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Abstrakt 

De produkter och tjänster som syns ute på marknaden är oftast resultatet av en lång 

berättelse i entreprenörskapets rum. I entreprenörskapsrummet sker ett samspel mellan 

människor vilket gör att varje inblandad person har en egen förståelse för vad som har 

hänt i denna utvecklingsprocess. Den här studien ämnar undersöka och öka förståelsen 

för de händelser som har utspelat sig innan ett erbjudande har blivit redo för marknaden, 

detta genom att de involverade personerna får återge sin egen berättelse. Studien 

undersöker ett nystartat fallföretag som håller på att utveckla sin affärsidé. I uppsatsen 

presenteras studien och dess utförande i form av en berättelse där Sherlock Holmes och 

dr Watson har huvudrollerna. Vi utgår från ett konstruktionistiskt synsätt och ett 

abduktivt angreppssätt har tillämpats. Vi ser att människor identifierar möjligheter 

utifrån deras unika bakgrund som även formar deras motiv. Motiven ger oss en inblick i 

varför och hur samspelet mellan idé och människor sker.  

Nyckelord 

Entreprenörskap, affärsidé, antenarrativ, konstruktionism, Sherlock Holmes, mysterium, 

samspel, idéutveckling, möjligheter. 
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Abstract 

The products and services available on the market are often the result of a long story in 

the entrepreneurship discourse. When practicing entrepreneurship people interact with 

each other, thus every person involved has its own understanding of what has occurred 

during the development process. The aim of this study is to examine and deepen our 

understanding of the events before an offer is ready for the market; this by letting the 

involved persons tell their own story. The study examines a case of a startup company 

which is currently developing its business idea. In the thesis the study and its execution 

is presented in the form of a story starring Sherlock Holmes and Dr. Watson. 

Constructionism and an abductive method are applied. Finally we can see that people 

identify opportunities based on their unique background which also forms their motive. 

The motives give us an insight in why and how the interaction between idea and people 

is played out.  

Keywords 

Entrepreneurship, business idea, antenarrative, constructionism, Sherlock Holmes, 

mystery, interaction, idea development, opportunities. 
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Fö rörd 

Sir Arthur Conan Doyle introducerade i slutet av 1800-talet en ny skapelse, en 

mästerdetektiv som skulle komma att bli en sensation i världslitteraturen. Denne figur 

fick namnet Sherlock Holmes och tillsammans med sin trotjänare dr Watson löser han 

mordgåtor runtom i Storbritannien. Den enorma uppmärksamhet han fick har gjort att 

många författare och filmskapare har återskapat honom i ny tappning, vilket tyder på att 

han kommer leva vidare ett bra tag framöver; så småningom kanske även i alltmer 

originella miljöer.  

Vi tänkte inför skrivandet av denna uppsats; ”Sherlock Holmes är en så pass intressant 

och mångsidig karaktär. Kan vi ha användning av honom och hans säregna tankegångar 

genom vårt skrivande?” Som den framgångsrika detektiv han är gestaltad som, med 

exemplariska tolkningar av empiriska undersökningar, skulle han absolut kunna hjälpa 

oss att presentera vår studie ur en annorlunda och förhoppningsvis intresseväckande 

synvinkel. Frågan var bara: Hur ska vi kunna reinkarnera honom så att han tar en 

företagsanalytisk form? Och vilken roll ska dr Watson ha?  

Som läsare kommer du få följa dr Watsons skildring av ett äventyr som kastade honom 

in i olika människors berättelser om entreprenörskap. Vid sin sida har han Holmes som, 

precis som i originalberättelserna, kommer guida dr Watson genom förloppet för att få 

honom att själv utveckla sin analytiska förmåga.  

 

“Come Watson, come! The game is afoot!” 

- The Adventure of the Abbey Grange, 1904 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Introduktion till ämnet 

Vi lever i en intressant tid i ständig utveckling som ibland kan vara svår att få ett 

ordentligt grepp om. Från jordbrukssamhället har vi gått igenom den industriella 

revolutionen och kommit fram till den tidsålder vi lever i idag. Dagens epok har fått 

olika namn: informationssamhället, kunskapssamhället, det postindustriella samhället. 

Den benämning man själv väljer att använda spelar mindre roll, men deras innebörd är 

inte helt irrelevant. Benämningarna markerar att vi i allt större grad ersätter fysiskt 

arbete med maskiner och datorer. Det räcker med att titta runt i hemmet, på kontoret, i 

skolan och även på snabbmatsrestauranger, för att man ska kunna konstatera att 

tekniken utvecklas i en rasande hastighet. Specifikt för datorerna och den digitala 

utvecklingen ger Moores lag – som är en observation av hur antalet transistorer 

fördubblas vartannat år – en fingervisning på hur snabbt detta sker (Mack, 2015, sid. 

34). I takt med att fysiskt arbete i allt större grad ersätts med billigare, automatiserade 

alternativ, frigörs människor från dessa tjänster och behöver således hitta nya sätt att 

försörja sig på. Kunskap och kreativa problemlösningar blir allt viktigare för oss som 

växer upp i denna epok, även om fysiskt arbete naturligtvis kommer att kvarstå en bra 

tid framöver. Om arbetstillfällen försvinner är det kanske inte klart vad dagens knegare 

kommer att jobba med imorgon och därför står vi inför utmaningar gällande hur vi kan 

ta till vara på mänskliga resurser. Vi har redan sett resultat av försvunna arbetstillfällen. 

Nedläggning av järn- och glasbruk har urholkat de små, svenska samhällen som en gång 

i tiden förlitade sig på industriernas välgång. Senare exempel är Saabs konkurs och 

dramatiken kring Findus flytt från Bjuv. Vad som tydligt framgår när vi betraktar fallen 

är hur beroende dessa samhällen är av de stora företagen. Det är utifrån detta perspektiv 

som intresset för att undersöka idéutveckling och entreprenörskap har vuxit fram.  

1.1.2 En idé om en affärsidé 

När vi samtalar om entreprenörskap och företagsekonomi är det svårt att undgå 

begreppet affärsidé. Begreppet introducerades av Richard Normann 1975 i hans bok 

Skapande företagsledning. I korthet menar Normann att en affärsidé är ett samlingsord 

för hur ett företag tjänar pengar (Normann, 1975/1986, sid. 57-58). Det är ett mönster, 

en helhet, som präglar organisationens insida, hur den bemöter dess omgivning och 
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vilket erbjudande de slutligen levererar. Han påstår också att varje affärsidé är unik då 

ingen kombination av marknad, teknologi, konkurrenssituation, med mera, kan vara 

likadan som en annan. Ett intressant hänseende är att Normann säger att ”affärsidén 

existerar inte förrän den är förverkligad; en ännu oprövad idé om var eller hur man kan 

tjäna pengar är ingen affärsidé – möjligen en idé om en affärsidé” (Normann, 

1975/1986, sid. 55). 

Företag har en tanke om hur de ska tjäna pengar och överleva. Om detta inte har 

förverkligats har företaget alltså ännu inte en affärsidé. Utvecklingen av idén om en 

affärsidé är alltså fasen som entreprenören går igenom innan en affärsidé är uppställd. 

Vi har eftersökt en benämning på denna fas, men har misslyckats i vårt letande. För att 

göra det enklare för både läsare och författare har vi valt att själva sätta ord på 

fenomenet. Hädanefter kommer idén om en affärsidé benämnas affärspridé, alternativt 

endast pridé. Detta är en hopslagning av prefixet ”pre-”, som betyder ”före” och ordet 

affärsidé. Affärspridén övergår till en affärsidé först när pengar börjar genereras. Vidare 

vill vi poängtera att begreppet idé inte ska blandas ihop med affärspridén. Talar vi om 

en ”idé”, talar vi om den initiala tanken om någonting nytt, inte exempelvis tankar kring 

affärsutveckling som en pridé innefattar.  

1.2 Problemdiskussion 

Världen är full av fenomen att beskåda, men deras uppkomst förblir för många ett 

mysterium. Produkter vi använder i vår vardag har var och en sin egen berättelse om 

dess affärspridé och förverkligande. Berättelsen är lång och glöms i många fall bort 

djupt inne i skaparnas mörka minnesarkiv. Den präglas av en kaotisk värld fylld av 

konflikter där aktörer handlar i egenintresse. Likväl kan resultatet av de olika krafterna 

framstå som ett enat agerande efter slutkonsumentens specifika önskan. Hur lyckas 

dessa motstridiga parter i slutändan skapa produkter som är anpassade efter våra behov?  
Behov upplevs och betraktas ofta som tomrum på marknaden. Normann (2001) hävdar 

att de tomrum som outnyttjade möjligheter medför alltid kommer identifieras och fyllas 

av någon aktör på marknaden, någonting han benämner vakuumprincipen. När en aktör 

fyller detta tomrum effektivt, innebär det att andra aktörer hamnar i riskzonen att förlora 

marknadsandelar. Därav befinner sig alla aktörer i en ständig kamp på marknaden där 

ingen – stor eller liten – går säker. Marknaden är därför en plats av ständig osäkerhet 
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och ovisshet. Företag som har bättre kunskap om deras kunders behov bör rimligen 

befinna sig i en starkare position än konkurrenterna.  
Vid implementeringen av en ny produkt uppstår det alltid en ovisshet gällande utfallet 

(McDonald, 2015). I många fall är tidpunkten och genomförandet för en sådan produkt 

eller tjänst helt avgörande om den skall nå framgång eller falla i glömska (Blundel & 

Lockett, 2011). Idag finns möjligheten att ladda ner olika dator- och Tv-spel från 

internet, men vad många inte vet är att speltillverkaren SEGA lanserade den här tjänsten 

redan under mitten av 1990-talet. Tekniska begränsningar hindrade dock tjänsten från 

att slå igenom då det exempelvis inte gick att lagra de nedladdade spelen utan de 

försvann i samband med att man stängde av konsolen (Redsell, 2012). Från företagens 

perspektiv blir det viktigt att förstå kundernas behov då det finns möjlighet att vinna 

marknadsandelar. För kundernas del kan de gå miste om ett stort kundvärde på grund av 

att företaget gör en felbedömning av marknaden och produktens relevans i tiden. 

Händer detta försummar företaget potentiella intäkter och kunderna förlorar möjligtvis 

det mest lämpade alternativet för att mätta deras behov.  
En återkommande skildring av entreprenören är en hjälte som klarar av att hitta 

möjligheter som tillfredsställer marknadens behov, utnyttja dem och därav slå sig fram 

bland konkurrenterna (Ricketts i Casson et al. 2006; Blundel & Lockett, 2011). En 

heroisk individ i ovisshetens landskap, som mot alla odds tar sig igenom motgångar och 

tillslut finner sin skatt. Men är det verkligen en realistisk bild av entreprenörskapet, eller 

är det en idealisk berättelse skriven av samhället? Handlar historien om en ensam hjälte, 

eller fick personen hjälp på vägen?  
I kontrast mot ovanstående hjältebeskrivning menar vissa forskare att entreprenörskap 

och innovation utvecklas i sociala interaktioner mellan individer med olika kunskap och 

erfarenheter (Jarvenpaa & Välikangas, 2014). Det finns alltså fler arkitekter än “den 

ensamma hjälten” bakom en affärspridé. Då varje aktör har varsin agenda blir samspelet 

mellan dem en förhandling där affärspridén sannolikt påverkas av kompromisser. Hur 

aktörerna samspelar och värderar den individuellt potentiella nyttan av en affärspridé är 

frågor som lätt försvinner ur fokus när man talar om entreprenörskap. En ökad förståelse 

för hur de olika parterna tolkar samt bidrar till en affärspridé skulle kunna leda till 

slagkraftigare affärsidéer där samtliga aktörer blir vinnare. 

 

http://www.ign.com/articles/2012/05/20/sega-a-soothsayer-of-the-games-industry
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1.3 Utredningsfråga 

Hur utvecklas en affärspridé? 

1.4 Syfte 

Utveckla en förståelse för hur olika aktörer tänker, tolkar och bidrar till utvecklingen av 

en affärspridé. 
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2 Att skriva en oskriven berättelse 

2.1 Ställningstaganden 

En studie om hur olika aktörer samverkar under utvecklingen av en affärspridé sker 

enklast retrospektivt. Det är först i efterhand som vi kan se hur samspelet har gått till 

och vad det har lett till. Att berätta förhistorien till ett fenomen ligger nära Bojes (2001) 

tankar om antenarration. Boje (2001, sid. 1-4) menar att antenarration består av 

fragmenterade och osammanhängande händelser som blir förtingligade i en 

överenskommen berättelse. I exempelvis en företagspresentation skildras oftast 

företagets uppstart och utveckling som en överenskommen berättelse. Det här arbetet 

ger redan i titeln ”Entreprenörskapets oskrivna berättelser” en indikation på att vi vill 

titta på de berättelser som sällan skildras. Vi anser att ett företag har fler berättelser, där 

varje involverad aktör har en egen uppfattning om vad som faktiskt hände med den 

abstrakta pridé de först urskilde.  

Att skildra individuella uppfattningar av entreprenörskap pekar enligt oss genast på 

subjektiva tankegångar. Mottagaren av en pridé kommer skapa sin egen kunskap om 

den när den läggs fram. I likhet med detta tolkningsperspektiv och vårt syfte – att 

utveckla en förståelse – förhåller sig epistemologins hermeneutik till tolkning och 

förståelse (Ödman, 2007, sid. 13). I vår berättelse formas kunskapens grundsten av det 

empiriska material vi samlar in från våra respondenter; detta material hade inte visat 

samma resultat om vi hade valt att studera ett annat entreprenörskapsfenomen då vi 

anser att varje entreprenörskapshistoria är unik. Alvesson och Kärreman (2011, sid. 7) 

menar att det material som finns till förfogande är komplext, tvetydigt och kan aldrig 

fångas in, men hur man väljer att tolka det kan det ändå ge upphov till en ”verklighet”. 

Skulle en ”sanning” presenteras är det snarare forskaren än studieobjektet som står 

bakom den (ibid., sid. 7). Bryman & Bell (2005, sid. 26) förklarar att det positivistiska 

synsättet fokuserar på objektiv vetenskap där naturvetenskapliga metoder används för 

att kunna ta ställning till lagmässiga förklaringar av sociala företeelser, och att detta 

formar kunskap. Detta motsäger vår syn på kunskapsbildande och vi har därför valt bort 

detta epistemologiska synsätt i favör för hermeneutiken.  

I synen på hur vi uppfattar entreprenörskap tycker vi att Penrose’ (1995/1959, sid. 33) 

begrepp slippery concept är en applicerbar beskrivning. Hon menar att eftersom 

entreprenörskap är skapat av människor är det svårt att sätta en klar definition på vad 
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det verkligen är. Studiens område är ett entreprenörskapsrum där vi undersökt 

utvecklingen av affärspridéer. Vi tror inte att en affärspridé uppkommer från ingenting. 

Entreprenören måste ha anat att det finns en möjlighet, det vill säga märkt att någonting 

saknas, och sett ett potentiellt behov av tillfredsställelse för denna saknad. Därmed anser 

vi att entreprenören har fått ett intryck av marknaden och tolkat det som en möjlighet 

redo att utnyttjas. Detta förhållningssätt ligger nära ontologins konstruktionism som 

förespråkar att sociala interaktioner mellan aktörer skapar företeelser (Bryman & Bell, 

2005, sid. 34). Företeelserna genomgår dessutom kontinuerlig revidering (ibid., sid. 34) 

och vi menar att affärspridéer alltid kan och kommer förbättras. Det är få gånger man 

egentligen kan säga att någonting är fulländat. 

För att en pridé ska nå stadiet av entreprenörskap ska den först lämna pridéskaparens 

sinne. Det som kan tänkas ske är att den initiala pridéskaparen uttrycker pridén så som 

denne har skapat den, och åhörarna uppfattar den efter sina individuella tolkningar. Om 

detta medför ett problem kan vi inte konstatera. Även vi som författare kommer tolka 

pridén samt dess uppkomst och utveckling individuellt, liksom läsaren kommer tolka 

vår tydning efter egna tankegångar. Detta gör vår författarroll viktig i förmedlingen av 

de resultat vi presenterar. I konstruktioner har språk en betydelsefull roll (Alvesson & 

Kärreman, 2011, sid. 29). Traditionell forskning behandlar språket som ett medium för 

att avspegla världen, men riktigt så enkelt är det inte. De texter som skrivs ska snarare 

skapa ett intryck. En skriven text kan inte konstatera fakta, utan de bygger upp 

konstruktioner som sedan konstruerar ”fakta”. Ord blir därför ofta svårtydda (ibid., sid. 

29-30). Språket påverkar studien; det enda vi som författare kan göra är att tolka och 

skildra.  

Med ovanstående inställning till fenomen och språk faller det sig ganska naturligt att vi 

antagit ett konstruktionistiskt synsätt. Vi väljer därav bort ontologins objektivism. 

Objektivism menar att företeelser existerar i en verklighet utanför vårt intellekt och att 

individer inte kan påverka sin situation (Bryman & Bell, 2005, sid. 33). Detta synsätt 

stämmer inte överens med vår syn på bland annat entreprenörskap och pridéer.  

2.2 Berättelse som verktyg  

Att skriva en berättelse såg vi som ett hjälpmedel till att skildra våra respondenters 

erfarenheter. Ricoeur (1984, sid. 150) beskriver en berättelse som händelser upplevda av 

ett visst antal människor. Händelserna består av förändringar som avslöjar nya 
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perspektiv hos den existerande situationen samt hos människorna. Åtgärder måste nu tas 

för att hantera den nya situation som uppstår (ibid., sid. 150). Respondenterna vi 

presenterar har följt utvecklingen av en affärspridé och agerat efter hand som 

förändringar sker, därav har de en berättelse de kan dela med sig av. Människor delar 

med sig av berättelser för att lära och lära ut, och för att få och ge tolkningar 

(Czarniawska, 2004, sid. 10). Våra respondenter skildrar sina berättelser som vi sedan 

kopplar samman och skildrar i en förenad berättelse efter egen tolkning, det vill säga en 

antenarration.  

Upplägget med en antenarrativ berättelse kommer skapa förutsättningar för att 

presentera en verklighetsbaserad dialog som mer eller mindre ordagrant kan reflektera 

respondenternas enskilda tankar. Dock har vi inte glömt bort att en berättelse bör väcka 

spänning och vi måste därför – utan att rikta någon som helst kritik mot våra 

respondenter – renskriva intervjuerna. Felsägningar, ifyllnadsord, avbrutna meningar 

och pauser förekommer i alla dagliga samtal och om vi ska följa skönlitterära exempel 

bör vi vara sparsamma med detta, dock inte till den grad att vi försummar samtalets 

anda eller manipulerar dess innehåll. För att ge läsaren en lättfattlig tolkning av vad vi 

som forskare har erfarit kommer det empiriska materialet presenteras i tidsföljd med hur 

det i verkligheten samlades in.  

Som vi precis konstaterade bör en berättelse väcka spänning. Vi har tidigare nämnt att 

vi anser världen vara full av observerbara fenomen, men att uppkomsten av dem medför 

ett mysterium. Att finna entreprenörskapets oskrivna berättelser innebär att man måste 

nysta upp mystiken kring fenomenets uppkomst. Två karaktärer som är exemplariska på 

att lösa mysterier är Arthur Conan Doyles skapelser Sherlock Holmes och dr Watson. 

Holmes näst intill gränslösa kunskapsbank i samspel med dr Watsons frågvisa lynne har 

förmågan att skapa jordnära förklaringar till annars abstrakta begrepp. Därifrån såg vi 

det potentiella värdet i att skriva berättelsen i form av en deckare.  

2.3 Deckare, mysterier och angreppssätt 

De som någon gång har läst en bok eller sett en film inom deckargenren vet på ett 

ungefär hur berättelsen brukar vara uppbyggd. Steg ett är att ett brott har begåtts och 

gärningsmannen är okänd. Steg två är att en detektiv tillkallas som påbörjar en 

utredning. Steg tre är att detektiven löser fallet och hittar den skyldige. För att inte 

lämna några frågetecken hos läsaren brukar det även finnas ett fjärde steg där detektiven 



  

 

13 

förklarar hur denne gick tillväga för att tolka ledtrådar i riktning mot fallets lösning. 

Berättelsen ”Entreprenörskapets oskrivna berättelser” som är skriven i deckarform bör 

därför innehålla de fyra ovannämnda stegen. Redan i första steget uppstår det ett 

bekymmer för oss: Vår utredningsfråga grundar sig inte i ett konkret problem. 

Problemet uppstår inte förrän en konsekvens har uppenbarat sig; denna konsekvens kan 

– enligt oss – uppenbara sig om det saknas förståelse för hur utvecklingen av en 

affärspridé sker. För att få deckarkänsla på berättelsen har vi därför illustrerat ett fiktivt 

problem som beror på avsaknaden av förståelse. Utan att avslöja för mycket känner vi 

alltså redan till lösningen: det måste skapas en förståelse. Har vi löst problemet utan att 

gå igenom steg två? Det är möjligt. Läsaren får själv bedöma om det är intressant att 

veta hur förståelsen skapades; det är nämligen i utredningen i steg två som ledtrådarna 

uppenbarar sig. Det kan tyckas märkligt att lösningen till ett fiktivt problem ska 

genereras av ledtrådar från ett verkligt fall, men i ärlighetens namn påbörjade vi inte det 

här arbetet med intentionen att lösa ett befintligt mysterium. Med syftet att utveckla en 

förståelse menar vi att ett mysterium ska utforskas. Den kunskap vi ämnar förmedla 

kommer endast ge upphov till en chans för läsaren att bredda sin tolkning av mysteriet, 

den kommer inte manifestera en lösning. I detta sammanhang kan vi gå in på ett 

sidospår och åberopa James’ (2003, sid. 46) tankar kring pragmatism. Ett av den 

pragmatiska metodens kännetecken är att den inte tillåter påtagliga slutpunkter i 

sökandet, utan förespråkar att det värde som skapas via forskning ska in i flödet av 

erfarenhet. De teorier som utvecklas blir hjälpmedel för att ta forskningen vidare; de blir 

inte svar på gåtor (ibid., sid. 46). Steg tre, lösningen på problemet, kan först ske när 

förståelsen har implementerats på det specifika fallet. Utredningen kommer alltså inte 

presentera en objektiv förklaring på hur man lyckas med sitt entreprenörskapande. Det 

enda utredningen gör är att redogöra för ett fall, sen är det upp till den enskilde 

entreprenören att hitta sin egen lösning. Huvudfokus ligger därför i steg två som är 

uppbyggt av existerande teorier samt verkliga händelser. Ur ett tolkningsperspektiv 

måste vi förhålla oss kritiska till tidigare teorier eftersom en ”korrekt” eller ”sann” syn 

inte är tillämpbar ur ett subjektivt tänkesätt. Som nämnt kommer ett fiktivt problem 

samspela med verkliga händelser. Under detta samspel kommer – i den fiktiva delen av 

berättelsen – de fyra stegen visa sig tydligare. Det fjärde steget i berättelsen kommer 

bestå av en kortare diskussion kring hur en trångsynt bild av entreprenörskap sannolikt 

begränsar dess uppkomst samt en förklaring av hur den fiktiva gärningsmannen kunde 

avslöjas.  
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Att forma ett mysterium kring en forskningsfråga är kanske inte så konventionellt, men 

egentligen faller det sig ganska naturligt att göra det. Med en forskningsfråga vill man – 

precis som i en deckare – finna orsaken till någonting som kan uppfattas som ett 

problem. Alvesson och Kärreman (2011, sid. 66) menar att ett mysterium består av 

empiriska observationer, men det måste alltid sättas i relation till någonting utöver dessa 

för att ha en utgångspunkt till problemet. Det betyder att man problematiserar 

existerande kunskap och därav gör den oförenlig med empirin. Det är denna skillnad 

som ger upphov till mysteriet. När ”sanna” teorier sätts i kontrast med observationer 

krävs en teoretisk utveckling och ”lösningen” går ut på att skapa en förståelse genom att 

antingen granska den existerande teorin eller utveckla en ny (ibid., sid. 66). Att skapa ett 

mysterium innebär att man bryter ner kunskap och beroende på forskarens subjektivitet 

sker nedbrytningen olika (ibid., sid. 63-64). Kan man använda subjektiviteten på ett 

självkritiskt vis kan möjligheten att upptäcka forskningsproblem öka. Subjektiv 

erfarenhet blir mer värdefull om den generaliseras; forskningsteman kan då konstrueras 

och undersökas empiriskt, vilket – i kontrast med teori – skulle uppmana kritiskt 

tänkande och framföra paradoxer inom dessa teman (ibid., sid. 58). Samspelet som 

uppstår mellan teori och empiri lägger stor vikt på forskarens förförståelse, 

förväntningar och fantasi (ibid., sid. 67).  

