagande, då författarna förutsätter 

att uppfattningen om den yttre verkligheten vi befinner oss i, är resultatet av både 

objektiva och konstruktionistiska strukturer. Det innefattar således att det finns en 

yttre veklighet som påverkar oss samtidigt som våra egna uppfattningar skapar ett 

medvetande av denna verklighet. 
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3.5 Studiens ansats 
Val av studiens ansats berör relationen mellan teori och empiri. Man brukar tala om 

två metodansatser, närmare bestämt induktiva och deduktiva ansatser (Wallén, 1996). 

Att tillägga är två skilda metodologiska tillvägagångssätt som avser insamling av 

empiri inom samhällsvetenskapen, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik. Vad 

som skiljer kvantitativa och kvalitativa metoder är sättet att samla in data/information 

(Holme & Solvang, 1997). Detta kommer att behandlas ytterligare nedan.  

 

3.5.1 Induktion & deduktion  
Hur studiens empiri samlas in påverkas av studieansatsen. Ett alternativ kallas 

induktiv ansats där man går från empiri till teori, då ”verkligheten” skådas utan 

förväntningar. Det blir således en öppen ansats som sedan leder till att teorier 

formuleras. Ett argument för den induktiva ansatsen är att forskaren inte har några 

förutfattade meningar och förväntningar, utgångspunkten grundar sig inte i teori. Med 

utgångsläge i empiri skapas en mer korrekt och verklig spegling av det givna 

sammanhanget för att därefter utveckla teorier (Jacobsen, 2002). 

 

En deduktiv ansats går, enkelt beskrivet, från teori till empiri (Jacobsen, 2002). 

Arbetssättet har därmed en utgångspunkt i allmänna principer som grundar sig i 

teorier, vilket sägs kunna stärka objektiviteten. Studien blir mindre färgad av 

forskarens egna subjektiva uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). Kritik mot den 

deduktiva ansatsen är att datainsamlingen leder till att forskaren endast letar efter den 

information som denne anser vara relevant och som därmed tenderar att ge stöd åt de 

förväntningar som forskaren hade när undersökningen inleddes. Alltså, genom att 

utgå från konkreta förväntningar, grundad i teori, begränsas informationstillgången 

och därmed riskeras information att förbises (Jacobsen, 2002). Idén till denna uppsats 

grundar sig i författarnas förväntningar. Trots detta ses uppsatsen ha en deduktiv 

ansats, eftersom författarna utgår från teori vid själva genomförandet. Intervjuer och 

analys kommer ha en utgångspunkt i uppsatsens teorigenomgång.  
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Thurén (2007) nämner att det finns två sätt att dra slutsatser, genom induktion och 

deduktion. Induktion innebär således att allmänna och generella slutsatser görs med 

utgångspunkt i empirisk fakta. Deduktion å andra sidan innebär att slutsatser dras 

genom logik med en utgångspunkt i teoretisk fakta. Denna uppsats kommer således 

även ha en deduktivt baserad slutsats. Bryman & Bell (2005) menar att man inte 

behöver se på induktion och deduktion som någon entydig distinktion som alltid 

gäller. Det kan snarare ses som ett komplext samspel mellan teori och empiri.  

Med detta sagt ser författarna att denna uppsats är deduktiv. Förhållningssättet är även 

deduktivt i dess slutledning men för att inte begränsas i tankarna ses även ett öppet 

förhållningssätt till att diskutera och reflektera över uppsatsens resultat. 

 

3.5.2 Kvalitativ & Kvantitativ 
Inom metodologin nämns kvalitativa och kvantitativa ansatser, vilka inte bör ses som 

två skilda ansatser utan snarare som två grupper av metoder med vissa gemensamma 

kännetecken (Andersen, 1994). En förenklad beskrivning av metodansatserna menar 

att kvantitativa metoder är sådana där man räknar (Thurén, 2007) och att en kvalitativ 

studie lägger vikt vid ord och inte kvantifiering (Bryman & Bell, 2005). Skillnaden 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod är dock tvetydig. Några av de mer 

förekommande skillnaderna mellan beskrivning av kvalitativ och kvantitativ 

forskning klargörs i figuren nedan: 

 

 
Figur 3.5 ”Vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsansats”.  

(Bryman & Bell, 2005, s. 322). 
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En kvantitativ forskning är en naturvetenskaplig modell som har en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt då den sociala verkligheten studeras, vilket grundar sig i positivism. Det 

blir således en objektiv och yttre verklighet som studeras. En kvalitativ forskning 

skiljer sig från den kvantitativa i det ovannämnda. Man tar således avstånd från den 

naturvetenskapliga positivismen och tyngdpunkten i forskningen är hur individer 

uppfattar och tolkar dess sociala verklighet, som även ses vara i ständig förändring 

(Bryman & Bell, 2005). Skillnaden är i de flesta fall relativ snarare än absolut. För att 

svara på vissa forskningsfrågor kan även kombinationen av kvalitativ och kvantitativ 

metod vara önskvärd. Forskningsmetoden måste således väljas med hänsyn till 

uppsatsens problemställning och syfte (Carlsson, 1991).  

 

Uppsatsens frågeställning börjar med att urskilja vem/vilka som identifierade en ökad 

efterfrågan av datalagring och fick Facebook att etablera serverhallar i Luleå, detta för 

att sedan beskriva dennes entreprenöriella tillvägagångssätt. 

Författarna vill skapa en förståelse för den sociala verkligheten utifrån individers 

upplevelser och tolkningar av en viss miljö, vilket gör att uppsatsen ses passa som 

kvalitativ. Enligt Jacobsen (2002) är det svårt att göra direkta mätningar av 

handlingar, upplevelser och känslor vid en kvantitativ studie, vilket i detta fall skulle 

försvåra uppsatsens genomförande. Kvalitativ studie ger därmed ett flexibelt 

förhållningssätt vilket ses som önskvärt i och med komplexiteten som studiens 

frågeställning medför.  

 

Med denna dynamiska åtanke ser författarna att uppsatsen har total transparens som 

beskriver arbetets tillvägagångssätt, detta för att läsaren skall kunna följa studien från 

idé till slutsats: hur studien gått till, urval, insamling, analys etc. Författarna ser alltså 

att en kvalitativ studie kommer genomföras för att på bästa sätt besvara arbetets 

problemställning och syfte. Sammanfattningsvis presenteras nedan vilka möjliga 

metodval som författarna motiverat och kritiserat samt vilka vägval som uppsattsatsen 

inriktar sig på. 
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Figur 3.6 Metodsammanfattning av studiens ansats. 

 

 

3.6 Studiens design 
Enligt Bryman & Bell (2005) utgör undersökningsdesignen en ram för insamling och 

analys av data. Valet av undersökningsdesign speglar ställningstagandet som gjorts 

gällande vilka prioriteter som ett antal aspekter eller dimensioner av 

forskningsprocessen har. Detta kan innefatta en rad olika aspekter såsom de kausala 

samband som finns mellan de olika variablerna, generaliserbarhet av människor och 

större grupper, förståelse av olika former av beteenden och den mening dessa har i 

olika kontexter samt bedömning av olika social företeelser. En design utgör även en 

slags struktur som styr och vägleder hur man dels konkret kommer att använda sig 

utav en viss metod, men också hur man skall analysera den data och information som 

framkommer. Enligt Aaker m.fl. (2011) kan undersökningsdesignen klassificeras 

genom tre olika kategorier: undersökande, beskrivande och förklarande. Dessa tre 

undersökningsdesigner är även betydande i förhållande till undersökningens syfte, 

frågeställning och hur empiriinsamling bedrivs. 

 

3.6.1 Explorativt  
Enligt Aaker m.fl. (2011) kan en explorativ undersökningsdesign användas när man 

skall försöka få en mer djupgående förståelse gällande den allmänna karaktären av ett 

problem. Vanligtvis är det ett relativt outforskat område och undersökningsmetoderna 

som används är relativt flexibla och ostrukturerade, i och med att undersökaren inte 

tidigare har några förutfattade meningar om ämnet. Den relativt flexibla strukturen 

skapar således utrymme för intressanta idéer och lösningar på problemet. 
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Enligt Christensen m.fl. (2010) används den explorativa undersökningen vanligtvis 

för att skapa en övergripande bild av fenomenet, marknaden, eller branschen m.m. En 

explorativ undersökning ger sällan några exakta svar utan har till huvudsaklig uppgift 

att definiera och avgränsa ett problemområde. Undersökningen lägger även ett 

huvudsakligt fokus på ”vad-frågor” för att bygga upp relevant kunskap inom området. 

Den explorativa undersökningen ställer slutligen stora krav på undersökaren och det 

är av stor vikt att hen är nyfiken, kreativ, lyhörd och uppmärksam för att få ett 

kvalitativt resultat av undersökningsproblemet.  

 

3.6.2 Beskrivande  
Enligt både Christensen m.fl. (2010) och Grimes & Schulz (2002) är den beskrivande 

undersökningsdesignen utmärkt att använda då man redan har relativt god kännedom 

och kunskap inom området eller fenomenet, men saknar en uppdaterad, tydlig och 

klar bild. Christensen m.fl. (2010) anser att den beskrivande undersökningsdesignen 

huvudsakligen besvarar hur- och när-frågor som passar bra vid beskrivning av ett 

fenomen. Dock bör det nämnas att designen i vissa fall kan generera nya hypoteser 

och gissningar till varför någonting är som det är, vilket gör att undersökaren får en 

god överblick och förståelse för ämnet genom dess djupgående undersökning. 

Enligt Aaker m.fl. (2010) kan även den beskrivande undersökningen många gånger 

generera nya gissningar och hypoteser, men menar samtidigt på att de kan vara 

relativt spekulerade och trevande. Andersen (1994) tillägger att tillvägagångssättet 

som används vid en beskrivande studie redogörs, detta för att underlätta för framtida 

studier inom ämnet som då kan kritiseras och övertas som redan utarbetad studieram. 

 

3.6.3 Förklarande  
Enligt Jacobsen (2002) innefattar den förklarande undersökningsdesignen i idealfallet 

en relation mellan fenomen och samband, som vi ofta antar är kausala till sin natur 

(orsak verkan). Den förklarande undersökningsdesignen grundar sig i att forskaren har 

en åsikt gällande vad för slags hypotes som undersökningen kommer att mynna ut i. 

Denna kunskap kan vara en ren spekulation eller en systematiserad kunskap vilken 

byggs på vad forskaren kommit fram till i tidigare studier, därefter undersöks om 

påståendet är sant eller falskt utifrån den nya studiens insamlade information.  
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Christensen m.fl. (2010) anser att den förklarande undersökningsdesignen är bra att 

använda sig utav om man sedan tidigare är välbekant med undersökningsfenomenet, 

men vill veta mer ingående till varför det fungerar som det gör. Om undersökaren har 

en förklarande undersökningsdesign ställer man följaktligen ”varför-frågor”. Carlsson 

(1991) benämner slutligen att den förklarande studien i stort sett alltid är kvantitativ 

och oftast sker via experiment, där man prövar hypoteser och försöker undersöka ifall 

dessa kan antas eller förkastas samt om olika former av kausala samband kan 

identifieras. 

 

3.6.4 Val av studiens design 
Denna uppsats kommer ha en undersökningsdesign som grundar sig i en beskrivande 

karaktär. Detta är i enlighet med Grimes & Schulz (2002) som menar att designen 

passar utmärkt att använda då man redan har relativt god kännedom samt kunskap om 

fenomenet men saknar en uppdaterad, tydlig och klar bild. Författarna tydliggjorde 

studiefenomenet i det inledande kapitlet och fokuserar därmed på att urskilja 

vem/vilka som identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick Facebook att 

etablera serverhallar i Luleå. Vidare kommer författarna att besvara hur det 

entreprenöriella tillvägagångssättet kan beskrivas. Christensen m.fl. (2010) menar att 

då man besvarar en hur-fråga har det att göra med en beskrivande 

undersökningsdesign och därmed kan såldes den explorativa och förklarande 

undersökningsdesignen förkastas. Uppsatsen har även en kvalitativ insamlingsgrund, 

vilken kommer att styra och vägleda forskningsprocessen utifrån studiens syfte. Detta 

speglas i de ställningstaganden, motiveringar och kritik i val av metod som gjorts 

under arbetets gång. Den beskrivande karaktären kommer således ge uppsatsen en 

djupgående och beskrivande bild. När denna bild klargjorts är förhoppningen att detta 

kommer frambringa en intressant slutsats samt diskussionsunderlag för vidare studier. 

Sammanfattningsvis presenteras nedan möjliga metodval som författarna motiverat 

och kritiserat samt vilka vägval som uppsattsatsen inriktar sig på. 
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Figur 3.7 Metodsammanfattning av studiens ansats och design. 

 

3.7 Studiens datakällor 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) finns det två typer av data som man skiljer på, i 

form av sekundärdata eller primärdata. Primärdata är data som undersökaren samlar 

in på egen hand, för att så småningom kunna uppnå det önskade 

undersökningsändamålet. Detta innefattar bl.a. att söka upp personer som innehar 

”rätt” kunskap samt att mäta deras åsikter. I följande uppsats förekommer ett antal 

intervjuer, då författarna ämnar identifierar vem/vilka som tagit tillvara på 

affärsmöjligheten som uppstått i samband med internets fysiska dimension, i form av 

datalagring och därigenom fått Facebook att bygga en serverhall i Luleå. Det kommer 

även förekomma intervjuer för att beskriva dennes entreprenöriella tillvägagångssätt. 

 

Sekundärdata består av befintlig statistik som exempelvis insamlats från tidigare 

gjorda undersökningar. Insamlingen består i huvudsak av att söka reda på relevant 

information som efterfrågas (Lekvall & Wahlbin, 2001). I uppsatsen återfinns 

sekundärdata främst i inledningskapitlet, då tidigare statistiska undersökningar visar 

på trender inom tillväxt av internetanvändandet och datakonsumtionen. 
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Figur 3.8 Metodsammanfattning av studiens ansats, design och datakällor. 
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3.8 Studiestrategi 
Enligt Yin (2007) består en undersökning av en eller flera forskningsfrågor som 

ämnar ta reda på ”vem”, ”vad”, ”var”, ”hur” eller ”varför”. Det finns olika former av 

strategier som en forskare kan använda sig utav vid en undersökning. Dessa strategier 

är experiment, survey, analys av källor, historisk studie samt fallstudie och redogörs 

nedan. 

  

Jacobsen (2002) hävdar att den experimentella uppläggningen är en idealisk kausal 

utformning. Den experimentella utformningen innebär att undersökaren jämför 

förändringar mellan en experimentgrupp som blivit utsatta för ett experiment och en 

kontrollgrupp som inte blivit utsatta för samma experiment.  

Enligt Bryman & Bell (2005) används surveyundersökningar för att samla in 

information med hjälp av strukturerade intervjuer eller enkäter. Detta görs från flera 

olika fall och vid en viss tidpunkt. Syftet är att få fram kvantitativ data som berör 

olika variabler och därigenom kan undersökaren finna olika samband.  

Enligt Yin (2007) är analys av källmaterial en strategi som inhämtar data utifrån 

tidigare fakta, såsom dokument, arkiv etc. Om en forskare exempelvis vill undersöka 

en utbredning av en sjukdom kan denne göra en analys av epidemier utifrån 

sjukhusstatistik.    

Yin (2007) anser att en historisk studie är en fördelaktig strategi då forskaren inte har 

möjlighet eller ingen kontroll att direkt studera väsentliga situationer. Det som gör en 

historisk fallstudie unik är att den har möjlighet att hantera det som tidigare skett, det 

finns helt enkelt inga personer kvar som kan beskriva det som tidigare inträffat. 

 

Enligt Wallén (1996) är fallstudier en metodik som används för att studera ett 

specifikt fall. Fördelen med denna typ av metod är att forskaren studerar saker och 

ting under verkliga förhållanden samt att denne får en god inblick i studiens förlopp. 

Genom att studera ett specifikt fall klargörs att en företeelse faktiskt existerar, att en 

process, verksamhet etc. fungerar. Dock kan man inte säkerställa att det som studeras 

är vanligt förekommande eller om samma ”sak” uppenbarar sig på ett annat 

studieobjekt. Yin (2007) förklarar att fallstudier är användbara i många olika 
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situationer som syftar till att bidra till samlad kunskap inom olika områden, såsom 

individuella, gruppmässiga, organisatoriska, politiska och sociala företeelser. 

Fallstudier är en metod som bidrar till att forskningen bibehåller helheten och det 

meningsfulla som utspelar sig i verkligheten, till exempel individuella livscykler, 

organisations- och ledningsprocesser, internationella relationer samt tillväxt och 

mognad.  

 

Yin (2007) nämner tre olika aspekter som forskaren skall ha i beaktning vid val av 

strategi. Först och främst är det hur forskningsfrågan har formulerats, därefter vilken 

grad av kontroll som forskaren har över det specifika skeendet och slutligen om fokus 

är inställt på aktuella eller historiska skeenden. Detta illustreras i figuren nedan. 

 

 
Figur 3.9 ”Situationer för användning av olika forskningsstrategier”  

(Yin, 2007, s. 22). 

 

Problemformulering i denna uppsats är en dubbelfråga och består av en ”vem/vilka”- 

och en ”hur”-fråga. Enligt Yin (2007) borde därmed uppsatsens strategi vara survey 

eller analys av källor. Uppsatsen är dock av kvalitativ karaktär och utgår ifrån 

semistrukturerade intervjuer med personer som på något sätt varit involverade att 

identifiera vem/vilka som tog vara på affärsmöjligheten och fick Facebook att bygga 

serverhallar i Luleå. Det kommer även förekomma intervjuer för att beskriva hur det 

entreprenöriella tillvägagångssättet beskrivs. Uppsatsens insamling av empiri, dess 

analys och slutsats grundar sig inte i enkäter, strukturerade intervjuer eller tidigare 

data från diverse dokument eller arkiv. Därav passar varken survey eller analys av 

källmaterial som val av strategi. Även om frågeställning inte innehåller en ”varför” 

fråga, riktas blickarna mot de tre övriga strategierna, i form av experiment, historisk 
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studie och fallstudie. Det kan dock konstateras att uppsatsen inte ämnar bevaka något 

som tidigare studerats, vilket innebär att det inte är en historisk studie som bedrivs. 

Uppsatsen har inte heller någon avsikt att ställa en experimentgrupp mot en 

kontrollgrupp och detta betyder att den inte är av experimentell karaktär. Det som 

följaktligen återstår är fallstudie. En summering av fallstudier är att de används vid 

studerande av ett specifikt fall. Den är användbar i många olika situationer och ger 

forskaren en god inblick i studiens förlopp. Fallstudie är den strategi som är mest 

relevant för uppsatsen. Det är ett specifikt fall skall studeras för att besvara uppsatsens 

problemformulering och syfte. 

 

 
Figur 3.10 Metodsammanfattning av studiens ansats, design, datakällor & strategi. 
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3.9 Datainsamlingsmetod  
När forskaren väl valt undersökningens ansats, design, datakällor och strategi blir 

nästa steg att välja datasamlingsmetod för att komma åt den information som 

eftersöks. Valet av insamlingsmetod påverkar studiens tillförlitlighet och 

överförbarhet, då alla metoder kan betraktas som selektiva i insamlingen av 

information samt för att själva metoden kan påverka resultatet på ett speciellt sätt 

(Jacobsen, 2002). 

Det finns flera olika typer av datainsamlingsmetoder. Vad gäller kvalitativa fallstudier 

nämner Bryman & Bell (2005) etnografi, observation, intervju, fokusgrupp och 

dokumentation. I följande studie kommer två kvalitativa insamlingsmetoder att 

användas, dels för att stärka pålitligheten men också för att öka tillförlitligheten. 

Insamlingsmetoderna redogörs och motiveras nedan. 

 

3.9.1 Dokumentation 
Jacobsen (2002) menar att sekundärdata innebär att forskaren använder sig av data 

som någon annan har samlat in och detta används både inom kvantitativ och kvalitativ 

metod. Enligt Carlsson (1991) innebär dokumentstudier att forskaren närmar sig det 

fenomen som avses studeras via ett medium, oftast ett skriftligt sådant. Genom att 

analysera berättelser, dagböcker, m.m., blir det mindre komplext för forskaren att 

sätta sig in i något som tidigare undersökts utan att fysiskt närvara. Jacobsen (2002) 

antyder dock att det finns viss problematik med denna metod, ibland kan det vara 

svårt att avgöra i vilket syfte den tidigare insamlingen gjorts och om den kan 

appliceras på forskarens egna studier. De viktigaste valen vid 

dokumentundersökningar är relaterade till vilka dokument som valts ut samt hur stor 

trovärdighet dessa har. Andersen (1994) förklarar att forskaren alltid måste ha ett 

kritiskt förhållningssätt mot dokumentationen. Enligt Denscombe (2009) kan 

dokumentstudier ibland innefatta data och material som erhållits via internet, vilket 

anses som godtagbar, dock är det även här viktigt att noggrant analysera 

trovärdigheten av ursprungskällan. För att göra detta måste forskaren ta 

ställningstaganden angående auktoriteten, uppdateringen samt populariteten av 

webbplatsen, vilket är något som författarna haft i beaktning vid datainsamlingen. 
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I följande uppsats har författarna således använt sig av dokumentinsamling och då 

genom tidskrifter samt webbplatser. Den huvudsakliga anledningen till detta är hur 

det möjliggjort insamling av information inom ämnet, vilket varit väsentlig då IT-

branschen är komplex och snabbt föränderlig. Insamlingen har huvudsakligen bidragit 

till en tydlig och bakgrundsbeskrivande bild, något som redovisas i det inledande 

kapitlet. Insamlingen har även hjälpt författarna att skapa en mer gedigen bild och 

förståelse inom ämnet i sig. 

 

3.9.2 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Wallén (1996) är en grundläggande metod för att ta reda på människors 

upplevelser att ställa frågor till dem personligen, i form av intervjuer. Starrin & 

Svensson (1994) tillägger att varje intervju är en unik social interaktion som innefattar 

en förhandling av referensramar och sociala roller, i första hand mellan främmande 

personer. Både Carlsson (1990) och Holme & Solvang (1997) menar att en intervju 

skiljer sig från ett vanligt samtal på många sätt men kan även från ett ytligt perspektiv 

ses som vardagssamtal mellan två människor. Dock anser Carlsson (1990) att den 

vetenskapliga intervjun alltid har ett förutbestämt huvudsakligt syfte. Den handlar 

nämligen om att ge ut en tidigare bestämd mängd information för att sedan få 

informationen ”besvarad”.  