När det sker ett samspel mellan teori och empiri där teorin justeras under forskningens 

genomförande talar man om abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid. 55). Vi har 

valt en abduktiv forskningsansats eftersom vi har utvecklat våra teorier i takt med 

insamlingen av empirisk data. Vi har dessutom undersökt och tolkat ett enskilt fall 

utifrån området pridéskapande där vi har stött på säregen empiri, men kunnat göra en 

logisk tolkning av situationen på grund av en teoretisk förkunskap.  

Två andra forskningsansatser är induktion och deduktion (ibid., sid. 54). Induktion utgår 

från empiri och generaliserar samband som dyker upp i flera olika fall. Denna ansats tar 

inte hänsyn till den underliggande strukturen, utan förklarar det yttre sambandet för att 

konstruera en allmän regel. Deduktion utgår istället från en allmän regel – en teori – och 

förklarar ett enskilt fall med denna. En nackdel med denna ansats är att forskaren endast 

fastslår den tidigare regeln med ytterligare ett fall och det säger därför inte så mycket. 

Både induktion och deduktion klassas som förklaringsmodeller och anses därav vara 

relativt ytliga (ibid., sid. 54-55). Vi har tidigare konstaterat att vår studie inriktar sig på 

förståelse och att vi därför måste undersöka även de djupliggande faktorerna. Abduktion 
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inriktar sig på de underliggande mönstren – med koppling till hypotetiskt övergripande 

sådana – och förhåller sig till förståelse (ibid., sid. 55). Abduktion ansågs därför vara 

den naturliga forskningsansatsen i denna studie.  

2.4 Sherlock Holmes och abduktion 

Med valet av abduktion kan det verka underligt att vår berättelse har Sherlock Holmes i 

huvudrollen. Hans säregna sätt att lösa brott på har gett upphov till begreppet 

Holmesian deduktion, så att han använder deduktion som metod är en vanlig 

uppfattning (McAleer, 1994). Dock finns det författare och forskare som menar att hans 

distinkta metod bygger på abduktion (Anderson et al., 2005; Carson, 2009). McAleer 

(1994, sid. 322) säger att grundstenen i Holmes deduktion är fakta som han samlar in 

genom hans exceptionella observationsförmåga. Han observerar data innan han 

utvecklar teorier och har alltså inga förutfattade meningar då det skulle kunna ge 

partiska resultat (ibid., sid. 322).  

“I have no data yet. It is a capital mistake to theorise before one has data. Insensibly 

one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.” 

A Scandal in Bohemia, 1891 

Holmes belyser alltså betydelsen av att samla in fakta innan en teori skapas. Men följer 

han sitt eget råd?  

 “I have devised seven separate explanations, each of which would cover the facts as we 

know them. But which of these is correct can only be determined by the fresh 

information … waiting for us.”  

The Adventure of the Copper Beeches, 1892 

“What do you think of my theory? … When new facts come to our knowledge which 

cannot be covered by it, it will be time enough to reconsider it.”  

The Adventure of the Yellow Face, 1893 

Holmes uttalanden visar att han inte använde sig av endast en sorts resonerande. Peirce 

(enligt Burks, 1946, sid. 303) menar att människans naturliga syn på sanning är en 

outvecklad teori av logik som hon använder som grund i sitt resonerande. Tro är en 

vana och det är inte förrän denna vana störs som vetenskapliga utredningar påbörjas i 

hopp om att nå en ny och stabil vana. Abduktion skapar det initiala förslaget till en 

hypotes och är därav det enda angreppssätt man kan generera nya idéer på (ibid., sid. 
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303). När vi stöter på någonting sker en automatisk tolkning av det. Vi gör hela tiden 

antaganden om det vi erfarit och det är sedan därifrån frågan kan föras vidare (Carson, 

2009, sid. 196). De fakta som Holmes observerar anser han alltid vara korrekt, men 

hans tolkning av den kan ändras. Han utvecklar ständigt nya teorier, medan gamla 

förkastas ju mer kunskap han erhåller (McAleer, 1994, sid. 326). Innebörden av 

deduktion är att tankegångarna ska ske efter ”korrekta regler” (Carson, 2009, sid. 195), 

vilket inte skapar plats för det unika resonerande som Holmes är känd för.  
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3 Entreprenörskapets oskrivna berättelse 

Prolog  

agen påminde om föregående dagar i det lilla samhället Entreryd. Solen gick 

upp som vanligt, men trots det sträckte sig ett mörker över samhället. En sak 

var dock annorlunda; idag var sista dagen familjen Andersson skulle spendera 

här. Flyttpackningen var i full gång och både pappa Bengt och mamma Karin hade fått 

nya jobb i Stockholm som de såg fram emot att få starta. Trots det gnagdes de båda av 

en känsla av hopplöshet och att de hade svikit sitt samhälle.  

Bengt suckade extra djupt när han ställde in en rödmärkt kartong i bilen. I kartongen 

fanns en rad släktklenoder som hade direkt koppling till Entreryd. ”Men tusan, Bengt, är 

det er tur att flytta nu?” hörde han en man grymta. Det var en äldre herre som under hela 

sitt liv varit bosatt i Entreryd – en granne till familjen Andersson som de kände väl.  

– Ja, tyvärr. Förra hösten investerade vi stora delar av vårt sparkapital på Bergvalls 

företag, men olyckligtvis gick det käpprätt åt skogen för honom, svarade Bengt 

bekymrat. Du tror inte att det börjar bli dags att fundera på att flytta du med, Orvar? 

– Nä! Förr eller senare vänder det, svarade den äldre herren bestämt. En vacker dag 

har Entreryd fostrat ännu en storslagen entreprenör, precis som Inga-Lill som startade 

det framgångsrika skrivmaskinsbolag som en gång i tiden satte Entreryd på kartan, 

tillade Orvar med en drömmande blick. 

Bengt hade brukat dela Orvars optimistiska syn. Gång på gång hade han och hela 

samhället fått upp sina förhoppningar om att det äntligen hade fostrats en gedigen 

entreprenör i deras samhälle, men ideligen hade entreprenören misslyckats.  

Karin kom ut genom dörren som hon nu skulle låsa för en sista gång; barnen satt 

redan i bilen och hade fullt upp med att spela Gameboy. Bengt tog Orvar i hand och 

önskade honom all lycka innan han satte sig i bilen för att starta om sitt liv, långt bort 

från den lilla idyll han hade vuxit upp i.  

 

D 
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Kapitel 1 – När vi till vila går 

et hade börjat skymma. I vanlig ordning satt Holmes och jag i hans 

hembibliotek, isolerade från varandra med hopar av böcker mellan oss. Vi 

ryckte båda till när vår inlärning avbröts av en stark signal från Holmes 

telefon. Han kastade en hastig blick mot mig – en blick som visade samma förundran 

som jag själv hade. Vem ringer så här sent? 

– God afton, fru Borgmästare, svarade Holmes. Vad kan jag stå till tjänst med? 

Det var svårt för mig att följa dialogen från enbart en sida av luren, så med mitt 

nyfikna lynne signalerade jag till Holmes att sätta på högtalarfunktionen.  

– Vi har ett problem här i Entreryd, sade borgmästaren. Invånarna har slutat skapa 

affärsidéer och vi förlorar stora summor skatteintäkter. Folket flyttar härifrån och allt 

börjar förfalla. Åh, jag är så orolig för vårt lilla samhälle. Kan du inte skapa en ny 

affärsidé åt oss och hjälpa oss på fötter igen? 

– Det är viktigt att förstå, fru Borgmästare, att marknaden förändras hela tiden. För 

ett långsiktigt resultat, som jag antar att ni vill ha, räcker det inte med en enstaka 

affärsidé. Produkten ni skulle utveckla kommer sannolikt vara utdaterad inom en snar 

framtid och då kommer ni åter vara tillbaka där ni befinner er idag.  

– Så du kan inte hjälpa oss? 

– Nej, det kan jag inte. Däremot kan jag hjälpa er att hjälpa er själva. Ni måste själva 

lära er att skapa affärsidéer, så att ni kontinuerligt kan framskrida som ni en gång 

gjorde. Jag tror mig dock veta grunden till varför era invånare inte längre skapar 

affärsidéer. Har du någonsin hört talas om en affärspridé? Det är idén om en affärsidé. 

Ökar ni förståelsen för hur en sådan utvecklas kommer det säkert underlätta för er i 

skapandet av affärsidéer.  

– Hur ska vi kunna öka förståelsen för en sådan.., ehm, affärspridé då? 

– Ge mig en månads tid. Jag och min käre kollega dr Watson ska undersöka 

utvecklingen av en sådan, sen skickar vi en utredning som förhoppningsvis kommer 

vara till nytta för er.  

Holmes och borgmästaren småpratade en liten stund, sedan sade de adjö till 

varandra. 

D 
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– Det är sent, Watson. Imorgon kommer herr Stämpelsson, borgmästarens 

entreprenörskapsrådgivare, hit för att mer noggrant berätta om vad som sker borta i 

Entreryd. Gå nu hem och sov.  

Nästa morgon vaknade jag tidigt. Jag tog på mig morgonrocken, gick ut i hallen och 

såg att tidningen som vanligt satt i brevinkastet. Efter att ha kollat igenom 

lokalnyheterna och sett att det inte hänt något särskilt, bytte jag om och gav mig av till 

Holmes. Han hade gjort i ordning en fin frukost som vi båda avnjöt.  

– Det ska bli intressant att höra vad herr Stämpelsson har att säga om situationen i 

Entreryd, sade Holmes. Borgmästaren sade att han länge har försökt få bukt med 

problemet utan att lyckas. Jag klandrar honom inte; vi vet ju båda två hur oförutsägbart 

entreprenörskapsfenomenet kan vara.  

En knapp timma senare knackade det på dörren och Holmes gick och öppnade.  

– Välkommen in, sade han och skakade hand med herr Stämpelsson. Jag visste inte 

att du skulle ha sällskap med dig.  

Efter herr Stämpelsson klev en ung, kortvuxen man över tröskeln.  

– Det här är Sigge Skrindrecht, min assistent, sade herr Stämpelsson. Han säger inte 

så mycket, men han är en klyftig pojk och gör vad han blir tillsagd. Jag brukar ha med 

honom på mina möten för att lära upp honom och jag tänkte att det kunde vara nyttigt 

för honom att träffa er två briljanta entreprenörskapsvetare.  

– Ni är välkomna båda två. Vi kan gå in och sätta oss i köket. Vill ni ha kaffe?  

– Sigge dricker inte kaffe, men jag tar gärna en kopp.  

De tre satte sig runt köksbordet medan jag gjorde i ordning kaffe. Jag dukade fram 

och anslöt mig till gruppen.  

– Det är ledsamt det som har hänt i Entreryd, sade Holmes. Kan du berätta vad det är 

som pågår?  

– Ingenting pågår och det är det som är problemet, sade herr Stämpelsson bekymrat. 

Entreprenörskapet står still i Entreryd medan det rör sig i resten av världen. När jag var 

barn blomstrade samhället; idéer sprudlade från alla möjliga håll och företag grundades 

och växte. Jag uppfostrades i den entreprenöriella miljön och lärde mig hur 

entreprenörskap fungerar och under mina 50 första levnadsår gick det bara framåt. För 
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fem år sedan började utvecklingen avta och det var då borgmästaren anställde mig för 

att få fart på processen igen. Jag har gjort allt som man ska, men det har varit förgäves. 

Människorna är fantasilösa idag; de är för lata för att tänka nyskapande hur mycket jag 

än försöker få dem att göra det. Det var annat förr, när folk kunde ta initiativ och 

faktiskt skapa någonting istället för att slå dank. Jag vet inte vad felet är.  

– Dr Watson och jag ska undersöka saken. Vi ska titta närmare på utvecklingen av 

affärspridéer och se om vi kan lära oss någonting nyttigt.  

– Jag har redan kollat en hel del på det utan framgång, men ni vet vad ni sysslar med. 

Skulle ni behöva hjälp med någonting så hör av er. Jag är som sagt inläst på ämnet.  

Herr Stämpelsson reste sig, önskade oss lycka till och försvann ut genom ytterdörren 

med Skrindrecht strax efter sig. Holmes observerade dem från fönstret när de steg in i 

bilen och körde iväg.  

– Säregen typ den där Skrindrecht, sade han. Blicken i bordet och knäpptyst hela 

tiden. Jag undrar varifrån han har dykt upp; han såg inte ut att trivas i vårt sällskap.  

– Jag förbarmar mig mer över herr Stämpelsson. Han var genuint förtvivlad över hur 

saker har utspelat sig i Entreryd och man märker hur mycket han bryr sig om sitt 

samhälle. Jag hoppas verkligen vi kan hjälpa till.  

– Här gör vi ingen nytta. Vi går in i biblioteket.  

Kapitel 2 – I möjligheternas land 

iksom vi gjort kvällen innan, började vi leta efter artiklar att titta igenom. Enda 

skillnaden var att vi nu inte enbart skulle läsa det vi fann intressant, utan nu var 

vi tvungna att ha borgmästarens rapport i åtanke. Lyckligtvis finns det mesta i 

Holmes bibliotek, men luntorna är långt ifrån välsorterade och söker man någonting 

speciellt får man räkna med att söka länge. Vi fann tillslut en gedigen bunt att börja 

fylla på vår förförståelse med, men vi visste båda att det i detta virrvarr fanns mycket 

information som vi gick miste om. Hur som helst började vi redovisa det vi för tillfället 

var försedda med.  

– Det första steget i entreprenörskap är att ha en entreprenöriell möjlighet, sade 

Holmes, och dessa möjligheter kommer i en mängd olika former (Shane & 

Venkataraman, 2000, sid. 220). Venkataraman (1997, sid. 123) menar att även om 

L 
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möjligheterna existerar, så är det en annan sak att faktiskt kunna identifiera och utnyttja 

dem. Han belyser betydelsen av de individuella olikheterna för att förstå 

entreprenörskap (ibid., sid. 123). Varje individ besitter unik information (Hayek, 1945, 

sid. 521) och det är på grund av detta som möjligheterna existerar i första taget (Kirzner, 

1997, sid. 71). Möjligheterna skapas av tidigare entreprenöriella misstag som lett till 

brister och en uppmärksam entreprenör kan upptäcka dessa misstag, rätta till dem och 

därav skapa värde (ibid., sid. 70).  

– Så om alla individer besitter idiosynkratisk information, borde deras förmåga att 

upptäcka entreprenöriella möjligheter skilja sig.  

– Rimligtvis ja. Och rimligtvis borde även den idiosynkratiska informationen 

påverka vilka slags möjligheter individen upptäcker. Venkataraman (1997, sid. 122) 

menar att kunskap samlas in på jobbet, i relationer, i det dagliga livet... ja, allt en individ 

erfar skapar kunskap. Denna spridning av kunskap ger en annorlunda syn på saker och 

en individ kan därför se en möjlighet där andra inte gör det (ibid., sid. 122). 

Venkataraman (1997, sid. 123) använder begreppet knowledge corridor som en 

illustration av denna spridda information. Jag ska försöka klargöra det för dig. Varje 

individ befinner sig i sin egen kunskapskorridor där denne kan söka efter de dörrar som 

leder till möjligheter. Det är detta sökande som skiljer kunskap från entreprenörskap. 

Två personer kan befinna sig i liknande kunskapskorridorer, men de kan välja att öppna 

olika dörrar och därav skapa olika utfall. För att ge upphov till fenomenet 

entreprenörskap måste man kunna koppla samman sin kunskap med värdeskapande. 

Den säregna kunskapen och sättet att sammankoppla den med värdeskapande ger en hög 

mångfald av möjligheter och utnyttjande av dem. (ibid., sid. 124).  

– Det du redogör för nu talar alltså för att det är speciell kunskap och information 

som gör att vissa individer blir entreprenörer.  

– Exakt, men jag har bara redogjort för vad några framstående forskare anser; jag kan 

inte tala för alla. Däremot tycker jag själv att den individuella kunskapen påverkar 

sådana här saker och som Venkataraman (1997, sid. 122) säger så tycker jag vi skapar 

kunskap av allt vi erfar. Och vad gör vi just nu, Watson? 

– Just nu sitter vi och läser samt diskuterar det vi läser.  

– Under denna aktivitet skulle jag påstå att vi erfar läsningen och skapar vår egen 

kunskap därefter. Vi sitter alltså här och aktivt söker information. Gielnik et al. (2014) 
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utgår från att faktorn aktivt informationssökande påverkar identifieringen av 

möjligheter. En av de faktorer de undersöker i samband med aktivt informationssökande 

är entreprenöriell erfarenhet. Entreprenöriell erfarenhet kan ses som den erfarenhet man 

erhåller av att äga eller styra en organisation. Denna slags erfarenhet utgör grunden för 

entreprenöriell kunskap, någonting som forskarna menar är kunskap som man får 

experimentellt genom att delta i eller observera nya satsningar innefattande identifiering 

och utnyttjande av nya affärsmöjligheter. Entreprenöriell erfarenhet och kunskap 

förändrar den kognitiva uppfattningen av entreprenörskap, vilket i sin tur påverkar 

tolkningen och bearbetningen av information som anses viktig för att upptäcka 

möjligheter (Gielnik et al., 2014, sid. 348-349). Gielnik et al. (2014) kommer fram till 

att erfarenhet är positivt relaterat till identifieringen av möjligheter i de fall där 

informationssökning inte sker aktivt. Detta betyder att om en entreprenör inte söker 

information måste denne besitta tidigare erfarenheter för att kunna identifiera en 

möjlighet. I fall där informationssökning sker aktivt är istället relationen mellan 

entreprenöriell erfarenhet och identifiering av möjligheter näst intill insignifikant. Detta 

betyder att om en entreprenör aktivt söker information så spelar tidigare erfarenheter 

ingen roll vid identifieringen av möjligheter. Som en slutsats av dessa två rapporteringar 

kan alltså aktiv informationssökning kompensera för uteblivna tidigare erfarenheter 

(Gielnik et al., 2014, sid. 362-365).  

– Så om man aktivt söker information ökar man sina chanser att upptäcka en 

potentiell möjlighet. I princip skulle man en dag bara kunna bestämma sig för att bli 

entreprenör och därefter börja samla in information. Så småningom lär man ju stöta på 

en möjlighet.  

– Ja, så har jag också tolkat det som, men jag tror inte att många fall är sådana. Det 

vanligaste är nog att informationssökningen fungerar som ett komplement till den 

kunskap man redan besitter. Tidigare kunskap och erfarenheter bygger en bakgrund hos 

individen och bakgrunden breddas ju mer information man erhåller. Förmodligen 

påverkas pridéutvecklingen av detta.  

 

Tes 1:  
Individens bakgrund påverkar 

pridéutvecklingen 
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Kapitel 3 – Att ta det första steget 

år första tes! Jag blev alltmer entusiastisk över vår utredning, men ännu var vi 

inte långt gångna. Det finns mer att läsa på om för att fördjupa sin förståelse 

för utvecklingen av en affärspridé.  

– Det vi nyss gick igenom är typiska tankar som förekommer inom den Österrikiska 

skolan, sade Holmes. Men en splittring råder mellan österrikarna och en annan 

nationalekonomisk skola: den neoklassiska. Den neoklassiska skolan utgår från 

jämnviktsteorier där ingen kan upptäcka felinriktningar som skulle kunna generera 

entreprenöriell vinst eftersom alla möjligheter hela tiden är igenkända (Shane, 2000, sid. 

449). Eftersom alla entreprenöriella möjligheter är lika uppenbara för alla förklarar den 

neoklassiska skolan entreprenörskap utifrån termer som personlighetsdrag – vilken typ 

av person som är mest sannolik att utföra entreprenörskap (ibid., sid. 449). Österrikarna, 

å andra sidan, menar att dessa jämviktsteorier inte förklarar marknadsprocesserna utan 

de lägger sitt fokus på människors unika kunskaper istället för jämviktsgrafer (Shane, 

2000, sid. 449). Hayek (1949/2003, sid. 21) poängterar vikten av kunskap om tid och 

plats; den lokala kunskap som i stort sett är individuell. Skillnaderna i sådan kunskap 

kan medföra fördelar för de individer som besitter kunskapen, framförallt när det 

handlar om att starta en verksamhet. Enligt österrikarna skapas alltså inte entreprenören 

av speciella entreprenöriella karaktärsdrag, utan snarare av kunskap som kan öppna upp 

för entreprenöriella möjligheter. Hur individen sedan värderar möjligheten blir en helt 

subjektiv process eftersom det inte finns någonting konkret som folk kan bjuda på.  

– Det är ju precis det Venkataraman (1997) talar om. Jag tycker det är en självklarhet 

att varje människa har sin unika kunskapsbank, som då också påverkar ens 

entreprenöriella förmåga. Här sympatiserar jag med österrikarna.  

– Ja, men det är som sagt en kluven åsikt. Även om jag själv, precis som du, avvisar 

tanken att möjligheter visas lika för alla, så får man tänka på att det har pågått en debatt 

mellan dessa två nationalekonomiska skolor under det senaste århundradet. Gartner 

(1990) genomförde en undersökning på hur akademiker och företagsledare definierade 

entreprenörskap. Med svaren ställde han sedan upp åtta teman som skulle utgöra 

grunden för entreprenörskap; ett av dessa teman var entreprenören. Entreprenören sågs 

som en individ med unika personlighetsdrag och talanger. Återkommande exempel som 

respondenterna gav på entreprenörens karaktäristik var risktagande, kontrollfokus, 
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autonomi, uthållighet, engagemang, vision och kreativitet. Trots att dessa egenskaper 

dök upp bland svaren ansåg 22 % att entreprenörens personlighet var irrelevant vid 

entreprenörskap och 23 % ansåg att den endast spelade en liten roll. Dessa två olika 

syner – nästan jämnt fördelade på varsin sida – gav upphov till en debatt (ibid.). Mycket 

forskning har lagts ner på att hitta de unika egenskaper som vissa påpekar en 

entreprenör besitter (Nilsson, 2003). Gartner hade själv ett år tidigare sagt att en 

entreprenör inte besitter några speciella egenskaper, utan att det snarare beror på vilka 

entreprenöriella aktiviteter individen utför (Gartner, 1989). 

– Det här med att upptäcka möjligheter är ju uppenbarligen väldigt viktigt inom 

entreprenörskap, men det kan väl inte bara vara det som avgör om en människa blir 

entreprenör? Vi vet ju fortfarande inte varför människor väljer att bli det.  

– Det har du helt rätt i, Watson. 

– Vad är det som utlöser den entreprenöriella andan hos en person då? Vad är det 

som gör att personen väljer att utveckla och förverkliga möjligheten? 

– Shaver & Scott (1991) har skrivit en intressant artikel om detta. De skriver att man 

inom den psykologiska aspekten av entreprenörskap länge fokuserade på 

entreprenörernas personlighetsdrag, trots misslyckade studier. Men dessa författare 

förkastar personlighetsdrag i entreprenörskapsforskning och menar att entreprenörens 

beteende – det vill säga hur den externa världen uppfattas och individens valmöjligheter 

– istället är vad som avgör om en entreprenöriell aktivitet sker (ibid., sid. 23). Trots 

denna syn väljer de ändå att se ett personlighetsdrag kopplat till företagsskapande: 

achievement motivation, motivation att prestera.  

– Men Gartner (1989) sade ju att entreprenörskap inte beror på karaktärsdrag, utan 

snarare på de utförda aktiviteterna. 

– Det var vad han sade, men du såg ju fördelningen i den senare undersökningen 

(Gartner, 1990). Människor har olika uppfattningar och även du har din egen. Sedan får 

man tänka på att skiljelinjen är tunn; Shaver & Scott (1991) talar om beteende, Gartner 

(1989) talar om handling, andra om personlighet. Frågan är var gränsen mellan dem går. 

Kan man bedöma någons beteende utan att se dennes handlingar? Kan man bedöma 

någons personlighet utan att känna till dennes beteende? Att skapa en uppfattning om en 

annan människas karaktäristik grundar sig i konkreta observationer; det är det enda 

sättet. Skulle man till exempel säga att en entreprenör är mer risktagande än en icke-
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entreprenör beror ju det på att man har sett att det innebär en risk att utföra någonting 

entreprenöriellt. Därför tycker jag att handlingar är grundstenen man skapar 

uppfattningar av andra människor från.  

– Så varför går vi in på achievement motivation? 

– Achievement motivation är det personlighetsdrag som visas i en människa som 

verkligen vill någonting och tar åtgärder för att nå dit.  

“To accomplish something difficult. To master, manipulate, or organize physical 

objects, human beings, or ideas. To do this as rapidly, and as independently as possible. 

To overcome obstacles and attain a high standard. To excel one's self. To rival and 

surpass others. To increase self-regard by the successful exercise of talent”. (Murray, 

1938/2008, sid. 164) 

Det var så Murray definierade önskemål och effekt av need for achievement (nAch) 

(Murray, 1938/2008). Det är alltså viljan att gå från där du i nuläget befinner dig, till där 

du vill vara. Jag tycker det innefattar många så kallade personlighetsdrag: risktagande, 

kontrollfokus, framåtsträvande. Man märker på alla handlingar en människa gör hur 

driven denne är att nå sitt mål. Det är väl därför jag anser att achievement motivation är 

viktigt att gå in på. Flera forskare har gått in på detta sedan Murray; en av de mest 

framstående är McClelland. Han observerade bland annat beteenden hos personer med 

hög nAch. Beteendena var (1) att gilla situationer där man har ett personligt 

ansvarstagande för att hitta lösningar på problem, (2) att tendera att sätta rimliga mål 

och kalkylera risker och (3) att vilja få konkret feedback på hur bra det går (McClelland, 

1962, sid. 104-105). Collins et al. (2004) genomförde en metaanalys med syfte att 

presentera förhållandet mellan achievement motivation och entreprenöriellt beteende. 

En av sakerna de undersökte var hur achievement motivation förhåller sig till valet av ett 

entreprenöriellt yrke (ibid., sid. 101). Resultaten visade ett starkt samband, det vill säga 

att individer som söker sig till entreprenöriella yrken har högre prestationsmotivation än 

individer i andra yrkesgrupper (ibid., sid. 109).  

 

Tes 2:  
Need for achievement är det som 

driver entreprenören till att 
förverkliga idén 
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Kapitel 4 – Ingen entreprenör är sin egen ö 

ånga människor må ta entreprenörskap för givet, men för min del gick det 

upp för mig att ju djupare man gräver, desto mer förstår man att 

entreprenörskap inte är ett enkelt fenomen.   

– Gemene man verkar ju ta entreprenören som en självklarhet, sade jag. Det här 

väcker min nyfikenhet om entreprenören i fråga. Pratar man om exempelvis Apple, 

IKEA eller Microsoft så brukar historierna handla om Steve Jobs, Ingvar Kamprad och 

Bill Gates.  

– En vanlig skildring av entreprenören är att det är en heroisk individ som skapar nya 

industrier genom innovationer (Casson et al., 2006, sid. 3). Även om dessa tre 

entreprenörer har haft nyckelroller i deras olika framgångssagor så kommer 

interaktioner med andra aktörer vara viktiga för utvecklingen av både entreprenören och 

verksamheten (Aldrich, 1999, sid. 76; Shane & Venkataraman, 2000, sid. 220). De åtta 

teman som Gartner (1990) ställde upp behandlade entreprenören samt processen och 

resultatet av entreprenörskap, men en faktor som inte togs upp var nätverkande. Senare 

studier har visat betydelsen av sociala nätverk i uppkomsten av entreprenörskap. Licht 

och Siegel (i Casson et al. 2006, sid. 525) säger till exempel att entreprenören redan i ett 

tidigt skede behöver skapa ett nätverk av kontakter till leverantörer, kunder och 

investerare.  

– Fler än en person har alltså rätt att bli omtalad i framgångssagan.  

– Florén och Frishammar (2012) genomförde en metastudie på idé-

/konceptutvecklingen under produktutveckling i företag. Ett typfall är att den initiala 

idéskaparen identifierar en möjlighet och gör en grov bedömning på vad för typ av 

produkt som kan fylla det existerande gapet. Idéskaparen har begränsad förståelse för 

marknaden och måste få med ytterligare aktörer för att idén ska tas vidare inom 

företaget. Accepteras idén måste grovskissen förfinas. Under förfiningsprocessen pågår 

kreativt tänkande och experimentering för att ta fram tekniska specifikationer och 

direktiv för produktutvecklingen. Man utvecklar ett produktkoncept som sedan 

utvecklas till en produktdefinition. Förfiningsprocessen är viktig i den aspekten att en 

idé är väldigt vag i ett tidigt skede och dess kvalitet måste bedömas. Man genomför 

omfattande informationssökningar för att bedöma bland annat risk och minska 

osäkerheten. Även tidigare erfarenheter och intuition används i detta stadium (ibid.).  
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– Så flera personer inom företaget arbetar med samma idé? 

– Ja, men inte bara internt nätverkande används för att utveckla idéer (ibid.). 

Organisationer integrerar ofta kunder under idé-/konceptutvecklingen. Det är viktigt att 

kundbehovet är väl förstått innan produkten börjar utvecklas – det är trots allt kunderna 

som står för de potentiella intäkterna. Kunderna kan skapa nya infallsvinklar till idén. 

Även leverantörers åsikter används flitigt under idéutvecklingsprocessen. Leverantörer 

kan ofta bistå med teknisk kunskap (ibid.). Även Gartner (1985) pekar på betydelsen av 

nätverk och säger att en affärsprocess involverar en mängd olika aktörer med allt från 

rådgivare, finansiärer och kunder där samtliga grupper har en betydande roll för 

verksamhetens utveckling.  

– Tror du att det ser likadant ut i ett inte redan etablerat företag? 

– Florén och Frishammar (2012) presenterade en ”typisk” idé-

/konceptutvecklingsprocess för produktutveckling inom företag så det är viktigt för oss 

att hålla deras typfall på avstånd. Vår utredning riktar sig mot entreprenörskap där 

organisationen istället utvecklats kring den nya produkten. Däremot behöver inte det 

betyda att idéutvecklingen skiljer sig markant på grund av de två skilda 

organisationsstadierna. Licht och Siegel (i Casson et al. 2006, sid. 525) konstaterade att 

kunder, leverantörer och investerare behövs inom en entreprenörs nätverk. Investerare 

behandlas inte i Florén och Frishammars (2012) studie eftersom existerande företag 

redan anses besitta det nödvändiga kapital som krävs. Däremot ansågs kunder och 

leverantörer vara betydande aktörer. Det är nog därför givande för oss att åta viss 

grundförståelse från deras studie. 

Med vetskapen om att det finns delade åsikter gällande om entreprenören är den 

enskilde hjälte som många av respondenterna i Gartners (1990) undersökning påpekade, 

eller om denne snarare behöver ett internt och externt nätverk för att utveckla sin pridé, 

uttryckte Holmes plötsligt: ”Aktörer utöver entreprenören medverkar i 

pridéutvecklingen”.  

 

Tes 3:  
Aktörer utöver entreprenören 
medverkar i pridéutvecklingen 
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Kapitel 5 – Att finna ett fall 

olmes och jag har de senaste åren spenderat åtskilliga timmar i hans 

bibliotek, men jag kände att jag aldrig hade lärt mig så mycket som jag hade 

gjort den dagen. Min nyvunna kunskap omfattade inte bara entreprenörskap, 

utan också hur själva kunskapen kan uppfattas och tolkas olika. Bara för att en forskare 

har legitimitet att skriva en artikel ska man inte ta det som står i den för givet; att 

förhålla sig både kritisk och öppen för andras tankar är en svår, men ack så nödvändig 

egenskap att besitta om man ska bedriva sådana här undersökningar. Även om jag nu 

hade en teoretisk uppfattning av fenomenet vi står inför så visste jag att den kunde 

utvecklas till någonting betydligt mer värdefullt om jag själv kunde verklighetsförankra 

den. Om jag själv skulle erfara ett konkret fall där en pridéutveckling skett, och sedan 

koppla samman fallet med min teoretiska förförståelse, skulle jag kunna behandla ämnet 

på en djupare nivå. Det absolut bästa sättet att göra detta på skulle vara att själv skapa 

en initial idé och utveckla den till en affärsidé för att se vilka steg som krävs innan jag 

kan leverera ett kundvärde, men tiden sviker mig. Holmes hade lovat fru Borgmästare 

att leverera utredningen inom en månad och min förförståelse säger mig att processen 

”idé till verklighet” tar längre tid än så. Ett mindre tidskrävande alternativ är att hitta ett 

företag som genomgått processen och retrospektivt fråga de inblandade parterna hur 

pridéutvecklingen gick till.  

– Jag skulle känna mig tryggare att överlämna rapporten om vi kunde förankra den i 

ett fall vi själva kommit nära, sade jag. Vi bör hitta ett företag som nyligen gått igenom 

pridéutvecklingsfasen så att de inblandade personerna har den relativt färskt i minnet, 

och sedan fråga om deras erfarenheter.  

– Det blir din uppgift, käre Watson. Du är en pålitlig kompanjon och jag lägger hela 

min tillit i att du kan klara detta själv. Leta du reda på ett passande företag och ställ de 

frågor du anser vara relevanta.  

– Jag vet inte ens var jag ska börja. 

– Du får en ledning: Företagsfabriken. Resten måste du klara av själv. Gå hem och 

sov ett par timmar, Watson, och hör inte av dig förrän du har samlat in intervjumaterial. 

Adjö.  

Jag tyckte att Holmes satte hög press på mig, men jag har aldrig tvivlat på hans 

omdöme; tror han på mig så tror jag på mig. När jag gick hemåt började solen titta fram 
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på himlen. Jag skulle inte få mycket sömn, men det gjorde mig inget. Jag var ivrig att 

sätta igång med arbetet. När jag kröp till sängs kom jag att tänka på vad Holmes hade 

sagt. Företagsfabriken, vad är det? Frågan var på mitt sinne när jag slumrade in.  

När jag vaknade kände jag mig utvilad trots tre blygsamma timmars sömn. Jag reste 

mig hastigt, gick över till min dator och sökte upp Företagsfabriken. Där möttes jag av 

en livlig hemsida.  

”Välkommen till Företagsfabriken i Kronoberg - vi bygger på företag.”, läste jag på 

hemsidan.  

”Vi hjälper entreprenörer med potential att växa och bygga ett framgångsrikt bolag. 

Vårt koncept ger dig de rätta verktygen för att snabbare växa och uppnå tillväxt. Om du 

är säker på att lyckas så är det i Företagsfabriken vi satsar allt för att du ska nå den 

framgången snabbare!” (Företagsfabriken, hämtat 13/4 2016) 

Jag förstod genast vad Holmes hade menat. Det här var utgångspunkten i mitt 

sökande efter en entreprenör. Av nyfikenhet läste jag vidare om vad Företagsfabriken 

var. Det är en företagsinkubator som erbjuder lokaler delade med andra tillväxtföretag 

för att man ska kunna arbeta nära andra entreprenörer och utbyta idéer. De erbjuder 

även ett nätverk av erfarna aktörer. Jag klickade mig vidare till de tillväxtföretag de 

samarbetar med där ett företag vid namn Formida fångade mitt intresse.  

”Formida har utvecklat ett unikt verktyg för dokumentation, bedömning och analys. 

Det sparar tid och säkerställer kvalitet och likvärdighet i arbetet med bedömning och 

återkoppling till elever. Det sker tack vare standardiserade och formativa kommentarer 

som samlas i ett unikt digitalt verktyg som svarar, och arbetar gränslöst, mot samtliga 

befintliga plattformar, system och program. Formida har grundats av lärare och 

systemutvecklare med ett tydligt fokus på att underlätta för lärare och samtidigt skapa 

mer tid för möte med eleverna. Formida erbjuder dessutom digitala publiceringstjänster 

för utbildningsmaterial.” (Företagsfabriken, hämtat 13/4 2016).  

Detta lät minst sagt nyskapande, och framförallt verkade det som att verktyget var 

utvecklat på goda grunder: tid, kvalitet och likvärdighet i skolväsendet. Företaget hade 

grundats våren 2015 av fyra personer med olika bakgrund, så här fanns det definitivt 

potential att få fram intressanta och aktuella infallsvinklar gällande pridéutveckling. Jag 

slösade inte en sekund, utan ringde upp vd:n herr Ekroth och förklarade mitt ändamål. 

Han gav positiv respons och vi bokade in ett möte. Tyvärr meddelade han att två av 
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grundarna inte skulle ha möjlighet att bli intervjuade, men han själv samt herr 

Gustafsson, de två grundarna med lärarbakgrund, ställde gladeligen upp. Belåten över 

herr Ekroths godkännande sade jag adjö och lade på luren.  

Eftersom vi hade bokat in mötet en vecka framåt gick jag nu smått sysslolös. Jag 

hade tid att kolla igenom en del artiklar samt finurla på intervjufrågor, men större delen 

av tiden gick åt till annat än utredningen. Holmes hade varit bestämd med att inte höra 

av mig innan jag samlat in material, så det var lika bra att inte göra det. Jag funderade 

över vad han skulle kunna tänkas hålla på med. Till min kännedom hade han inget annat 

fall på gång.  

Kvällen innan min intervju med Formida knackade det på min dörr. Det måste vara 

Holmes som undrar var materialet är, tänkte jag, men till min stora förvåning stod fru 

Borgmästare i trappuppgången. 

– Är Holmes här? frågade hon. Jag var i stan och tänkte att jag kunde titta förbi för 

att se hur det går för er. Han var inte hemma så jag antog att han var här.  

– Jag har inte hört av honom på en vecka, men jag kan försäkra er om att arbetet är i 

full gång. Vi behandlar bara problemet från olika håll just nu. Vill ni komma in?  

Hon klev in i hallen, men behöll skor och ytterkläder på.  

– Jag blir inte långvarig; jag var bara intresserad av vad ni gör.  

– Arbetet går framåt. Vi har läst på ganska mycket om möjlighetsidentifiering, 

inblandade aktörer med mera, men vi ska även titta på vad vi kan lära oss av ett verkligt 

fall.  

– Ni vet vad ni gör, det tvivlar jag inte på. Skulle jag kunna få ett glas vatten 

förresten? Jag vill inte gå in med skorna.  

Jag gick ut i köket, fyllde ett glas och gav det till borgmästaren. Hon tömde det i fyra 

stora klunkar.  

– Tack, sade hon och gav tillbaka glaset. Jag blev så törstig av att gå upp för 

trapporna här. Tänk att du orkar.  

– Man vänjer sig.  
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Borgmästaren sade adjö och traskade ner för trapporna. Det var ett kortvarigt besök, 

tänkte jag. Jag undrade vad hon ville tala om för Holmes som hon inte var villig att dela 

med sig av till mig.  

Kapitel 6 – Formida 

et var en varm och solig morgon när jag klev in i Företagsfabrikens lokaler. 

Jag gick försiktigt fram genom korridoren utan att möta någon, men jag såg 

siluetter av människor röra sig bakom gardinerna inne på de enskilda 

kontoren. Alla dörrar stod öppna och den tämligen kaotiska miljön gav ett charmigt 

intryck av öppenhet och flit; här blir saker gjorda. Jag letade mig fram till dörren där det 

stod Formida och knackade på dörrkarmen. 

– Hej, jag har varit i kontakt med herr Ekroth angående en intervju, sade jag.  

– Ja, just det, svarade herr Gustafsson. 

Jag kände igen honom från en bild på hemsidan.  

– Det är jag som är Patrik, fortsatte han och vi tog i hand. Isak sitter i ett 

telefonsamtal just nu, men det skulle inte dröja så länge. Vill du ha en kopp kaffe så 

länge?  

Jag kände mig genast välkommen och hade fullt överseende med att herr Ekroth inte 

kunde ta emot mig på direkten. Herr Gustafsson och jag samtalade om hans lärarjobb 

som han hade parallellt med Formida medan vi båda väntade. Ett par minuter senare 

svängde herr Ekroth runt hörnet och hälsade.  

– Jag ska leta reda på ett rum vi kan vara i, sade han och försvann åter.  

Ett ögonblick senare vinkade han in mig i en stor och ljus samlingslokal där vi slog 

oss ner mittemot varandra, medan herr Gustafsson fortsatte med sitt arbete.  

– Jag tycker vi kan sätta igång direkt, sade han. 

– Det låter bra! Tillåter du att jag spelar in samtalet på min diktafon?  

– Ja, det går alldeles utmärkt.  

– Bra. Berätta lite om din bakgrund.  

– Min bakgrund ja, vad ska man säga? Jag kommer från Växjö, pluggade 

lärarutbildningen på Växjö Universitet, som det hette på den tiden. Läste en del kurser 
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utöver det, bland annat musikproduktion och kreativt skrivande. Sen jag tog min 

examen i svenska och filosofi för tio år sedan har jag jobbat som lärare i en rad olika 

kommuner. I övrigt har jag under de senaste åren börjat intressera mig för den här 

digitaliseringen som skolan genomfört och många gånger sett brister i det som finns. 

Det är politiska beslut kring det som ska införas; det som ska göras har sällan en 

vetenskaplig grund och i kölvattnet av detta så uppstår det ofta små bekymmer på 

mjukvarufronten och på system som ska implementerats. Där har jag vid ett flertal 

tillfällen blivit frustrerad och byggt ihop saker och sedan gett till min skola eller till min 

förvaltning. Det är dock inte alltid det uppskattas, för då pekar man samtidigt ut brister. 

Skolan, som ni känner till, har digitaliserats med allt-i-ett-datorer. Elever har bärbara 

datorer, lärarna har datorer och det finns flera system, så det råder ju ingen brist på 

resurser inom detta, men däremot råder det brist på mjukvara som faktiskt bidrar på 

något vettigt sätt till skolan. För mig som lärare är nyckelprocessen inte att sitta och 

rapportera frånvaro eller skriva in betyg som ska ge analysmaterial till en förvaltning, 

utan för mig är ju nyckelprocesserna själva kommunikationen, bedömningen och 

uppföljningen av mina elevers förmågor. För något år sedan satt jag och rättade digitala 

texter för hand och så märkte jag att 80 % av mina kommentarer är repetition, ändå 

skriver jag om dem och det tar 30 minuter per elevuppgift. På en heltidstjänst idag har 

man 150-200 elever som ska roddas under ett läsår, vilket ställer rätt höga krav på oss, 

att den feedback vi ger ska vara formativ. Jag såg alltså att detta inte var optimalt, så nu 

sen något år tillbaka drog jag ihop tre personer till som kunde hjälpa mig att utveckla ett 

program för att hantera några av lärarnas nyckelprocesser och som dessutom kunde 

hjälpa mig att starta företag och allt det där som jag är själv värdelös på och egentligen 

inte är superintresserad av heller. Och där är vi idag.  

– Den initiala idén föddes alltså i samband med din lärarkarriär? 