 

Meeuwisse m.fl. (2008) anser att intervju kan användas i samband med insamling av 

kvalitativ data men att genomföra en kvalitativ intervju är emellertid inte alltid enkelt. 

Kvale & Brinkman (2009) menar att en problematik i samband med intervjun är 

förmågan att sammansvetsa den kunskap som byggs upp genom utbytet av synpunkter 

mellan respondenten och intervjuaren. Enligt Larsson m.fl. (2005) är intervjuns 

kvalitet beroende av en rad olika förhållanden. Några allmänna kvalitetskriterier som 

är kopplade till den kvalitativa forskningen kan ses som att få informationsrika, 

detaljerade och relevanta beskrivningar från intervjupersonerna. Det är av stor vikt att 

forskaren därmed gör ett korrekt urval av personer och tydligt klargör både mening 

och tolkning av den information som skapas. 
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Enligt Denscome (2009) finns en rad olika varianter av intervjuformer, såsom 

strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.  

Enligt Carlsson (1990) och Starrin & Svensson (1994) är den strukturerade intervjun 

tydlig, då den genomförs med ett skriftligt frågeformulär där respondenten är fast 

bunden till att svara i ett formellt strukturerat schema på intervjufrågorna. 

Ostrukturerade intervjuer består av ett betydligt öppnare tillvägagångssätt. 

Respondenten är inte bunden till bestämda frågeformuleringar utan intervjuaren 

arbetar snarare utifrån teman. Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade 

intervjuer som ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju, vilket är 

då intervjuaren har en färdig intervjuguide med ämnen och frågor som skall besvaras. 

Semistrukturen är flexibel och innefattar därmed att respondenten själv får utveckla 

sina idéer och svar. Det huvudsakliga syftet är således att få en bred 

informationsinsamling som inte styrs av en speciell struktur. Bryman & Bell (2005) 

betonar att det finns ett stort ansvar hos intervjuaren att respondenten uppfattar och 

förstår frågorna under intervjun. Det är därmed betydande att frågorna noggrant 

analyseras innan de ställs för att underlätta en lyckad intervju med kvalitativa svar. En 

annan betydande aspekt är hur det praktiska genomförandet går till då den 

semistrukturerade intervjun är komplex och lägger stor vikt vid respondentens 

prestation. Exempelvis kan det vara önskvärt att utföra intervjun på ett ostört ställe 

och därmed undvika plötsliga ljud samt händelser som kan tänkas störa respondenten. 

En ytterligare viktig åtgärd i samband med genomförandet är att dokumentera, 

förslagsvis genom att spela in intervjun. Anledningen till detta är att skapa en mer 

avslappnad miljö under intervjutillfället där intervjuaren kan lägga fokus på 

intervjugenomförandet istället för att fokusera på att dokumentera vad som sägs under 

intervjun.  

 

I följande uppsats har intervjuerna en semistrukturerad karaktär. Intervjuerna kommer 

att genomföras med två ändamål, i och med att uppsatsen är indelad i två 

problemformuleringar. Första frågan är vem/vilka som identifierade en ökad 

efterfrågan av datalagring och fick Facebook att etablera serverhallar i Luleå. Den 

andra berör hur det entreprenöriella tillvägagångssättet kan beskrivas. I de båda fallen 

kommer frågor att ställas efter en intervjuguide. Det är upp till respondenterna att 

själva formulera svaren utifrån dess egna perspektiv, vilket således medför att de 

andra intervjuformerna, strukturerad och ostrukturerad, inte kommer att användas. 
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Sammanfattningsvis kommer författarna använda sig av kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerad karaktär och är även medvetna om komplexiteten i samband med 

genomförandet. Intervjuerna kommer därmed att spelas in så att författarna kan lyssna 

på intervjun vid flera tillfällen och på så sätt säkerställa att informationen från 

intervjuerna uppfattats korrekt. 

 

3.9.3 Intervjuguide & operationalisering 
Larsson m.fl. (2005) menar att den allmänna intervjuguiden, i de flesta fall, innebär 

att forskaren formulerar ett antal intressanta samtalsämnen där frågornas syfte är att 

bli besvarade utifrån studiens problemformulering. Till varje ämnesområde/fråga 

formuleras ett antal öppna underfrågor. Intervjuguiden kan således fungera som en 

slags checklista för vad som måste besvaras för att täcka av relevanta områden 

kopplade till forskningsfrågorna man önskar få svar på. Bryman & Bell (2005) 

benämner en rad aspekter som forskaren skall ta hänsyn till i samband med 

formulering av intervjuns olika frågor, bl.a. får frågorna inte vara för specifikt 

formulerade, eftersom att detta kan hindra alternativa och kreativa svar från 

respondenten. Det är även viktigt att forskaren ständigt ställer sig frågan: ”Vad 

behöver jag veta för att besvara alla mina frågeställningar?” (Bryman & Bell, 2005, 

s. 369). Frågorna skall därmed täcka de områden som studien avser att undersöka, 

samtidigt som detta skall ske utifrån respondenternas perspektiv. Några övriga 

grundläggande råd i samband med utformning av intervjuguide presenteras nedan: 

 

• Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna som 

rör dessa följer varandra på ett bra sätt, men var också beredd att under 

intervjuns gång ändra ordningsföljden i frågorna.  

• Formulera intervjufrågorna eller teman på ett sätt som underlättar svar på 

undersökningens frågeställningar (man skall dock akta sig för att göra 

frågorna alltför specifika).  

• Använd ett begripligt språk som passar intervjupersonerna. 

• Ställ inte ledande frågor. 

• Kom ihåg att notera eller fråga om bakgrundsfakta (t.ex. ålder, kön och namn, 

position i företaget).  

(Bryman & Bell, 2005, s. 369).  
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3.9.3.1 Projektprocessen 
Projektprocessen är en teoretisk modell som består av fem faser/tårtbitar, från 

initieringsfasen till utvärdering/avslutfasen vilka är indelade i nummer ett till fem. 

Följande presenteras respektive tårtbit följt med frågeställningar och motiv. 

Tårtbitarna kommer figurera som steg i intervjuguiden vid insamling av empiri. Se 

bilaga 1 och 2 för sammanställda intervjuguider. 

 

 
Figur 3.11 Projektprocessen och dess fem tårtbitar. 

 

Först och främst kommer generell empirisk information att samlas in från respektive 

respondent. Det kommer ställas tre frågor för att matcha respondenterna mot kriterier 

från ett bestämt urval. De avser bekräfta respondentens namn, företag och formella 

titel. Frågorna lyder enligt följande: 

 

1. Vad heter du? 

2. Vilket företag jobbar du för?  

3. Vilken formell titel har du på företaget?  

 

 

 
Figur 3.12 Initieringsfasen, tårtbit 1 av 5. 
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Tårtbit 1 i projektprocessen är initieringsfasen som menar att en eller flera personer 

vill utforska något nytt, lösa ett problem eller förändra/utveckla en verksamhet. Fasen 

grundar sig i vilka möjligheter som finns (Hagström & Mattsson, 2010). Med 

ovannämnda resonemang kommer följande fråga att ställas kopplat till tårtbit 1: 

 

• Vem/vilka är initiativtagare till att Facebook etablerat serverhallar i Luleå? 

 

 
Figur 3.13 Förarbetsfasen, tårtbit 2 av 5. 

 

Tårtbit 2 grundar sig i förarbete. Hagström & Mattsson (2010) anser att det innefattar 

att göra en djupgående undersökning om projektet för att hitta relevant fakta. Enligt 

Tonnquist (2012) består förarbeten av att minska osäkerheten kring projektet.  

 

• Hur uppkom idén om ett serverhallsbygge i Luleå? 

- När kläckte du idén? 

- Hur såg du på behovet av en serverhall? 

 

• Vad för slags bakgrundsundersökning genomförde du under förarbetet? 

- Hur gick du tillväga för att samla in information? 

 

• Vilka var de kritiska aspekterna under förarbetet? 



 - 47 -  

 

 
Figur 3.14 Planeringsfasen, tårtbit 3 av 5. 

 

Tårtbit 3 symboliserar planeringsfasen. Hagström & Mattsson (2010) anser att det 

innebär hur projektet skall genomföras samt vilka personer som skall involveras i 

projektet. Carlson & Nilsson (2007) anser att det är relevant att förankra planen hos 

personer som är betydelsefulla för projektet.  

 

• Hur planerades projektet? 

- Vilka delar var viktigast i planeringsfasen? 

 

• Hur involverades andra personer i projektet under planeringsfasen? 

 

 

 

 
Figur 3.15 Genomförandefasen, tårtbit 4 av 5. 

 

Tårtbit 4 inbegriper genomförandefasen. Enligt Hagström & Mattsson (2010) handlar 

den om att ta idéer som utformats utifrån planeringsfasen och verkställa dem. 

Nordberg (2008) anser att fasen innefattar att gå från teoretisk planering till handling, 

då tidigare utformade mål och ambitioner skall omvandlas till ett resultat. Tonnquist 

(2012) förklarar att kommunikationen är betydande under genomförandefasen och 

den sker både internt och externt. 
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• Hur gick själva genomförandet till? 

-  Beskriv hur det gick att gå från teoretisk planering till handling? 

 

• Hur kommunicerade du med andra parter under projektets genomförande?  

 

 

 
Figur 3.16 Utvärdering/avslut, tårtbit 5 av 5. 

 

Den sista tårtbiten är utvärdering/avslut. Nordberg (2008) anser att man kan skapa en 

uppfattning om projektgenomförandet genom att granska och utvärdera resultatet. 

Enligt Hagström & Mattsson (2010) är ett avslutande möte nyttigt för alla involverade 

parter, där resultat och lärdomar diskuteras.  

 

• Hur skulle du utvärdera projektet?  

 

• Anser du att projektet är avslutat/genomfört? 

- Uppnåddes det förväntade resultatet?  

- Vilka lärdomar har du tagit med dig från projektet? 

 

 

3.9.4 Testintervju 
Författarna har diskuterat ovan presenterad intervjuguide och dess frågeställningar 

med handledare vid Linnéuniversitetet i Växjö, för att på så sätt säkerställa 

intervjuguidens relevans och begriplighet. Utöver detta genomfördes även en 

testintervju på en företagsledare på ett tjänsteföretag. Det var en formell ledare med 

VD titel för ett företag med 10 till 20 anställda. Testintervjun fokuserade på att se hur 
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intervjuguiden (se bilaga 2) fungerade i skarpt läge. Författarna inriktade sig på att 

undersöka fråga 1-9 som baseras på projektfasernas olika delar: förarbete, planering, 

genomförande samt utvärdering/avslut. Testintervjun genomfördes felfritt och 

respondenten kunde på ett korrekt och begripligt sätt besvara intervjuguidens samtliga 

frågor. Därmed är frågorna begripliga och även accepterade både från ett akademiskt 

och praktiskt perspektiv.  

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan vilka möjliga metodval som författarna 

motiverat och kritiserat samt vilka vägval som uppsattsatsen inriktar sig på. 

 

 
 

Figur 3.17 Metodsammanfattning av studiens vägval fram till urval. 
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3.10 Urval 
Oavsett vilken typ av undersökning som genomförs måste information samlas in. 

Vilken information som samlas in bestäms helt och hållet av uppsatsen frågeställning 

och syfte (Holme & Solvang, 1997). Ett grundläggande problem med undersökningar, 

inte minst inom den kvalitativa metoden, är tids- och kostnadsbegränsningar. Det går 

sällan att undersöka och samla in information om allt som berör 

problemformuleringen. Studiens population och dess urval blir således ytterst viktigt, 

då det påverkar genomförande och resultat. Uppsatsen blir följaktligen ett utsnitt av: 

teman, personer, händelser och tid (Jacobsen, 2002). Nedan presenteras uppsatsens 

urvalsprocess i tre steg: 

 

Steg 1: Population. Skaffa överblick över alla som kan tänkas passa in att 

undersökas om uppsatsen hade haft obegränsat med pengar, tid och 

analysmöjligheter (Jacobsen, 2002). 

 

För uppsatsens givna problemställning består den totala populationen först av att hitta 

vem/vilka som identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och då avgränsat fick 

Facebook att etablera serverhallar i Luleå. Det skulle alltså vara alla som kan tänkas 

ha någon form av koppling till serverhallsbygget i Luleå. Bortsett från avgränsningen 

i problemställningen skulle det även vara alla som har en koppling till alla 

serverhallar som har byggts i hela världen. Jacobsen (2002) anser att det inte alltid är 

möjligt att fastställa populationens storlek. Det skulle kunna ses som en uppsats i sig. 

I det här fallet skulle därmed alla involverade personer kartläggas och utfrågas. Det 

skulle vara personer med någon form av koppling till företag inom IT-branschen 

inriktade på internets fysiska dimension (internet, datalagring, IT-infrastruktur m.m.). 

Det skulle innebära ett oerhört krävande arbete att kartlägga dessa, då bl.a. internet 

används av en tredjedel av världens befolkning, vilket är en siffra som ses öka över 

tiden (Internetstatistik, 2013). Detsamma gäller för data och datalagringsbehovet som 

ökar signifikant med internetanvändandet (Abts & Felderman, 2012). Om man 

fokuserar och definierar ledande företag finns endast i USA ett 80-tal ledande företag 

inom datalagringsbranschen (DCK, 2013) och antal serverhallar i USA har närmare 
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femdubblats mellan 1997 till 2007. Till detta tillägger Kenneth Brill från Uptime 

Institutet att megadatacenter som Google och liknande företag endast står för 5 % av 

den totala marknaden (NYT, 2009). Med detta sagt, är alltså populationen för denna 

uppsats i en kraftfull förändring och det saknas källkritiska uppgifter om 

populationens storlek, vilket är något som författarna har haft i åtanke. 

 

Steg 2: Dela in populationen i undergrupper (Jacobsen, 2002). 

 

Även i detta steg styr uppsatsens problemställning och nu populationens 

undergruppering av indelningsvariabler. Denna uppsats har ett ”område” som bryts 

ned i undergrupper nämligen ”vem/vilka”, alltså personen/personerna som 

identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick Facebook att etablera 

serverhallar i Luleå. Vad gäller detta ”område” observerar Jacobsen (2002) att 

människor har olika synpunkter, beteenden samt handlingssätt och därmed är det 

betydande att göra undergrupperingar, då intervjuer med olika ledare kan skilja sig 

från varandra. Undergrupper hjälper därmed till att klargöra urvalet då man 

exempelvis skiljer på ålder, kön, roll, erfarenheter, studiemeriter, titel, antal år 

studerat etc. Uppsats inriktar sig som sagt på att identifiera vem/vilka som tagit 

tillvara på affärsmöjligheten som uppstått i samband internets fysiska dimension, i 

form av datalagring och därigenom fått Facebook att bygga en serverhall i Luleå. För 

att identifiera personen/personerna kommer undergruppen bestå av formellt titulerade 

ledare kopplat till ett företag som är direkt involverad i det aktuella bygget av 

serverhallar i Luleå.  

 

 Steg 3: Välj kriterier för urval av respondenter (Jacobsen, 2002 ). 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns flera kriterier för kvalitativ metod att välja bland, när det 

gäller urval av respondenter. Valet av kriterier påverkar uppsatsen, då exempelvis 

urvalsformen för intervjuer leder till att man talar med olika personer, vilket i sin tur 

leder till att man får olika upplysningar. Holme & Solvang (1997) tillägger att urvalet 

av undersökningspersoner således blir avgörande för undersökningen. Väljer man fel 

personer i urvalet kan det leda till att uppsatsen blir värdelös i förhållande till dess 

syfte. Författarna ser därav en oerhörd betydelse att välja respondenter med omsorg. 
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Jacobsen (2002) nämner ett flertal olika urvalskriterier. Ett av kriterierna är 

slumpmässigt urval, vilket innebär att man låter slumpen avgöra valet av 

respondenter. Ett annat alternativ är bredd & variation i urvalet. Då kan olika grupper 

skapas där sedan slumpmässigt urval väljer respondenter för att framkalla variation. 

Ett annat exempel är den typiska eller extrema, som går ut på att välja de mest typiska 

eller de mest extrema respondenterna i förhållande till sammanhanget. Det finns även 

en metod som kallas snöbollsmetoden som är ett flexibelt tillvägagångssätt som går ut 

på att respondenter exempelvis intervjuas för att sedan härleda forskarna vidare till 

nästa respondent för vidare intervjuer. Ytterligare ett urvalskriterium baseras på 

information, vilket går ut på att respondenter som anses skapa riklig och god 

information väljs. Det kan exempelvis vara personer med stora kunskaper av intresse 

etc. Den sista metoden för urvalskriterier är att helt enkelt kombinera olika metoder, 

exempelvis sådana som nämndes ovan. 

 

Författarna har valt att använda snöbollsmetoden i kombination med urvalskriteriet 

information, då respondenter med formellt titulerad ledarroll anses besitta god och 

riklig information som är relevant till uppsatsens problemformulering. Dock finns en 

problematik med detta i och med att författarna först måste veta något om hur riklig 

och god informationskällan är. Hur väljs rätt person ut? Faran är att de som väljs ut är 

de som författarna tror besitter rätt information. Det finns inga garantier för att det 

faktiskt är som författarna tror. För att motverka detta kommer den kvalitativa 

metodens flexibilitet att nyttjas. Författarna börjar med ett kriterium, genomför 

intervjuer för att sedan stanna upp och se om detta urval ser ut att ge den information 

som anses vara relevant. Om det visar sig vara felaktig information kan kriterium 

bytas i samråd med handledare, Henrietta Nilson, doktorand vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

 

Urvalet är ändamålsorienterat, det styrs av vilken slags information som efterfrågas. 

Typisk information kan sägas komma från en typisk uppgiftsutlämnare. Därmed 

prioriteras ”vältitulerade” personer i beslutsfattande roll ut. Det är formella titlar 

såsom VD, CEO, Manager, PM, Site Manager samt Ledare, vilket anses medföra hög 

kunskap och förståelse i fråga och därmed påverka studiens insamling till det positiva. 

Att tillägga är att det inte finns tid och ekonomi för att studera alla titulerade ledare 
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och urvalet görs därmed systematiskt utifrån formulerade kriterier som är medvetet 

och teoretiskt stärkta (Holme & Solvang, 1997).  

Detta är baserat på uppsatsens problemformulering och syftet som författarna 

formulerat efter eget intresse inom ämnesområdena tillväxt, affärsutveckling och 

entreprenörskap. Sammanfattningsvis illustreras urvalet för denna uppsats nedan i en 

urvalskarta som är baserad på Jacobsens (2002) urvalsprocess. 

 

 
 

Figur 3.18 Sammanfattning av uppsatsens urvalskarta baserad på Jacobsens 

(2002) urvalsprocess. 
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3.11 Analys & bearbetning av data 
Enligt Bryman & Bell (2005) kan det vara komplext att analysera kvalitativ data som 

utgår från intervjuer. Yin (2007) hävdar att även analysering av data från en fallstudie 

är aningen svårbemästrad, då teknikerna och strategierna inte är helt definierade. Det 

kan vara fördelaktigt att antingen använda sig utav verktyg som man tidigare använt 

eller av manipulativa tekniker. Varje fallstudie skall dock sträva efter att formulera en 

analytisk strategi som påvisar vad som skall analyseras och vilka skäl som ligger 

bakom analysen. Det finns tre olika strategier, i form av teoretiska hypoteser, 

utformning av ett ramverk som innefattar rivaliserande förklaringar samt utveckling 

av fallbeskrivningar. Teoretiska hypoteser är den strategi som undersökaren helst 

skall applicera på undersökningsfenomenet. Den handlar om att följa teoretiska 

hypoteser som ledde fram till fallstudien. Ramverk som innefattar rivaliserande 

förklaringar handlar kort och gott om att definiera samt pröva rivaliserande 

förklaringar, då teoretiska hypoteser varit rivaliserade eller t.o.m. saknats. Utveckling 

av fallbeskrivningar består av utvecklandet av en deskriptiv ram för genomförandet 

och utformningen av fallstudien. Denna strategi används vanligtvis när forskaren 

stöter på problem vid tillämpningen av de ovannämnda strategierna.  

 

Syftet med att analysera insamlad data är att kunna besvara uppsatsens 

problemformulering, som ämnar identifiera vem/vilka som tagit tillvara på 

affärsmöjligheten som uppstått i samband med internets fysiska dimension, i form av 

datalagring och därigenom fått Facebook att bygga en serverhall i Luleå. Syftet är 

även att beskriva personens/personernas entreprenöriella tillvägagångssätt. Vid 

utformning av denna fallstudie uppstod en diskussion mellan författarna som 

grundade sig i entreprenöriella ledare inom tillväxtmarknader. Resonemangen 

(hypotesen) som framfördes var att det troligtvis fanns en eller flera entreprenöriella 

pådrivare till bygget av serverhallen i Luleå. Resonemanget är enlighet med Yins 

(2007) förklaring av teoretiska hypoteser, vilket därav gör den till mest lämpad vid 

val av strategi för uppsatsen.        
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Yin (2007) förklarar att det finns olika tekniker vid analys av fallstudier som innehar 

en enfallsdesign – eller flerfallsdesign. bl.a. mönsterjämförelser och utformning av 

förklaringar. Mönsterjämförelser grundar sig i att undersökaren jämför ett empiriskt 

mönster med ett förväntat mönster. Utformning av förklaringar består av att 

formulera eller bygga upp en förklaring av fallet. Målet med denna teknik är dock inte 

att sammanfatta en undersökning, snarare att utveckla nya idéer för nya 

undersökningar. Uppsatsen har sin utgångspunkt i intervjuer, där svaren från 

respondenterna kommer att analyseras och ställas mot övriga respondenter. I ett 

senare skede kommer även empiriskt material ställas mot presenterad teori i denna 

uppsats. Mönsterjämförelse kommer således vara den teknik som används vid analys. 

 

För att undvika svårigheterna med otymplig mängd empiriskt material som 

ostrukturerade intervjuer kan medföra, kommer datareducering att förekomma. Bruce 

(2009) menar att datareducering är nödvändigt inom kvalitativa studier, då 

insamlingen och mängden data är väldigt komplex. Därav måste den insamlade 

empirin reduceras och transformeras till en mer hanterbar och förståelig nivå, för att 

senare möjliggöra identifiering av olika former av mönster och likheter. 