– Ja, det dröjde ju några år, för när jag började som lärare så hade ju digitaliseringen 

inte kommit. Det är ju först de senaste fyra-fem åren som vi pratar allt-till-ett. Det 

handlar om politiska beslut; man frågar inte lärare eller skolor ”behöver eleverna 

dator?” utan de bestämmer att de ska ha dator, och där måste vi anpassa oss, för vad 

händer då när varje elev kommer till en lektion med dator? Vad ska jag då göra i ett 

klassrum? Här sitter eleverna med ett verktyg som är oerhört kraftfullt och vi har 

tidigare haft mobiltelefonförbud, så plötsligt blir ju undervisningen helt annorlunda. Sen 

kommer kraven från elever, föräldrar, kommuner ”använd datorerna nu då, gör något 
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bra med dem!” ”jamen... vad ska jag göra?” Så det är framförallt de senaste åren som 

det här behovet växte fram och det var då jag verkligen började finurla på den här idén.  

– Om vi går över till konstellationen Formida, hur ser den tidigare relationen ut till 

dem i gruppen? Kände du dem sen tidigare? 

– Vi är ju fyra grundare. Tre av oss känner varandra sen tidigare. Pontus, som jobbar 

med webb- och programvaruutveckling känner jag sedan gymnasietiden och det var 

honom jag kontaktade först för jag behövde någon som kan programmera och bara bolla 

den här idén med. Det gick snabbt att bygga ihop något och då såg man att det här kan 

ju bli något. Sen har vi Oskar som jag känt sedan grundskolan. Egentligen hörde jag av 

mig till honom för att fråga om han kände någon som kunde programmera i javaskript, 

men när jag pratade med honom så insåg jag att han kunde det där själv. Så han ställde 

en del frågor om bland annat data, analys och mätvärden och tyckte projektet lät 

superkul så han hoppade in. Sen har vi Patrik som jag känner sen några år tillbaka; han 

är en kollega från en skola där jag jobbade. Så vi är tre barndomsvänner och en skåning.  

– Hur tog de emot idén om det här?  

– Pontus var som sagt den första jag kontaktade och han blev ju fullständigt... han 

har ju ingen aning om vad som pågår i skolans värld och är kanske inte superintresserad 

av det heller, så han byggde efter mina direktiv utan att kanske förstå helt vad det var 

han byggde, men han var hela tiden positiv till att göra det. Det var bara ett sätt att 

hjälpa mig med en rolig grej som han kunde skapa åt mig. Jag kontaktade Patrik när vi 

insåg att man kanske kan sälja det till någon; Patrik var erfaren med att driva företag 

och han undervisar i ekonomi och entreprenörskap på gymnasiet, så jag tänkte att han 

kan nog hjälpa till med de här grejerna. När jag förklarade idén för honom så förstod 

han att ”ah, det här är ju ett verktyg som skulle kunna underlätta för folk”, så han tog 

emot det väldigt positivt och tyckte att det var någonting vi skulle gå vidare med. Och 

när jag väl kontaktade Oskar så tyckte han att det var en rolig idé. Hans första 

kommentar var ”ja, fiffigt, ni kan frigöra tid för lärare, ni ökar kvaliteten, ni skapar 

likvärdigheter på funktionellt språk, men var gör ni av all data?” ”Va, vad menar du? 

Data?” svarade jag. Vi hade ju gjort det här för att spara tid, haha, men han fortsatte ”De 

här klicken som varje lärare gör, det är ju data.” ”Ja, det har du ju helt rätt i.” Sen tog 

det ett par sekunder innan man förstod, hahaha. Om varje lärare går in och använder det 

här verktyget och kommenterar text och jag kan koppla varje klick till en unik grupp, 

elev och gruppmoment, ja, då har jag ju plötsligt byggt upp ett berg av data som jag kan 
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följa upp under ett läsår, eller under en gymnasietid eller under en hel 12-årig skoltid. 

Där kan jag följa utveckling och jag kan jämföra elever med andra elever, grupper med 

andra grupper, jämföra lärare med andra lärare, jämföra skolor med andra skolor, 

kommuner med andra kommuner och helt plötsligt har vi löst precis det som Pisastudien 

resulterade i när OECD började fundera på problemet med de sjunkande resultaten. 

Sverige behöver analysmöjligheter, möjligheter att jämföra, vi saknar vetenskaplig 

grund. Nu får vi ett verktyg med potential att leverera data som ingen någonsin tidigare 

haft. Så hans fråga ledde till att man började fundera; det är inte bara ett verktyg längre, 

du kan leverera data som är superintressant för alla de kommuner som är ålagda att 

jobba med skolutveckling och kvalitetsarbete och det skapar helt nya förutsättningar.  

– Vad drev dig att förverkliga den här idén?  

– Jag var understimulerad, tror jag. Jag har utvecklat program några gånger tidigare, 

och man märker hur tungrodda skolor, förvaltningar och kommuner är och det kan man 

bli lite frustrerad över. Jag har sett att digitala system som köps in i grund och botten 

inte gynnar lärarna eller skolan, utan varje gång är det den som sitter på pengarna som 

tar besluten och då bestäms det oftast för de stora administrativa systemen. I ens arbete 

märker man lite att vi inte får det vi behöver och det kan vara frustrerande kan jag tycka. 

Jag såg helt enkelt att de nuvarande systemen inte var optimala och kunde göras 

betydligt bättre. För mycket tid gick åt till de administrativa uppgifterna, på bekostnad 

av den faktiska undervisningen. Så, frustration och tidsbrist gör att man provar på 

sådana här grejer, och man är understimulerad. Det är kanske likadant i andra 

verksamheter, men i skolans värld kan jag uppleva att man är väldigt stressad samtidigt 

som man är understimulerad. Det är kanske en intressant kombination, jag menar vissa 

saker hinner man inte med, men samtidigt är jag inte tillräckligt stimulerad för de saker 

jag gör är inte de saker jag kanske borde göra. I mitt fall så fick jag inte riktigt den 

utmaningen jag ville i mitt dagliga arbete.  

– Har du själv haft några företagsidéer tidigare? 

– Ja, för något år sen när man implementerade Google for Education. Google for 

Education är ett fiffigt system; det är gratis, man kan dela dokument, drive, Google 

Classroom och andra saker. Kommunen vi jobbade i sa att de skulle bygga upp en 

webbsida där man samlade alla kommunens tjänster så att det blev en typ av plattform 

där man kunde se alla saker som berör en. Dock gick det månad, efter månad, efter 

månad, efter månad och webbsidan kom aldrig, trots att jag visste att arbetet med den 
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var igång. Tillslut kom det ett utkast, men det var fullständigt värdelöst och återigen inte 

skapat med lärarens behov i åtanke. Då blev jag irriterad och satte mig och byggde en 

sån själv och skickade ner den till förvaltningen samma dag och det väckte ju viss 

irritation kan jag säga. De hade lagt tolv månader och kastat miljoner i sjön på att bygga 

en säckig plattform och här bygger jag ihop det på en dag. Jag insåg att man skulle 

kunnat bygga detta till varenda jäkla skola som gick in i Google for Education. Det 

finns ju sällan webbutvecklare på skolnivå eller kommunnivå på skolförvaltningar, utan 

det blir ju ofta nån IT-strateg som bygger upp webbsidan och då bygger denne ofta ur 

sitt eget huvud. Det blir lätt ett ganska fult system, inte intuitivt eller särskilt 

användarvänligt. Så där såg jag en möjlighet att packetera och sälja mallar av detta, 

branda din egen sajt. Det var en konkret idé jag hade för några år sen, men sen släppte 

jag det på grund av tidsbrist.  

– Det står på eran hemsida att ni hade en testverksamhet där ni utvecklade Formida-

konceptet tillsammans med lärare. Hur har den feedbacken bidragit till utvecklingen av 

er produkt?  

– Den är oerhört viktig. Fördelen för vår del att vi är två lärare och totalt fyra 

stycken, så vi vet ganska väl och har rätt lång erfarenhet om hur man jobbar för att 

kunna bygga ett verktyg som faktiskt känns intuitivt för lärare att jobba med, men sen 

har vi givetvis dragit nytta av våra kollegor och bollat de här idéerna med dem och fått 

dem delaktiga i processen. Deras synpunkter har varit oerhört viktiga och värdefulla.  

– Finns det något anmärkningsvärt exempel på när det har varit uppenbart att nånting 

har ändrats? 

– Du menar som en aha-upplevelse? Bra fråga. Egentligen inte. Det har snarare varit 

att de bekräftat det man redan har planerat att göra och eventuellt säger de att man 

skulle kanske behöva ändra på en liten sak. Det har inte varit några större saker och en 

tanke från min sida är att... folk inte riktigt vet vad de vill ha. Alltså, de utgår från 

befintliga system och när de börjar fantisera om sitt drömsystem så ser det ut som de 

befintliga. Så många gånger har man inte sådär superdupermycket nytta av detta när 

man vill skapa nånting förutsättningslöst, men det har ändå varit ... ah... jag ska inte 

säga att det är någon som har bidragit med nån ny stor grej som vi inte hade sett. De har 

mest bidragit med små synpunkter, typ såhär ”skulle du kunna tweaka den här lilla 

funktionen för att få ett smidigare flöde”, eller ”det här behöver du”, men inget konkret 
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så. Ehm... innehållsmässigt, med våra standardiserade fraser har man bollat en del och 

då har man fått ta åt sig.  

– Ni har ju haft samarbete med både Almi och Företagsfabriken. Har de haft någon 

direkt påverkan på produkten?  

– Ja, Almi har gett oss pengar vilket var bra att ha såklart, men involverade i nån 

process eller om de har gett synpunkter så, nä. De erbjuder en möjlighet att få en 

mentor, en företagsledare med erfarenhet från branschen som kan agera bollplank åt 

företaget, men vi har inte riktigt utnyttjat detta hittills. När det gäller Företagsfabriken 

så har det varit väldigt givande att ha nära till affärsutvecklarna här. Det är ju oerhört 

spretigt, det är ju ingen liksom... fokuserad inkubator som bara jobbar med start-ups 

inom den digitala sektorn, utan här är allt från motorcyklar till virtual reality, till 

hoppborgar till energilösningar eller vad de nu än gör. Vi har såklart haft nytta av det 

här och det är intressant att få ta del av andras erfarenheter. Här sitter vi alla i en 

liknande sits; många av våra problem har varit likadana, så då kan man fråga en som har 

genomgått samma sak. Hade jag suttit ensam nånstans i något hus så hade jag ju inte 

haft lika nära till dem. Då hade jag behövt ringa ett antal samtal, boka in möten och sen 

invänta information, medan man här har närheten. Det tror jag absolut är största detaljen 

för vår del. Sen är vi ju till skillnad från en del andra företag här fyra personer och vi är 

ganska olika i kompetenser. Vi har en tjomme som bygger mjukvaran och vi har en 

tjomme som har hyfsad koll på ekonomin, vi har en tjomme som jobbar som 

affärsutvecklare och managementkonsult och IT-utvecklare och så där, och vi är ju två 

lärare som förstår själva användandet. Vi har ju haft förmånen att kunna lösa ganska 

mycket på egen hand ganska snabbt, genom att göra alla de här parallella processerna.  

– Har gruppen haft samma syn på olika krav eller sker det kompromisser?  

– Ja, kompromisser sker ju hela tiden. Vi har inte alls alltid samma syn på saker och 

ting. När det gäller affärsmodeller och hur man prissätter eller distribuerar saker idag så 

är det min kollega Patrik som bidrar med den kompetensen gällande traditionella varor 

och tjänster. Dock skiljer sig vissa mekanismer i spel när du bygger en digital produkt. 

Du kan distribuera den väldigt snabbt, du kan hitta freemiumlösningar och du kan 

bygga upp värde på ett helt annat sätt. Och det är väl det vi har haft väldigt många 

diskussioner kring. Snittiden för upphandling av en kommun eller skola är 17 månader, 

är det rimligt att vi ska gå ut och sälja det här till varje kommun och sedan ha en 

upphandlingsprocess under 17 månader? Vad händer under de 17 månaderna? Kommer 
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vi ha möjligheten att hålla igång den typen av processer som ett företag utan pengar? 

Tveksamt! Men som ett digitalt företag behöver vi lyckligtvis inte tänka så mycket på 

detta, utan vi kan snarare satsa på användarbas och jobba upp ett värde på det sättet. Sen 

under själva utvecklingsprocessen är det lätt hänt att utvecklarna sitter och leker med 

lösningar och algoritmer hit och dit som inte är efterfrågat, så som lärare får man sätta 

ner foten ibland och be dem att inte komplicera saker.  

– Varför tror du att Almi hakade på er idé? 

– När vi först var i kontakt med dem så var det mer för att få igång företaget. Patrik 

kontaktade dem och man får lite stöd av dem, men sen när vi förklarade idén så insåg de 

väl ganska snabbt att det här är ju faktiskt ganska användbart. Det vi fick av dem från 

början var ett innovationsbidrag det vill säga vi var på gång att skapa en produkt som 

inte riktigt fanns. Så de såg en möjlighet, förutsätter jag. Vi har inte pratat så mycket om 

det egentligen. De har ett innovationsråd där det sitter ett antal personer och de vänder 

och vrider på lite olika kompetenser och tyckte liksom ”jo, det verkar roligt.” Men sen 

sysslar Almi med olika saker; vi har Almi Företagspartner, som gjorde den här biten, 

sen har vi Almi Invest som bidrog med kapital när vi började skala upp. Almi är ute och 

rör sig här omkring, så det var naturligt att börja bolla med dem. Deras uppgift är i 

någon mån att fördela pengar och hjälpa till att bygga upp bolag som i sin tur kan 

generera arbetstillfällen och de såg väl oss som en pusselbit i det.  

– Hur klara var ni med slutprodukten när ni presenterade den för dem? 

– Vi presenterade den för dem första gången för nio månader sedan och då hade vi en 

prototyp som funkade; vi hade testat den på 20-30 lärare på ett par skolor, så vi hade 

kommit ganska långt i den processen. Samtidig hade vi tre parallella klienter och när vi 

samtalade med dem fattade de lösningen men de ville se Proof-of-concept, alltså vill 

folk ha produkten, hur ska ni få ut den och hur ska ni tjäna pengar på det? Finns det 

någon marknad för det här överhuvudtaget? Utifrån dessa möten började vi tänka lite 

grann kring utvecklingen kring Proof-of-concept-tanken.  

– Hade ni gjort någon marknadsundersökning eller räckte er legitimitet som lärare 

för att få Almis godkännande?  

– I mångt och mycket så var det vår legitimitet som lärare kan man säga. Vi har 

själva rätt mycket erfarenhet av de behov som finns i skolans värld och vi hade kollegor 

som bekräftade behovet, så en marknadsundersökning kändes inte jätterelevant att 
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genomföra. Vi började rikta om verksamheten lite, just för att få fram det här Proof-of-

concept. Vi fokuserade på chrome-tillägget, vi började distribuera det och vi fick in 50 

pilotanvändare. Ramarna satte vi själva, vi vill se om det fungerade, men vi började 

bevisa för dem hur seriösa vi var. I december 2015 fick vi ett avtal med Region 

Kronoberg, vilket innebär att vi fick en länslicens som i sin tur innebär att alla 

kommuner i regionen får tillgång till vårt verktyg i 18 månader. De på AV-Media 

Kronoberg arbetar med att hitta hjälpsamma verktyg för skolor, så licensen var 

verkligen värdefull. Det började bekräftas från flera olika håll och vi gjorde upp en plan 

framöver. Så Almi gick in med förinvestering i bolaget.  

– Hur har det känts för dig att få sån positiv respons på din idé, först från kollegor 

och sen från Almi? 

– Jo, men det är väl kul. Man glömmer dock bort den biten i och med att man är så 

fokuserad på sin utveckling och lägger tiden på att reflektera över andra saker. Det är 

klart att det känns bra, men jag kan inte säga att jag känt efter särskilt mycket. På Almi 

jobbar det duktiga människor, så att de har gjort den här värderingen av företaget är 

naturligtvis jättekul, men samtidigt känner man lite press att inte sabba detta på något 

sätt, hehe. Man får nog påminna sig själv om att det är fler än jag som tycker om idén.  

– Upplever du att slutprodukten blev som du hade tänkt dig från början?  

– Mm, hittills har vi haft en utveckling som gett en produkt som vi hade planerat för, 

med tillägg för analysen, men det var ju i ett tidigt skede som vi började grubbla på den 

delen. Det vi utvecklat sen dess har sett ganska snarlikt ut, både utseende och 

innehållsmässigt. Under resan har det även tillkommit nya tankar, till exempel när man 

väl började finurla på datan, så kom tanken om man också kan plocka ut text ur 

dokument och koppla våra kommentarer till de här textsträngarna och få ut data av det. 

Vi testade detta på 20 lärare under några veckor och det genererade 4 400 kommentarer. 

Idag har vi drygt 500 användare som jobbar med verktyget under ett helt år, och hittills 

har 17 000 kommentarer använts. Någonstans når man en kritisk massa och ur de 

aspekterna kan man börja spekulera kring det här med machine learning och artificiell 

intelligens. Ordbehandlingsprogram kan idag identifiera stavfel och till sin höjd 

problem med meningsuppbyggnad, men de kan absolut inte hantera textmassan, det vill 

säga innehåll, styckeindelning eller såna saker. Idag, och kanske även på en överskådlig 

framtid, finns det inga algoritmer som kan hantera texter på det planet, men machine 

learning i den bemärkelsen att mönster kan börja identifieras skulle kunna leda till 
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automatisering vad gäller detta. Så det är en konkret grej som absolut inte fanns i min 

tanke för ett år sedan, men som idag känns ganska relevant att utveckla.  

– Givet samma grundidé, tror du att slutprodukten hade sett annorlunda ut om det 

hade varit ett annat gäng som börjat där ni började?  

– Nej, det tror jag inte. Jag vet ju mina begränsningar och andra människor vet sina 

begränsningar, så vi har ju onekligen varit ganska lyhörda i det här från början. Även 

om jag har haft en vision i mitt huvud som har varit ganska tydlig, så har vi lyssnat på 

varandras olika förmågor. Tittar du på befintliga lösningar när det gäller digitala verktyg 

i skolans värld så verkar inte många ha förmågan att bygga användarvänliga lösningar, 

så på gott och ont tror jag inte att det hade sett likadant ut, nej.  

– Hur ser rollfördelningen ut mellan er fyra? 

– Vi har ju olika funktioner, jag är ju vd och ansvarar för själva 

innehållsutvecklingen och samarbeten och så vidare. Patrik, i och med att han 

undervisar i ekonomi och entreprenörskap så blev han försäljningsansvarig och 

ekonomiansvarig. Pontus är ansvarig för utvecklingen av själva verktyget och webb, 

och hela den biten att kommunicera utåt. Oskar arbetar med bitarna kring strukturer och 

analyser. Så där har vi väl en fördelning av uppgifter, sen har rollerna i någon mån 

också varit... det var inte min plan från början att vara vd, utan det var någonting som vi 

blev tvungna att ha på pappret. Då blev det jag; jag är den som har överblick över alla 

bitar kan man säga. Verktyget har funnits i mitt huvud och jag förstår själva innehållet 

och hur vi utvecklar det, och jag kan också ha viss kunskap om de digitala bitarna, 

vilket innebär att jag kan knyta ihop de processerna och kommunicera dem och se 

utvecklingen framåt, så rollfördelningen har blivit lite på det sättet. Det hade varit svårt 

för Pontus som jobbar med webbutvecklingen att styra hela processen; han vet sin grej, 

samma grej med Oskar. Patrik är egentligen... vi får väl se vad han säger, men i grund 

och botten är han sen tidigare inte jätteintresserad av digitala möjligheter, så han lär sig 

ju efter hand. Då hade det varit svårt för honom att ansvara för hela utvecklingen. Så vi 

har haft en ganska tydlig fördelning, att jag driver på och de andra sköter det de är 

duktiga på.  

– Har du fått läsa på någonting under tiden sedan Formida startades?  

– Inte när det gäller vd-biten, gruppdynamik eller sånt där, det borde jag kanske ha 

gjort. Men innehållsmässigt har jag läst på jättemycket, framförallt kring 
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intäktsmodeller och affärsutveckling och allt det här som rör företag. Nu har jag till 

exempel varit iväg de två senaste veckorna och träffat rätt stora investerare i Stockholm. 

Där satt jag med min bakgrund som lärare tillsammans med en person som byggt ett 

företag som omsätter två miljarder om året. Det blir lite konstig dynamik i ett sånt rum, 

haha, och hur gör man för att inte låta alltför bonnig. Det är lika bra att inte försöka lura 

någon att jag har koll på allt de vet, men man får ju försöka använda samma lingo ändå, 

så en del såna saker har jag fått sätta mig in i. Man har ju hört angående inkubatorer, att 

när man ska pitcha sin affärsidé så ska det vara si och så, det ska ta fem minuter, men 

när det väl kommer till kritan så ser det oftast inte ut på det sättet. Det handlar mest om 

att du har en bra idé och presenterar den på ett någorlunda vettigt sätt... och har rätt 

kontakter. Själva kontaktnätet är nog väldigt viktigt; det har det varit för oss i alla fall. 

Att ha affärsutvecklare med ett stort nätverk inom förvaltning, investerare och andra 

aktörer, det är avgörande. Tror jag. Bara strax innan du kom så satt jag i samtal med IT-

ansvarig i Täby kommun; hur går man tillväga för att få dem att bli intresserade av vår 

produkt? Det är spännande. Samtidigt kan man säga i någon mån är det mesta i den här 

världen inte raketforskning. Snackar man value creation forms, affärsmodeller och hej å 

hå, så används det många begrepp som man kanske inte känner till sen tidigare och det 

är väl sånt man läser på efter hand. I det stora hela handlar det om att kunna bryta ner 

saker och ha en förmåga att se samband, då kan man komma ganska långt verkar det 

som.  

– Jag är jättenöjd med dina svar, du har svarat utförligt och täckt flera områden som 

jag tänkt ställa frågor om, men nu inte behövde. Jag får tacka så mycket för att du tog 

dig tid.  

– Det var bara roligt. Oj, 50 minuter tog det! Tiden rullar på. Jag skickar in Patrik då. 

Herr Ekroth reste sig upp och försvann ut i korridoren. Jag tog en sista sipp av kaffet 

som hade svalnat något efter intervjun med herr Ekroth. Därmed var jag redo för att 

starta nästa intervju. Planen var att ställa likadana frågor till herr Gustafsson som jag 

hade ställt till herr Ekroth, för att få en inblick i deras olika tankar kring samma sak. 

Dock hade jag redan fått svar på vissa generella funderingar kring företaget och insåg 

att det inte fanns behov av upprepning. Exempelvis behöver jag inte få ett andra 

konstaterande när de grundades. En minut senare kom herr Gustafsson in i rummet och 

slog sig ner i samma stol där herr Ekroth suttit tidigare.  