Förhoppningen är att datareducering kommer underlätta vid analysering av 

intervjuerna, då det finns en viss komplexitet med uppsatsens problemformulering.  
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Nedan presenteras en sammanfattning av ovannämnda metodkapitel, därmed vilka 

möjliga metodval som författarna motiverat och kritiserat samt vilka vägval som 

uppsattsatsen inriktat sig på.  

 

 
Figur 3.19 Illustration av uppsatsens metodval. 
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3.12 Kvalitetsmått 
Bell (2006) förklarar att oavsett vilken metod som forskaren väljer i samband med 

insamling av information, måste denne alltid kritiskt granska informationen för att 

därefter avgöra hur tillförlitligheten, pålitligheten samt överförbarheten är. Man talar 

om kvalitetsmått för studien. Pålitlighet är ett mått som förklarar i vilken utsträckning 

ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under likställda 

omständigheter. Tillförlitlighet & överförbarhet är betydligt mer avancerade begrepp, 

det förtydligar om en viss fråga mäter eller beskriver vad man avser undersöka. Dock 

är det en förhållandevis vag definition och därför måste begreppet brytas ner. Lincoln 

& Guba (1985) anser att det är högst nödvändigt att specificera termer och metoder 

för att etablera samt bedöma kvaliteten i en kvalitativ forskning, följande bryts 

kvalitetsmåtten ned.   

 

3.12.1 Pålitlighet 
Enligt både Bryman & Bell (2005) samt Lincoln & Guba (1985) kan reliabilitet 

definieras som pålitlighet i samband med studier inom den kvalitativa forskningen. 

Enligt Bryman & Bell (2005) innebär detta att forskaren säkerställer att det skapas en 

tillgänglig och fullständig redogörelse av alla faser som forskningsprocessen 

innehåller. Utomstående personer kan fungera som granskare för att få en överblick 

angående hur studien genomförts. Med detta kan det även senare ingå en granskning 

och bedömning av huruvida teoretiska slutsatser är berättigade eller inte. Dock bör det 

benämnas att en granskning av en kvalitativ studie är mycket tidskrävande med tanke 

på dess breda och komplexa innehåll av information. Ely m.fl. (1993) menar även på 

att pålitlighet i samband med kvalitativa forskningsstudier innebär att processerna 

genomförs på ett korrekt sätt och att resultaten speglar de studerande personernas 

upplevelser. Det är viktigt att undersökaren har etiska principer i beaktning vid 

insamling och analysering, hur man skall engagera deltagarna, egna antaganden och 

slutsatser, hur resultaten skall förmedlas etc. Det kan alltså konstateras att pålitlighet 

består av många förfaringssätt och det kan beskrivas som ett personligt 

trovärdighetssystem med uppdrag att forma dessa procedurer i processen. 

 



 - 58 -  

Det är av yttersta vikt att följa de riktlinjer som beskrivs för att få en pålitlig uppsats. 

En utomstående person som kommer att följa hela forskningsprocessen och 

därigenom fungera som en granskare är Henrietta Nilson, doktorand vid 

Linnéuniversitetet i Växjö, tillika författarnas handlare.  

 

3.12.2 Tillförlitlighet & överförbarhet 
Som tidigare nämnt finns det en rad olika kategoriseringar inom kvalitativa mått. 

Bryman & Bell (2005) beskriver bl.a. intern och extern validitet, vilka definieras som 

tillförlitlighet (Intern) samt överförbarhet (Extern) och används för att stärka en 

studies giltighet. Enligt Jacobsen (2002) handlar tillförlitlighet om själva resultatets 

giltighet. Om något är rätt eller fel kan bero på en rad olika förhållanden, men 

forskaren skall alltid huvudsakligen koncentrera sig på om beskrivningen av 

fenomenet är riktigt. Det vanligaste sättet som används idag för att bepröva studiens 

tillförlitlighet kan genomföras genom två åtgärder. Den första innefattar att 

kontrollera undersökningen samt slutsatsen mot andra studier och den andra är att 

forskaren personligen kritiskt granskar själva resultatet.  

Bryman & Bell (2005) benämner att tillförlitligheten fokuserar på den sociala 

verkligheten och dess trovärdighetskriterium. Genom att skapa en tillförlitlighet i 

resultatet behöver forskaren följa de regler och krav som finns samt att det rapporteras 

till de personer som är en del av den sociala verkligheten som studeras. På så sätt 

bekräftas att forskaren uppfattat verkligheten korrekt.  

 

Jacobsen (2002) hävdar att kvalitetsmåttet överförbarhet innefattar resultat från ett 

begränsat område, som exempelvis en organisation vid en viss tidpunkt. 

Överförbarheten benämner även i vilken utsträckning utfall kan generaliseras till 

andra sammanhang, vissa liknar därför överförbarhet med måttet extern validiteten. 

För att det skall vara genomförbart måste därför det som studerats vara representativt 

för det sammanhang som man avser att överföra det till. Bryman & Bell (2005) 

tillägger att överförbarhet inom kvalitativ forskning många gånger innefattar ett 

intensivt stadium fokuserande på en mindre grupp eller ett antal individer som har 

vissa gemensamma egenskaper. Kvalitativa resultat tenderar att fokusera på det 

kontextuellt unika och på meningen eller betydelsen av den aspekt som studeras i den 

sociala verkligheten. 
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Att påvisa giltigheten i denna uppsats kan ses som en utav hörnstenarna, då en 

ogiltigförklarad uppsats knappast bidrar till något relevant inom forskningen. Det kan 

dock bli relativt svårt att uppnå alla kriterium som benämns. Exempelvis är det inte 

möjligt att jämföra undersökningen mot andra studier, då det inte finns några tidigare 

undersökningar inom området. Däremot kommer självfallet kritisk granskning att 

genomföras av såväl resultatet som övrigt innehåll. För att beskriva studiens 

överförbarhet skriver författarna med öppen transparens i genomförande och 

tillvägagångssätt. 
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3.13 Kritik mot val av metod 
 

”Krona, jag vinner, klave, du förlorar”  

(Thurén, 2007, s. 131). 

 

Kan man egentligen veta någonting, eller är alla s.k. sanningar relativa? En av 

vetenskapens många paradoxer är att den söker efter sanningen, samtidigt som 

vetenskapen ständigt går framåt (Thurén, 2007). Om vetenskapen går ut på att ta reda 

på hur det förhåller sig i verkligheten, kan en uppsjö med kritik diskuteras vid val av 

metod. Därmed har författarna medvetet fokuserat på att jämföra ett brett utbud av 

källor bestående av vetenskapliga artiklar samt litteratur från Linnéuniversitets 

bibliotek. Detta för att bilda en bred och tydlig uppfattning kring ämnet ifråga, 

samtidigt som det har medfört att författarna kunnat jämföra olika teorier. Författarna 

har följaktligen fått en bred uppfattning om aktuella teorier inom ämnet och dessutom 

kunnat konstatera att teorier kan komma att skilja sig från varandra. Det har även 

medfört att val av metod och sammanställning av metodkapitel, som presenteras i 

uppsatsen, både kritiserats och motiverats av författarna. 

 

Att observera är hur uppsatsens kvalitativa förhållningssätt inte har något direkt mål 

att säga någonting om det generella och typiska, utan snarare om det unika och 

speciella, vilket kan förknippas med Jacobsens (2002) teorier. Avsikten med 

uppsatsen är således att bidra med introduktion till ett relativt outforskat 

ämnesområde. Kritiken mot den kvalitativa metoden blir därmed svårigheten att 

generalisera, då uppsatsen präglas av subjektivitet och författarnas egna tolkningar. 

På grund av begränsningar i form av tid och ekonomi har avgränsningar gjorts, då 

främst i urvalet. Det leder till att uppsatsens slutsats inte kommer vara generaliserbar, 

vilket är något som skribenterna ser kritiskt på. För att motverka detta har en öppen 

transparens med uppsatsens tillvägagångssätt presenterats för att motverka en skev 

tolkning av resultatet. Uppsatsens diskussion och reflektion kommer presentera vidare 

infallsvinklar och tankar för bl.a. ytterligare studier och förhoppningen är att det 

kommer ske mycket forskning inom detta intressanta ämnesområde i framtiden. 
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4. Empiri 
Empirikapitel är indelat i enlighet med uppsatsens problemformulering och syfte. 

Nedan presenteras först empiriskt material vad gäller att identifiera entreprenören. 

Slutligen redogörs en intervju och träff med entreprenören. Se bilaga 1 och 2 för 

sammanställda intervjuguider. 

 

4.1 Identifiera entreprenören  

4.1.1 Intervjuer 
 

• Vem/vilka är initiativtagare till att Facebook etablerat serverhallar i Luleå? 

 

Namn: Fredrik Kallioniemi 

Företag: Aurorum Science Park 

Formell titel: Managing Director 

 

”Innan affären landade i Luleå var en mängd människor involverade. Initiativtagare 

var Matz Engman. Han är en super-ultra affärsutvecklare. Matz hade en extrem vilja 

att få Facebook till Luleå. Han byggde ett team utifrån perspektivet att vara bäst. 

Utan Matz hade det inte blivit av” (2013-05-02, Kallioniemi). 

 

 

Namn: Örjan Kallin 

Företag: Bravida 

Formell titel: PM/Site Manager 

 

”Det finns ett behov, någon har förstått det. Matz Engman frontar det här, Matz på 

Luleå Näringsliv” (Kallin, 2013-04-16). 
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Namn: Kristina Alatalo 

Företag: Luleå Näringsliv 

Formell titel: Marknadsansvarig 

 

”Det är Matz Engman. Det är även ett team bakom det hela. Det är ett gemensamt 

arbete mellan Luleå Näringsliv och andra aktörer. Det är Matz Engman ni ska prata 

med” (2013-05-02, Alatalo).  

 

4.1.2 Sekundärdata 
”I två år jobbade Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv, och hans manskap dygnet 

runt i det tysta med Facebook-etableringen” (Norran, 2012-10-04). 

 

“We knocked on doors at Facebook's head office (in Palo Alto, California) and today 

they're moving in to Lulea — this is huge, really huge,' said Matz Engman, who heads 

the Lulea Business Agency, a public-private partnership working to attract businesses 

to the region” (Daily Mail, 2011-10-28). 

 

“Matz is responsible for business development in the Luleå Municipality. He was 

instrumental in facilitating the Facebook establishment and creating The Node Pole 

concept. He has long experience as an entrepreneur within mobile technology and 

management consulting and has held leading positions within large companies such 

as Telia, SAS and Frontec” (The Node Pole, 2013).  

 

Matz Engman förklarar att anledningen till att man lycktas få Facebook att etablera 

sig i Luleå inte handlar om tur, utan att det är resultatet av ett långsiktigt strategiskt 

arbete (Innovationskraft Sverige, 2012-10-02). 

 

Matz Engman menar att han själv alltid drömt om att etablera ett stort företag i Luleå 

och att detta inte bara är en datahall, det är starten på en ny digital industri-era i Luleå 

(Internet World, 2012-05-03).
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4.2 Träff med entreprenören 
Den 24 maj 2013 träffade uppsatsens författare personen bakom Facebooks etablering 

av serverhallar i Luleå, entreprenören Matz Engman. Intervjun ägde rum på 

Kyrkogatan 13 i Luleå där Luleå Näringsliv har sitt kontor. Nedan skådas en bild på 

författarna samt uppsatsens huvudperson Matz Engman.    

 

 
Bild 4.1 Intervju med Matz Engman på Luleå Näringslivs kontor, 2013-05-16.  

F.v. Martin Marklund, Matz Engman (respondent), Kristian Olsson,  

Jakob Haegermark. 
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Namn: Matz Engman 

Företag: Luleå Näringsliv 

Formell titel: VD 

 

Nedan återfinns den sammanställda versionen av intervjun med Matz Engman 

angående hur han gick tillväga för att få Facebook att etablera serverhallar i Luleå. 

Det ska poängteras att intervjun var utav semi-strukturerad karaktär och att Engman 

fick möjlighet att redogöra sina svar på ett öppet sätt. Frågorna ställdes i en 

kronologisk ordning (från förarbete till avslut), men besvarades somliga gånger lite 

böljande, dvs. Engman gick fram och tillbaka i sin redogörelse. Han var väldigt 

frispråkig, vilket gjorde berättelsen oerhört intressant. Det kompletta fråge- samt 

svarsunderlaget återfinns i bilaga 3. 

 

4.2.1 Intervju med Matz Engman 
Engman (2013-05-16) inledde intervjun med en kort beskrivning om sin bakgrund 

och förklarade att han arbetat inom IT- och telekom-området i 25 år. I nio år arbetade 

han för Telia Mobile, med bl.a. mobiltelefonins utbyggnad och teknik. Under dessa år 

arbetade han även mycket med ledarskap och marknad. Efter anställningen på Telia 

Mobile startade Engman upp ett bolag vid namn ISS Mobile. Hans nuvarande 

anställning vid Luleå Näringsliv är den första fasta anställningen sedan år 1999.  

 

Enligt Engman (2013-05-16) uppkom idén om ett serverhallsbygge i Luleå i samband 

med hans arbete med Luleå Näringsliv. Han hade sedan tidigare goda och relevanta 

erfarenheter av att paketera unikiteter inom bl.a. mobiltelefoni och dessutom drevs ett 

projekt vid namn Invest in Luleå parallellt vid tidpunkten för hans anställning. Invest 

in Luleå hade som målsättning att skapa attraktionskraft för företag att etablera sig 

inom Luleåområdet. Tillsammans med projektet Invest in Luleå så samarbetade Luleå 

Näringsliv även med Invest Sweden (numera kallat ”Business Sweden”) som kunde 

identifiera ett ökat behov av IT och telekom, vilket senare kunde kopplas till 

Luleåområdet. Sedan tidigare hade det klargjorts, med hjälp av lokala IT-bolag och 

Luleå tekniska universitet, att Luleå besatt en mycket unik kompetens inom 

datalagring och internet. Tidigare hade Engman varit aktiv i ett bolag som skapade en 

s.k. ASP (Application Service Provider), vilket idag går under betäckningen 
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molntjänster. Bolaget lade ut mjukvaran för att sedan möjliggöra försäljning av 

tjänsten. Dock uppstod ett problem med mjukvaran, det fanns ingen efterfrågan vid 

den tidpunkten. Däremot kunde Engman tydligt urskilja att behovet av molntjänster 

skulle öka, inte minst med tanke på den ökade efterfrågan av datalagring.  

 

”Mänskligheten har skapat 5 exabyte fram till 2003, nästa år planerar vi att skapa 5 

exabyte var tionde minut och år 2020 5 exabyte varje minut.” (Engman, 2013-05-16).  

 

Enligt Engman (2013-05-16) fanns det följaktligen en klar tillväxtpotential inom IT- 

och datalagringsindustrin och därför försökte Invest in Luleå att positionera denna 

bransch för Luleå, då man förstod att datacenters behöver energi och kyla, vilka båda 

återfanns i Luleå. Datalagring är energi, dvs. det krävs energi för att lagra data. Varje 

gång människor utför någon handling på internet så ”rasslar” det till i något datacenter 

i världen och kräver energi för kommandot som personen efterfrågat.  

 

Engman (2013-05-16) menar att Luleå Näringsliv först valde att testa hypotesen om 

att bygga ett datacenter i Luleå genom att göra diverse mätningar på redan existerade 

datacenters. Det genomfördes även tydliga undersökningar för att få ett stabilt och bra 

säljmaterial, då bilden angående Luleås okända unikiteter (billig el, kalluft m.m.) 

behövde vara mycket tilltalande. Målsättningen med säljmaterialet var att prova och 

få respons om detta kunde fungera i verkligenheten samt att testa av mot marknaden 

och kund. Det var viktigt att tidigt få feedback från kunden och utifrån detta kunde 

man senare förstå om man var rätt ute eller inte.  

 

År 2009 åkte ett antal personer från Luleå Näringsliv och Invest in Sweden till USA 

för att besöka 14 stora företag inom datagenerering. Staben bestod av personer som 

hade god kunskap inom en rad olika områden, däribland fiber/bredband, 

byggnad/konstruktion, energi/el samt regional kunskap.  

 

”Vi hade tidigt som vision att aldrig lämna ett säljmöte med frågor, utan istället 

försöka lösa allt vid sittande bord” (Engman, 2013-05-16).   

 

Engman (2013-05-16) hävdar att staben huvudsakligen inriktade sig på stora bolag 

som hade ett stort behov av datalagring, såsom Facebook. Till en början fokuserades 
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det inte alltför mycket på Luleå, istället inriktade man sig på att sälja in Sverige. Det 

var mer greppbart för kunderna att vi sålde Sverige. Dock hade Engman ständigt en 

sak i åtanke, Luleå kommer alltid att vara intressant med tanke på dess fördelar inom 

energi och kyla.  

Just energi är något som Luleå är väldigt bra på. Det produceras bl.a. 100 % 

förnyelsebar energi i form av vattenkraft och via Luleälven finns även ett 

energiöverskott på hela 50 %. Luleälven är även dubbelt så stor som Hooverdammen i 

USA, vilket givetvis imponerade på amerikanarna. Elnätet inom bygden är också 

extremt stabilt, det har exempelvis inte varit fel på högspänningsnätet sedan år 1979 

och dessutom är klimatet väldigt kallt, vilket kan användas i samband med kylsystem. 

Egenskaper som förnyelsebar energi, billiga elpriser, stabilt elnät, kalluft och kunskap 

gjorde Luleå kommun till ett väldigt attraktivt område i samband med 

serverhallsbygge och datalagring (Engman, 2013-05-16).  

 

Idén till serverhallsbygget kläcktes runt år 2008, då Engman blev inhyrd som konsult 

av Luleå Näringsliv och började med s.k. workshops tillsammans med Invest in 

Luleå. Till dessa workshops tog han in några duktiga ”IT-människor” som han visste 

hade god erfarenhet och kunskap inom ämnet. De olika fördelarna med Luleå som 

diskuterades fram var kunskapen inom IT via forskning och företagande, billig el, 

kalluft samt förnyelsebar energi. Man insåg plötsligt att kunskapen och resurserna 

som fanns i Luleå kunde paketeras om till helhetslösningar inom datalagring och 

molntjänster. Det som även är värt att benämna är att varken Luleå Näringsliv eller 

Invest in Luleå ägde någon del av det som paketerades samman som en 

slutprodukt/tjänst, dvs. de två organisationerna ägde inte infrastrukturen, elbolagen, 

IT-bolagen m.m., men med hjälp av ett samarbete skulle samtliga parter tjäna på det i 

längden. Paketeringen av resurser handlade om ren försäljning och entreprenörskap, 

förmågan att förstå vad motparten efterfrågar och drivs av (Engman, 2013-05-16).  

 

Engman (2013-05-16) anser att behovet av en serverhall är något som växt fram. Till 

en början fanns det inga tankar på att Luleå skulle hålla på med datalagring och 

molntjänster, då staden aldrig sysslat med något liknande. Detta var något som växte 

fram via workshopsen och med tiden insåg de inblandade partnerna att ett 

serverhallsbygge i Luleå inte var orealistiskt. Genom att studera liknande 
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serverhallsprojekt insåg man att Luleå kunde genomföra ett sådant projekt, då de 

viktigaste grundstenarna fanns på plats. Det är många som misstolkat situationen och 

tror är att Facebook hittade Luleå, men givetvis var det Luleå som hittade Facebook 

och försökte tillfredsställa dess behov.  

Engman (2013-05-16) tillägger att Luleå Näringsliv arbetat mycket med 

affärsutveckling och bolaget kallar sig för en slags spelfördelare som vet hur man 

skall spela in ”passningar” för att företag skall kunna göra ”mål”. Företag paras ihop 

med varandra och skapar nya effektiva nätverk, under de senaste åren har både 

Engmans personliga samt Luleå Näringslivs nätverk ökat enormt. 

 

Engman (2013-05-16) beskriver att samtidigt som det genomfördes 

bakgrundsundersökningar och workshops angående projektet, köpte Google ett 

gammalt Finskt pappersbruk i Fredrikshamn (Hamina på finska) och startade upp ett 

datacenter. Detta medförde att personerna som arbetade med projektet i Luleå fick sig 

en tankeställare. Det gick inte att vänta på att företag flyttade till Luleå av sig själva, 

för då skulle Sverige bli förbipasserade av andra länder. Istället letade man upp 

företagen för att få dem till Luleå och på så sätt ha övertaget och fördelarna. Utifrån 

detta bokades 14 säljmöten i USA, där man träffade diverse olika bolag inom IT och 

datamängdsgenerering. Det var tydligt att det fanns ett behov bland amerikanska 

företag, i och med globaliseringen, att bygga upp nya datacenters i Europa. Det skulle 

inte vara hållbart i längden att sköta överföring mellan kontinenterna, då det hade 

blivit alltför kostsamt.  

 

För att samla in information till projektet användes, som det tidigare nämndes, 

workshops. Det gjordes även via säljmöten ute med kunder, då materialet 

presenterades och gav en tidig inblick om grundtanken var rätt och att det faktiskt 

fanns ett intresse för företag att använda sig utav konceptet med datacenter. Det gällde 

hela tiden att ha en väldigt utåtriktad och lyhörd strategi, där man var villig att 

använda sig utav ny information för anpassning och förändring (Engman, 2013-05-

16). 

 

Engman (2013-05-16) förklarar att det har varit mycket jobb med projektet och att allt 

inte har varit en dans på rosor. Amerikanerna var många gånger kritiska till diverse 

saker och ting, vissa gånger var det allvarligare än andra. 
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”Det finns säkert 50 tillfällen då vi hotats att lägga ner projektet, exempel på detta 

var de ständiga kraven från USA. Amerikanerna ogillar när något är det minsta lilla 

oklart, det skall därför alltid vara både hängslen och livrem” (Engman, 2013-05-16).  

 

När det gedigna arbetet med bygg- och miljöplanering började ta form riskerades hela 

projektet att fallera, då en privatperson motsatte sig byggnationen av datacentret. 

Engman (2013-05-16) beskriver detta som otroligt frustrerande då han och manskapet 

jobbat för fullt i nästan två år med projektet och bara skulle genomföra det sista steget 

för att sätta igång bygget. Parallellt med detta startade Facebook upp sin plan B, 

samma koncept fast i Östersund, men till slut lyckades man lösa problemet och allt 

kunde fortskrida som planerat i Luleå.   

Andra problem som dykt upp längs vägen var av politisk karaktär och miljöaspekter. 