  

 

41 

– Jag har en första fråga till dig, sade jag. Får jag spela in det här samtalet med min 

diktafon? 

– Absolut, inga problem. 

– Då tror jag att vi börjar denna intervju som vi gjorde med din kollega. Kan du 

berätta lite om din bakgrund?  

– Jag är utbildad till gymnasielärare inom företagsekonomi och samhällskunskap; 

min examen tog jag 2010 och jag har jobbat som lärare sedan dess. Tidigare har jag 

även drivit ett bolag inom läxhjälp. Det var ett handelsbolag som jag hade med en 

gammal lärarkollega. År 2004 flyttade jag till Växjö, sen så var jag med och grundade 

det här bolaget, Formida, tillsammans med Isak och Pontus och förra året kom Oskar 

också in, och så har det puttat fram tills där vi är idag. Det är väl lite kort om mig. 

– Driva företag var alltså inget nytt för dig? 

– Nä, det var det väl inte. Förvisso kan det skilja lite på företagsformer och sånt men 

själva grundidén om att driva företag har man väl känt ett tag att man vill syssla med, 

och jag känner någon slags lockelse till det. 

– Hur kom du i kontakt med Formidas initiala idé? 

– Jag och Isak är ju gamla kollegor från Katedralskolan och redan på den tiden hade 

Isak många idéer som han var på en och berättade om. Bland annat någon idé kring ett 

internsystem som var lite säckigt. Jag skulle tro att han började prata med mig för att vi 

hade lite gemensamma kompisar samtidigt som han visste att jag hade erfarenhet av att 

driva företag tidigare. Dessutom undervisade jag i företagsekonomi och kunde en del 

om den delen också. Det ledde dock aldrig till någonting och efter ett tag slutade jag på 

Katedral, men hösten 2014 kom Isak med den här idén om Formida, vilket jag direkt 

kände var en riktigt bra idé! Detta ledde till att vi alla tre träffades och Pontus hade då 

tagit fram en prototyp som vi tittade på och diskuterade. Det var då vi bestämde oss för 

att vi måste försöka genomföra detta. Så det är egentligen Isak som är upphovsmannen 

till själva grundidén, men sedan har det tillkommit en massa funktioner och grejer på 

vägen. 

– Du säger att du redan då kände att det var en riktigt bra idé, hur upplevde du att det 

var en bra idé? 
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– Ja, det där var en bra fråga... Jag tror det grundar sig i att jag själv har erfarenhet 

från yrket och jag vet ju hur kollegor till mig arbetar. Det blir enklare att identifiera 

behovet när man är en del av verksamheten; jag kunde exempelvis själv förstå hur 

verktyget kunde användas i mina ämnen även om de skiljer sig från språkämnena. 

Sedan har jag haft väldigt många UF-företag som kanske har gjort att jag kan se skillnad 

på vad som utgör en bra och en dålig affärsidé. Det kan vara en anledning till att jag 

kunde se att vårt verktyg hade en grym potential både nationellt och internationellt. Men 

jag skulle nog vilja säga att huvudorsaken är att jag kommer från verksamheten och såg 

förtjänsten direkt och hur verktyget kan spara tid i ett yrke som blir allt stressigare. 

– Vad drev dig till att vilja vara med och förverkliga idén?  

– Ja, det är något som jag har funderat mycket på själv... det är svårt att svara på. 

Egentligen går det tillbaka till det här med att driva företag och allt vad det handlar om. 

Dels kommer jag från en släkt där vi har ganska många egenföretagare, men även om 

det är inom helt andra branscher har jag alltid sett det som en häftig grej att vara med 

och göra någonting från scratch. Sen har man väl den här känslan av att man kan göra 

någonting mer än att bara arbeta som gymnasielärare... det räcker liksom inte; jag vill 

någonting mer och inte bara jobba som gymnasielärare. Sedan spelar självklart pengar 

in. Man kan inte blunda för ekonomiska incitament; jag har aldrig hymlat om att jag vill 

tjäna stålar. Sedan är det rätt intressant också hur man uppfattas av andra. Om man tar 

ett socialt sammanhang när man presenterar sig som gymnasielärare blir ofta responsen 

en snarkning och inga följdfrågor ställs, men berättar man istället att man driver ett eget 

företag inom mjukvaruutveckling blir responsen helt annorlunda. Folk blir intresserade 

och engagerade. Det är också något man kan känna, kanske lite löjligt att säga det, men 

det är kanske roligare att uppfattas som en egenföretagare. Det finns många svar på 

frågan. 

– Du har ju drivit företag tidigare. Har du tidigare haft någon idé som du har tyckt 

varit riktigt bra men aldrig gått vidare med? 

– Hm, jo det har jag haft, det var det första företaget som jag var på väg att starta 

med en kompis. Det var ett konsultföretag som också hade med skolan att göra. När det 

kommer till internationella samarbeten är skolor väldigt intresserade av att genomföra 

dem, men det brukar saknas pengar. Då har de möjligheten att ansöka om EU-bidrag, 

och dessa ansökningar är jättekomplicerade processer som tar både tid och resurser, 

vilket då har lett till att det har funnits specialister som har jobbat med detta. Men i takt 
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med att resurser har försvunnit har även dessa tjänster försvunnit vilket innebär att 

individuella lärare har fått skriva ansökningarna. Att skriva en sådan ansökning är rent 

ut sagt skitsvårt. Detta är också ett behov som jag har identifierat genom att jag jobbar 

som lärare, och då hade jag min vän Simon som jobbat med den här typen av 

ansökningar i Göteborgs kommun. Vi kom fram till att vi skulle kunna starta en 

verksamhet där vi skrev ansökningar åt skolor och sedan ta procentsatser på bidragen – 

dessa bidrag är rätt stora nämligen. Vi skrev en ansökan åt en skola som jag jobbade för 

i Älmhult och det gick vägen. Vi gjorde det som test för att se om affärsidén fungerade, 

men sedan fick min kompis barn och hade inte riktigt tid för projektet längre samtidigt 

som jag bytte skola. Det rann ut i sanden helt enkelt. Jag tror att idén hade fungerat, 

men det blev bara inte av. 

– Vilken nytta upplever du att din entreprenörskapsbakgrund har gett dig i Formida? 

– Jag skulle tro att man har lärt sig att inget händer om man inte gör det själv; man 

måste verkligen kämpa och slita på ett sätt som jag inte tror att folk som aldrig har testat 

att driva grejer tidigare förstår. Tidigare har jag gått på en del nitar vilket jag tror ger 

mig en förståelse om vad som krävs för att få det till att flyga. Sen är det rent praktiska 

saker som man har gått igenom som att starta bolag, sköta bokföring och skicka in 

papper, formalia och administration. Utöver det har man kanske också lärt sig den 

mentala biten från andra projekt att man verkligen måste knyta näven och jobba hårt, 

skulle jag tro. 

– Dina kollegor här på Formida, jag har förstått att ni är ganska tighta, tycker du att 

det är en fördel? 

– Jag tror att det enbart är en fördel och vi har väldigt roligt ihop. Det är en drivkraft 

att det är ett skönt gäng som man umgås med då det är många timmar vi jobbar ihop och 

jag tror helt enkelt att det är en förutsättning för att det här ska fungera. Vi har en 

gemensam syn på rätt många grejer, både när det kommer till företag och humor. Det 

tror jag är en jätteviktig grej framförallt i uppstarten för att kunna stå ut med varandra då 

det är många timmar ihop. Det är en klyscha att prata om högt i tak men det känner jag 

att vi har och vi kan säga ifrån till varandra när saker och ting inte fungerar. Om det här 

sedan växer och blir stort inser jag att man inte kommer att ha den tighta kopplingen till 

övriga. 

– Hur fungerar det att samarbeta med utomstående, som Almi?  
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– Det har väl varierat lite, vissa delar har fungerat jättebra medan andra grejer har 

varit jättesega; organisationen i sig är väldigt byråkratisk och stelbent. Men i slutändan 

vill jag ändå framhäva Almi som någonting positivt då de har hjälpt oss väldigt mycket 

ända från början, så jag har mest positiva saker att säga om Almi. Det är tack vare Almi 

vi kom hit till Företagsfabriken. Hade jag inte varit på möte med Magnus Lesshammar 

på Almi för att prata om lån hade vi inte kommit hit. Han satt på dubbla stolar, dels satt 

han på Almi och dels som affärsrådgivare här på Företagsfabriken och han tyckte att vår 

idé var jättebra och att vi borde komma ner hit, och flytten hit har nog gjort att vi har 

kunnat accelerera rätt ordentligt. Dessutom har Almi hjälpt oss med finansieringen den 

här våren. Det må vara en lite trög organisation men de har ändå levererat – jag är nöjd 

med dem. 

– Hur har det påverkat er att komma hit till Företagsfabriken och ha andra företag så 

pass nära? 

– Även det har varit jättebra då vi – som jag tidigare var inne på – har accelererat. Vi 

har fått mycket hjälp av dem, sen fungerar inte allt hundra såklart, men vi har fått hjälp 

med att fokusera och med Företagsfabriken har vi även fått en jättebra affärsrådgivare 

som fungerar väldigt bra ihop med vår grupp. Han har kunnat bidra med sin erfarenhet 

av liknande resor och han är rätt duktig på att ge oss några reality checks då och då så 

att vi inte svävar iväg. Han har även berättat lite om de faror som finns när man blandar 

in investerare vilket har varit bra framförallt i den här fasen då vi behöver få in pengar i 

bolaget. Hela processen hur man ska presentera verksamheten för en investerare är helt 

ny för oss och där har han verkligen hjälpt oss. Utöver det har det varit väldigt bra att 

kunna byta erfarenheter med andra personer här. Jag tror det sitter lite i väggarna att 

man hjälper varandra, ibland med rent praktiska saker och ibland teoretiska saker då det 

sker ett intellektuellt utbyte när man sitter ner och pratar om affärsutveckling. 

– Upplever du att produkten blev som du hade tänkt dig från början när du fick reda 

på grundidén? 

– Nä, den har blivit bättre, hundra gånger bättre. Den har utvecklats och vi har lagt 

till funktioner. 

– Givet samma grundidé, tror du att produkten hade sett likadan ut om den hade 

utformats av andra aktörer? 
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– Nej, och det kan man väl se på de andra liknande verktygen som har gjorts av 

andra aktörer. De är inte lika användarvänliga och inte heller byggda med 

slutanvändaren i fokus. Detta gör att vårt verktyg blir väldigt intuitivt och 

användarvänligt i jämförelse med konkurrenter. Det blir plottrigare och sämre; jag har 

själv jobbat med sådana verktyg. Användaren får anpassa sig efter verktyget vilket är 

helt tvärtom mot vad vi själva vill. Det finns en risk att om andra aktörer hade gjort det 

här verktyget hade det inte varit lika enkelt och användarvänligt. 

– Varför tror du att Almi gick med på att samarbeta med er? Hur pichtade ni idén 

som fångade deras intresse? 

– De måste vara rätt härdade när det kommer till sådant då de måste få hundratals 

företag varje år som berättar och pitchar idéer. De måste ha byggt upp någon erfarenhet 

som gör att de kan sålla bland idéerna. En sak de har varit ganska tydliga med från 

början är skalbarhet, och de såg nog skalbarhet i vår idé som de kanske inte ser hos 

andra företag som kommer till Almi. Andra företag kanske inte är lika skalbara som vår 

idé och saknar de internationella möjligheterna som vår idé har. En annan grej som kan 

ha spelat roll är att de som vi var i kontakt med i första skedet var folk i medelåldern 

som hade barn i skolan, vilket gör att de kanske kunde förstå behovet på ett klarare sätt. 

Överlag har alla en relation till skolan och förstår att den behöver förbättras. Det kanske 

var lättare för dem att förstå det behovet än om någon industrinisse kommer in och ska 

visa upp någon industrilösning, kanske.  

– Hur kändes det att få ett positivt svar? 

– Ja, det kändes väl bra, men det var väl ingenting vi korkade upp champagnen för då 

vi tog det lite för givet. Varför vi nu gjorde det kan jag inte svara på, men vi tyckte oss 

känna av vad vår kontaktperson tyckte ganska tidigt. Just när vi fick beskedet var det 

kanske lite förväntat, men efterhand har det varit rätt skönt att kunna lösa våren där vi 

har kunnat accelerera lite mer då Isak och Pontus har gått upp i tjänst. Ingen skumpa 

direkt men det har hjälpt oss mycket – mer lättnad än glädje. 

– Har du fått läsa in dig på några nya områden sedan ni satte igång med Formida? 

– Det är väl i så fall hela programmeringsbiten som är helt nytt för mig. Man har väl 

också fått mer kunskap och förståelse för hur man skapar grejer. Även de begränsningar 

som finns i det sättet som vi har valt att lösa som ett chrometillägg så har man fått mer 

kunskap om det. När vi har designat grejer har man fått prova på nya arbetssätt; det var 
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ett arbetsätt som vi fick läsa på innan vi skulle genomföra den här designprinten. 

Överlag finns det jättemycket kring mjukvara och hur man jobbar i företag, sedan har 

jag väl kanske fått lite mer erfarenhet på rena administrativa områden. 

Där kände jag att jag hade fått svar på de frågor jag hade haft inför mötet med 

Formida. Jag tog herr Gustafsson i hand och tackade så hemskt mycket för att han hade 

ställt upp och sedan började jag vandra hemåt. Det var måndag idag. Även om jag nu 

hade fått in väldigt intressant information kring pridéutveckling kunde jag inte låta bli 

att distraheras av att Vetenskapens Värld gick på tv ikväll. Vad skulle det handla om 

denna gång?  

Kapitel 7 – Tillbaka för att tolka 

ag hade nu samlat in intervjumaterial efter Holmes önskemål. Om Holmes skulle 

godkänna mitt val av företag samt de frågor jag ställt kunde jag inte veta; att 

förutspå Holmes tankar har jag alltid sett som en omöjlighet. Från de dryga 50 

minuterna intervju med herr Ekroth och 30 minuter med herr Gustafsson ser i alla fall 

jag att mycket information om pridéutveckling går att hämta, men om det är tillräckligt 

är jag tveksam över. Frågan är om det någonsin kan bli tillräckligt eftersom alla fall ser 

olika ut. Att transkribera mitt material skulle ta lång tid, så jag såg ingen anledning till 

att skjuta upp det. Jag insåg att även denna natt skulle bestå av få timmars sömn.  

Dagen därpå gick jag över till Holmes strax innan klockan nio. Han satt vid 

köksbordet med en lapp i handen.  

– Vad är det där? frågade jag.  

Han räckte över lappen. Med handskriven text stod det: ”Ledningen i Entreryd är 

inte vad den ser ut att vara. Tro inte på allt som sägs.”  

– Vem gav dig denna? 

– Den låg utanför min dörr i morse. I ett omärkt kuvert. Personen som lagt det där 

vill uppenbarligen inte tillkännage sig, men det måste vara någon som har insyn i vad 

som pågår i ledningen.  

– Vad betyder det? Är det ett skämt?  

– Jag vet inte. Någon tycker i alla fall inte om att vi undersöker deras 

entreprenörskapsproblem.  

J 
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– Ledningen, mumlade jag. Borgmästaren! Borgmästaren besökte mig i förrgår. Hon 

frågade efter dig, men gav sig av snabbt när jag sade att jag inte visste var du var. Har 

du talat med henne?  

– Frågade hon bara efter mig? Gjorde hon något annat? 

– Jag gav henne ett glas vatten; hon var trött efter att ha gått i trapporna upp till mig.  

– Egendomligt!  

Holmes satt och grubblade ett tag, sedan gjorde han en anmärkning på mappen jag 

hade i min hand och frågade vad jag hade där.  

– Det är intervjumaterialet, svarade jag. Transkriberat och klart.  

– Utmärkt! Ge mig det.  

Jag överlämnade det 20 sidor tjocka dokumentet. Han tog emot det och kollade 

igenom det medan han drack sitt morgonkaffe.  

– Är du nöjd? frågade han. 

– Jag är nöjd med vad de här två aktörerna har delat med sig av, men jag är säker på 

att det finns mer information att hämta hos andra.  

– Det är jag också säker på. Vi gör så att vi tolkar det här, sen kan vi börja fundera på 

vilka övriga aktörer vi ska försöka få tag i.  

– Javisst.  

– Först vill jag bara säga att valet av företag är mycket intressant. Formida har ju 

faktiskt inte sålt sin produkt än, utan delar ut testversioner. Enligt Normans (1975) 

definition har de alltså inte nått stadiet av en affärsidé. Det betyder att Formida inte bara 

är nystartat utan att de också fortfarande är i den affärspridéfas som vi undersöker, 

vilket gör detta material ytterst intressant.  

– Vad bra. Det har jag inte tänkt på.  

– Hur som helst... herr Ekroth och herr Gustafsson har båda en lärarbakgrund och 

man kan se en tydlig koppling mellan deras bakgrund och verktyget de har utvecklat. 

Dessa två lärare har – precis som österrikarna förespråkar – identifierat en möjlighet 

utifrån den unika kunskap de besitter. Det var ju herr Ekroth som initialt skapade idén, 

så vi lägger honom i fokus först. Han är en ung svenskalärare med intresse för digitala 

lösningar. Skolans digitalisering påbörjades relativt snart efter att han hade startat sin 
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yrkeskarriär och med sitt intresse verkar det som att han välkomnade förändringen. 

Däremot var han missnöjd över implementeringen som kort sagt bestämdes på politisk 

nivå; ordet frustration används flitigt när han berättar om upplevelsen. Venkataraman 

(1997) säger att kunskap erhålls via allt en individ erfar, och tänker man på herr Ekroths 

yrke som lärare är det en självklarhet att han har erhållit kunskap, inte bara i det han lär 

ut till sina elever, utan även kunskap om vad själva läraryrket innebär. Tillsammans 

med den kunskap han erhållit via sitt digitaliseringsintresse samt sina erfarenheter av 

misslyckade datorprogram kunde han alltså identifiera behovet av ett pålitligt digitalt 

lärarverktyg. Sen kan man naturligtvis diskutera vad som har utlöst herr Ekroths 

digitaliseringsintresse, och även vad som avgjorde att han ville bli lärare, men detta kan 

ligga långt tillbaka. Det intressanta är hur han agerade ut sin frustration över de 

existerande datorprogrammen och varför han gjorde det. Han klagade inte bara, utan 

han fixade till problemet. Han säger att det inte alltid uppskattades att han själv fixade 

problemen eftersom han då samtidigt påpekade brister, men denna sorts kritik verkar 

lätt rinna av honom. Bryr han sig om folk försöker sätta stopp för hans idéer? Han 

fortsatte ju trots allt utveckla nya verktyg. Jag kan få intrycket av att han är en 

revolutionär som driver sin vilja igenom trots andras ifrågasättande. Är det 

revolutionären som skapade entreprenören? Och om så är fallet, vad är det som skapar 

revolutionärer? Herr Ekroth har ju själv varit elev; tyckte han redan under sin uppväxt 

att skolan var alltför konservativ? Är det byråkratins stelbenta tillvaratagande på nya 

lösningar som väckte revolutionären inom honom? Eller är det någonting helt 

orelaterat? Det verkar i alla fall inte som att de hinder som finns framför skolans digitala 

utveckling är några direkta hinder för herr Ekroth. Han verkar se det som en del av 

läraryrket att förbättra skolan och det ser han även ut att kunna göra. Att verktyget riktar 

sig mot rättning av språkliga texter är naturligtvis inte heller en slump. Det var i rollen 

som svenskalärare han upptäckte att 80 % av alla hans kommentarer var repetition och 

att han använde ett arbetssätt som inte var optimalt. En neoklassiker skulle påstå att 

andra personer också har sett det här behovet eftersom en möjlighet i deras värld är 

uppenbar för alla och att det egentligen bara är entreprenörens personliga egenskaper 

som är den förklarande faktorn. Det har funnits tillgängliga digitala verktyg i skolan 

tidigare som inte har fungerat användarvänligt. Andra har alltså sett ett behov, men herr 

Ekroths lite mer unika kombination av lärare och digitaliseringsintresserad gjorde att 

han lyckades tänka ett steg längre än andra utvecklare.  
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– Så till exempel herr Gustafsson hade inte samma förutsättningar för att bli den 

initiala idégenereraren?  

– Flyttar vi fokus till herr Gustafsson ska vi komma ihåg att även han är en lärare i 

ung ålder, som dessutom uttrycker en större vilja att identifieras som entreprenör. Även 

han hade sett brister i de existerande mjukvaruprogrammen, men han befann sig i en 

annan kunskapskorridor. Tittar vi på Venkataramans (1997) metafor knowledge 

corridor så hade han en öppen dörr in i läraryrket, men fortfarande en stängd gällande 

en digital lösning. Herr Ekroth hade båda öppna, vilket var kravet för att kunna 

identifiera den här möjligheten. Det här är naturligtvis en mycket förenklad illustration, 

men ur deras svar är det de här två dörrarna som jag kan urskilja som de mest 

betydelsefulla; unik kunskap består av många fler dörrar. Herr Ekroths unika 

information gjorde att han kunde hitta en lösning på det existerande problemet, 

någonting som herr Gustafsson såg först när det lades fram till honom. De såg båda ett 

värde i produkten och bestämde sig därför att fortsätta pridéutvecklingen tillsammans.  

– Deras läraryrke, och herr Ekroths digitaliseringsintresse, är alltså de mest distinkta 

grundbultarna i Formida eftersom det var utifrån dessa två faktorer som möjligheten 

identifierades. Vilken betydelse tror du att deras entreprenöriella erfarenheter hade?  

– Ja, båda två hade tidigare varit involverade i entreprenörskapsprocesser som enligt 

Gielnik et al. (2014) ger upphov till entreprenöriell erfarenhet. Denna entreprenöriella 

erfarenhet spelade rimligtvis en stor roll i att föra utvecklingen av Formida framåt. Dock 

verkar det inte som att det var den entreprenöriella erfarenheten som gjorde att herr 

Ekroth identifierade möjligheten från första början. Som sagt, han använde ordet 

frustration när han talade om hur de existerande lärarverktygen inte fungerade 

användarvänligt. Att behovet identifierades berodde då snarare på hans erfarenhet som 

lärare än som entreprenör. Herr Gustafsson hakade på för att även han hade märkt 

brister i de verktyg han använt i läraryrket, men för honom var inte det här den enda 

anledningen till att han såg potential i pridén. Han talar om hur han har lärt sig att skilja 

mellan bra och dåliga idéer i sitt arbete med UF-företag. Att observera identifiering av 

affärsmöjligheter ger också upphov till entreprenöriell erfarenhet (Gielnik et al., 2014), 

så man kan tänka sig att herr Gustafssons beslut även påverkats av detta. UF-företag 

klassas antagligen som elementära i jämförelse med ”riktiga företag” och kan därför 

tyckas utgöra en svag bas för bedömningserfarenhet. Men som lärare räcker det inte att 

säga ja eller nej till idén – som man kan med ”riktiga företag” – utan man måste placera 
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den på en betygsskala och motivera varför den fick det betyg den fick. Detta har kanske 

gjort att herr Gustafsson även bedömer ”riktiga” idéer efter ett liknande tankesätt; väga 

för- mot nackdelar och göra en informell betygssättning av dem. Alltså, herr Ekroth 

ville lösa ett existerande problem och förbättra arbetsprocesser i läraryrket. Samma 

gällde herr Gustafsson, men han såg även potentialen i en affärsidé. Som Gielnik et al. 