Serverhallen är nämligen belägen väldigt nära ett naturskyddsområde, vilket ställt 

stora krav på ”miljötänket” och den fysiska uppbyggnaden av datacentret. Utifrån 

Engmans tidigare erfarenhet visste han vikten av ett gediget förarbete och kvalitet i 

samtliga processer, detta pga. att inte någon skall motsäga sig bygget och kunna 

överklaga fallet i domstol och därigenom förhindra projektets frammarsch. Genom 

presentationer och personliga möten med personer som satt i position att motsäga sig 

projektet kunde man på ett bra sätt förklara storheten samt vikten i projektet och 

således kunde alla förstå att samtliga parter skulle tjäna på det slutgiltiga resultatet.  

 

Enligt Engman (2013-05-16) planerades projektet tillsammans med Business Sweden, 

som är verksamma inom många olika branscher. Till en början arbetade nästintill 

ingen med router- och datacenter, men under resans gång växte det fram och blev så 

småningom ett mer högprioriterat område. I planeringen bestämdes det att unikiteter 

skulle paketeras i Sverige och därefter skulle man åka runt och försöka sälja in detta. 

Det behövdes någon form utav ”Sverige-material” för att beskriva hela Sveriges 

unikiteter. Därav hamnade många utav Sveriges unika värderingar/egenskaper högt 

upp på en lista, i form av energifrågor, lågt energipris, kallt klimat etc.  

Engman (2013-05-16) tillägger att detta var starka argument samt poängterar att 

argumenten präglade hela Sverige och inte gällde någon enskild region som 

exempelvis Luleå. Detta var framgångsrikt och ett bra sätt att planera hela processen, 
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det hade blivit betydligt svårare att åka runt som Luleå och ”knacka dörr” för att hitta 

kunder.  

Engman (2013-05-16) nämner även att amerikanerna inte hade alltför bra koll på 

Sverige, bl.a. behövdes Sveriges position på världskartan pekas ut. I USA behövdes 

även andra saker förtydligas om Sverige, däribland skattesystem, kompetens, fibernät, 

energi mm. Detta gav amerikanerna en god inblick i det svenska systemet och det 

visade sig vara ett smart drag att samla hela Sverige i en presentation och inte enbart 

fokusera på en enskild region.  

 

En viktig och lyckosam del i planeringsfasen var att, vid ett tidigt skede, samla ihop 

naturskyddsföreningen, Norrbottens ornitologer och mer eller mindre alla som kunde 

tänkas överklaga beslutet för att sprida information om vad som planerades innan 

projektet hade fått något byggtillstånd. Det kom inga överklaganden från dessa 

föreningar/personer, utan de ansåg att allt hade skötts på ett korrekt sätt, vilket var ett 

bevis på att det var rätt beslut att delge denna information. Att involvera ”berörda 

personer” och låta dem komma med idéer och synpunkter i ett tidigt skede av 

projektet medförde att motstånd kunde undvikas. Det kan beskrivas som en 

framgångsfaktor för hela projektet (Engman, 2013-05-16).    

 

Engman (2013-05-16) berättar att i planeringsstadiet arbetade han och en 

medarbetare, som tidigare arbetade inom organisationen, väldigt mycket med 

projektet. Därefter behövde fler personer involveras i projektet. Exempelvis 

involverades en fantastisk person i kommunalrådet, som hade egen majoritet (över 50 

%) och personen ifråga var väldigt avgörande för hela projektet. Vid diskussion med 

amerikanarna har personen kunnat förklara att han har majoritet och därmed möjlighet 

att fatta beslut i diverse fråga. Det finns fler personer som varit avgörande för att 

projektet blivit verklighet, däribland en person på energibolaget. Det skall 

understrykas att det inte var energibolaget som var avgörande för projektet, utan det 

var personen på energibolaget. Det var individerna inom organisationerna som 

möjliggjorde projektet och det är individer som skapar tillväxt.  

Andra personer som Engman (2013-05-16) lyfter fram är de fem-sex personerna som 

arbetat med frågor som berört detaljplaner, bygglov och att översätta blanketter för 

investeringsstöd från engelska till svenska.   
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Engman (2013-05-16) beskriver genomförandet av projektet och menar att de 14 

säljmötena i USA gav fyra stora offerter. Det beslutades så småningom att man skulle 

gå vidare med tre utav dessa och Facebook lade så småningom det vinande budet och 

kunde ses som den mest intressanta samarbetspartnern. När man mottog de fyra 

offerterna blev det viktigt för Business Sweden att jobba med detta område och då 

bestämdes det att man skulle fortsätta att satsa som Sverige och Luleå som region. 

Datacenter 2.0 bildades av Business Sweden och fick flera regioner att ansluta sig. 

Detta har resulterat i en gruppering som jobbat, rest och sålt i USA och Europa. 

Därefter bildades bolaget The Node Pole som ämnar syssla med liknande saker och 

även avlasta Business Sweden. Anledningen till att The Node Pole grundades var att 

Luleå Näringsliv inte enbart skulle fokusera på datacenters, de skulle jobba med alla 

möjliga industrier, såsom stål, tjänsteföretag, IT etc. Utöver de gemensamma resorna 

med Business Sweden, gjorde The Node Pole även egna säljresor. Dessa resor visade 

att det fanns attraktionskraft och ett starkt intresse för Luleå-regionen. Det hade inte 

spelat någon roll om projektet hamnat i Skellefteå, Luleå, Boden eller Piteå, det var 

viktigt för den norra landsänden. ”Den här industrin klustrar, vi ser att det klustrar!” 

(Engman, 2013-05-16).   

Enligt Engman (2013-05-16) byggde Google ett datacenter år 2007 i North Carolina. 

Därefter har det byggts 17 datacenter inom en 10 milsradie i detta område. Det har 

även investerats otroligt många miljarder i North Carolina. Det är någonting som The 

Node Pole ville efterlikna, ”Vi vill bli den noden, det är därför som vi heter The Node 

Pole. Vi är en Nod för datatrafik, där man säkert kan lagra datatrafik för kommande 

generationer” (Engman, 2013-05-16). 

 

Engman (2013-05-16) förtydligar att genomförandet handlat om ren och skär 

försäljning. Han har jobbat med försäljning nästan hela livet och drivs av att sälja. Det 

har handlat om att skapa relation och att vinna förtroende för att kunna leverera. Det 

är precis vad som gjorts! Det var en säljresa, att sälja unikitet och förpackningen som 

tillhandahölls. Detta var storkundsförsäljning. 

Vid möten med kunder fanns all expertis på plats, vilket var framgångsrikt. Somliga 

gånger anlände ett team på sju personer till ett möte, vilket visade att det satsades och 

dessutom besvarades alltid alla frågor. Inget av dessa möten resulterade i att teamet 

förklarade sig tvungna att fundera på saken och ta med frågan hem till Sverige. Det 

skapades en trovärdighet då teamet satt på dessa möten. Det var en införsäljning som 
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var lyckosam och det kom in flera offerter redan första kvartalet efter hemkomsten 

från USA. Sedan har bara materialet intensifierats och modifierats. I stort sätt 

presenteras samma material till kunden nu som det gjordes då, däremot finns ett 

”referens case” som kan visas för kunden. Att Facebook etablerat sig i Luleå har 

gynnat hela Sverige och skapat arbetstillfällen.  

 

Engman (2013-05-16) ger prov på hur kommunikationen använts i samband med 

projektet och beskriver interna möten som ett hjälpmedel för att lösa uppgifter som 

kom från kunder i USA. Man kommunicerade även med Business Sweden som var ett 

slags filter gentemot kunden eftersom att denne var hemlig. Dock hade Engman 

träffat kunden personligen och visste således vilka dessa var. Han hade skapat en 

relation med dessa personer i USA. Engman visste att han kunde samla ihop sitt team 

och förklara att det här var ett av världens viktigaste datacenterföretag. För att kunden 

skulle välja Luleå krävdes 100-200 % jobb från samtliga involverade! Andra 

städer/orter som fick besök av kunden hade troligtvis ingen aning om vilka Tom & 

Jay (kunden) var och var de kom ifrån. Förfrågningsmaterialet som kunden 

presenterade började småskaligt och så småningom efterfrågades större volymer. 

Kunden frågade om det var möjlighet att förvärva 300 000 kvadratmeter istället för 80 

000. Detsamma gällde för vattenmängden för att kyla ned servrarna, kunden 

efterfrågade plötsligt 35 liter vatten per sekund istället för 7 liter, vilket man fick 

anpassa sig efter. Detta gjordes för att de inte ville avslöja hur stort projektet var från 

början, utan de frågade för att se vad Luleå klarade av att leverera.  

 

Om frågor gällande utvärdering av projektet, svarar Engman enligt följande:  

”Som jag brukar säga, det här är bara en början. Vi förstod att kringeffekterna skulle 

komma, men de kom snabbare och kanske i en annan omfattning än vad vi trodde” 

(Engman, 2013-05-16).  

Vidare förklarar Engman (2013-05-16) att Luleå science park ligger i närheten till 

campusområdet, där har storföretaget Facebook byggt sitt datacenter. Serverhallen har 

byggts invid science parken och bredvid ett tekniskt universitet, vilket är optimalt. 

När Engman förstod att Facebook skulle etablera sig i Luleå blev det uppenbart att 

denna industri behöver underhållas 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är 

lika viktigt som med stålverken, det får aldrig stanna. Det ska vara igång dygnet runt. 

Man insåg att serviceorganisationerna som servar industrin i USA inte kunde arbeta 
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på distans pga. hårda SLA (Service Level Agreement) krav. Därav började man, 

tillsammans med Facebook, bearbeta deras viktiga underleverantörer. Det var flera 

företag som valde att etablera sig i Luleå efter Facebooks etablering, vilket inneburit 

startskottet på en klustring. De har blivit ett ekosystem runtomkring Facebook och det 

blir en fortsättning. När Facebook ”går live” kommer internettrafiken fördubblas till 

och från Sverige med det här bygget. Det behövs följaktligen mycket kapacitet för 

detta, det ska skyfflas data för en miljard människor. Nästa stora företag kommer att 

etablera sig i Luleå, det är inte frågan ”om”, det är frågan om ”när”.  

 

Engman (2013-05-16) förklarar att flera företag har upprättat nya affärsområden i 

Luleå som de valt att kalla Data Center, exempelvis NCC och vattenfall. Tar man 

bort alla kringeffekterna, byggarbetstillfällen osv. och bara tittar på den digitala delen 

har det nu skapats ca 100 nya jobb och då har inte ens Facebook gått ”live”.  

Andra företag som Luleå Näringsliv och The Node Pole arbetat med är inte på samma 

sätt som Facebook. Dessa gör inte sin egen mjukvara, bygger inte sina servrar, de har 

flera kundapplikationer och är i förhållande till Facebook, äldre bolag. Det innebär att 

på samma ytenhet som Facebook använder sig utav, behöver de kanske 100 till 150 

anställda, samtidigt som Facebook använder sig utav 25 personer. Dessa företag 

kommer också dra med sig ett ekosystem, men samtidigt nyttja dem som finns i 

Luleå. Företagen kommer kanske ha med sig hårdvarubolag, såsom HP, IBM och Dell 

som behöver finnas i närheten.  

Förutom molntjänstföretag är tanken att också få europeiska Enterprise bolag att 

etablera sig i Luleå. Det är vanliga traditionella bolag som inte är molntjänsteföretag, i 

form av traditionella banker, telekomoperatörer, flygbolag etc. Engman har även 

pratat med spelare som kallas Cool Location Data Center, vilket bygger på 

spekulationer åt andra. Likna det med en galleria i en stad, där man som 

fastighetsägare bygger en galleria för att sedan hyra in Hennes & Mauritz, Lindex 

osv. och erbjuder plats. 

 

Enligt Engman (2013-05-16) har han tidigare varit i kontakt med forskare och lärare 

på Luleå tekniska universitet angående civilingenjörsutbildningen, där man hävdat att 

studenterna har rätt kompetens och utbildning för denna typ av projekt. Detta innebär 

att studenter skall ha möjlighet att starta egna bolag och tanken är att få dem att se att 

industrin växer. Även bolag som kommer till Luleå kan se att det faktiskt finns 
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forskning och utveckling i staden. Det finns ”grön IT”, kunskap om hur man kan lagra 

mer och smartare, vilka algoritmer som kan användas för att bli mer effektiv etc. 

Detta är dock planer för framtiden, just nu ligger fokus på att förse IT- och 

datalagringsindustrin med nätverkstekniker. Facebook har en speciell filosofi när det 

handlar om tvååriga universitetsutbildningar. Två år är för lång tid för en utbildning, 

tio veckor hade varit mer passande och därefter bör studenter komma ut i arbetslivet 

och lära sig praktiskt för att sedan gå vidare till nästa nyutbildningsfas. Efter två år 

har Facebook slängt ut all utrustning, då är det något annan som gäller, då kommer 

nästa generations teknik. Detta är givetvis kostsamt men framförallt går utvecklingen 

väldigt fort! Just nu arbetas det med att få igång nätverkstekniker. När företag 

kommer till Luleå ska det finnas personer som kan anställas och därav finns även 

samarbete med arbetsförmedlingen och andra organisationer. Det kan efterliknas med 

då stålverket byggdes i Luleå på 1940-talet. Forskare och civilingenjörer var inte det 

primära för stålverket, det var svetsare och mekaniker som eftersöktes. Det är ett 

liknande scenario som gäller för Luleå, det måste finnas s.k. ”doers” innan nästa fas 

påbörjas. 

 

Engman (2013-05-16) utvecklar sina tankar angående framtiden och hävdar att man 

gjort en ansökan hos en organisation vid namn Minova för ett 100 miljoner kronors 

projekt under en kommande tioårsperiod. Projektet innefattar att skriva en 

digitalstrategi för Sverige och för Luleå som region. Den digitala industrin är väldigt 

ny, men med rätt hantering i ett europaperspektiv finns otroliga förutsättningar att bli, 

liksom Irland, dvs. en stor hub med datacenter samt andra forskningsområden.  

Förädlingssteget är en intressant process. Att få datacenter, industrin samt forskning 

och utveckling till Luleå. Då kanske Facebook så småningom vill öppna en filial i 

Luleå för att staden kommit långt inom s.k. Green IT solutions i Sverige. Det är 

viktigt att börja i en fas och sedan ta nästa, att se förädlingskedjan. Luleå Näringsliv 

är med och driver den här ansökan och ser till att det händer för att man kan urskilja 

vad som är på gång. ”Vi har The Big Picture, om man säger så. Om fem år har vi 

kanske 1000-tals anställda inom det här området, om vi sköter oss rätt. Det är det här 

jag pratar om, en digital industriera. Nu skriver vi historia!” (Engman, 2013-05-16).  

 

Engman (2013-05-16) betonar att projektet inte är avslutat. Det är många människor 

som kanske tycker att det är skönt att Facebook har valt Luleå och ser detta som en 
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rejäl skalp. Det vore dock tjänstefel att inte försöka göra någonting ännu större av 

denna etablering. Engman var och besökte Fredrikshamn i Finland, innan Facebook 

hade valt att etablera sig i Luleå, för att träffa kommunalråd samt kommunchef och 

diskutera Googles påverkan i Fredrikshamn. Det visade sig att Googles etablering i 

Fredrikshamn inte gjort några större avtryck på staden. I Fredrikshamn har man inte 

valt att arbeta som i Luleå, dvs. att försöka locka till sig fler aktörer. Det nerlagda 

pappersbruket i Fredrikshamn, som bidrog till att många personer blev arbetslösa, 

blev mer eller mindre ersatt av Google och folk var nöjda med att det kom ett nytt 

företag som tog över i staden. Sedan har ingen tänkt på fortsättningen, vilket 

förvånade Engman. Han tänkte att om man lyckas få Facebook att etablera sig i Luleå, 

då skulle man inte agera som i Fredrikshamn.  

Googlar man på Facebook och Luleå får man väldigt många ”träffar”, det finns 1 800 

artiklar och all världsmedia har varit och besökt staden. Wall Street Journal har ringt 

för att komma till Luleå och göra ett reportage, en tysk tv-kanal var i staden innan 

påsken och gjorde en dokumentär och då är det bara 15 månader sedan som allt 

lanserades. Detta är en del av platsmarknadsföringen. I vintras stod 2493 personer ute 

på isen och formade en tumme (Facebooks ikon). För fem år sedan hade troligtvis 

ingen person i Luleå gått ut på isen för att göra någon skulptur. Aktionen var en 

hyllning till att Luleå växer, samtidigt som Facebook har skapat en positiv attityd i 

näringslivet. 

 

Engman (2013-05-16) diskuterar resultatet och menar att han haft en bild/animering 

där datacentret sattes in i en flygbild, där bygget så småningom skulle placeras. Detta 

visade på hur det skulle komma att se ut när datacentret var på plats. Att först ha en 

mental bild och sedan se resultatet, att det faktiskt finns något på plats, är en kittlande 

känsla. Bilden har figurerat som en drivkraft, att aldrig ge upp. Engman medger att 

om Facebook inte etablerat sig i Luleå, utan valt exempelvis Östersund istället, hade 

han blivit väldigt besviken. Han hade blivit glad för Sveriges skull, men samtidigt 

knutit näven i fickan.  

Engman (2013-05-16) utvecklar sina tankar om projektet och förtydligar återigen att 

det grundat sig kring försäljning, relationer, förtroende och leverans. Sverige har en 

bra position för fortsättningen och detta är inte det sista datacentret som byggts. Det 

kommer att byggas väldigt många fler.  
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Engman (2013-05-16) förklarar vilka lärdomar han tagit med sig från projektet och 

lyfter fram individerna, det är viktigt att omge sig med rätt individer. Det är även 

viktigt att ha samma målbild, att alla förstår målet med projektet. En annan 

framgångsfaktor var arbetet med att skapa relationer, skapat förtroende och därefter 

leverera. Det innebär att man har levererat fortare än väntat. Det har varit tillfällen då 

telefonmöten börjat klockan 18-19 en fredagskväll när det är soligt ute och många vill 

ut i skärgården med båt. Då har medarbetarna på Luleå Näringsliv bestämt att 

telefonmötet är vid denna tid, det går inte att vänta till på måndag, det är den dagen 

som gäller. Detta är något som alla inte var vana vid, speciellt inte om man arbetat på 

en kommun där man vanligtvis ”stämplat ut”. Engman och hans medarbetare har suttit 

på påskafton och haft telefonmöte med USA, då amerikanare inte har samma 

högtidsdagar som svenskar.  

Engman har själv drivit egna företag och vet att kunden måste sättas i centrum, det 

gäller att ställa upp för kunden. Man måste leverera, ska det vara färdigt till måndag 

gäller inte måndag om två veckor. I detta avseende har Luleå Näringsliv varit en 

katalysator, man har mottagit information och sedan gått till energibolaget, tekniska 

kontoret, statsbyggnadskontoret, politikerna eller underleverantörer och förklarat att 

på torsdag klockan 17 skall man ha materialet. Torsdag klockan 17! Det har alltid 

förekommit kvalitetssäkringar, ingen organisation har fått skicka något material utan 

att det har passerat Luleå Näringsliv.  

 

Engman (2013-05-16) avslutar intervjun med att prata om framtiden. Exempelvis 

nämner han att Luleå Näringsliv ska vara i USA minst två gånger per år. Det är alltid 

lärorikt att besöka Facebook och bygga nya nätverk, det företaget växer ju så att det 

knakar. Senare är även ett besök i Nice, Frankrike inbokat. Luleå Näringsliv har som 

vision att jobba lokalt, regionalt, nationellt, internationellt och upplever sig själva som 

en global aktör. Luleå Näringsliv vill vara en intressant spelare och intressera de bästa 

entreprenörerna. För att få tillväxt kan man inte sitta i sin ankdamm och bara agera i 

Luleå, man måste ut i Sverige, stå på scener, sälja i Europa och resten av världen. 

Resebudgeten skall användas, annars görs ingen nytta.  
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5. Analys 
Följande kapitel består av två delar utifrån arbetets problemformuleringar. Del ett 

grundar sig i problemformulering ett. Där analyseras insamlat material för att 

identifiera vem som fått Facebook att etablera serverhallar i Luleå. Del två utreder 

problemformulering två med utgångspunkt att analysera intervjun med den 

identifierade personen. Intervjun analyserar det ”entreprenöriella 

tillvägagångsättet”, vilket tidigare presenterats i kapitel 2.3 teorisammanfattning. 

Upplägget sammanställs i figuren nedan: 

 

 

 
Figur 5.1 Det entreprenöriella tillvägagångsättet. 
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5.1 Initiering – Tårtbit 1 

 
Den första tårtbiten i projektprocessen är initieringsfasen. Den handlar om att en eller 

flera personer vill utforska något nytt, lösa ett problem eller förändra/utveckla en 

verksamhet. Fasen grundar sig i vilka möjligheter som finns (Hagström & Mattsson, 

2010).  

För att ta reda på vem/vilka som var initiativtagare till Facebooks 

serverhallsetablering i Luleå och därigenom tagit tillvara på möjligheterna med 

projektet, genomfördes intervjuer (primärdata) med personer som på något sätt hade 

anknytning till projektet (se kapitel 3.8 Urval för utförligare beskrivning av val av 

respondenter). Frågan som ställdes till dessa personer löd enligt följande: 

 

• Vem/vilka är initiativtagare till att Facebook etablerat serverhallar i 

Luleå? 

 

Enligt Kallioniemi (2013-05-02) var Matz Engman initiativtagare till projektet och 

han hade en extrem vilja att få Facebook till Luleå. Utan Engman hade projektet inte 

blivit till verklighet.   

 

Kallin (2013-04-16) förklarade att Matz Engman på Luleå Näringsliv insett att det 

fanns ett behov av en serverhall och att han ”frontade” projektet.  

 

Alatalo (2013-05-02) menade att Matz Engman, tillsammans med ett team var 

initiativtagare till Facebooks etablering i Luleå. Det var ett gemensamt arbete mellan 

Luleå Näringsliv och andra aktörer. Engman var rätt man att vända sig till för att 

diskutera etableringen.  
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För att ta reda på vem/vilka som var initiativtagare till att Facebook etablerat 

serverhallar i Luleå studerades även material (sekundärdata), däribland tidskrifter, 

internetsidor etc. (se kapitel 3.9.1 Dokumentation för utförligare beskrivning). Nedan 

presenteras resultatet av undersökningen.  

 

”I två år jobbade Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv, och hans manskap dygnet 

runt i det tysta med Facebook-etableringen” (Norran, 2012-10-04). 

 

“We knocked on doors at Facebook's head office (in Palo Alto, California) and today 

they're moving in to Lulea — this is huge, really huge,' said Matz Engman, who heads 

the Lulea Business Agency, a public-private partnership working to attract businesses 

to the region” (Daily Mail, 2011-10-28). 

 

“Matz is responsible for business development in the Luleå Municipality. He was 

instrumental in facilitating the Facebook establishment and creating The Node Pole 

concept. He has long experience as an entrepreneur within mobile technology and 

management consulting and has held leading positions within large companies such 

as Telia, SAS and Frontec” (The Node Pole, 2013).  

 

Matz Engman förklarar att anledningen till att man lycktas få Facebook att etablera 

sig i Luleå inte handlar om tur, utan att det är resultatet av ett långsiktigt strategiskt 

arbete (Innovationskraft Sverige, 2012-10-02). 

 

Matz Engman menar att han själv alltid drömt om att etablera ett stort företag i Luleå 

och att detta inte bara är en datahall, det är starten på en ny digital industri-era i Luleå 

(Internet World, 2012-05-03). 

 



 - 79 -  

 

5.2 Förarbete – Tårtbit 2 

 
Tårtbit 2 grundar sig i förarbete. Hagström & Mattsson (2010) anser att det innefattar 

att göra en djupgående undersökning om projektet för att hitta relevant fakta. Enligt 

Tonnquist (2012) består förarbeten av att minska osäkerheten kring projektet.  

 

 Relationer: Enligt Johanisson (1992) består entreprenörskapet av en rad 

olika element, bl.a. kommunikation och ärlighet. Ahrens & Björkman 

(2000) anser att det är betydande att vara en människokännare som kan ta 

konflikter.  

Engman (2013-05-16) anser att Luleå Näringsliv arbetar mycket med affärsutveckling 

och att bolaget är en spelfördelare som vet hur man skall spela in ”passningar” för att 

företag skall kunna göra ”mål”. Företag paras ihop med varandra och skapar nya 

effektiva nätverk, under de senaste åren har både Engmans personliga och Luleå 

Näringslivs nätverk ökat enormt (kommunikation, ärlighet, människokännare).  

Genom att paketera Luleås unikiteter samt testa om dessa var rätt kunde ett bra 

säljmaterial senare presenteras, då det var viktigt med ”feedback” för att förstå vilka 

behov som fanns (människokännare). Detta resulterade i en rad olika säljmöten ute 

med kunder, bl.a. besöktes 14 stora företag i USA, där Sveriges och Luleås unikiteter 

presenterades (kommunikation). En av framgångsfaktorerna under säljmötena var att 

ha med sig kompetent folk inom IT-området samt lösa alla frågor direkt vid sittande 

bord (kommunikation, ärlighet). 

 

 Bryter ny mark: Ahrens & Björkman (2000) anser att det handlar om 

att se möjligheter och att vara nytänkande. Normann (2001) menar på att 

möjligheter som skapas i organisationers omvärld och utnyttjandet av 

dessa kan beskrivas enligt den s.k. vakuumprincipen.  
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Engman (2013-05-16) berättar att han hade sedan tidigare varit aktiv i bolag som 

behandlade s.k. molntjänster innan fenomenet slog igenom (nytänkande). Han visste 

att datalagring är energi och att Luleå är väldigt bra på energi, i form av billig el och 

kyla. Dessutom fanns det en unik IT-kompetens i Luleå (se möjligheter). Luleå kunde 

därav paketera helhetslösningar av befintliga resurser, anpassade för datalagring och 

molntjänster (se möjligheter). Dock skulle dessa unikiteter från Luleå paketeras med 

andra unikiteter från övriga Sverige, i samband med den första presentationen av 

säljmaterialet (nytänkande). När omvärldsprognoser studerades var det tydligt att det 

fanns en ökad efterfrågan och klar tillväxt av datalagring, nya datacenters måste 

därför ständigt byggas, i synnerhet bland amerikanska företag. (ta tillvara på 

möjligheter, vakuumprincipen). 

 

Beslut: Beslut: Bjerke (2005) anser att entreprenörskapet består av 

kreativitet och innovation, där kreativitet innefattar att komma fram till 

nya idéer och innovationen är att ta beslut om att tillämpa dessa. Enligt 

Ahrens & Björkman (2000) kräver framgångsrika beslut en analytisk 

förmåga. 

Engman (2013-05-16) antyder att en rad beslut togs under förarbetsfasen, bl.a. 

beslutades det att alltid noggrant testa och undersöka idéer innan de togs i bruk 

(kreativitet). Följaktligen valdes det att ha en lyhörd och utåtriktad strategi, 

framförallt när helhetslösningen skulle paketeras. Det är intressant är att Engman och 

hans kollegor inte ägde någon av resurserna som paketerades (innovation). Man valde 

även att i första hand fokusera på försäljning av Sverige och inte Luleå (kreativitet) 

samt att inrikta sig på amerikanska bolag (innovation). 

 

Fart och tvära kast: Enligt Ahrens & Björkman (2000) handlar fart och 

tvära kast om ett högt tempo samt kaotiska miljöer. Ramirez & Wallin 

(2000) hävdar att omställare har förmågan att snabbt, bestämt och 

effektivt utveckla verksamheter i ostrukturerade och öppna faser.  

De kan även ses som personer/företag (Prime Movers) som strävar efter att vara 

överlägsna i sitt verksamhetsområde samt vara annorlunda i relation till likgiltiga 

”spelare”. 

Engman (2013-05-16) anser att det till en början inte fanns några planer på att Luleå 

skulle hålla på med datalagring och molntjänster, då regionen inte sysslat med något 
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liknande tidigare (Prime Movers). En viktig händelse var när Google etablerade sig i 

Finland, vilket gjorde att man fick sig en tankeställare. Det gick inte att vänta på att 

företag flyttade till Luleå av sig själva, för då skulle Sverige bli förbipasserade av 

andra länder (omställare). Datacenters är även en extrem high-tech bransch då 

utrustningen måste bytas ut och förnyas frekvent p.g.a. teknikens ständiga utveckling, 

vilket gör det mycket kostsamt (högt tempo). 

 

Måldriv: Johanisson (1992) benämner en rad element inom 

entreprenörskapet, däribland handlingskraft. Karlöf (2008) anser att det 

krävs nyfikenhet, lärande, psyke, energi, riskvilja och målmedvetenhet för 

att driva utvecklingsprocesser.  

Engman (2013-05-16) kunde utifrån tidigare erfarenhet förstå vikten av ett gediget 

förarbete i samtliga processer (målmedvetenhet). Bl.a. försökte Invest in Luleå tydligt 

positionera området som en intressant plats, då datacenters behöver energi och kyla, 

vilka båda finns i Luleå (målmedvetenhet). Googles etablering i Finland fick även 

Engman och hans kollegor att jobba hårdare. De valde att fokusera på att själva leta 

upp företagen, få dem till Luleå och på så sätt ha övertaget och fördelarna 

(handlingskraft). 

 

5.2.1 Sammanfattning 
Under förarbetsfasen kan tre stycken faktorer identifieras som framstående, i form av 

relationer, bryta ny mark och beslut.  

Relationer (A) innefattar bl.a. kommunikation och ärlighet. Enligt Johannisson 

(1992) är kommunikation en utav förutsättningarna för att nya marknader ska kunna 

skapas och således är kommunikationen en mycket viktig del som leder till nya 

relationer. Ärlighet är även en betydelsefull aspekt, då det är nödvändigt att 

entreprenören står vid sitt ord för att bli respekterad och långvarig i en bransch. 

Engman (2013-05-16) berättar om olika säljmöten som genomfördes ute med kund, 

där bl.a. 14 stora företag i USA besöktes. Kommunikation och ärlighet har vid dessa 

möten varit viktiga. Detta kan alltså härledas till relationer (A).  
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Ahrens & Björkman (2000) anser att bryter ny mark (B) handlar om att se 

möjligheter och att vara nytänkande. Normann (2001) betonar även den s.k. 

vakuumprincipen. Denna princip förklarar att nya tomrum (affärsmöjligheter) ständigt 

uppkommer och att det alltid finns någon/några som kommer att fyllas ut dessa 

tomrum.  

Engman klargjorde att bryter ny mark (B) var en viktig del i förarbetsfasen, då han 

såg en rad olika möjligheter, däribland att paketera Luleås unikiteter till nya 

helhetslösningar anpassade för datalagring samt presentera detta vid en tidpunkt då 

det efterfrågades.  

 

Enligt Bjerke (2005) handlar Beslut (C) om kreativitet och innovation. Ahrens & 

Björkman (2000) anser även att det innefattar en analytisk förmåga.  

Det var tydligt att Engman var väldigt insatt i projektet och således hade en 

övergripande syn av projektets alla händelser och faser. Under förarbetsfasen togs en 

rad avgörande beslut för projektets genomförande, däribland att man skulle inrikta sig 

på amerikanska marknaden samt att applicera en lyhörd och öppen strategi. 

Följaktligen kan beslut (C) fastställas vara en viktig aspekt i förarbetet. 

Bilden nedan illustrerar faktorer som Engman främst lade vikt vid i förarbetsfasen, i 

form av relationer (A), bryta ny mark (B) och beslut (C). 

 
Figur 5.2 Förarbetsfasen präglas av faktorerna relationer (A), bryter ny mark (B) 

och beslut (C). 
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5.3 Planering – Tårtbit 3 

 
 Relationer: Enligt Johanisson (1992) består entreprenörskapet av en rad 

olika element, bl.a. kommunikation och ärlighet. Ahrens & Björkman 

(2000) anser att det är betydande att vara en människokännare som kan ta 

konflikter.  

Engman (2013-05-16) förklarar att projektet växte fram tillsammans med Business 

Sweden (kommunikation). Det var viktigt att involvera ”berörda personer”, såsom 

naturskyddsföreningen, Norrbottens ornitologer och andra personer som kunde tänkas 

överklaga byggnationen, för att låta dessa personer komma med idéer och synpunkter 

(människokännare, ärlighet). Det förekom även presentationer och personliga möten 

med personer som kunde tänkas motsäga sig projektet. Genom dessa möten och 

presentationer kunde projektets storhet och vikt förklaras, vilket bidrog till att man 

kunde inse att samtliga parter skulle tjäna på det slutgiltiga resultatet 

(kommunikation). 

Det är flera personer som varit avgörande för att projektet blivit till verklighet, 

däribland en person från energibolaget. Det ska tilläggas att det inte är själva 

energibolaget som varit avgörande för projektet, utan det är personen på energibolaget 

som varit det. Projektet har inte möjliggjorts av organisationer, det är individerna 

inom organisationerna som skall lyftas fram (människokännare).  

 

Bryter ny mark: Ahrens & Björkman (2000) anser att det handlar om att 

se möjligheter och att vara nytänkande. Normann (2001) menar på att 

möjligheter som skapas i organisationers omvärld och utnyttjandet av 

dessa kan beskrivas enligt den s.k. vakuumprincipen.  
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Enligt Engman (2013-05-16) var det till en början nästintill ingen som arbetade med 

router- och datacenter, men under resans gång växte det fram och blev så småningom 

ett mer högprioriterat område (vakuumprincipen).  

 

Beslut: Bjerke (2005) anser att entreprenörskapet består av kreativitet 

och innovation, där kreativitet innefattar att komma fram till nya idéer 

och innovationen är att ta beslut om att tillämpa dessa. Enligt Ahrens & 

Björkman (2000) kräver framgångsrika beslut en analytisk förmåga. 

Enligt Engman (2013-05-16) är Facebooks serverhall uppförd i anslutning till Luleå 

science park, vilket är placerat invid campusområdet. Det är uppbyggt i en teknisk 

park och vid ett tekniskt universitet, förutsättningarna hade inte kunnat vara bättre 

(kreativitet, innovation, analytisk förmåga).  

Att samla ihop och delge information till naturskyddsföreningen, Norrbottens 

ornitologer och andra som kunde tänkas överklaga projektet, visade sig vara klokt. 

Det kom inga överklaganden från dessa föreningar/personer, vilket var ett bevis på att 

det var rätt beslut att delge information (kreativitet, innovation, analytisk förmåga). 
En annan viktig person som beslutades bli involverad i projektet var en person i 

kommunalrådet som hade egen majoritet. Personen ifråga kunde vid diskussion med 

amerikanarna förklara att han hade möjlighet att fatta beslut i diverse frågor 

(innovation).   

 

 Fart och tvära kast: Enligt Ahrens & Björkman (2000) handlar fart och 

tvära kast om ett högt tempo samt kaotiska miljöer. Ramirez & Wallin 

(2000) hävdar att omställare har förmågan att snabbt, bestämt och 

effektivt utveckla verksamheter i ostrukturerade och öppna faser.  

De kan även ses som personer/företag (Prime Movers) som strävar efter att vara 

överlägsna i sitt verksamhetsområde samt vara annorlunda i relation till likgiltiga 

”spelare”. 

Engman (2013-05-16) menar att projektet vid ett tillfälle riskerade att fallera. Det var 

en privatperson som motsatte sig byggnationen av datacentret, vilket var oerhört 

frustrerande då man arbetat för fullt med projektet i nästan två år. Det var bara det 

sista steget som skulle genomföras innan bygget skulle sättas igång. Parallellt med 
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detta startade Facebook upp deras plan B, att bygga samma koncept i Östersund (högt 

tempo, kaotiska miljöer).  

När Facebook var på kundbesök i Luleå hade Engman (2013-05-16) bra koll på vilka 

kunden var samt var de kom ifrån, han hade skapat en relation med dessa i USA. 

Detta var något som andra orter troligtvis inte hade en aning om när de fick 

kundbesök, de visste bara att det var ”Tom och Jay” som kommit på besök 

(annorlunda i förhållande till likgiltiga spelare).  

 

Måldriv: Johanisson (1992) benämner en rad element inom 

entreprenörskapet, däribland handlingskraft. Karlöf (2008) anser att det 

krävs nyfikenhet, lärande, psyke, energi, riskvilja och målmedvetenhet för 

att driva utvecklingsprocesser.  

Engman (2013-05-16) hävdar att till en början arbetade han och en medarbetare, som 

tidigare arbetat inom organisationen, väldigt mycket med projektet (riskvilja, energi). 

Hade det funnits någon felande länk hade projektet troligtvis inte blivit av. Det var 

fem sex-personer som arbetade med frågor som berörde detaljplaner, bygglov och att 

översätta blanketter för investeringsstöd från svenska till engelska (målmedvetenhet, 

handlingskraft).  

 

5.3.1 Sammanfattning 
De faktorer som betonades mest av respondenten under planeringsfasen var beslut 

och fart och tvära kast. Beslut (C) kan enligt Sandström (2003) ses som en viktig 

del av entreprenörskapet och innefattar en rad olika beslutsavgörande vägval som 

ständigt måste göras. Det krävs bl.a. en helhetssyn av företaget, dess omvärld och 

affärer. Det handlar om att långsiktigt ta tillvara på möjligheterna som uppkommer i 

en föränderlig värld, antingen från ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv.  

Engman (2013-05-16) valde att göra en rad viktiga beslut under planeringsfasen där 

hans kreativa, innovativa samt analytiska förmåga sattes på prov. Bl.a. beslutades att 

planera byggandet av serverhallen nära universitet och Luleå science park. Det beslöts 

även att involvera viktiga personer som kunde tänkas överklaga etableringen tidigt i 

projektet, såsom naturskyddsföreningen m.fl. På så sätt kunde det klargöras att 

samtliga parter skulle tjäna på slutresultatet. 
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Projektets planeringsfas innehöll även en rad fart och tvära kast (D). Enligt Ahrens 

& Björkman (2000) handlar fart och tvära kast om ett högt tempo samt kaotiska 

miljöer. Ramirez & Wallin (2000) hävdar att omställare har förmågan att snabbt, 

bestämt och effektivt utveckla verksamheter i ostrukturerade och öppna faser. 

Engman (2013-05-16) berättar att projektet vid ett tillfälle riskerade att fallera. Det 

var en privatperson som motsatte sig byggnationen av datacentret. Parallellt med detta 

startade Facebook upp deras plan B, att bygga samma koncept i Östersund. Trots detta 

lyckades Engman och hans kollegor att lösa incidenten, men det var utan tvekan en 

kaotisk situation.   

Bilden nedan illustrerar faktorerna som Engman främst betonade i planeringsfasen, i 

form av beslut (C) samt fart och tvära kast (D). 

 

 
Figur 5.3 Planeringsfasen präglas av faktorerna beslut (C) samt fart och tvära kast 

(D). 
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5.4 Genomförande – Tårtbit 4 

 
Genomförandefasen omfattar tårtbit 4. Enligt Hagström & Mattsson (2010) handlar 

den om att ta idéer som utformats utifrån planeringsfasen och verkställa dem. 

Nordberg (2008) anser att fasen innefattar att gå från teoretisk planering till handling, 

då tidigare utformade mål och ambitioner skall omvandlas till ett resultat. 

 

 

Relationer: Relationer: Enligt Johanisson (1992) består 

entreprenörskapet av en rad olika element, bl.a. kommunikation och 

ärlighet. Ahrens & Björkman (2000) anser att det är betydande att vara 

en människokännare som kan ta konflikter.  

Engman (2013-05-16) förklarar att genomförandet grundat sig kring ren och skär 

försäljning. Han har själv arbetat med försäljning i princip hela livet och han tycker 

om att sälja. Det handlar om att skapa relation och att vinna förtroende 

(människokännare, kommunikation).  

Business Sweden bildade Datacenter 2.0 och fick fler regioner att ansluta sig till detta 

”koncept”. Det har blivit en gruppering som jobbar, reser och säljer i USA och övriga 

Europa. Dessutom genomför även bolaget The Node Pole säljresor som har i uppdrag 

att avlasta Business Sweden (kommunikation).  

Under säljresorna fanns alltid expertis med på plats, vilket var framgångsrikt. Somliga 

gånger var sju personer med på säljresorna, tanken var att kunna besvara samtliga 

frågor som dök upp hos amerikanarna. Detta skapade en trovärdighet 

(kommunikation, ärlighet). Det kom dock frågor i efterhand från USA, exempelvis 

Facebook. För att besvara dessa frågor hade man interna möten i Luleå 

(kommunikation).  
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Engman (2013-05-16) menar på att Business Sweden fungerade som ett slags filter 

mot kunden, eftersom att denne var hemlig, men däremot hade han träffat kunden 

tidigare och visste följaktligen vem som var kund. Han hade byggt upp en relation 

med kunden under vistelsen i USA (kommunikation, människokännare).   

 

Bryter ny mark: Ahrens & Björkman (2000) anser att det handlar om att 

se möjligheter och att vara nytänkande. Normann (2001) menar på att 

möjligheter som skapas i organisationers omvärld och utnyttjandet av 

dessa kan beskrivas enligt den s.k. vakuumprincipen.  

Enligt Engman (2013-05-16) ska Luleå Näringsliv arbeta med alla möjliga industrier, 

däribland stål-, tjänste- och IT-företag. The Node Pole bildades för att fokusera på 

datacenter samt försäljning och ska vara en del av Business Sweden. Utöver de 

gemensamma resorna med Business Sweden åker The Node Pole numera även på 

egna säljresor. Det finns en bra attraktionskraft och intresse för Sveriges norra 

regioner (Vakuumprincipen).   

 

Beslut: Bjerke (2005) anser att entreprenörskapet består av kreativitet 

och innovation, där kreativitet innefattar att komma fram till nya idéer 

och innovationen är att ta beslut om att tillämpa dessa. Enligt Ahrens & 

Björkman (2000) kräver framgångsrika beslut en analytisk förmåga. 

Engman (2013-05-16) förklarar att man åkte över till USA och gjorde 14 besök, vilket 

resulterade i fyra offerter. Därefter valde man att gå vidare med tre utav dessa och så 

småningom lade Facebook det vinnande budet och var även organisationen som 

ansågs vara den mest intressanta samarbetspartnern (innovation, analytisk förmåga).  

Under säljresorna handlade det om att sälja förpackade unikiteter. Det var 

storkundsförsäljning (innovation). Så småningom intensifierades och modifierades 

även säljmaterialet (analytisk förmåga).    



 - 89 -  

 

 

 Fart och tvära kast: Enligt Ahrens & Björkman (2000) handlar fart och 

tvära kast om ett högt tempo samt kaotiska miljöer. Ramirez & Wallin 

(2000) hävdar att omställare har förmågan att snabbt, bestämt och 

effektivt utveckla verksamheter i ostrukturerade och öppna faser.  

De kan även ses som personer/företag (Prime Movers) som strävar efter att vara 

överlägsna i sitt verksamhetsområde samt vara annorlunda i relation till likgiltiga 

”spelare”. 

Engman (2013-05-16) menar på att kundens förfrågningar om vilken kapacitet som 

kunde erbjudas började i en liten skala och sedan efterfrågades större volymer och 

mer mark. Exempelvis frågade kunden om det fanns möjlighet till 300 000 

kvadratmeter mark, istället för 80 000 kvadratmeter som det initialt var frågan om. 

Detsamma gällde för vattenmängden för att kyla ned servrarna, kunden frågade om 

det fanns möjlighet till 35 liter per sekund, istället för sju liter, vilket man fick anpassa 

sig efter (omställare). 

 

Måldriv: Johanisson (1992) benämner en rad element inom 

entreprenörskapet, däribland handlingskraft. Karlöf (2008) anser att det 

krävs nyfikenhet, lärande, psyke, energi, riskvilja och målmedvetenhet för 

att driva utvecklingsprocesser.  

Engman (2013-05-16) betonar att efter säljmötena blev det uppenbart att man 

fortsättningsvis skulle satsa som Sverige och Luleå som region. Så småningom 

”trillade” offerterna in till kontoret (riskvilja). Det var en införsäljning som var 

lyckosam, det kom in flera offerter redan efter första kvartalet efter hemkomsten från 

USA (uppnå resultat).   

När kunden var på besök samlade Engman (2013-05-16) ihop alla medarbetare, 

förklarade att detta var ett utav världens viktigaste datacenterföretag och att det skulle 

krävas 100-200 % arbete från hela teamet (uppnå resultat). När det så småningom 

blev uppenbart att Facebook skulle etablera sig i Luleå, insåg man att detta var en 

industri som skulle behöva underhållas 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 

Facebooks serverhall kan liknas med stålverket, det får aldrig stanna. Det ska vara 

igång dygnet runt (handlingskraft, uppnå resultat).  
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Medarbetarna som har arbetat med projektet har fungerat som en katalysator, man har 

tagit emot information och därefter gått till energibolag, tekniska kontoret, 

stadsbyggnadskontoret, politikerna eller underleverantörer och förklarat att på torsdag 

klockan 17 måste materialet vara färdigt, torsdag klockan 17! (handlingskraft, uppnå 

resultat).  