(2014) förespråkar så ändras den kognitiva uppfattningen av entreprenörskap i takt med 

att man samlar på sig entreprenöriell erfarenhet. Herr Gustafsson säger själv att andra 

projekt kan ha förberett honom mentalt och lärt honom att man måste knyta näven och 

jobba hårt om man vill komma någonstans. Dessutom säger han att han har “gått på en 

del nitar” och att detta har gett honom en förståelse för hur företag fungerar. Dessa nitar 

har säkerligen legat i hans bakhuvud innan han bestämde sig för att bli en del av 

Formida. Nitarna bör rimligtvis ha gjort honom mer försiktig, kanske lite mer skeptisk, 

mot att involvera sig i nya affärspridéer. Att herr Gustafsson trots detta valde att satsa 

på Formida tolkar jag som att han verkligen trodde på pridén. Angående herr Ekroth så 

hade ju han utvecklat tidigare system i samband med att Google for Education 

implementerades och det är mycket möjligt att detta väckte någon tanke hos honom om 

att ”system faktiskt kan utvecklas” eller ”vi behöver inte nöja oss med det vi får”. Dock 

visar sig påverkan av den entreprenöriella erfarenheten tydligare hos herr Gustafsson än 

hos herr Ekroth, i alla fall i mitt tycke.  

– Men det är väl inget negativt att det skiljer sig så mellan de båda?  

– Absolut inte. Skillnader är en viktig del i entreprenörskap. Skulle de fyra grundarna 

av någon oförklarlig anledning besitta samma kunskap skulle det kunskapsmässigt vara 

tre grundare för mycket. Herr Ekroths kunskap var tillräcklig för att identifiera 

möjligheten, men han ansåg att den inte var tillräcklig för att påbörja pridéutvecklingen. 

Därför valde han att ta in personer som kunde hjälpa honom med detta. Herr Gustafsson 

kunde hjälpa till med det som rör själva företaget och Oskar och Pontus, de två andra 

grundarna, var ju duktiga på webb och programmering. I princip kan man säga att herr 

Ekroth ville bredda sin kunskap för att ta sin grundidé vidare till en produkt. Det 

enklaste och snabbaste sättet att göra detta på var att ta in tre personer med unika 

kunskaper och voilà, hans kunskapsbank hade fyrdubblats. Kunskapsluckor fylldes i 

och pridéutvecklingen kunde påbörjas. Dessa nyvunna kompetenser har även bidragit 

till en utveckling av produkten; det mest konkreta exempel jag kan se är när Oskar 

ställer frågan “var gör ni av all data?”. Här uppkom en funktion som herr Ekroth inte 
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skänkt en tanke åt men som var uppenbart för Oskar. Än en gång kan man tala om unik 

kunskap som generar potentialen att se möjligheter.  

– Det finns alltså belägg för att individens bakgrund påverkar pridéutvecklingen.  

– Belägg, nja. Vi kan i alla fall göra en rimlig tolkning av det i det här fallet.  

– Varför valde de att göra verklighet av möjligheten de hade identifierat? Var det 

need for achievement – nAch – som drev dem? 

– Jag tycker att herr Ekroths prestationer stämmer bra överens med Murrays 

(1938/2008) definition av effekten av nAch. Hans handlingar pekar mot att nAch har 

drivit honom, men vad han själv säger pekar mot någonting annat. Hans 

entreprenörskap bottnar sig i frustration kring krånglande datorsystem samt att han 

kände sig understimulerad. Jag uppfattar honom som en problemlösare som vill 

optimera svajiga processer och underlätta arbetet för hans lärarkollegor, och det är 

förmodligen detta som utgör hans driv. Han lägger nog större fokus på utförandet än 

resultatet; han är understimulerad och vill anta en utmaning. Löser han problemet han 

ställts inför kommer han säkert försöka göra lösningen ännu bättre, alternativt 

identifiera ett nytt problem att brottas med. Herr Gustafsson däremot, han söker 

entreprenörskap för entreprenörskapets skull. Han har själv funderat kring varför han 

ville bli entreprenör och lyckades landa i någon form av slutsats att han helt enkelt ville 

identifieras som en. Det är rollen som lockar, och sen kommer han från en släkt präglad 

av entreprenörer som mycket väl kan vara en bidragande faktor. Hur hans släkt har 

bidragit till hans eget entreprenörskap går att spekulera om; föds man till entreprenör 

eller kan vem som helst bli det? Föds man till det skulle det indikera att man inte 

påverkas av ens omgivning och det tycker jag låter osannolikt. Däremot kan man redan 

från barnsben fostras i att tänka entreprenöriellt, vilket förmodligen händer per 

automatik om man växer upp i en släkt präglad av entreprenörer. Är det fler i herr 

Gustafssons släkt som resonerar som honom, att de vill identifieras som entreprenörer? 

Fanns det en ”första” entreprenör i Gustafsson-släkten som utlöste en snöbollseffekt? 

Herr Gustafsson verkar i alla fall ha rullat med. Den uppmålade bilden av att 

entreprenören skulle vara en ensam hjälte kan väcka intresset för att bli entreprenör, just 

för statusens skull, men den osäkerhet som det innefattar skrämmer möjligtvis iväg en 

del av de intresserade. Herr Gustafsson har dock tagit steget ut i ovissheten flera gånger 

och får han nys om en bra pridé så låter han den inte förbli abstrakt, utan han vill 
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förverkliga den. Personer som söker sig till ett entreprenöriellt yrke visar högre nAch 

(Collins et al., 2004), så på detta plan kan man se att nAch driver herr Gustafsson.  

– Då skiljer det sig en del mellan dem. Herr Gustafsson vill vara entreprenör för att 

det livet lockar honom; han sa trots allt att titeln lärare i sig inte uppfattas som intressant 

och får aldrig följdfrågor om han presenterar sig som det. Säger han att han är 

egenföretagare blir folk däremot genast intresserade. Herr Ekroth tycker jag dock 

fortfarande verkar se sig själv som lärare i första hand. Och en problemlösare 

naturligtvis. Men tycker du inte det är anmärkningsvärt att ingen av dem tycktes lägga 

någon större vikt vid den positiva feedback de fick av externa parter? Jag tänker på det 

McClelland (1962) hade identifierat hos personer med hög nAch.  

– Hög nAch ja. Vad gäller McClelland (1962) och även Collins et al. (2004) så 

skiljer de mellan hög och låg nAch, men kan man verkligen mäta nAch? Jag tycker själv 

att detta är en tolkningsfråga. Vad är en prestation? Vad är ett åstadkommande? Jag 

skulle säga att människor uppfattar framgångar och åstadkommanden ur sin individuella 

synvinkel; var och en har sina egna visioner kring vad de vill uppnå. Samtidigt kan 

McClelland (1962) och Collins et al. (2004) ge oss ett perspektiv på nAch. Det första 

beteendet som McClelland (1962) presenterade – att gilla situationer där man har ett 

personligt ansvarstagande för att hitta lösningar på problem – stämmer ganska väl in på 

både herr Ekroth och herr Gustafsson. Hos herr Ekroth tycks problemlösning ligga i 

fokus, medan herr Gustafsson gillar entreprenörskapslivet, det vill säga personligt 

ansvarstagande. Det andra beteendet har jag inga konkreta uttalanden att gå på, men 

herr Ekroth säger till exempel att de inte såg en marknadsundersökning som 

jätterelevant att genomföra. Dock bedömde han detta på egna erfarenheter, så det här 

med riskbedömning och målsättning sker kanske på samma grunder. Jag anser själv att 

verklighetsförankring är det bästa verktyget man kan ha i sådana här frågor. Och nu, 

Watson, ska jag gå in på din fråga. Det tredje beteendet är att vilja få konkret feedback 

på hur bra det går och som du sa så lade varken herr Ekroth eller herr Gustafsson någon 

större vikt på detta. Båda höll med om att det var kul att få positiv respons, men det var 

ingenting de aktivt hade reflekterat över. Herr Gustafsson sa att den positiva responsen 

från Almi var förväntad, så det är väl ytterligare ett tecken på deras 

verklighetsförankring i och med att de faktiskt ingick i partnerskap med dem. Med deras 

lärarbakgrund förstod de att de hade utvecklat ett bra verktyg och behövde inte andras 

feedback för att konstatera detta, men av den feedback de fick var det förmodligen 
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lärarkollegornas som vägde tyngst, i och med att det var för dem verktyget var skapat. 

Så om vi ska applicera McClellands (1962) observerade beteenden på herr Ekroth och 

herr Gustafsson så besitter ingen av dem hög nAch. Utgår vi från Collins et al. (2004) 

har herr Gustafsson hög nAch. Jag tror det närmsta vi kan komma till att svara på vår 

tes 2 är att inte kolla på nAch som helhet. Motivationen att prestera finns, men orsaken 

till att man motiveras att prestera beror på enskilda incitament. Drivet att förverkliga 

pridén tycks således bottna i dessa enskilda incitament.  

– Det är alltså inte bara våra erfarenheter som är unika. Anledningen till varför vi 

sätter vår kunskap i verket är för att vi vill nå individuella önskemål.  

– Och tur är väl det. Entreprenörskap hade varit ett ganska matt fenomen om allas 

incitament hade varit desamma. Spänningen uppstår när de olika krafterna möts och 

drar åt varsitt håll just eftersom man aldrig kan förutspå vad som kommer ske härnäst. 

En rimlig tanke är att bakgrunden ligger bakom det man eftersträvar. Herr Ekroth 

involverade tre partners för att han inte besatt all nödvändig kunskap själv, men det var 

ju inte bara ett kunskapspaket han fick i samband med detta.  

– Vad menar du?  

– Ja, på köpet fick han också deras åsikter. Deras krafter. En åsikt kan väga mycket i 

sådana här sammanhang. Florén och Frishammar (2012) säger att idéskaparen har 

begränsad förståelse för marknaden, men jag måste säga att herr Ekroth var väl 

medveten om att det fanns ett behov för produkten – på den marknad han hade i åtanke. 

Dock fanns det ytterligare en marknad som Oskar direkt identifierade. Hade Oskar inte 

sagt sin åsikt gällande datainsamling är det inte säkert att herr Ekroth hade suttit och 

pratat om artificiell intelligens, machine learning och att lösa problemen med de 

sjunkande resultaten i Pisastudien med dig. Det är inte ens säkert att det hade bildats ett 

företag överhuvudtaget med tanke på att herr Ekroth verkade mer intresserad av att lösa 

problemet än av att hålla på med företagsverksamhet. Jag kan med säkerhet säga redan 

nu att entreprenören inte är en ensam hjälte. Andras kunskap och åsikter är vitala delar i 

entreprenörskap. Nätverket är, precis som Licht och Siegel (i Casson et al. 2006) säger, 

en nödvändighet. Herr Ekroth hade förmånen att finna sina medgrundare bland 

barndomsvänner och kollegor och det var mellan dem som pridén började utvecklas.  

– De har ju dock ett större nätverk som de använt sig av också.  
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– Visst har de det, men herr Ekroth konstaterar att utvecklingen av själva verktyget 

har haft marginell påverkan av externa aktörer. De har använt sig av en testverksamhet 

bestående av lärare, men det ledde inte till någon aha-upplevelse, utan den feedback de 

fick riktades mer mot justeringar på detaljnivå. Naturligtvis påverkar även detaljer 

pridéutvecklingen och de har åtagit sig åsikterna de fick via testverksamheten. När de 

påbörjade samarbetet med Almi erbjöds innovationsstöd och i Företagfabrikens lokaler 

har det skett en hel del intressanta idéutbyten, men i grund och botten har produkten 

utvecklats inom cirkeln av grundare. Detta har förmodligen gjort produktutvecklingen 

ganska lättstyrd. Färre aktörer innebär färre motstridande krafter. Herr Ekroth sade att 

Formidas programmerare ibland komplicerar saker och utvecklar sådant som inte 

efterfrågas och då fick han som lärare säga ifrån. Om det hade varit fler programmerare 

inblandade är det inte säkert att herr Ekroth hade kunnat få dem på hans spår lika enkelt. 

Risken i ett sådant skede hade kunnat vara att verktyget alltmer efterliknat de 

svårbegripliga verktyg som redan fanns. De externa aktörer som varit inblandade tycks 

varit mest hjälpsamma med småjusteringar samt på ett företagsplan, det vill säga frågor 

om hur man driver ett företag.  

– Ingår inte företaget i pridéutvecklingen då? 

– Jo, jag kommer till det. I en pridé finns även de ekonomiska betraktelserna; Almi 

bidrog med viktigt kapital som annars hade behövts samlas in från annat håll. En pridé 

leder inte till någonting om det inte kommer in kapital till utveckling som så 

småningom ger upphov till affärsidén. Samtidigt räcker det inte med kapital. Det måste 

tillföras kunskap om företagsverksamhet, marknadsföring, distributionskanaler, ja, 

mycket krävs för att en pridé ska skapa direkt kundvärde. Företagsfabriken, måste jag 

säga, är en bra samlingsplats för detta. Formida har genom sin position hos 

Företagsfabriken fått tillgång till många andra entreprenörskapsröster där 

informationsutbyte skett smidigt på daglig basis. Det är alltid svårt att i efterhand titta 

på vad exakt detta har inneburit för deras pridé, men de berättar själva att det 

förekommer både praktiska och teoretiska diskussioner där. Det beskrivs som att en 

anda sitter i väggarna där man hjälps åt och sporrar varandra och det rör sig personer 

kunniga inom affärsutveckling där, så nog har Företagsfabriken deltagit med en del 

värdefulla råd. I fallet Formida har alltså rådgivare, investerare och kunder varit 

delaktiga, just de grupper som Gartner (1985) säger har en betydande roll för en 

verksamhets utveckling.  
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– Du säger alltså att man även skulle kunna betrakta aktörerna utöver Formidas 

grundare som en del av den entreprenöriella processen om jag tolkar dig rätt nu, 

Holmes. Men dessa aktörer måste ju också ha någon form av driv. Kan man se nAch 

även hos dem? Varför vill lärare vara med som pilotanvändare och varför ville Almi 

investera?  

– De må vara en del av den entreprenöriella processen, men jag skulle inte kalla dem 

entreprenörer för det. De 50 pilotanvändarna har ingenting att förlora på att vara 

delaktiga – förutom tid – men rimligtvis bör de inte lägga tid på någonting de inte får ut 

något av. I och med att de inte gör storsatsningar kan deras ”return on investment” vara 

till exempel nöje i att testa någonting nytt eller glädje i att hjälpa en vän. Almi har 

däremot tillfört kapital, vilket innebär att det faktiskt finns en mer konkret risk att 

förlora någonting – det satsade kapitalet såklart. Almi arbetar på lite olika sätt; 

innovationsbidraget de gav är ingenting de förväntar sig få tillbaka, men de har ju också 

gjort investeringar. Detta kapital vill de ha tillbaka, kanske även med avkastning. 

Risken att förlora investeringarna finns, så det gäller att välja rätt företagspartner. Vad 

Almi såg hos Formida vet vi inte, men vi vet vad herr Ekroth och herr Gustafsson tror 

att de såg. Skalbarhet kom på tal, och i övrigt hade de redan en version av produkten när 

de tog kontakt med Almi, så de kunde presentera en existerande produkt som 

förmodligen förenklade bedömningen av den. Men det är vad herr Ekroth och herr 

Gustafsson tror.  

– Formida började samarbeta med Almi, en länslicens med AV-media tecknades, 

pilotanvändare ville testa deras verktyg. Det som visas i intervjumaterialet tyder på att 

Formida har haft en ganska problemfri resa med lovord vart de än vänder sig. Herr 

Ekroth och herr Gustafsson tänker ju knappt på den positiva respons de får. Hur tror du 

det hade sett ut om de stött på kraftigt motstånd redan från början?  

– Min intuition säger att de hade kämpat sig igenom motgångarna så länge de själva 

hade trott på idén, men med avsaknad bekräftelse hade kanske deras tro avtagit. Båda 

två har tidigare avbrutit företagsidéer. Herr Ekroth hade en idé han trodde på, men 

avbröt den på grund av att han inte hade tid. Hur kommer det sig då att han hade tid 

med Formida? Tror man tillräckligt mycket på en idé tror jag inte att man överger den 

alltför enkelt. Det kan ha varit så att herr Ekroth presenterade idén för bekanta, men de 

hade kanske svårt att förstå sig på den eftersom den byggde på ett redan existerande 

datorprogram som de möjligtvis inte var insatta i. Därför fick han kanske inte den 
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bekräftelse som han hade förväntat sig. Herr Gustafsson sade att den förra företagsidén 

rann ut i sanden i samband med att hans företagspartner fick barn och inte längre hade 

tid med projektet. Herr Gustafsson bytte samtidigt skola, men tidsmässigt hade det 

förmodligen inte varit en omöjlighet för honom att fortsätta om han tagit in en annan 

samarbetspartner. Förmodligen är människorna herr Gustafsson arbetar med mycket 

viktiga för honom; han tycker till exempel att Formida-gänget, med sin goda 

sammanhållning, gör att man enklare kan säga vad man tycker. Det verkar som att han 

gillar att bolla med idéer, och vill kunna vara så frispråkig som möjligt medan han gör 

det. Vad tycker du vi ska göra härnäst, Watson?  

– För att kunna gå djupare in på frågan tycker jag att vi borde kontakta Almi för att 

konstatera varför de såg potential i Formida. Magnus Lesshammar var deras 

kontaktperson där, som dessutom är rådgivare på Företagsfabriken, så han känns ytterst 

relevant att ta kontakt med. Sen skulle det vara intressant att höra med en av 

pilotanvändarna om anledningen till varför denne ville testa produkten.  

– Det tycker jag låter utmärkt. Hör av dig till Formida sen när du kommer hem och 

fråga om du får kontakta herr Lesshammar med hänvisning från dem och passa på att be 

om en rekommendation på pilotanvändare. Nu har vi en del att läsa på. Du kan fixa i 

ordning en kanna kaffe så vi håller oss pigga och jag går in i biblioteket så länge.  

Kapitel 8 – Starka och svaga band 

är jag steg in i biblioteket några minuter senare med en kanna rykande kaffe i 

ena handen och två koppar i den andra satt Holmes redan djupt begraven i en 

bunt papper. Jag ställde ner en kopp bredvid honom och fyllde den.  

– Varsågod!  

– Strong ties, weak ties, mumlade Holmes. Strong ties, weak ties.  

– Ursäkta, vad sade du?  

– Strong ties, weak ties! Jag måste hitta Granovetters artikel från 1973. Jag vet att 

den finns här någonstans.  

Holmes började häftigt kasta dokument och lösblad omkring sig, utan att tänka på att 

han faktiskt ställde till med en hemsk oreda. Jag försökte hjälpa honom så gott jag 

N 
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kunde, men han kände till biblioteket bättre än vad jag gjorde, och framförallt så visste 

han vad han sökte.  

– Här! ropade Holmes med förtjusning.  

Han ögnade hastigt igenom artikeln och började sedan förklara för mig vad han hade 

läst. 

– Jag behövde bara fräscha upp minnet lite; det var trots allt över 30 år sedan jag 

läste detta verk senast. Granovetter (1973) talar om strong ties och weak ties, alltså band 

mellan människor. Styrkan på banden består av en kombination av tid, känslosam 

intensitet, intimitet och ömsesidig service och dessa variabler är någorlunda oberoende 

av varandra. Tillsammans bestämmer de om ett band är starkt, svagt eller rentav 

obefintligt (ibid., sid. 1361). Om jag snabbt ska sammanfatta det som är relevant för oss 

just nu, så menar Granovetter att strong ties ofta skapar en sammansluten grupp och att 

kunskapen som byts ut därinom redan är känd av de inblandade. Därför kan det vara 

svårt att erhålla ny kunskap. Weak ties är bättre i det här fallet eftersom ny kunskap kan 

hämtas utifrån på ett mer effektivt sätt och kan därför bygga upp mer lönsamma 

relationer. Granovetter (1973) anser därför att weak ties är oumbärliga för personers 

sökande efter möjligheter, medan strong ties kan göra att de lönsamma relationerna 

försummas och istället leda till fragmentering (ibid., sid. 1378).  

– Men så var ju inte fallet med Formida; de kände ju varandra väldigt bra innan de 

började utveckla sin produkt. Och deras produkt har ju fått väldigt bra respons. 

– Måhända. Däremot vet vi inte deras relation till de externa aktörerna.  

 

Kapitel 9 – Kasta pärlor åt entreprenörer 

fter att ha redogjort för platsen som strong ties och weak ties har i 

entreprenörskap tömde Holmes sin kaffekopp och fyllde den åter. Sedan sade 

han att vi borde gå in på aktörernas beslut i att samarbeta med Formida. En 

aktör gör alltid en satsning och det kan i vissa fall spela en stor roll i företagets framtid.  

E 

Tes 4:  
Utomstående aktörer utgör 
nödvändiga weak ties under 
utvecklingen av affärspridén 
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– Det spelar ingen roll hur bra en idé är, sade Holmes. Utan finansiella tillgångar 

kommer ett nytt företag inte kunna utnyttja de möjligheter det har identifierat (Blundel 

& Lockett, 2011, sid. 190). Tre sätt att få in kapital är att fråga vänner och bekanta, ta 

ett lån eller vända sig till externa investerare (ibid., sid. 190). Externa investerare är 

oftast riskkapitalbolag som satsar så kallat venturekapital för att köpa andelar i ett 

nystartat företag i hopp om att öka värdet på företaget och därav även det satsade 

kapitalet (Cressy i Casson et al., 2006, sid. 355). Att investera i innovation kan dock 

påverkas stort av finansiella begränsningar (Hottenrott & Peters, 2012, sid. 1126). 

Informationen som investerarna får är på grund av den osäkerhet de innehåller ofta 

tvetydig och därför är det svårt att beräkna det potentiella värdet av ett 

innovationsprojekt. Dessutom är inte alla företag helt villiga att delge detaljer gällande 

projektet, vilket försvårar bedömningen ytterligare (ibid., sid. 1126).  