Engman (2013-05-16) menar att Facebooks etablering i Luleå gynnar hela Sverige 

och även fortsatt arbete (målmedvetenhet). Denna industri klustrar, det är något som 

kan urskiljas. Engman lyfter fram de datacenters som finns inom en tio mils radie i 

North Carolina. Där har det investerats otroligt många miljarder. Det är något som vill 

efterliknas, ”Vi vill bli den noden, det är därför vi heter The Node Pole. Vi är en nod 

för datatrafik, där man säkert kan lagra datatrafik för kommande generationer” 

(Engman, 2013-05-16) (målmedvetenhet, uppnå resultat).  

 

5.4.1 Sammanfattning 
Under projektets genomförandefas kunde faktorerna relationer och måldriv 

identifieras som mest framstående. Relationer (A) innefattar en rad aspekter, 

Johanisson (1992) anser att entreprenörskapet består av en rad olika element, bl.a. 

kommunikation och ärlighet. Kommunikation är en utav förutsättningarna för att nya 

marknader ska kunna skapas och således är kommunikationen en mycket viktig del 

som leder till nya relationer. För att vara framgångsrik med relationer nämner Ahrens 

& Björkman (2000) att det är betydande att vara en människokännare.  

Engman (2013-05-16) förklarar att genomförandet grundat sig kring ren och skär 

försäljning. Han har själv arbetat med försäljning i princip hela livet och han tycker 

om att sälja. Det handlar om att skapa relation och att vinna förtroende.  

Under alla säljresorna fanns alltid expertis med på plats, vilket var framgångsrikt. Sju 

personer närvarade nämligen på vissa säljresor. Engmans kommunikativa fallenhet 

samt förmågan att förstå vad människor drivs av kan således ses som en viktig aspekt 

för projektets genomförande.  

Måldriv (E) innehåller en rad olika element, bl.a. menar Johanisson (1992) att 

handlingskraft är ett utav dessa och består av förmågan att tillämpa nya handlingar 

som somliga gånger leder till framgång och andra gånger till misslyckande. 

Handlingskraften kan således bidra till nyttiga erfarenheter för framtida aktioner. 

Ahrens & Björkman (2000) anser att måldriv handlar om att uppnå resultat. 
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Engman (2013-05-16) berättar att när det så småningom blev uppenbart att Facebook 

skulle etablera sig i Luleå, insåg man att detta var en industri som skulle behöva 

underhållas 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det kan liknas med stålverket, 

det får aldrig stanna. Det ska vara igång dygnet runt. 

Medarbetarna som har arbetat med projektet har fungerat som en katalysator, man har 

tagit emot information och därefter gått till energibolag, tekniska kontoret, 

stadsbyggnadskontoret, politikerna eller underleverantörer och förklarat att på torsdag 

klockan 17 ska materialet vara färdigt, torsdag klockan 17! Att genomföra projektet 

och uppnå ett resultat har varit två betydande faktorer. 

Bilden nedan illustrerar de faktorerna som Engman framförallt vidhöll i 

genomförandefasen, i form av relationer (A) samt måldriv (E). 

 

 
Figur 5.4 Genomförandefasen präglas av faktorerna relationer (A) och måldriv (E). 
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5.5 Utvärdering/avslut – Tårtbit 5 

 
Den sista tårtbiten är utvärdering/avslut. Nordberg (2008) anser att man kan skapa en 

uppfattning om projektgenomförandet genom att granska och utvärdera resultatet.  

 

 

Relationer: Enligt Johanisson (1992) består entreprenörskapet av en rad 

olika element, bl.a. kommunikation och ärlighet. Ahrens & Björkman 

(2000) anser att det är betydande att vara en människokännare som kan ta 

konflikter.   

Engman (2013-05-16) berättar att han vill ha studenter med rätt utbildning och 

kompetens för att stötta den nya industrin. Samarbeten med bl.a. arbetsförmedlingen 

har utvecklats med tiden för att kunna bemöta de nya behoven av arbetskraft 

(kommunikation). Engman med medarbetare har haft dialog med s.k. Cool Location 

Data Centers, vilka bygger på spekulationer åt andra likt shoppinggallerior, dessa 

planeras etablera sig i området (kommunikation).  

 

 

Bryter ny mark: Ahrens & Björkman (2000) anser att det handlar om att 

se möjligheter och att vara nytänkande. Normann (2001) menar på att 

möjligheter som skapas i organisationers omvärld och utnyttjandet av 

dessa kan beskrivas enligt den s.k. vakuumprincipen. 

Engman (2013-05-16) anser att det är väldigt mycket kapacitet som krävs när det skall 

skyfflas fram data för en miljard användare (se möjligheter). Om kringeffekterna tas 

bort och man bara tittar på den digitala delen har ca 100 nya jobb skapats och då har 

inte ens Facebook gått ”live” ännu (vakuumprincipen). Det är tydligt att man kan se 

ett behov från en rad olika företagskategorier som exempelvis molntjänstföretag, 
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enterprisebolag samt Cool Location Data Centers. Dessa bolag kommer att dra med 

sig ett ekosystem av andra företag men samtidigt nyttja dem som redan existerar i 

Luleå, på så sett skapas ett kluster (se möjligheter). En ansökan har skickats in till 

organisationen Minova om ett projekt för omkring 100 miljoner kronor för en 

kommande tio års period. Syftet är att skapa en ny digitalstrategi för Sverige och 

regionen (se möjligheter).  

 

 

 Beslut: Bjerke (2005) anser att entreprenörskapet består av kreativitet 

och innovation, där kreativitet innefattar att komma fram till nya idéer 

och innovationen är att ta beslut om att tillämpa dessa. Enligt Ahrens & 

Björkman (2000) kräver framgångsrika beslut en analytisk förmåga. 

Engman (2013-05-16) benämner att ett beslut som tagits är att förse den nya industrin 

med kompetenta nätverkstekniker (kreativitet, innovation). Det är även viktigt att 

Luleå Näringsliv och The Node Pole ständigt ”rör” på sig, man kan inte sitta och 

vänta på att någon skall ringa. Det har därför beslutats att åka till Facebooks kontor i 

USA någon gång per år och till Nice, Frankrike, i sommar. För att tillväxt skall skapas 

krävs det aktivitet (kreativitet, innovation).  

 

 

 Fart och tvära kast: Enligt Ahrens & Björkman (2000) handlar fart och 

tvära kast om ett högt tempo samt kaotiska miljöer. Ramirez & Wallin 

(2000) hävdar att omställare har förmågan att snabbt, bestämt och 

effektivt utveckla verksamheter i ostrukturerade och öppna faser.  

De kan även ses som personer/företag (Prime Movers) som strävar efter att vara 

överlägsna i sitt verksamhetsområde samt vara annorlunda i relation till likgiltiga 

”spelare”.  

Engman (2013-05-16) anser att Facebooks etablering bara är början. Han insåg att 

kringeffekterna skulle komma men de kom snabbare och i en annan omfattning än 

planerat (högt tempo). Tempot har varit genomgående för hela projektet. Det är en 

bransch som går otroligt fort. Exempelvis anser Facebook att universitetsutbildningar 

på två år är för lång tid, istället borde teknikerna studera i tio veckor och sedan 

komma ut i verklighet. På så sätt är de uppdaterade till dagens metoder och teknik 

(annorlunda i förhållande till likgiltiga spelare). Det bör även nämnas att Facebook 
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som företag är väldigt långt före sin tid, deras installationstider är betydligt kortare än 

aktörer och de har ett mycket effektivt system (annorlunda i förhållande till likgiltiga 

spelare). Att googla på Facebook och Luleå resulterar i väldigt många träffar, det 

finns 1 800 artiklar om fenomenet och nästintill all världsmedia har besökt regionen 

(högt tempo).  

 

 

Måldriv: Johanisson (1992) benämner en rad element inom 

entreprenörskapet, däribland handlingskraft. Karlöf (2008) anser att det 

krävs nyfikenhet, lärande, psyke, energi, riskvilja och målmedvetenhet för 

att driva utvecklingsprocesser. 

Engman (2013-05-16) anser att projektet inte är avslutat samt att det vore ett tjänstefel 

att inte försöka göra något ännu större av denna etablering (energi, målmedvetenhet).  

Nästa stora företag kommer att etablera sig i Luleå, det är inte frågan ”om” utan 

snarare frågan om ”när”. Luleå Näringsliv sitter för tillfälligt på ett stort inflöde av 

offerter. Sverige har en bra position för fortsättningen och det är inte det sista 

datacentret som byggs, det kommer snarare att byggas väldigt många fler 

(målmedvetenhet, uppnå resultat). Luleå har förutsättningarna att bli precis som 

Irland, en stor hub med datacenters och andra forskningsområden. Förädlingssteget är 

väldigt intressant: först datacenters, sedan industrin och därefter få forskning och 

utveckling till Luleå (uppnå resultat).  

Det finns likheter med projektet och stålverket i Luleå som byggdes på 1940-talet. 

Forskare och civilingenjörer var inte det primära för stålverket, det var svetsare och 

mekaniker som eftersöktes i början. Det är ett liknande scenario som gäller för Luleå, 

det måste finnas s.k. ”doers” innan nästa fas påbörjas. Det innebär att Luleå behöver 

ha studenter som kan starta upp egna bolag samt att även externa bolag som kommer 

till Luleå kan se att det finns forskning och utveckling i staden (lärande, uppnå 

resultat). Det finns en vision att Luleå skall jobba lokalt, regional samt globalt och 

man upplever sig själva som en global aktör. Man vill vara en intressant spelare och 

intressera de bästa entreprenörerna (målmedvetenhet). 

Luleå Näringsliv har hela tiden varit med för att se till att saker och ting händer, då 

organisationen har ”The Big Picture” (handlingskraft, målmedvetenhet). Om fem år 

finns det kanske 1000-tals anställda inom området i Luleå. Engman (2013-05-16) 

pratar om en ny digital industriera och vill ”skriva historia” (uppnå resultat). 
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5.5.1 Sammanfattning 
Under utvärderings-/avslutsfasen kan två stycken faktorer identifieras som utmärkt sig 

extra, nämligen bryter ny mark och måldriv. Enligt Ahrens & Björkman (2000) 

handlar bryter ny mark (B) om att se möjligheter och att vara nytänkande. Normann 

(2001) benämner även den s.k. vakuumprincipen i sambandet.   

Engman (2013-05-16) betonar möjligheterna som uppkommit i samband med 

Facebooks etablering. Det har bl.a. uppkommit ett behov från en rad olika företag 

som exempelvis molntjänstföretag, Enterprisebolag samt Cool Location Data Centers. 

Sådana här typer av företag kommer dra med sig ett ekosystem av andra företag men 

samtidigt utnyttja dem som redan existerar i Luleå, på så sett skapas kluster och ny 

mark bryts.  

 

Måldriv (E) innefattar en rad aspekter och enligt Karlöf (2008) krävs nyfikenhet, 

lärande, psyke, energi och riskvilja för att driva utvecklingsprocesser. Det är många 

gånger vanligt att utvecklingsprocesser ifrågasätts, vilket i sin tur ställer krav på att 

entreprenören fullföljer projektet med kraft och målmedvetenhet.  

Engman (2013-05-16) visar på en klar målmedvetenhet, han anser att projektet inte är 

avslutat samt att det vore ett tjänstefel att inte försöka göra något ännu större av 

Facebooks etablering. Nästa stora företag kommer att etablera sig i Luleå, det är 

därför inte frågan ”om” utan snarare frågan om ”när”. Sverige har en bra position för 

fortsättningen och det är inte det sista datacentret som är byggts, det kommer att 

byggas väldigt många fler. Enligt Engman (2013-05-16) finns det en vision att Luleå 

skall jobba lokalt, regionalt och globalt. De vill vara en intressant spelare och 

intressera de bästa entreprenörerna. 
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Bilden nedan illustrerar faktorer som Engman främst lade vikt vid i utvärderings-

/avslutsfasen, i form av bryter ny mark (B) och måldriv (E). 

 

 

 
 

  

Figur 5.5 Utvärderings-/avslutsfasen präglas av faktorerna bryter ny mark (B) och 

måldriv (E). 
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras uppsatsens två problemställningar som följs av 

besvarande slutsatser. 

 

• Vem/vilka identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick 

Facebook att etablera serverhallar i Luleå? 

 

Utifrån intervjuer (primärdata) kunde det tydligt urskiljas att Matz Engman var 

entreprenören som identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick Facebook 

att etablera serverhallar i Luleå. Det överensstämde även med oberoende 

sekundärdata som styrkte intervjuerna.  

 

 

• Hur kan det entreprenöriella tillvägagångssättet beskrivas? 

 

För att beskriva det entreprenöriella tillvägagångssättet delas tillvägagångssättet in i 

fyra faser, från förarbete till avslutning/utvärdering. Det entreprenöriella illustrerar 

olika faktorer för respektive fas. Matz Engmans entreprenöriella tillvägagångssätt 

beskrivs och illustreras enligt följande: 

 

 
 

Figur 6.1 Det entreprenöriella tillvägagångssättet, från förarbete till 

avslut/utvärdering. 
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Figuren ovan med det entreprenöriella tillvägagångssättet sammanfattas nedan i text: 

 

 Faser:     Entreprenöriella faktorer: 

1. Förarbetsfasen –    Relationer, Bryter ny mark och Beslut.  

2. Planeringsfasen –    Beslut samt Fart och tvära kast.  

3. Genomförandefasen –   Relationer och Måldriv.  

4. Avslutning/utvärderingsfasen –  Bryter ny mark och Måldriv. 

 

 

Utifrån det sammanställda entreprenöriella tillvägagångssättet går det att urskilja 

följande: 

 

• Relationer (A) förekommer i två faser: förarbetsfasen och genomförandefasen. 

• Bryter ny mark (B) förekommer i två faser: förarbetsfasen och 

avslutningsfasen.  

• Beslut (C) förekommer i två faser: förarbetsfasen och planeringsfasen.  

• Fart & tvära kast (D) förekommer i planeringsfasen. 

• Måldriv (E) förekommer i två faser: genomförandefasen och avslutnings-

/utvärderingsfasen. 

 

Slutsatsen diskuteras vidare i nästa kapitel. 
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7. Diskussion 
Nedan redogör författarna en diskussion om uppsatsens upplägg och resultat. 

 

Det finns en rad olika aspekter att ta i beaktning beträffande entreprenörskap och 

affärsutveckling. Det är oerhört omfattande att ta sig an och försöka förstå sig på hur 

Engman tagit tillvara på affärsmöjligheterna som internets fysiska dimension medfört, 

men det har varit både spännande och lärorikt. I sann entreprenörsanda har det visat 

sig att Engman är en risktagare och en person som utan tvivel åtar sig komplexa 

projekt. 

 

Entreprenörens tillvägagångssätt har varit svårt att fastställa då det saknas någon 

direkt definition vad gäller projektets omfattning och dess gränser inte klargjorts. Att 

lyckas få Facebook att etablera sig i Luleå är ett projekt som förmodligen bestått av 

flera mindre projekt och det blir således även projekt i projektet. För att göra detta 

ännu mer komplicerat klargör Engman i intervjun att projektet inte heller är avslutat. 

Engmans entreprenöriella tillvägagångssätt kan således ses som en kontinuerlig 

process samtidigt som det var tydligt att Engman planerade likt ett projekt med 

handlings- och framtidsinriktad verksamhet. Det fanns bl.a. tydliga mål inom ett 

avgränsat område, nämligen att lyckas få Facebook att etablera sig i Luleå. Det 

framgår en distinkt framåtsträvan att ta vara på affärsmöjligheterna som Luleå hade 

att erbjuda. Att paketera Luleås unikiteter var någonting som växte fram i ett tidigt 

stadie genom workshops. Engman tydliggör även vid flera tillfällen hur viktigt det är 

att prova idéer i verkligheten och inte bara sitta på kontoret och spekulera. 

 

Det redogörs i uppsatsen att Entreprenörskap inte är ett något nytt fenomen. Ordet 

entreprenör nämndes i text första gången 1437, entreprenörskap har format 

mänsklighetens historia och stora delar av det svenska näringslivet är uppbyggt kring 

entreprenörskap. Att sedan dela in ett sådant begrepp i fem tårtbitar och sprida dessa 

över ett projektgenomförande är någonting unikt. Genom gediget arbete ser 

författarna klara skillnader hur Engman lägger tyngd vid olika entreprenöriella 
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faktorer vid olika skeenden. Till att börja med kan relationer (A) diskuteras. I denna 

uppsats handlar det bland annat om kommunikation. Man kan fråga sig hur det skulle 

gå att genomföra någon utav faserna i det entreprenöriella tillvägagångssättet utan 

kommunikation. Det är således ett ytterst relevant ämne inom entreprenörskapet. Det 

finns ett klart samband mellan kommunikation, individer och nätverk. Engman 

förtydligar likaså vid flera tillfällen att det inte är organisationer, utan individer som 

ligger bakom Facebooks etablering. Engman uppger sig indirekt för att vara en sann 

människokännare. 

 

”Det handlar om individer, att omge sig med rätt individer” 

(Engman, 2013-05-16). 

 

Att bryta ny mark (B) innefattar bl.a. att se möjligheter och att vara nytänkande. 

Engman har 25 års bakgrund inom IT och telekom där han jobbade mycket med 

ledarskap och marknad. Han har drivit egna bolag, har erfarenhet från koncerner samt 

mindre bolag. Att nu bryta ny mark och börja agera på en ”icke existerande” 

marknad, eller låt säga en relativt ny marknad, är imponerande. Man kan fråga sig hur 

mycket Engmans bakgrund har bidragit till det entreprenöriella tillvägagångssättet. 

Blir man en produkt av sin egen resa? I det här fallet bryter entreprenören ny mark i 

början av projektet, sedan innan ens projektet är avslutat har Engman börjat bryta ny 

mark för framtiden.  

  

Det tas ständiga beslut (C), allt från tusentals små vardagsbeslut till ”stora” beslut. 

Det är logiskt att alla entreprenöriella faser innefattar beslut och att ta beslut är 

någonting som entreprenören behöver göra. Fingertoppskänslan att ta rätt beslut blir 

dock får dock en helt annan innebörd. Det ställer krav på analytisk förmåga och 

handlingskraft. Det framgår i uppsatsen att entreprenören är med och tar influerande 

beslut i förarbets- och planeringsfasen. Engman är en förebild vad gäller 

beslutsfattande och vad vore en idé värd om man inte tar vara på den? 
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Engman beger sig in i det okända. Att bryta ny mark och blicka framåt med ett 

måldriv att vara först medför ett högt tempo och en stundtals kaotisk tillvaro. Fart och 

tvära kast (D) blir en följdeffekt som entreprenören behöver handskas med. Det 

framgår tydligt i planeringsfasen att hela projektet riskerade fallera pga. en enda 

privatperson. Framtiden är oviss, det finns inget facit och entreprenören behöver klara 

av att handskas med fart och tvära kast. 

 

Engman visar på en tydlig framåtanda. Det finns ett måldriv (E) hos entreprenören där 

fokus är att uppnå resultat och agera handlingskraftigt. I det entreprenöriella 

tillvägagångssättet framgår det att måldriv visar sig i genomförande- och 

avslutningsfasen. Engman uppvisar hur han blickar framåt och driver på för 

framtiden. Projektet är inte ens avslutat och entreprenören har redan börjat fundera på 

vad som kommer härnäst. Om man inte vet vart man ska borde man inte kunna köra 

fel. Engman belyser vikten att alla har samma målbild, att alla förstår målet med 

projekten.  

 

”Historien är alltid välordnad, nuet är alltid en enda röra”  

(Normann, 2001, s. 18). 

 

Det har uppenbart funnits begränsningar i studien. Uppsatsen har skapat värde men 

resultatet borde inte uppfattas som den enda sanna bilden av studiefenomenets 

verklighet. Författarna har gjort teoretiska tolkningar i ett komplext ämne. Det har 

ackompanjerats med vida diskussioner under arbetets gång och som läsare har du nu 

ett gediget underlag för att på egen hand föra nya diskussioner inom ämnet. 

Entreprenörskapets mysterium kommer fortsätta frambringa tankeställare. Det 

entreprenöriella tillvägagångssättet, Entreprenörens väg, blickar bortom horisonten, 

vägen är den praktiska handlingen. Det är ett, oåterkalleligt och definitivt. Det går att 

spekulera i olika möjligheter och vägar. Handlingen är ändå den punkt då 

entreprenören lämnar det blotta möjligheternas rum och gör på ett sätt. Världen 

förändras, det finns ingen väg tillbaka. 
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8. Reflektion 
Nedan presenterar författarna egna reflektioner beträffande arbetet med denna 

uppsats. 

 

En av de mest påtagliga utmaningarna med detta arbete var att avgränsa sig och hålla 

sig till uppsatsens syfte. Inledningsvis väcktes nya tankar och idéer konstant. Inom 

internets fysiska dimension finns det mängder med affärsmöjligheter då 

internetanvändandet ökar, datalagringen ökar, IT-infrastrukturen ökar, mjukvaror och 

hårdvaror utvecklas etc. Det är en snabbväxande högteknologisk bransch fylld med 

affärsmöjligheter. Uppsatsens syfte och målsättning fick således växa fram med tiden, 

att beskriva ett entreprenöriellt tillvägagångssätt fokuserat på serverhallar i norr. 

Författarna har utvecklats enormt inom det relativt nya området och hoppas även att 

läsaren fått ny inblick och kunskap.  

 

En intressant reflektion är tidsaspekten vad gäller fenomenet i stort. Det är en 

svindlande tanke att fundera vad som händer inom internets fysiska dimension om 5, 

10 eller 50 år? Det är uppenbart ett nytt paradigm som medför att spelplanen 

förändras. Internet kanske är den absolut största förändringen för vår generation och 

har inte minst präglat författarnas dagliga liv. Kuriosa är att författarna använt sig av 

Facebook för internkommunikation vid projektgenomförandet av denna uppsats. 

Författarna har lagrat backups av uppsatsen på molntjänst. Författarna använder 

internet dagligen, äger varsin smartphone, surfplatta, bärbar dator och alla enheter är 

anslutna till internet samt molntjänster. Varje dag skapas 2.5 exabyte data vilket 

motsvarar 2,5 miljard gigabyte och skulle kunna fylla cirka 50 miljarder arkivskåp 

med textat papper. Författarna är en del i detta, som vandrande dataproducenter med 

internet i fickan. Vad blir nästa steg? Idag använder en tredjedel av världens 

befolkning internet. Datamängden växer sig större, världen blir mindre. 