– Entreprenörskap handlar till en början om abstrakta idéer. Jag förstår om det kan 

kännas osäkert att investera i ett sådant läge.   

– Ja, men trots en osäkerhet väljer ändå dessa riskkapitalbolag att satsa kapital i nya 

företag. Är det någonting annat än den potentiella vinsten som driver dem? Formida har 

mottagit investeringar från Almi. Först fick de ett innovationsbidrag från Almi 

Företagspartner och sedan en investering från Almi Invest. Almi Invest är ett 

dotterbolag till Almi Företagspartner som ägs av staten (Almi, hämtat 5/5 2016).  

– Så vad går investeraren på? Hur kan en investerare veta vilket företag som är värt 

att satsa på? 

– Lopes et al. (2009) genomförde en studie där de undersökte hur entreprenörer går 

tillväga för att attrahera finansieringar. Hur detta skedde samlade de i fyra teoretiska 

dimensioner: (1) förmåga att engagera, (2) övertalningsförmåga, (3) 

nätverkspositionering och (4) legitimitet (ibid., sid. 330). (1) Förmågan att engagera är 

vitalt för en entreprenör; det är engagemang i projekt som gör att personer aktivt arbetar 

med det. När entreprenörer interagerar med potentiella finansiärer är de viktigt att de 

baserar sin kommunikation på meningsfullt innehåll så att de kan attrahera de viktiga 

resurser de behöver (ibid., sid. 331). (2) Övertalningsförmåga innebär en skicklighet i 

att ändra andra människors attityd. Detta är nödvändigt för att kunna sälja in sin idé till 

de som kan bistå med finansieringen (ibid., sid. 334). (3) Nätverkspositionering anses 

vara den viktigaste faktorn i att lyckas med entreprenörskap. Har entreprenören ett 

väletablerat nätverk blir det också enklare för denne att attrahera finansieringar (ibid., 
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sid. 336). (4) Legitimitetsfaktorn påverkas av entreprenörens status. Med hög status 

visade det sig vara enklare att hitta finansiärer. En entreprenör med hög status inom ett 

område kan dock få det svårt om denne väljer att söka finansieringar för 

entreprenörskap inom ett annat område (ibid., sid. 339).  

– Lopes et al. (2009) teoretiska dimensioner är alltså vad investeraren tittar på. Vad 

gäller för de andra aktörerna? Pilotanvändarna till exempel?  

– Delmar & Shane (2004, sid. 408) styrker legitimitetsdimensionen och ser just 

legitimitet som en nödvändig faktor för nya företags överlevnad. Ett nytt företag saknar 

ett etablerat varumärke och någonstans uppstår rimligtvis en osäkerhet hos de aktörer 

som ska ingå i ett samarbete, precis som det gör hos investeraren. Därför tror jag att 

legitimitet och helhetsintryck spelar en stor roll för alla möjliga samarbetspartners.  

 

Kapitel 10 – Marknaden  

llt tydligare började det gå upp för mig hur entreprenörskapssamarbeten kan se 

ut, men en tanke som har grämt mig är hur små nystartade företag kan få ut 

sina produkter på marknaden. Trots värdefulla samarbetspartners och 

investeringar bör de ändå vara begränsade i jämförelse med större företag. Jag frågade 

Holmes om hans åsikt i detta.  

– Jag förstår din undran, Watson, och jag har tittat lite närmare på det. Ett litet 

företag har inte resurserna till att arbeta med marknadsföring och 

marknadsundersökningar på samma villkor som stora företag. Du minns kanske hur herr 

Ekroth sade att de inte gjort någon marknadsundersökning för att behovet redan 

bekräftats av hans lärarkollegor. Enligt Bjerke och Hultman (2002, sid. 103-104) går 

information mycket snabbare genom mindre organisationer. Detta innebär att 

organisationen kan jobba mycket närmare sina kunder och blir på så vis även flexiblare 

och mer anpassningsbar efter kundens önskemål gentemot stora företag. Jag kan 

exemplifiera med en enkel vardagsreflektion. Ditt lokala bageri är mer lättillgängligt 

och flexibelt för dig som kund än vad de välkända bagarindustrier vars produkter du ser 

A 
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Intrycket utomstående aktörer får 
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i mataffärerna är. Den lokala bagaren skulle utan problem kunna baka det bröd du vill 

äta imorgon medan det för bagarindustrierna blir en mer långdragen process eftersom de 

producerar på större skala. Ett företag som ännu opererar på liten skala kan därför 

enklare anpassa sig efter målgruppens åsikter.  

 

– En pilotanvändare inom målgruppen tittar alltså på vad produkten kan bli?  

– Ja, men inte bara det. Det blir något enögt att enbart titta på produkten i sig, utan 

vad målgruppen egentligen tittar på är erbjudandet. Detta kan tyckas låta som samma 

sak, men låt mig utveckla det.  

– Det slutgiltiga erbjudandet är slutet på pridéutvecklingsfasen och början på 

affärsidén, då entreprenörens vision har manifesterats och kunden kan fatta ett beslut 

om denne vill ta del av erbjudandet. Från en köpares perspektiv består erbjudandet av 

två faktorer: upplevt värde och upplevd nytta (Bjerke & Hultman 2002, sid. 179-181). 

Det väcker förstås frågan vad värde och nytta är. Bjerke och Hultman (2002, sid. 159-

160) påstår att kundvärde alltid är subjektivt, vilket jag håller med om, men jag tycker 

att subjektiviteten inte stannar vid kundvärde. I mina ögon är värde alltid en subjektiv 

bedömning som görs av en person efter tid och plats. Vidare menar Bjerke och Hultman 

(2002, sid. 180-182) att det upplevda värdet är nära kopplat till den förväntade nyttan av 

erbjudandet, alltså vad produkten eller tjänsten kommer att kunna göra för kunden. Nu 

tror jag inte att kunden alltid gör en sådan bedömning i dagliga inköp, utan i många fall 

handlar människor på rutin. När en ny produkt ska testas för första gången är jag 

däremot övertygad om att de allra flesta funderar utifrån vad som erbjuds och om det 

överväger det kunden ger upp.  

 

Tes 6:  
Nystartade företag utvecklar sin 

produkt i ett nära samarbete med 
den tänkta målgruppen 

Tes 7:  
Målgruppens anledning till att gå 
in i ett avtal beror på förväntad 

nytta 
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Kapitel 11 – Kuppen mot dr Watson 

eserna var uppställda. Holmes och jag pustade ut. Vi satt länge och diskuterade 

andra teorier och alternativa teser, men vi kände oss nöjda. Inläsningen kunde 

avbrytas och vi skiftade fokus till den mystiska lapp Holmes hade mottagit i 

morse. ”Ledningen i Entreryd är inte vad den ser ut att vara. Tro inte på allt som sägs.” 

Vem hade skrivit lappen? Och vem gick inte att lita på? Våra spekulationer avbröts av 

en knackning på dörren.  

– Är du där, Holmes? hördes en dämpad röst utifrån följt av ytterligare en knackning.  

Vi kände båda igen rösten. Holmes gick och öppnade och in klev – likt rösten redan 

avslöjat – herr Stämpelsson. Den här gången var inte den unge Skrindrecht med honom.  

– Förlåt för att jag tränger mig på, men jag tror någon förföljer mig.  

– Förföljer dig?  

– Ja, jag var på möte i närheten och kom på att det var en sak jag ville tala med dig 

om. När jag svängde in på parkeringen såg jag en skugga på andra sidan gatan och när 

jag klev ur bilen började den gå mot mig. Jag skyndade mig in hit så fort jag kunde; 

vilken tur att ni var här.  

– Kunde du inte se ansiktet? Var det dig den var ute efter?  

– Jag vet inte, jag stannade inte och frågade. Jag... jag tror det var en kvinna. Hon såg 

hotfull ut.  

– Detta låter ju ytterst allvarligt. Vill du att vi ska ringa polisen? 

– Nej, jag kan ju naturligtvis ha inbillat mig. Om jag bara kan få stanna här en 

stund... 

– Givetvis. Vad var det du ville tala med mig om?  

– Det handlar om borgmästaren. Hon har betett sig lite underligt på sistone; undvikit 

mig när jag har viktiga ärenden att framföra. Jag börjar tyvärr tappa förtroendet för 

henne. Hon har alltid varit arbetsam och villig att driva igenom åtgärder för vårt 

entreprenörskapsproblem, men sedan ni två kom in i bilden har det avtagit och hon har 

dragit sig undan – nästan som att hon oroar sig för att ni ska hitta någonting hon döljer. 

Har hon kontaktat dig?  

– Vad är det du tror hon döljer? svarade Holmes med en motfråga.  

T 
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– Inte vet jag. Jag är hennes entreprenörskapsrådgivare, men det har hänt att hon 

driver projekt utan att konsultera mig först. Det kanske är hon som har förvärrat 

situationen i Entreryd.  

– Varför skulle hon be om min hjälp om hon var rädd för att vi skulle avslöja hennes 

hemlighet?  

– Det var faktiskt min idé att be om er hjälp; i den frågan lyssnade hon på mig. Hon 

trodde kanske inte att ni skulle ta uppdraget på så stort allvar.  

– Vi ser mycket allvarligt på alla våra uppdrag.  

– Det vet jag. Jag känner till en del av era tidigare arbeten.  

Herr Stämpelsson bevisade att han hade bra koll på många av våra gamla fall. Han 

hade läst några utredningar, men lyssnade lyhört på när vi återberättade dem. Tillslut 

reste han sig.  

– Jag måste köra hemåt innan frugan blir orolig. Förhoppningsvis har den skumma 

gestalten utanför gett sig iväg.  

Jag erbjöd mig att följa honom ut till bilen; det var även dags för mig att gå hem. Jag 

samlade ihop transkriberingspappren samt några lånade artiklar från Holmes bibliotek 

och lade dem i min mapp. Sedan önskade vi Holmes god natt och gick ut på den svagt 

belysta gatan. Som lovat följde jag herr Stämpelsson till hans bil.  

– Tack för sällskapet, sade han. Uppenbarligen har jag oroat mig i onödan – ibland 

har jag en tendens att göra det.  

I slutet av den meningen såg jag en rörelse i ögonvrån och sekunden senare hade min 

mapp med dokument ryckts ur mitt grepp. En gestalt i kjol och kappa försvann med 

kvicka löpsteg bort längs med gatan. Detta måste ha varit den kvinna herr Stämpelsson 

drabbat samman med tidigare ikväll. Utan att slösa en sekund hade jag tagit upp jakten. 

”Vänta, hon kan vara beväpnad!” hörde jag herr Stämpelsson ropa efter mig, men jag 

struntade i hans varning och fortsatte min jakt i flera hundra meter tills hon svängde runt 

ett hörn. När jag själv svängde runt samma hörn sågs hon inte längre till, men mitt 

framför mig låg en damsko. Jag tittade mig runt en extra gång, plockade upp skon och 

joggade tillbaka till herr Stämpelssons bil. Han var inte längre där, så jag sprang upp till 

Holmes lägenhet där jag i dörren mötte båda i full färd med att ge sig ut.  
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– Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag sprang tillbaka hit och meddelade Holmes 

vad som hände, sade herr Stämpelsson.  

– Du gjorde mig smått orolig, Watson, sade Holmes. Man vet aldrig vad sådana där 

skurkar kan hitta på. Tur att du är oskadd. Vad hände?  

Jag berättade händelseförloppet och visade skon.  

– Följ herr Stämpelsson ut till hans bil igen, sade Holmes och vände sig sedan mot 

honom. Du har varit med om mycket ikväll. Ta det försiktigt.  

Jag lydde Holmes uppmaning och gick sedan tillbaka till honom.  

– Du får sova här på soffan inatt; jag vill inte riskera att du återigen blir överfallen på 

vägen hem.   

– Det är borgmästarens sko.  

– Är du säker på det? 

– Helt säker. När hon besökte mig sade hon att hon inte ville gå in med skorna så jag 

tittade per automatik ned på dem och jag är helt säker på att de såg ut som denna.  

– Bra observationsförmåga, Watson!  

– Ska du prata med henne? 

– Jag ska titta närmare på saken, dock förutsätter jag ingenting i nuläget. Någon vill 

försvåra vårt arbete, men det ska inte hindra oss från att utföra det. Imorgon fortsätter vi 

som vanligt. Bry dig inte om artiklarna som togs; jag kan skaffa nya. Och jag hoppas du 

har kopior på transkriberingen.  

– Självfallet.  

Kapitel 12 – En pilotanvändare  

fter en natt på Holmes soffa och efter en stadig frukost vågade jag ta mig 

hemåt i dagsljuset. Jag satte mig vid min dator. Herr Ekroth och herr 

Gustafsson hade sagt att om det var någonting mer jag undrade över så var det 

bara att höra av sig. Jag formulerade ihop ett e-mail där jag frågade om jag kunde 

kontakta herr Lesshammar samt om de kunde ge mig ett namn på en pilotanvändare. 

Senare under dagen hade jag fått svar. Önskemålet med herr Lesshammar blev uppfyllt 

och de rekommenderade mig att kontakta Yvonne Thomsen, en lärarkollega från 

E 
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Katedralskolan i Växjö som varit med och testat deras verktyg från start. Jag slösade 

ingen tid utan skickade dem varsitt e-mail och frågade om de var villiga att ställa upp på 

intervju angående deras erfarenheter med Formida. Båda gav positiva besked och den 

första jag träffade var fru Thomsen.  

När jag klev in på Katedralskolan möttes jag av en avlägsen, men inte helt obekant 

syn. Gymnasielever som precis slutat för dagen gick omkring och samtalade med 

varandra och skrattade. Jag slog mig ner på en bänk vid receptionen och såg mig om. 

Det var mycket rörelse i hallen; här var det snarare eleverna än inventarier som skapade 

den energiska atmosfären. Efter några minuters väntan närmade sig en kvinna med 

bestämda steg. Jag förstod att det var fru Thomsen och hon förstod förmodligen att jag 

var jag eftersom jag utmärkte mig gentemot de yngre gymnasieeleverna.  

– Är det du som ska intervjua mig? Yvonne Thomsen.  

– Dr John Watson.  

Vi skakade hand och småpratade lite. Hon bar ett oavbrutet leende och verkade se 

fram emot att svara på mina frågor. Hon nämnde att lärarstudenter från 

Linnéuniversitetet då och då kontaktade henne för intervjuer, och hon tyckte att det var 

lika kul varje gång. Nu tyckte hon det verkade extra spännande med tanke på att mina 

frågor skulle omfatta entreprenörskap och inte rättframma frågor om hennes yrke. Hon 

visade vägen till ett ledigt klassrum där vi kunde genomföra intervjun. Skolbänkarna 

stod uppradade i riktning mot katedern, så vi flyttade ihop ett par stycken, satte oss ner 

och började.  

– Går det bra att jag spelar in samtalet på min diktaforn? frågade jag.  

– Ja, det går så bra så.  

För att få en kort överblick av vem jag hade framför mig bad jag henne att redogöra 

lite för hennes bakgrund som lärare.  

– Jag är lärare i svenska och tyska och har varit det i rätt så många år, i 30 år faktiskt. 

Jag har jobbat inom gymnasieskolan den mesta delen av tiden, men jag har även jobbat 

på universitet och undervisat i tyska. De senaste åren har jag intresserat mig mycket för 

digitalisering; vi har nu sedan fem år tillbaka försett alla elever med varsin dator, så hur 

kan man använda detta förnämliga verktyg? I skolan går det långsamt och det har ju 

varit lite av min grej att försöka utnyttja datorn på rätt sätt.  
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– Hur kom du först i kontakt med Formida? 

– Isak jobbade här som svenskalärare, så det är därifrån jag fick kontakt. Jag jobbade 

och rättade digitalt redan; jag började faktiskt med det när jag jobbade på universitetet, 

dels för distansstudenter, sen var det smidigt att använda. När Isak visade konceptet 

med Formida, hur jag slapp skriva kommentarer utan istället kunde förmedla en lång 

förklaring med ett klick, så tände jag till direkt. Detta var både tidsbesparande och 

kvalitetshöjande; eleven får inte bara reda på att denne har fel utan också en förklaring 

på anledningen till det.  

– Varför valde du att ställa upp och testa det här verktyget? 

– Därför att jag såg fördelen direkt. Jag såg att jag kunde tjäna jättemycket på det, för 

eleverna kommer att vara väldigt betjänta av det. I förlängningen tror jag också att jag 

kommer att spara tid, men riktigt så långt har jag inte kommit ännu. Eleverna är mycket 

nöjda och det var kanske min drivkraft att kunna hjälpa eleverna på ett bra sätt, och 

jobba mer, för de skriver på datorn och då kan man utnyttja det.  

– Hur upplever du att verktyget har utvecklats sedan du blev inblandad? Känner du 

dig delaktig? 

– Det som är roligt är att jag har möjlighet att påverka. Jag kan säga till Isak att nu 

saknar jag det och det. Det är ju en fördel i och med att han jobbar här, så det går lätt att 

höra av sig om det skulle vara något. Fats idag tycks nästan alla företag ha att antingen 

kan maila eller direktchatta, så jag tror inte att det hade varit något problem ändå. Vi har 

fått lov att påverka; nu är han själv svenskalärare, så han är ju själv insatt i det, men sen 

är det översatt till engelska och tyska också och i tyska har jag kunnat påverka en del. 

Det här vill jag ha. På det viset har vi fått vara delaktiga.  

– I nuläget använder du alltså det här verktyget i ditt dagliga arbete? 

– Ja, oja! Jag satt precis innan du kom och rättade tyskuppsatser med Formida.  

– Används det på hela Katedralskolan? 

– Alla som vill får lov att använda det. Isak har informerat om det för alla 

svenskalärare; han började ju med att göra det för svenska. Men det går trögt, för 

utvecklingen i skolan... det tar lite tid innan det går igång, Vi är några stycken som 

använder det, men absolut inte en majoritet. Det finns ett visst motstånd för att jobba 

digitalt i skolans värld.  
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– Hur ser det motståndet ut? 

– En del säger att de tycker om papper. En del säger ”jag tycker att vi ska slänga ut 

datorerna för att det stör”. Vi har allt från den parten till de som jobbar väldigt mycket 

för det. Det är kanske därför jag brinner mycket för det då det är ett utmärkt verktyg. 

Det handlar inte om att det är just datorer utan för att det är enormt hjälpsamt. Det är 

också en enorm hjälp för elever som har det lite svårt och inte bara för dem som är en 

fena på datorer.  

– Om du hade varit beslutsfattare för att skolan ska ta in ett digitalt verktyg, vilka 

faktorer hade varit viktigast för dig?  

– Jag skulle testat det på min personal, för det tror jag är det viktigaste. Det hade 

varit viktigt för mig att få någon form av fortbildning. Vi ska inte underskatta att väldigt 

många lärare har ingen som helst fortbildning i att använda digitala verktyg, det vill 

säga kan man få någon fortbildning om vi köper in det här. Sen hade jag tittat väldigt 

mycket på vad vinsten för eleverna är. I det här fallet är det en väldig kvalitetssäkring; 

det blir väldigt kvalitativt om alla lärare skulle rätta med samma typ av kommenterarer. 

Dessutom borde det finnas ett fantastiskt statistikprogram. Med ett litet klick får man en 

liten bild på vilken typ av fel eleven gör, och nästa gång kan man se om han har fixat till 

det här och då har han ju verkligen utvecklats. Det har jag genom mitt yrke vetat 

tidigare, men eleven förstår det inte riktigt. Som beslutsfattare hade jag tittat på vad 

vinsten för eleverna är; måluppfyllelse pratas det mycket om och ett hjälpmedel som 

hade kunnat hjälpa eleven närmare målet är viktigt för mig.  

– Hur viktigt är det med personerna som är bakom idén? Spelar de någon roll för ett 

sådant beslut? 

– Du menar vem som har gjort programmet? Just i det här sammanhanget känner jag 

ju Isak, men när det gäller andra program har man ingen aning om vem som är bakom 

det. Personen i sig är inte viktig, utan vi tittar väldigt mycket på produkten. Sen styrs vi 

mycket i skolan av vad vi har tillgång till. Du frågade om vilka faktorer jag skulle titta 

på om jag hade varit beslutsfattare. Ställer du samma frågor till min chef hade hon nog 

svarat att man får titta på kostnaden. Så där har vi olika ingångar i det. Det enda som är 

viktigt för mig här är att det är lärare som har utvecklat det här och har erfarenhet och 

vet vad som är viktigt. Och det visar ju sig i Formidas verktyg. Hade det varit någon 
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som aldrig hade varit i skolan eller rättat uppsatser hade verktyget aldrig sett ut såhär. 

Sen hade jag varit villig att testa ett annat program, även om det kommit utifrån.  

– Isak berättade om tidigare system som han själv ansåg var krångliga, vad är dina 

erfarenheter om tidigare system?  

– Jag måste ha missat att de finns, i alla fall sådana liknande Formida. Jag kör med 

digitala läromedel, läroböcker i digital form, och vi har ju Google som läroplattform. 

Det är kanske inte den bästa som finns; jag gillade den som fanns på universitetet bättre. 

Formida har lyckats koppla samman det vi redan har. De har nog sett ”Vad kan vi fylla? 

Vilken lucka?”. Mina barn brukar säga att jag är ”it-invandrare” och med det följer att 

man ska lära sig ett nytt språk och ett nytt förhållningssätt. För de som redan kan det 

redan är det jätteenkelt, men det räcker inte att någon insatt gör det åt mig – jag vill veta 

själv var man trycker. Formida är en lösning som inte är för omständig eller 

komplicerad; de är väldigt tydliga.  

– Jag har inte fler frågor att ställa. Det har varit en kort, men givande intervju.  

Vi småpratade lite efteråt, sen tackade jag så mycket för att hon ställt upp och vi sade 

adjö. Jag vandrade hemåt med ett leende. Jag var belåten över att ha genomfört 

ytterligare en lyckad intervju och fru Thomsens energi verkade ha smittat av sig. En 

hastig tanke påminde mig om angreppet jag varit med om några dagar tidigare. Jag 

undrade om Holmes hade lyckats komma fram till någonting. Tanken behöll jag inte 

länge; nu var det dags att förbereda mig inför det möte jag om ett par dagar skulle ha 

med herr Lesshammar.  

Kapitel 13 – En bedömare  

assande nog hade herr Lesshammar föreslagit att vi skulle mötas i 

Företagsfabrikens lokaler. Det var kul att kliva in där igen och känna den 

entreprenöriella andan. Jag tittade mig omkring i hopp om att se herr Ekroth 

eller herr Gustafsson för att växla några ord, men de syndes inte till. Vid närmare 

eftertanke syndes inte någon till. Det kan ha haft att göra med att klockan bara var 

07:40. Jag gick genom korridoren och kikade in i den ljusa samlingslokalen där vi höll 

till under de tidigare intervjuerna och där satt en man i samma stol som mina tidigare 

respondenter.  