 

”Framtiden intresserar mig – jag ska leva resten av mitt liv i den”  

 – Mark Twain
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9. Förslag till vidare forskning 
För dem som vill göra framtida forskning inom internets fysiska dimension och det 

entreprenöriella tillvägagångssättet har författarna många förslag. Det är ett relativt 

nytt fenomen vilket medför att det finns många öppningar att ta sig an, bl.a. att följa 

upp och se hur det går med serverhallar och industrin i norra Sverige. Intressant vore 

även att skriva om: klustringseffekter, industrin i sig, personal & kompetens, 

miljöaspekter, terroristhot, konkurrens & marknadsfrågor, teknikutveckling m.m. Det 

är även en spännande tanke att blicka framåt och fundera på vad som händer om 5, 10 

eller 50 år. Vidare föreslås fördjupning inom entreprenörskap och projektledning s.k. 

det entreprenöriella tillvägagångssättet. Det är ett brett och komplext område där 

vidare forskning kan bidra till att reda ut frågetecken. Slutligen har denna uppsats haft 

begränsningar i form av tid och resurser, därmed vore det intressant att se hur fler 

entreprenörer gått tillväga vid etableringar av enorma datacenter runt om i världen. 

Förslagsvis kan då en kvantitativ studie inom ämnet göras med syfte att leda till en 

mer generaliserbar slutsats. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 1 till respondenter 
 

Generell information: 

Namn: 

Företag: 

Formell titel: 

 

 

1. Vem/vilka är initiativtagare till att Facebook etablerat serverhallar i Luleå? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 2 till respondenter 
 

Generell information: 

Namn: 

Företag: 

Formell titel: 

 

1. Hur uppkom idén om ett serverhallsbygge i Luleå? 

- När kläckte du idén? 

- Hur såg du på behovet av en serverhall? 

 

2. Vad för slags bakgrundsundersökning genomförde du under förarbetet? 

- Hur gick du tillväga för att samla in information? 

 

3. Vilka var de kritiska aspekterna under förarbetet? 

 

4. Hur planerades projektet? 

- Vilka delar var viktigast i planeringsfasen? 

 

5. Hur involverades andra personer i projektet under planeringsfasen? 

 

6. Hur gick själva genomförandet till? 

-  Beskriv hur det gick att gå från teoretisk planering till handling? 

 

7. Hur kommunicerade du med andra parter under projektets genomförande?  

 

8. Hur skulle du utvärdera projektet?  

 

9. Anser du att projektet är avslutat/genomfört? 

- Uppnåddes det förväntade resultatet?  

- Vilka lärdomar har du tagit med dig från projektet? 
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Bilaga 3 
Intervju med Matz Engman 
 

Generell information: 

Namn: Matz Engman 

Företag: Luleå Näringsliv 

Formell titel: VD 

 

Fråga 1 – Hur uppkom idén om ett serverhallsbygge i Luleå? 

Jag har själv en bakgrund av 25 år inom IT- och telekom-området. I nio år arbetade 

jag för Telia Mobile, med bl.a. mobiltelefonins utbyggnad och teknik. Under dessa år 

jobbade jag även mycket med ledarskap och marknad. Efter anställingen på Telia 

Mobile startade jag upp ett eget bolag vid namn ISS Mobile. Min nuvarande 

anställning vid Luleå Näringsliv är faktiskt min första sedan år 1999. Man kan därav 

säga att jag både har jobbat inom stora koncerner och mindre bolag. Anledningen till 

att jag hamnade inom Luleå Näringsliv grundade sig i att jag hade en god och relevant 

erfarenhet, i form av att paketera unikiteter inom mobil och data samt att ett projekt 

vid namn Invest in Luleå drevs parallellt vid tidpunkten. Invest in Luleå innefattade 

att skapa attraktionskraften för företag att flytta och etablera sig inom Luleåområdet 

och eftersom den tidigare projektledaren inte besatt någon större erfarenhet inom IT 

och data, så blev jag inkopplad som ansvarig för detta område. Tillsammans med 

projektet Invest in Luleå så samarbetade vi även med Invest Sweden (numera kallat 

”Business Sweden”), som kunde identifiera ett ökat behov av IT och telekom, vilket 

senare kunde kopplas till Luleåområdet. Sedan tidigare hade det klargjorts, med hjälp 

av lokala IT-bolag och universitetet, att Luleå besatt en mycket unik kompetens av 

datalagring och internet. Exempelvis var jag tidigare aktiv i ett bolag vid namn 

Smallbile, vi skapade en s.k. ASP (Application Service Provider), vilket idag går 

under betäckningen molntjänster. Detta innebar att vi lade ut mjukvaran för att sedan 

möjliggöra försäljning av tjänsten. Dock uppstod ett problem med mjukvara, då det 

inte fanns någon efterfrågan vid denna tidpunkt. Däremot så kunde Smallbile förutspå 

ett kommande behov. Därav var molntjänster ett av de områden inom datalagring som 

vi valde att specificera oss på i samband med projektet Invest in Luleå. 



Bilaga 3 
Intervju med Matz Engman 

 - 2 -  

Det var tydligt att behovet av molntjänster skulle öka, inte minst med tanke på den 

ökade efterfrågan på datalagring. Enligt EMC, världsledande inom datalagring, har 

mänskligheten skapat ca 5 exabyte sedan internet startade fram till år 2003. År 2014 

planerar vi att skapa 5 exabyte var tionde minut och år 2020 varje minut, så det är 

uppenbart att behovet av datalagring ökar lavinartat. Nuförtiden är teknologin väldigt 

avancerad. Videofilmer, bilder och musik laddas upp i många sammanhang via 

internet, vilket har resulterat i att nya datacenter ständigt måste byggas. Fram till år 

2015 har vi fördubblat datamängden och vi måste bygga ännu fler datacenters, trots 

att utvecklingen går mot mer smartare sätt att lagra data. 

 

Man kan tydligt se att det finns en väldigt klar tillväxtpotential inom den här industrin 

och därför försökte vi på Invest in Luleå att positionera denna bransch för Luleå, då vi 

förstod att de behöver energi och kyla, vilka båda finns i Luleå. Datalagring är energi, 

dvs. det krävs energi för att lagra data. Varje gång människor utför någon handling på 

internet så ”rasslar” det till i något datacenter i världen och kräver energi för 

kommandot som personen efterfrågat.  

Luleå är väldigt bra på just energi, här produceras bl.a. 100 % förnyelsebar energi i 

form av vattenkraft och via Luleälven finns även ett energiöverskott på hela 50 %. 

Luleälven är även dubbelt så stor som Hooverdammen i USA, vilket givetvis 

imponerade på amerikanarna. Elnätet inom bygden är också extremt stabilt, det har 

exempelvis inte varit fel på högspänningsnätet sedan år 1979 och dessutom är 

klimatet väldigt kallt, vilket kan användas i samband med kylsystem. Egenskaper som 

förnyelsebar energi, billiga elpriser, stabilt elnät, kalluft och kunskap gjorde Luleå 

kommun till ett väldigt attraktivt område i samband med serverhallsbygge och 

datalagring. Därefter försökte vi huvudsakligen att inrikta oss på bolag som hade ett 

stort behov av datalagring, såsom Facebook.  

Vi på Luleå Näringsliv valde först att testa vår hypotes om att bygga ett datacenter i 

Luleå genom att göra diverse mätningar på redan existerade datacenters. Vi gjorde 

även tydliga undersökningar och research för att få ett stabilt och bra säljmaterial, då 

bilden behövde vara mycket tilltalande pga. Luleås okända unikiteter (billig el, kalluft 

mm.).  

År 2009 åkte vi ut i USA tillsammans med Invest in Sweden för att besöka 14 stora 

”jättar” inom datagenerering. Vi hade tidigt som vision att aldrig lämna ett säljmöte 

med frågor, utan istället försöka lösa allt vid sittande bord. Därför bestod vårt team av 
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personer som hade god kunskap inom en rad olika områden, däribland fiber/bredband, 

byggnad/konstruktion, energi/el samt regional kunskap.   

Vi försökte till en början att inte fokusera allt för mycket på Luleå, istället inriktade vi 

oss på att sälja Sverige. Detta var lite mer greppbart för kunderna, dock hade jag 

ständigt i bakhuvudet att Luleå alltid kommer att vara intressant med tanke på dess 

fördelar inom energi och kyla.  

De 14 säljmötena genererade i fyra stora offerter, varav vi valde att gå vidare med tre. 

Facebook lade småningom det vinande budet och kunde ses som den mest intressanta 

samarbetspartnern.  

 

Vi är otroligt glada att vi fick samarbetet med Facebook, men det har stundtals varit 

en väldigt krävande och påfrestande period, inte minst då det innefattade stora 

påfrestningar för de lokala samarbetspartnerna som inte tidigare arbetat med sådana 

giganter till samarbetspartners. Tidsförskjutningen var även en aspekt som ständigt 

gjorde det komplicerat, men alla har verkligen gjort sitt yttersta och det är därav 

många individer och bolag som utvecklats otroligt under resans gång.  

 

När det gedigna arbetet med bygg- och miljöplanering började ta form riskerades hela 

projektet att fallera, då en privatperson motsatte sig byggnationen av datacentret. 

Detta var otroligt frustrerande då vi jobbat för fullt i nästan två år och skulle bara 

genomföra det sista steget för att sätta igång bygget. Parallellt med detta så startade 

Facebook upp sin plan B, samma koncept fast i Östersund, men till slut lyckades vi 

lösa problemet och projektet i Luleå kunde fortskrida som planerat.   

 

När serverhallarna är färdigbyggda kommer de att kräva mer energi än vad som krävs 

för all tillverkning av stål i Luleå kommun. Detta sätter perspektiv på vilka 

möjligheter som uppkommit i samband med projektet.    
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Följdfråga 1a – När kläckte du idén? 

Det var egentligen 2008 då jag blev inhyrd som konsult av Luleå Näringsliv och vi 

började med workshops tillsammans med Invest in Luleå som idén växte fram. Jag 

plockade in några duktiga IT-människor, som jag viste hade erfarenhet och kunskap 

inom ämnet. De olika fördelarna med Luleå som diskuterades fram var kunskapen 

inom IT via forskning och företagande, billig el, kalluft samt förnyelsebar energi. Det 

slog oss därför att våra kunskaper och resurser kunde paketeras om till 

helhetslösningar inom datalagring och molntjänster. Det som även är värt att benämna 

är att vi inte ägde någon del av det som paketerades samman som en 

slutprodukt/tjänst, dvs. vi ägde inte infrastrukturen, elbolagen, it-bolagen mm. men 

med hjälp av ett samarbete så skulle samtliga parter tjäna på det i längden. Enligt mig 

är paketeringen av resurser ren försäljning och entreprenörskap, förmågan att förstå 

vad motparten efterfrågar och drivs av.  

 

Följdfråga 1b – Hur såg du på behovet av en serverhall?  

Till en början existerade det inte på världskartan att Luleå skulle hålla på med 

datalagring och molntjänster, då vi tidigare inte sysslat med något liknande. Det var 

något som växte fram via våra workshops och vi kunde med tiden identifiera att ett 

serverhallsbygge i Luleå inte var så orealistiskt trots allt. Det var även uppbenbart, när 

man studerade omvärldsprognoser, att det skulle finnas ett behov av datalagring. 

Genom att studera liknande serverhallsprojekt insåg vi att Luleå kunde genomföra ett 

sådant projekt, då vi redan hade de viktigaste grundstenarna. Det många som 

misstolkat situationen och tror att Facebook hittade Luleå, men givetvis var det Luleå 

som hittade Facebook och försökte tillfredsställa dess behov.  

 

När vi idag är ute och säljer själva via vårt dotterbolag The Node Pole, utnyttjar vi 

Facebooks etablering, vår kunskap samt de erfarenhet som vi besitter, på bästa 

möjliga sätt. Det är tydligt att ett kluster håller på att bildas, det senaste året har en rad 

olika bolag flyttat hit, bl.a. ett stort bolag likt Apple.  
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Vi jobbar mycket med affärsutveckling och kallar oss själva för en slags spelfördelare 

som vet hur man skall spela in ”passningar” för att företag skall kunna göra mål. Vi 

parar ihop företag med varandra och skapar således nya effektiva nätverk. Under de 

senaste åren har mitt personliga och vårt bolags nätverk ökat enormt.  

 

Fråga 2 – Vad för slags bakgrundsundersökning genomförde du under förarbetet? 

Workshopsen som tidigare nämnt, vi kombinerade en yttre omvärld och 

undersökningar med Luleås befintliga resurser för att sedan anpassa dessa med 

varandra på bästa möjliga sätt. På så sätt fick vi ett inspel, till att öppna upp 

samarbeten med nya företag på nya spelplaner.  

Det som även bör benämnas är att ungefärligen samtidigt som våra 

bakgrundsundersökningar och workshops genomfördes köpte Google ett gammalt 

Finskt pappersbruk i Fredrikshamn (Hamina på finska) och startade upp ett 

datacenter, vilket gjorde att vi verkligen fick oss en tankeställare. Vi kunde därför inte 

vänta på att företag flyttade hit av sig själva, för då kommer Sverige att vara nummer 

två. Istället borde vi själva leta upp företagen och få hit dem och på så sätt ha 

övertaget och fördelarna.  

Utifrån detta bokades 14 säljmöten i USA där vi träffade diverse olika bolag inom IT 

och datamängdsgenerering som sedan ledde till en rad olika offertförfrågningar.  

Det var tydligt att det fanns ett behov bland amerikanska företag som alltmer 

globaliserats till Europa ville bygga upp nya datacenters i Europa istället för USA Det 

skulle inte vara hållbart i längden att sköta överföring mellan kontinenterna, då detta 

blir väldigt kostsamt.  

 

Något som är väldigt unikt och speciellt med datacenters är att det är en otrolig high-

tech verksamhet vilket gör att investera i sådana projekt är mycket kostsamt då 

utrustningen byts ut väldigt frekvent. 

 

Målsättningen med säljmaterialet var att prova och få respons ifall detta verkligen 

kunde fungera i verkligenheten, samt att testa av mot marknaden och kund. Detta då 

det enligt mig är viktigt att tidigt få feedback från kunden vad dem tycker och utifrån 

detta kan man senare få en förståelse ifall man är rätt ute eller inte.  
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Följdfråga 2 – Hur gick du tillväga för att samla information?  

Återigen var det via våra workshops men även via säljmöten ute med kunder, då vi 

presenterade materialet och således fick en tidig inblick att vår grundtanke var rätt och 

att det faktiskt fanns ett intresse för företag att använda sig utav vårt koncept. Det 

gäller hela tiden att ha en väldigt utåtriktad och lyhörd strategi där man är villig att 

använda sig utav ny information för att anpassa och förändra.  

 

Fråga 3 – Vilka var de kritiska aspekterna.  

Det finns säkert 50 tillfällen då vi hotats att lägga ner projektet, exempel på detta var 

de ständiga kraven från USA. Amerikanerna ogillar när något är det minsta lilla 

oklart, det skall därför alltid vara både ”hängslen och livrem”. Det var många gånger 

som de ställde sig kritiska till diverse saker och ting, vissa gånger var det allvarligare 

än andra. Andra exempel kan vara den politiska delen samt miljöaspekterna.  

Serverhallen ligger nämligen väldigt nära ett naturskyddsområde, vilket ställt stora 

krav på ”miljötänket” och den fysiska uppbyggnaden av datacentret.  

Utifrån min tidigare erfarenhet visste jag vikten av ett gediget förarbete och kvalitet i 

samtliga processer, detta pga. att inte någon skall motsäga sig och kunna överklaga 

fallet i domstol och därigenom förhindra projektets frammarsch. Med hjälp av 

personliga möten och presentationer med personer som satt i position att motsäga sig 

projektet kunde vi på ett bra sätt förklara storheten samt vikten i projektet och således 

kunde alla förstå att samtliga parter skulle tjäna på det slutgiltiga resultatet. Däremot 

var alla tvungna att samarbeta och acceptera varandra för att allt skulle kunna ”gå i 

lås”.  

Istället för seriella-processer så jobbade vi med parallella-processer med samtliga 

intressenter, vilket gjorde att vi kortade tiden avsevärt.   

 

Fråga 4. Hur planerades projektet?  

Projektet växte fram tillsammans med Business Sweden, som är verksamma inom 

många olika branscher. Till en början arbetade nästintill ingen med router- och 

datacenter, men under resans gång växte det fram och blev så småningom ett mer 

högprioriterat område. I själva planeringen bestämdes det att våra unikiteter skulle 

paketeras i Sverige och att vi därefter skulle åka ut och försöka sälja in detta. Det 

behövdes någon form utav ”Sverige-material” för att beskriva hela Sveriges 
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unikiteter. Därav hamnade många utav Sveriges unika värderingar/egenskaper högt 

upp på en lista, i form av energifrågor, lågt energipris, kallt klimat etc. Detta var 

starka argument, men det ska samtidigt poängteras att argumenten präglade hela 

Sverige och inte någon enskild region som exempelvis Luleå. Detta var framgångsrikt 

och ett bra sätt att planera hela processen, det hade blivit betydligt svårare att åka runt 

och ”knacka dörr” för att hitta kunder om vi hade sålt Luleå. Däremot kan vi numera 

åka runt och knacka dörr, nu är vi trovärdiga och vi behöver verkligen inte förklara 

Sveriges position på världskartan, vilket vi var tvungna att göra i USA. I USA 

behövdes även andra saker förtydligas om Sverige, däribland skattesystem, 

kompetens, fibernät, energi m.m. Detta gav amerikanerna en god inblick i det svenska 

systemet och det visade sig vara ett smart drag att samla hela Sverige i en presentation 

och inte enbart fokusera på en enskild region.  

 

Följdfråga 4 – Vilka delar var viktigast i planeringsfasen?  

Något som visade sig vara väldigt lyckosamt var att, vid ett tidigt skede, samla ihop 

naturskyddsföreningen, Norrbottens ornitologer och mer eller mindre alla som kunde 

tänkas överklaga beslutet för att sprida information om vad som planerades innan 

projektet hade fått något byggtillstånd. Det kom inga överklaganden från dessa 

föreningar/personer, utan de ansåg att allt hade skötts på ett korrekt sätt, vilket var ett 

bevis på att det var rätt beslut att delge denna information. Att involvera ”berörda 

personer” och låta dem komma med idéer och synpunkter i ett tidigt skede av 

projektet medförde att motstånd kunde undvikas. Det kan beskrivas som en 

framgångsfaktor för hela projektet.    

 

Fråga 5. Hur involverades andra personer i projektet under planeringsfasen? 

Till en början arbetade jag och en medarbetare, som tidigare arbetade inom vår 

organisation, väldigt mycket med projektet. Sedan när fler ”besökare” strömmade till 

började jag förstå att fler personer behövde involveras i projektet. Exempelvis 

involverades en fantastisk person i kommunalrådet, som sitter på en egen majoritet 

(över 50 %) inom socialdemokration och personen ifråga har givetvis varit väldigt 

avgörande för hela projektet. Vid diskussion med amerikanarna har personen kunnat 

förklara att han har majoritet och därmed möjlighet att fatta beslut i diverse frågor. 

Hade det varit en mix av flera partier som haft möjlighet att påverka frågor som 
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berörde projektet hade det troligtvis försvårat hela processen och i ärlighetens namn 

tror jag inte att projektet blivit till möjlighet om så vore fallet.  

Det finns fler personer som varit avgörande för att projektet blivit verklighet, 

däribland en person på energibolaget. Det skall understrykas att det inte är själva 

energibolaget som varit avgörande för projektet, utan det är personen på 

energibolaget. Det är framförallt inte organisationer som möjliggjort projektet, det är 

individerna inom organisationer som skall lyftas fram. Det är individer som skapar 

tillväxt!  

Hade det funnits någon felande länk hade projektet förmodligen inte blivit av. Det är 

ca fem-sex personer som arbetat med frågor som berört detaljplaner, bygglov och att 

översätta blanketter för investeringsstöd från engelska till svenska.   

 

Fråga 6. Hur gick själva genomförandet till? 

Som jag tidigare nämnde bestod fas 1 av provtryckning, då idéer prövades. Fas 2 var 

då vi åkte över till USA och gjorde 14 besök och därigenom fick offerter. Då blev det 

viktigt för Business Sweden att jobba med detta område. Vi drev på och hävdade att 

vi skulle fortsätta att satsa som Sverige samt även för Luleå som region. Då bildade 

man Datacenter 2.0 på Business Sweden och fick med flera regioner. Det har blivit en 

gruppering som jobbar, reser samt säljer i USA och Europa. Vi gör dessutom egna 

säljresor genom dotterbolaget The Node Pole, som fokuserar på att avlasta. Luleå 

Näringsliv ska inte bara jobba med datacenter. Luleå Näringsliv ska jobba med alla 

möjliga industrier, såsom stål, tjänsteföretag, IT etc. och därför bildades bolaget The 

Node Pole. Det ska sälja och vara med i Business Sweden. Utöver de gemensamma 

resorna med Business Sweden, gör vi numera egna säljresor. Vi ser att vi har en 

attraktionskraft och det finns ett starkt intresse för den här regionen. Oavsett om det 

hamnar i Skellefteå, Luleå, Boden eller Piteå spelar ingen roll, det är viktigt för den 

här landsänden. Den här industrin klustrar, vi ser att det klustrar!  

År 2007 byggde Google sitt första datacenter i North Carolina. Nu har det byggts 17 

datacenter inom en 10 milsradie i detta område. Det har även investerats otroligt 

många miljarder i North Carolina. Det är någonting vi vill efterlikna, vi vill bli den 

noden, det är därför som vi heter The Node Pole. Vi är en Nod för datatrafik, där man 

säkert kan lagra datatrafik för kommande generationer. 
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Följdfråga 6 – Beskriv hur det gick att gå från teoretisk planering till handling? 

Genomförandet handlar om ren och skär försäljning. Jag har själv jobbat med 

försäljning nästan hela mitt liv och drivs av att sälja. Det handlar om att skapa relation 

och det gäller att vinna förtroende för att kunna leverera. Det är precis vad vi har 

gjort! Vi gjorde det initialt som Sverige. Det var en säljresa, att sälja unikitet och 

förpackningen vi hade. Det var storkundsförsäljning. Vi hade med all expertis, vilket 

också var framgångsrikt. Vi anlände till ett möte med sju personer och ibland mötte vi 

bara två personer, vilket visade att vi satsade och dessutom svarade vi alltid på alla 

frågor. Inget av dessa möten resulterade i att vi förklarade oss tvungna att fundera på 

saken och ta med frågan hem till Sverige. Vi skapade en trovärdighet då vi satt på 

dessa möten. Det var en införsäljning som var lyckosam, vi hade som sagt flera 

offerter redan efter första kvartalet. Vi har sedan bara intensifierat och modifierat 

materialet. I stort sätt är vi ute och presenterar samma material nu som då, förutom att 

vi har ett ”referens case” som vi visar kunden. Vi är mer trovärdiga nu när vi åker ut 

som Sverige. Folk kan säga, ”Åh, ni har fått Facebook till Sverige”. Att Facebook 

etablerar sig här gynnar hela Sverige och fortsatt jobb. Alla datacenter behöver inte 

ligga såhär nordligt heller, några behöver kanske ligga närmare kunden pga. 

fördröjning i fiber osv., men det gynnar Sverige. 

 

Fråga 7. Hur kommunicerade du med andra parter under projektets 

genomförande?  

Det var bland annat genom möten i Luleå med att lösa uppgifter som kom från USA, 

från Facebook osv. Vi hade med Business Sweden i den här rollen också eftersom vi 

har flera markområden initialt. Business Sweden var ett filter mot kunden eftersom att 

denne var hemlig. Eftersom att jag hade träffat kunden personligen så visste jag dock 

vilka dessa var, eftersom jag kände personerna som kom hit. Jag hade skapat en 

relation med dessa personer i USA. Vi använde bara förnamn, men jag visste och 

kunde samla gänget och förklara att det här var ett av världens viktigaste 

datacenterföretag. Att få hit dem kommer att kräva 100-200 % jobb! Många andra 

som fick besök av kunden kanske bara viste att det var Tom och Jay men de hade 

ingen aning vilka dessa personer var och var dem kom ifrån. Man kunde urskilja 

genom siffror att det var hyfsat stort på förfrågningsmaterialet. Dock var inte första 

förfrågningsmaterialet detsamma som det slutade med. De började smått och så kom 
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det efter ett tag frågor om vi klarade större volymer och mer mark, 300 000 

kvadratmeter istället för 80 000. De frågade om möjligheterna att få 35 liter vatten per 

sekund istället för 7 liter. Detta gjorde de för att de inte ville avslöja hur stort 

projektetet var från början, utan de frågade för att se vad vi klarade av att leverera. 

Det var lite jobbigt eftersom man inte fick hela bilden på en gång. Det kanske berodde 

på att kunden inte heller hade klart för sig hur stort det skulle bli, jag vet inte riktigt.  

 

Fråga 8. Hur skulle du utvärdera projektet?  

Som jag brukar säga, det här är bara en början. Vi förstod att kringeffekterna skulle 

komma, men de kom snabbare och kanske i en annan omfattning än vad vi trodde. 

Luleås universitetsområde visar på förtätning med olika byggnader. Där ligger vår 

science park och det går en väg som delar upp områdena. Vår science park ligger i 

närheten till campusområdet och här har Facebook byggt sitt datacenter. Det är byggt 

i princip i en teknisk park, i science parken och i ett tekniskt universitet. Det kan 

liksom inte vara bättre. Facebook har etablerat sig som den största jätten. När vi 

förstod att de skulle etablera sig insåg vi att det här är en industri som behöver 

arbetade 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är lika viktigt som med 

stålverken, de får aldrig stanna. Det ska vara igång dygnet runt, annars blir man inte 

glad. Vi förstod att det finns serviceorganisationer som servar industrin i USA, något 

som inte görs på distans pga. hårda SLA krav (Service Level Agreement), utan detta 

måste göras på plats. Tillsammans med Facebook började vi bearbeta deras viktiga 

underleverantörer. Vi har fått Fusion Eye att etablera kontor här för service, utan att 

de ens varit här. De har inte ens ett europakontor, utan deras första ska byggas i Luleå. 

EMC finns i Sverige och är världsledande inom datalagring. Det är en jättekoncern 

och de finns här också. Milestone Technology förser den här datacenterindustrin med 

kvalificerade IT-personer. De hyr ut personer till denna industri. Det är inte alltid man 

vill ha anställda, man vill ha underleverantörer. De har inget europakontor, men de 

har etablerat sig i Luleå. Sedan har vi två företag till som vi inte kan visa upp än, men 

som håller på att etablera sig här i Luleå. Cygate har levererat hårdvara och tjänster 

till Facebook och är ett dotterbolag till Telia som omsätter 1,6 miljarder, de etablerar 

ett kontor här med fem-tio anställda kring årsskiftet och de har inte heller funnits i 

Luleå tidigare. ATEA är ett stort IT företag som nu har köpt ett bolag här i Luleå med 

90 anställda, Exait, för att positionera sig inom outsourcing, alltså inom datadrift. De 

vill också sälja tjänster. Good Tech fick facility management, det vill säga allt för att 
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styra och reglera hallarna med el och den biten, 12 nya personer och nytt kontor. 

Coromatic är nordens största datorhallbyggare och har nu etablerat sig i Piteå. Rittal 

gör elektronikkapslingar, stativ och dylikt, de har också etablerat sig här. Sedan har vi 

Vattenfall, Telia Sonera och NCC som alla är involverade. NCC fick byggordern, 300 

byggarbetstillfällen skapades från i princip första dagen. De har arbetat under 2012 

och kommer säkert att göra det några år framöver. Det blir nog inte bara ett hus här 

som det ”pekar”, det blir flera. Telia Sonera fick fiberordern. Man pratar Tier 1 

operatörer i världen, det finns fem-sex stora och Telia innehade femteplatsen. Den här 

ordern innebar att Telia numera innehar andraplatsen i världen.  

När Facebook ”går live” kommer vi fördubbla internettrafiken till och från Sverige 

med det här bygget. Som ni förstår behövs det väldigt mycket kapacitet för detta, det 

ska skyfflas data för en miljard människor. Vattenfall, NCC och Telia Sonera har 

bildat nya affärsområden som heter just, datacenter. NCC och Vattenfall har etablerat 

det här i Luleå. Tar man bort alla kringeffekterna, byggarbetstillfällen osv. och bara 

tittar på den digitala delen har vi skapat kanske 100 nya jobb och då har inte ens 

Facebook lanserat sig ännu. Facebook själva kommer kanske behöva 40-50 personer 

på 30 000 kvadratmeter för deras första hall, varav ca 20-25 personer kommer att 

jobba med IT-drift. Facebook är världsledande vad gäller antal servrar per person, det 

finns inget IT-företag i världen som är i närheten av dem. Varför kan man fråga sig? 

Jo, det har en applikation, de är nio år gamla och har inte dragit med sig så mycket 

arv. De bygger sina egna virtualiseringsdatabaser, databaser, t.o.m. delar av sin 

hårdvara. Serverhallen som byggs anpassas efter servrar med fri kyla, man kan göra 

det hela väldigt effektivt. Det är vad vi vet, vi har sett nyckeltal som Facebook har 

presenterat, de som är tvåa i världen är kanske 10 % sämre. Detta gör att vi ser att 

Facebook är starten på en klustring. Varje gång jag pratar med journalister säger dessa 

”Herregud, det blir inga arbetstillfällen”. Jo, det blir ett ekosystem runtomkring 

Facebook och det blir en fortsättning. Nästa ”jätte” (stort företag) kommer att etablera 

sig här, det är inte frågan ”om”, det är frågan om ”när”. Vi sitter just nu med ett 

väldigt stort inflöde av offerter kan jag tillägga. Nästa ”jätte” behöver inte hamna i 

detta område, det kan hamna i Piteå eller Boden och det kommer ändå bli ungefär 

samma effekt.  
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Andra företag som vi jobbar med är inte på samma sätt som Facebook. De gör inte sin 

egen mjukvara, bygger inte sina servrar, de har flera kundapplikationer och det är 

äldre bolag. Det innebär att på samma ytenhet (som Facebook använder sig utav) 

behöver de kanske 100-150 personer, samtidigt som Facebook använder sig utav 25 

personer. Dessa företag kommer också dra med sig ett ekosystem, men samtidigt även 

nyttja dem som finns här. Företagen kommer kanske ha med sig hårdvarubolag, 

såsom HP, IBM och Dell som behöver finnas i närheten. Det här är också ett arbete 

som kräver 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det här får inte stanna, det 

måste finnas folk på plats.  

Vi tänker också få hit europeiska Enterprise bolag, dvs. vanliga traditionella bolag 

som inte är molntjänsteföretag, i form av traditionella banker, telecomoperatörer, 

flygbolag etc. Nu har vi en europeisk koncern som flyttar all sin datadrift från Europa 

och Skandinavien upp till Luleå. De är redan färdigt, anbudet gick ut förra tisdagen. 

De sitter just nu och utvärderar vem som ska ta och bygga det här, så det är här på 

plats. Det här är ett företag som behöver en kapacitet på ca två megawatt och ryms i 

kontorslandskapet där personalen sitter för Facebooks serverhall. Facebook använder 

sig utav ca 40 megawatt, så stor är skillnaden. Däremot har företag 200-300 

applikationer, alltså allt från kundsystem, produktionssystem, ekonomisystem, gamla 

ekonomisystem som ska underhållas. Det här innebär att två megawatt kanske 

behöver 100-150 anställda. Då ser ni hur det skalar. Detta företag gör definitivt inte 

sin egen mjukvara, de köper från SAP, VMware, osv. De gör inte sin egen hårdvara. 

Sådana här företag kommer också dra med sig egna ekosystem. Det är det här som är 

den digitala industrieran som jag har tjatat om sedan första början. 

 

Vi har pratat med spelare som vi kallar Cool Location Data Center, vilket bygger på 

spekulationer åt andra. Likna det med en galleria i en stad, där jag som fastighetsägare 

bygger en galleria för att sedan hyra in Hennes & Mauritz, Lindex osv. och erbjuder 

plats. Det här bygger på samma sak. Det är stora datacenter, samma storlek som 

Facebook, sedan bygger man datarum, datapodar, på kanske två-fyra megawatt. Här 

kan då olika Enterprisebolag bli kund. Ett exempel hur Enterprise bolagen skalar är 

teliakoncernen som jag själv känner och har jobbat inom. Teliakoncernen har 44 

datacenter runt om i världen, framförallt många i norden. Om man tar 44 datacenter 

och konsoliderar det till ett så blir det ungefär 2,8 megawatt. Det skulle då rymmas i 
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ett sådant här podrum. Telia har idag 1 100 applikationer som ska driftas, de har 

kanske 1 400 personer som jobbar med IT och IT-drift. Ni ser vilken skillnad det är 

gentemot Facebooks 25 personer. Facebook har till och med automatiserat, vilket är 

helt otroligt, stativen som kommer i en batch (parti) av tre 19-tums rack inpaketerade. 

Alla serverkort sitter instoppade, vilket görs nere i Europa någonstans och körs på 

lastbil hit. Dessa packas upp, rullas in i hallen, märkta var dem ska stå och sedan 

ansluter man bara kablarna. Då laddas all mjukvara ned. Ingen springer dit och laddar 

den med mjukvara och står där och väntar, utan allt sker automatiskt. De har även 

automatiserad reparation av servrar när det blir fel. Facebook har ett jävligt avancerat 

system! Vi har haft stora koncerner som varit på besök här som bara står och gapar 

när Facebook säger att ”Vi fyller en sådan här hall på 7 000 kvadratmeter på två-tre 

dagar och då är allt i drift”. För en annan tar det timmar att installera servrar, som 

ska innehålla rätt mjukvara. Nu snackar vi tusentals servrar också. Dem är otroligt 

effektiva. Vi har flera sådana här bolag på gång och det kan bli ett kluster. 

 

På universitetet, som är granne, har vi pratat med forskare och lärare om 

civilingenjörsutbildning. Utbildning sker i den absolut senaste mjukvaran som den här 

industrin behöver, exempelvis Cassandra som är Facebooks mjukvaruplattform, 

Emongo, Hadoop and Hive, Web service osv. Vi har studenter med rätt kompetens 

och utbildning. Detta innebär att vi behöver få studenter att knoppa av lite bolag och 

få dem att se att industrin växer. Även bolag som kommer hit kan se att det faktiskt 

finns forskning och utveckling här. Här finns det grön IT, hur vi kan lagra mer och 

smartare, vilka algoritmer som kan användas för att bli mer effektiv osv. Men det är 

fas två, det vi nu gör är att förse den här industrin med nätverkstekniker. Men då säger 

Facebook och Milestone, då de träffar universitetet som har tvååriga utbildningar, 

”glöm det, kör tio veckor istället”. Efter två år har de slängt ut all utrustning, då är det 

något annan som gäller, då är vi på nästa generation. Det går så fort! Två år är för 

lång tid för en utbildning, tio veckor sedan bör studenter komma ut och jobba och lära 

sig för att sedan kanske gå vidare med ny utbildningsfas. Vi håller nu på att få igång 

nätverkstekniker. När företag kommer hit ska det finnas personer som kan anställas. 

Vi håller på och samarbetar via arbetsförmedlingen och annat. Det finns likheter med 

då stålverket byggdes 1941. Då var man tvungen att ha svetsare, mekaniker etc. Man 

började inte med forskare och civilingenjörer som satt på stålverket, det är samma sak 

här, man måste ha ”doers” innan man börjar med nästa fas. 
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Institut i USA pratar om att molntjänster kommer att sysselsätta 14 miljoner nya jobb 

under en fem- till tioårsperiod, varav fyra miljoner inom Big data. Siffrorna för 

Europa är fyra miljoner människor för molntjänster inom ett antal år och en miljon 

inom Big data. Idag finns 20 masterutbildningar inom Big data i världen. Att kunna 

analysera data, extrahera data som är ostrukturerad för att presentera till kund eller 

internt i bolaget kommer att vara jätteviktigt, inte minst då vi ser på datatillväxten. 

Hur ska exempelvis nyhetsmedia kunna hitta en intervju med någon framför ett 

datacenter som är tre år gammalt, där Matz Engman står och pratar? Hur ska det hittas 

utan att behövas titta på film, efter film, efter film? Även alla energimätare och alla 

givare i industrin som plockas in data berör Big data. Det här är saker som vi jobbar 

med.  

 

Vi har nu gjort en ansökan hos Minova för ett 100 miljoner kronors projekt under en 

kommande tioårsperiod för att skriva en digitalstrategi för Sverige och för regionen. 

Den digitala industrin är väldigt ny, även för regering, men med rätt hantering i ett 

europaperspektiv har vi otroliga förutsättningar att bli, liksom Irland, en stor hub med 

inte bara datacenter utan även få in forskningsområden. Förädlingssteget är intressant. 

Få hit datacenter, få hit industrin, sedan forskning och utveckling. Då kanske 

Facebook säger, ”Vi öppnar en filial här för ni har ju kommit långt inom Green IT 

solutions i Sverige”. Det är viktigt att börja i en fas och sedan ta nästa, att se 

förädlingskedjan. Luleå Näringsliv är med och driver den här ansökan, vi är med och 

ser till att det händer för att vi ser vad som är på gång. Vi har ”The Big Picture”, om 

man säger så. Om fem år har vi kanske 1000-tals anställda inom det här området, om 

vi sköter oss rätt. Det är det här jag pratar om, en digital industriera. Nu skriver vi 

historia! 

 

Fråga 9. Anser du att projektet är avslutat/genomfört? 

Nej, projektet är inte avslutat. Det är många människor som kanske tycker att det är 

skönt att Facebook har valt Luleå och ser detta som en rejäl skalp. Det vore dock 

tjänstefel att inte försöka göra någonting ännu större av denna etablering. Jag var och 

besökte Fredrikshamn i Finland, innan Facebook hade valt att etablera sig i Luleå, för 

att träffa kommunalråd samt kommunchef och diskutera Googles påverkan i 

Fredrikshamn. Det visade sig att Googles etablering i Fredrikshamn inte gjort några 
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större avtryck på staden. I Fredrikshamn har man inte valt att arbeta som i Luleå, dvs. 

att försöka locka till sig fler aktörer. Det nerlagda pappersbruket i Fredrikshamn, som 

bidrog till att många personer blev arbetslösa, blev nu mer eller mindre ersatt av 

Google och folk var nöjda med att det kom ett nytt företag som tog över i staden. 

Sedan har man inte tänkt på fortsättningen, vilket förvånade mig. Jag tänkte att om vi 

lyckas få Facebook att etablera sig i Luelå, då ska vi inte agera som man gjort i 

Fredrikshamn.  

Googlar man på Facebook och Luleå får man väldigt många ”träffar”, det finns 1 800 

artiklar, vi har haft all världsmedia här. Igår ringde Wallstreet Journal för att komma 

hit och göra ett reportage, en tysk tv-kanal var här innan påsken och gjorde en 

dokumentär och då är det bara 15 månader sedan som allt lanserades. Detta är ett sätt i 

platsmarknadsföringen. För några veckor sedan stod 2493 personer ute på isen och 

formade en tumme (Facebooks ikon). För fem år sedan har jag svårt att tro att någon i 

Luleå skulle gå ut på isen för att göra någon skulptur. Det är en hyllning till att vi 

växer i Luleå, samtidigt som Facebook har skapat en positiv attityd i näringslivet. Vi 

har faktiskt klivit upp många placeringar i svenskt näringslivs ranking av kommuners 

företagsklimat. Vi har exempelvis klivit fram 59 positioner på denna lista (från 141 

till 82). Samtidigt måste det poängteras att Luleå aldrig kan toppa denna lista, därför 

att i svenskt näringsliv mäter man hur stor del som är offentlig verksamhet. Det 

betyder att om Luleå skall bli nummer ett, måste man lägga ned F21 försvaret och 

universitetet. Rent realistiskt kan Luleå ligga bland de 40-50 bästa kommunerna.  

 

Följdfråga 9a – Uppnåddes det förväntade resultatet?  

Jag har haft en bild/animering, där vi satte in ett datacenter i en flygbild där det så 

småningom skulle placeras. Detta visade på hur det skulle komma att se ut när 

datacentret var på plats. Att först ha en mental bild och sedan se resultatet, att det 

faktiskt är något på plats, är väldigt kittlande. Bilden var en utav drivkrafterna, att 

aldrig ge upp. Hade vi inte fått etableringen till Luleå, utan säg att det istället hade 

hamnat i Östersund, hade jag blivit väldigt besviken. Jag hade blivit glad för Sveriges 

skull, men jag hade knutit näven i fickan.  

Det handlar om försäljning, relation, förtroende och leverans. Sverige har en bra 

position för fortsättningen och som sagt, det är inte det sista datacentret som är byggt. 

Det kommer att byggas väldigt många fler.  
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Följdfråga 9b – Vilka lärdomar har du tagit med dig från projektet? 

Det handlar om individer, att omge sig med rätt individer. Att man har samma 

målbild, att alla förstår målet med projektet. Sedan är en annan del av 

framgångsfaktorerna att vi har varit duktiga på att skapa relationer, vi har skapat ett 

förtroende och vi har kunnat leverera. Det innebär att vi har levererat fortare än 

väntat. Vi har haft telefonmöten klockan 18-19 en fredagskväll när det är soligt ute 

och många vill ut i skärgården med båt. Då har vi sagt att telefonmötet är vid denna 

tid och vi kör på det, vi väntar inte till på måndag, det är idag som gäller. Det där är 

nog alla inte vana vid, speciellt inte när man arbetar på en kommun där man 

vanligtvis ”stämplar ut”. Vi har suttit på påskafton och haft telefonmöte med USA, då 

de inte har samma högtidsdagar som vi. Själv har jag drivit egna företag och vet att 

man måste ställa upp för kunden, det går inte att säga att du får det där om två veckor. 

Då får man istället ta och leverera, det ska vara färdigt till måndag, inte om två veckor 

framåt i tiden. Där har vi varit en katalysator, vi har fått informationen och sedan har 

vi gått till energibolaget, tekniska kontoret, statsbyggnadskontoret, politikerna eller 

underleverantörer och sagt att på torsdag klockan 17 vill vi ha materialet. Torsdag 

klockan 17! Vi har alltid gjort kvalitetssäkringar, vi har aldrig låtit någon skicka något 

material utan att det har passerat oss. En del har ingen vana att skriva på engelska. 

Luleå Energi är ett exempel på detta, ett lokalt bolag som bara har kunder i Luleå, 

mest privatkunder. Tänk att detta företag skall sitta och förhandla med ett utav 

världens största bolag om enorma energifrågor. Det är en kulturskillnad, men det har 

lärt deras organisation vansinnigt mycket. Vi har suttit med Luleå Energi fram till 

slutförhandling, då prisförhandlingarna tagit vid. Förstå vilken resa för dem, hur ofta 

får man möjlighet att hantera en sådan kund?  

 

Vi har sagt att vi ska vara i USA minst två gånger per år. Det är alltid lika lärorikt att 

besöka Facebook och bygga nya nätverk, det företaget växer ju så att det knakar. Nu 

har vi planerat att åka dit igen i juni och sedan bär det av till Nice, Frankrike. Vi har 

som vision i Luleå Näringsliv att vi ska jobba lokalt, regionalt, nationellt, 

internationellt och vi upplever oss själva som en global aktör. Vi vill vara en 

intressant spelare så att vi intresserar de bästa entreprenörerna, om vi är intressanta 

och duktiga så vill Steve Wozniak träffa oss. Har han hört något om oss är det ett 

bevis på att vi har uppnått en del. För att få tillväxt kan man inte sitta i sin ankdamm 
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och bara agera i Luleå, man måste ut i Sverige, man måste stå på scener, man måste ut 

och sälja sig i Europa och resten av världen. Så vi jobbar väldigt mycket med att 

resebudgeten skall användas, gör vi inte det så har vi inte gjort någon nytta. Det skall 

tilläggas att man måste resa på vettiga saker, men det är underförstått. Så vi är ute och 

rör på oss, vilket jag tror är viktigt. Det tror inte jag att man gör om man arbetar med 

näringslivsförvaltning i en kommun, då sitter man mer eller mindre och väntar på att 

telefonerna skall ringa. Det är inte riktigt så vi jobbar. Facebook har ju verkligen 

hjälpt oss att komma ut, det skall vi inte sticka under stol med. Vi får mycket 

förfrågningar och har sagt nej till väldigt mycket.  

Vi jobbar även mycket med studenter, jag är ute och föreläser på Luleås universitet 

och jag är dessutom mentor till en student på universitetet. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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