– Magnus Lesshammar?  

P 
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– Ja, du måste vara dr Watson. Kom in.  

Vi samtalade lite om hur att vi var där före alla andra, men ingen av oss hade 

någonting emot att gå upp tidigt för att ta tillvara på dagen. Sedan frågade jag om jag 

fick spela in intervjun på min diktafon och det gick bra.  

– Kan du berätta lite kort om din yrkeserfarenhet? 

– Okej, då förmodar jag att jag ska prata om just den delen som rör affärsutvecklig. 

Egentligen har jag en ganska bråkig bakgrund med olika arbeten och olika inriktningar. 

I grunden har jag en Civilekonomexamen från Växjö Universitet. Sen fick jag en 

anställning i beröring med min utbildning och hos denna arbetsgivare bytte jag 

befattning ganska ofta. Jag har jobbat som inköpare, med kvalitets- och miljöstyrningar, 

produktion, logistik och lite olika saker. 2012 tog jag beslutet att jag skulle bli min egen 

och då har det blivit så att inom ramen för mina uppdrag så har jag dels jobbat ett par år 

som affärsutvecklare här på Företagsfabriken, och parallellt har jag även jobbat som 

innovationsrådgivare på Almi. Så det är viktigt att veta vilken hatt jag har på mig. Till 

exempel träffade jag Formida på Almi och sen tipsade jag dem om att komma till 

Företagsfabriken, så då träffade jag dem här också. I övrigt jobbar jag med affärs- och 

kvalitetsutveckling som konsult ute på företag.  

– Hur ser din roll som innovationsrådgivare på Almi ut?  

– Idag är vi två stycken där som hanterar nya idéer. Uppdraget ser ut som så att 

någon kan ringa till mig och säga ”hej, jag har en idé och jag behöver hjälp med att 

utveckla den”. Då har vi ett formulär som heter Idébeskrivning som vi ber dem fylla i, 

där de helt enkelt beskriver sin idé. Det finns ett begrepp som heter NABC som är ett 

sätt att strukturera hur man presenterar en idé. N står för Needs, alltså vilka behov som 

idén ska tillfredsställa. A, Approach, alltså hur erbjudandet ser ut. B står för Benefit, 

alltså den affärsmässiga nyttan med erbjudandet. Och C står för Competitors, alltså hur 

marknaden ser ut och vilka alternativ som finns. Så för de fyra stegen finns det en 

blankett som man ska fylla i och beskriva sin idé. Sen skickar de in den till mig och jag 

tittar på den och verkar det unikt, verkar det finnas en marknad, så vill vi träffa dem. 

Först tittar vi väldigt grovt på det, så utav 80 idéer så är det säkert 75 som vi tycker att 

vi vill ta till nästa steg. Vi friar hellre än fäller i det skedet. När vi träffar personerna i 

fråga får de presentera sin idé ytterligare och därefter tar vi beslut om vi tycker att de 

ska gå vidare och då är vi fler som blir involverade i beslutet. Då brukar vi göra en 
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nyhetsgranskning och då har vi ett antal, marknads- och patentbyråer runt om i landet 

som har ett ramavtal med Almi. Då gör de, baserat på presentationen, en sökning för att 

se om den här idén är unik eller inte. Är den unik så har jag en påse pengar som kan 

hjälpa den här idégivaren med att utveckla sin idé.  

– Är unikhet ett av bedömningskriterierna?  

– Ja, det är ett absolut villkor. De fem idéer som jag säger nej till innan vi träffas är 

någonting jag själv redan sett på marknaden. Jag har en del exempel på personer som 

skickar in idéer utan att ens bry sig om att först googla om det redan finns. Då får jag 

kontakta den personen och säga ”tyvärr har jag hittat din idé, så vi kan inte gå vidare”. 

Byråerna som vi tar hjälp av under nyhetsgranskningen gör sökningar i patentdatabaser 

över hela världen. De tittar efter vad som finns på marknaderna och skriver en rapport 

som de skickar till idégivaren och mig. Den här rapporten är indelad i tre steg. Dels är 

det dokument som direkt är likadana idén, sen är det dokument som kanske kan likna 

den, och sen är det idéer som kan vara av intresse för idégivaren eftersom denne kan dra 

nytta av dem i sin egen utveckling. Finns det dokument som direkt liknar idén brukar 

det bli så att vi lägger ner.  

– Vad innebär en bra idé för dig personligen? 

– En bra idé innebär nånting som... ja, självklart ska den lösa ett konkret problem. 

Den ska vara tydlig och den ska kunna komma ut på marknaden ganska snabbt. Dock 

ska den inte ha löst hela problemet, utan det ska finnas potential att utveckla den. 

Släpper vi ut den nu så blir den som en liten teaser som löser några problem, sen kan vi 

fortsätta med utvecklingen och lösa flera. På det viset kan man gräva djupare och 

kanske finna nya tillämpningsområden och skalbarhet för då... då är det ju en kanonidé.  

– Vad var det du såg hos Formida när du stötte på dem?  

– Ja, dels så var det det otroligt tydliga behovet. Och sen framförallt så var det 

teamet. Det är så att det görs undersökningar på undersökningar på vad det är som gör 

att vissa idéer blir världsframgångar och de säger att de fem viktigaste sakerna är 

teamet, teamet, teamet, teamet och teamet. Min erfarenhet från tiden på 

Företagsfabriken, och överhuvudtaget, är att många bra idéer aldrig blir någonting, 

antingen för att idégivaren inte hittar rätt team eller för att personen som har idén vill bli 

multimiljonär på egen hand och inte släppa in någon annan. Men här kom det lärare 

som dagligen svettas med ett problem, det är liksom självupplevt, så det kan inte bli 
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starkare än så. De visade att de hade pedagogiken, kunskapen och de visade inga tecken 

på tveksamhet om att vi inte förstod dem. De nötte på. Sen hade de rätt svar på frågorna. 

När jag träffade Patrik första gången frågade jag vad de hade för IT-erfarenhet. Jag vet 

ju hur otroligt mycket pengar det kostar att utveckla appar och mjukvara idag; det är ju 

vansinnigt dyrt och den påse pengar jag har den är ju ingenting i jämförelse så det 

räcker ju bara att de ber om en offert från en webbutvecklare eller apputvecklare så är 

de pengarna borta. Det krävs ju enorma summor pengar, samtidigt som vi såg en enorm 

marknad. Ja, men det var ju inte så svårt för de hade ju en kompis som kunde 

programmera som de redan tagit in som delägare. Och sen när man frågade om nästa 

steg gällande avtal och affärer. ”Ja, men det är lugnt, vi har en kille som heter Oskar 

som bor i Stockholm. Han är också delägare.”, svarade han. De var otroligt duktiga på 

att bygga förtroende redan från början. Så det var teamet och sen det här jättetydliga 

behovet som gjorde att jag fastnade för dem.  

– Gällande teamet är det alltså förtroendet som är viktigt? 

– Ja, det är det. Vi i styrsystemet vill ha en känsla av att idén faktiskt kan bli 

någonting. Vi vill antingen känna att det här teamet har kapaciteten att sätta produkten 

på marknaden eller att idégivaren redan från början är jättetydlig med att denne vill sälja 

av idén till en av de stora drakarna på marknaden och därav inte behöver skaffa ett 

team.  

– Du sitter ju på både Almi och Företagsfabriken. Hur skiljer sig stödet du ger 

företagen från de två posterna?  

– På Almi är jag en pengaförmedlare och en bedömare, men här på Företagsfabriken 

är man en del av processen. Här har man ett antal företag som man är fadder åt och 

ansvarig affärsutvecklare till. Och så har man möte minst en gång i veckan med en 

agenda som man driver på grupperna med. Sen hittar man kontaktpersoner och löser 

vissa problem, så här jobbar man mer handgripligen.  

– Då gäller det framförallt företagsmässigt och inte produktutveckling?  

– Vi försöker ha det som mantra att vi är affärsutvecklare och inte produktutvecklare. 

Sen brukar det bli så att man åtar sig företag inom områden man själv är intresserad av. 

Vi har ett företag här som sysslar med motorcyklar och då tyckte alla att jag skulle 

hjälpa honom eftersom jag själv är motorgalen. En före detta kollega som nu har slutat 

här på Företagsfabriken hade jobbat med IT och programmering så initialt var han 
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ansvarig för att hjälpa Formida. Han lade kanske mer tid på att utveckla mjukvaran än 

att hjälpa dem med affärerna, men samtidigt behövde de inte så mycket hjälp med 

affärerna eftersom de redan hade en väldigt tydlig plan. Det är en balansgång. På Almi 

ges inte samma förutsättningar; på Almi finns en gräns på att jag inte ska lägga mer än 

åtta timmar per idé. Jag ska förmedla pengar, sen ska de själva sköta jobbet.  

– När du ger ut den här påsen med pengar via Almi, hur ser den processen ut? Har du 

en fullmakt eller måste du få ett godkännande av en annan part? 

– Vi har en beslutsgrupp. Vi säger att vi aldrig ska ta besluten själva. Om jag fastnar 

för en idé måste jag sedan sälja in den till vår beslutsgrupp. Det är egentligen olika steg; 

upp till 10 000 SEK kan jag och min kollega ta beslut om. Varje vecka har vi ett 

beslutsmöte där vi går igenom potentiella kandidater. Är det över 10 000 SEK har vi ett 

innovationsråd som ska ta det här beslutet. Rådet består av mig, min kollega, en som 

ansvarar för innovationslån, vd:n här på Företagsfabriken och en som arbetar med 

externa kontakter på Linnéuniversitetet. Vi träffas en gång i kvartalet, men vi kan även 

ta beslut via mail ifall det behöver gå snabbare.  

– Har Formida utvecklats som du hade tänkt dig från början? 

– Ja, det har de. I deras arbete är det tempot som har imponerat mest på mig. Pontus 

hade sitt eget företag med full verksamhet, sedan två lärare som jobbar väldigt mycket 

och sen Oskar som hade heltidsjobb i Stockholm. En av de första frågorna jag tog upp 

med dem var ”hur vill ni egentligen att detta ska förändra era liv?”. Jag såg ganska 

tydligt att de skulle besluta att köra detta race själva; starta företag, utveckla mjukvaran 

och sälja. De ville ju göra hela resan och det imponerar på mig hur de har kommit så 

långt på så kort tid.  

– Tycker du att det är en för- eller nackdel att komma in som utomstående rådgivare? 

– Det är nog bra. Det var kanske lite det som var anledningen till att vi ville hålla oss 

till att vara affärsutvecklare här, så att vi inte blev ett med idén. Då kan vi kanske vara 

lite kallare och hjälpa mer med det affärsmässiga och inte brinna för mycket för själva 

idéerna. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv tror jag att man som utomstående har en 

distans till idén. Som utomstående kan man vara mycket tydligare med bristerna. Det är 

mycket svårare att berätta för någon att idén aldrig kommer att hålla om man har en 

privat relation med denne.  
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Med de orden kände jag mig klar med intervjun. Jag och herr Lesshammar satt dock 

kvar en bra stund och diskuterade ämnet vidare. Därefter sade vi adjö och jag begav mig 

hemåt.  

Kapitel 14 – Tolkning över en lunch 

äl hemma påbörjade jag arbetet med att transkribera fru Thomsens och herr 

Lesshammars intervjuer. 20 respektive 30 minuter resulterade i ett tio sidor 

långt dokument att överlämna till Holmes. Det var fortfarande förmiddag när 

jag klev in hos Holmes för att överlämna dokumentet.  

– Bry inte om att ta att ta av dig skorna, Watson. Vi ska på lunch och jag vet det 

perfekta stället. Ta med dig det nya intervjumaterialet.  

Jag blev lite fundersam över varför Holmes ville äta lunch så tidigt, men jag gjorde 

som han sade och följde med. Vi tog bussen till det stora köpcentret strax utanför stan 

och gick till en av de många restauranger som fanns där.  

– Hej, vad får det lov att vara, sade biträdet bakom disken lågmält.  

Om inte mina ögon bedrog mig så var det den unge Skrindrecht som stod där. Han 

stod där med samma kuvade blick som när jag senast såg honom.  

– Vad är dagens lunch? frågade Holmes utan att låtsas om att veta vem han frågade.  

– Det står där, svarade Skrindrecht och pekade uppåt på en griffeltavla ovanför våra 

huvuden.  

– Rödspättafilé med kokt potatis och remouladsås, läste Holmes upp. Vi tar två 

sådana!  

Vi fick vår mat och satte oss vid ett bord en bit bort.  

– Det där var Skrindrecht, herr Stämpelssons assistent. Hur visste du att han jobbade 

här?  

– En sak i taget, käre Watson. Kan jag få titta igenom intervjumaterialet?  

Han läste igenom det medan vi åt och föreslog sedan att vi skulle börja med att gå 

igenom herr Lesshammars svar.  

– Eftersom herr Lesshammar har en bakgrund inom affärsutveckling på Almi, 

Företagsfabriken och även som konsult vågar jag nog säga att han har entreprenöriell 

V 
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erfarenhet. Gielnik et al. (2014) talar om att man kan bli entreprenöriellt erfaren genom 

att observera andra identifiera affärsmöjligheter. I och med att han direkt kan rensa bort 

fem av 80 idéer märker man att han har ett öga för vad som redan finns på marknaden. 

Samtidigt vill han vara noggrann att inte missa en unik idé eftersom han släpper igenom 

75 till nästa steg. Bedömningen blir förmodligen smått systematiserad eftersom de 

arbetar med det där NABC-formuläret. Att fylla i formulär låter kanske inte så flytande 

som man önskar att entreprenörskap borde vara, men vi får tänka på att Almi är en 

myndighet och måste följa vissa strukturer. Dessutom verkar det som att man kan vara 

ganska frispråkig inom de fyra stegen. Herr Ekroth talade om hur inkubatorer säger att 

affärsidéer ska pitchas på ett visst sätt och det här NABC-formuläret följer ju en mall. 

Dock tyckte han själv när han var i Stockholm att det inte alls var så formellt. Så länge 

man för fram idén på ett någorlunda vettigt sätt behövde man inte följa några mallar. 

Detta tyder på att det inte finns en byråkratisk korrekthet hos investerare. 

Nyhetsgranskningen som Almi gör kan också uppfattas smått byråkratiskt, men det är 

ett gediget sätt att säkerställa att de inte gör storsatsningar på att utveckla någonting som 

redan finns.  

– Nej, det skulle ju inte vara särskilt innovativt om marknaden redan är upptagen av 

en likadan produkt.  

– Detta är ett absolut kriterium för herr Lesshammar. Han är väldigt bestämd med 

vad en bra idé innebär när du frågar honom; han svarar med ordet ”ska”. Den ska lösa 

ett konkret problem, den ska vara tydlig och den ska kunna komma ut på marknaden 

ganska snabbt. Hur påverkar denna bestämda syn hans idébedömning? Herr Gustafsson 

sade att alla har en relation till skolan och förstår att den behöver förbättras, och att det 

därav kan vara enklare att förstå det behovet i jämförelse med någon industrilösning. 

Hur tydlig en idé är beror alltså rimligtvis på bedömarens förståelse kring området. Kan 

bra idéer förbises för att de är för avancerade? Kan entreprenörer rentav strunta i att 

lägga fram idéer med mentaliteten ”ingen kommer ju förstå”? Unikhet betyder 

någonting nytt. Någonting nytt är ofta svårt att greppa. Unikhet och tydlighet tycks 

egentligen kontrastera, men ändå är de bedömningskriterier. Om man tänker efter är det 

imponerande hur entreprenörer kan lyckas pussla ihop de båda egenskaperna. Att 

Formida är en digital lösning, och att programmeraren redan fanns i företaget, gjorde att 

de kunde presentera en prototyp redan vid första mötet, vilket antagligen gjorde 

produkten mer begriplig i jämförelse med om de visat upp en skiss. På det planet ges en 
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digital produkt en fördel mot ett tillverkningsbolag där den första prototypen kan vara 

mycket kostsam. Även kriteriet att idén snabbt ska ut på marknaden fylls då det är 

snabbare spridning på en digital produkt. Affärsutvecklaren inom herr Lesshammar såg 

säkert hur lätthanterlig Formidas idé var. En intressant sak han säger är att idén helst 

inte ska ha löst hela problemet, utan det ska finnas utrymme för utveckling även efter att 

den kommit ut på marknaden. Då kan man fråga sig vad fördelen med det är; blir det 

inte enklare att leverera en färdig produkt på direkten? Då svarar jag med att en 

ofullständig produkt ger möjligheten att öppna fler dörrar eftersom man aktivt tänker på 

förbättringar. En produkt som anses färdig kan hålla inne på många förbättringar, men 

de tas inte tillvara på eftersom ingen lägger energi på att tänka på dem.  

– Han såg inte bara potential i idén, utan även i teamet.  

– Det herr Lesshammar såg hos Formida stämmer hyfsat väl med de fyra teoretiska 

dimensioner som Lopes et al. (2009) menar attraherar finansiärer. Herr Lesshammar 

säger att han såg ett otroligt tydligt behov och det är där Formidas förmåga att engagera 

ligger. Lopes et al. (2009) menar att entreprenörers kommunikation till potentiella 

finansiärer måste grundas på meningsfullt innehåll, och om Formidas pridé visade ett 

behov måste ju det klassas som ett meningsfullt innehåll. Nästa sak som imponerade 

herr Lesshammar var teamet. När herr Gustafsson och herr Lesshammar först träffades 

blev han imponerad av hur mycket de redan tänkt på. De hade utnyttjat det existerande 

nätverket och bland annat tagit in en medgrundare som kunde utveckla 

mjukvaruprogrammet. På det viset markerade de att de hade en stark nätverksposition 

samtidigt som förtroendet för dem ökade. Legitimitet var enligt herr Lesshammar också 

någonting de tydligt visade. Att det var lärare som dagligen svettades med det här 

självupplevda problemet medförde en stark legitimitet. ”Det kan inte bli starkare än så”, 

sade han. Han nämner också att de hade pedagogiken, kunskapen och saknade 

tveksamhet och det bidrar naturligtvis till en ytterligare förstärkning av legitimiteten. 

Övertalningsförmåga, som Lopes et al. (2009) också hade med som en teoretisk 

dimension kan jag dock inte se här. Det verkar inte som att de har ändrat attityden hos 

herr Lesshammar; han behövde inte övertalas om att det var en bra pridé. Den 

”övertalning” Formida gjorde, gjorde de i form av att visa ett meningsfullt innehåll, en 

stark nätverksposition och stark legitimitet. Förtroende helt enkelt.  

– Och det var detta förtroende som gjorde att de fick sin investering?  
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– Herr Lesshammar har via sin tjänst på Almi Företagspartner delat ut ett 

innovationsbidrag till Formida, men Formida har också fått en investering från Almi 

Invest. Det hade varit intressant att höra med en representant därifrån för att se varför de 

ville göra en investering. Nu gör jag ett antagande och säger att de förmodligen hade 

sagt liknande saker som herr Lesshammar. Via Almi Företagspartner var det 

innovationsrådet – bestående av fem personer – som tog beslutet att ge ut bidraget. 

Formida hade därigenom redan fått ett erkännande på att den pridé de lagt fram är värd 

att satsa på. Och eftersom Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner är det 

rimligt att tänka sig att de blir lite inspirerade av sitt moderbolag när de delar ut sina 

investeringar. I grund och botten är det herr Lesshammar som har drivit igenom beslutet 

av investering, men hans roll är ändå svårdefinierad. Han fick förtroende för idén och 

teamet under deras första möte, men sedan var han tvungen att sälja in Formida till 

beslutsgruppen. I det här skedet väger hans röst mycket. Hans framförande här kan vara 

avgörande för investeringen. Hur ser relationerna inom beslutsgruppen ut? Har 

medlemmarna mer tillit till vissa än till andra? Om vi spekulerar och säger att herr 

Lesshammar tidigare drivit igenom idéer som senare inte visat sig fungera, hade han då 

kunnat sälja in Formida? Även hans legitimitet – som idébedömare – spelar sannolikt en 

roll. Hade någon av de andra medlemmarna i beslutsgruppen hört talas om idén utan 

herr Lesshammars bekräftelse, är det inte säkert att de varit lika positiva till den. 

Formidas förtroende kan ha stärkts genom herr Lesshammar.  

– Hade inte de andra beslutsfattarna också tittat på de saker som herr Lesshammar 

såg?  

– Visst är det möjligt att de är skolade att titta på speciella saker, men jag anser att en 

bedömning sker subjektivt. Även om Lopes et al. (2009) fyra teoretiska dimensioner 

tycks ha visat sig hos Formida tror jag inte att deras innehåll hade gett samma intryck på 

en annan person. Just intryck är en individuell upplevelse. Säg mig, vad fick du för 

intryck av herr Ekroth och herr Gustafsson, Watson? 

– När jag tänker efter är det en uppfattning som är svår att sätta ord på. Jag fick 

intrycket av att de är två ärliga personer som är engagerade och har mycket kunskap i 

det de gör.  

– Det där var en väldigt standardiserad beskrivning av dem, men det är som du sade 

svårt att ge mig en rättvis bild av din uppfattning. Du fick intryck av deras utseende, sätt 

att föra sig, tonfall, ja, allt. Själv får jag bara ett intryck av dem via din transkribering. 
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Trots detta kan jag hålla med dig om din beskrivning av dem. Herr Ekroth var till 

exempel uppe i Stockholm för att träffa investerare; han stack inte under stolen att han 

inte hade koll på allt de sade och det är ett ärligt beteende – att inte försöka vara som 

någon man inte är. Samtidigt visade han engagemang genom att läsa på affärsbegrepp 

och åtminstone försöka använda samma språk. Det är sådana här små handlingar som 

skapar intrycket.  

– Herr Lesshammar har ju inte bara bedömt Formida via Almi. Han talade ju en del 

om att vara utomstående rådgivare via Företagsfabriken. Vad säger du om det?  

– När herr Lesshammar säger att det är bra att komma in som utomstående rådgivare 

håller han med Granovetters (1973) teorier om strong ties och weak ties. En 

utomstående rådgivare ska kunna föra in kunskap som de interna aktörerna inte besitter, 

så bara i rollen herr Lesshammar besitter visas betydelsen av weak ties. Herr 

Lesshammar betonar dock inte kunskapen på samma sätt som Granovetter (1973) gör, 

utan han tänker mer på idébedömningen. Att jobba som affärsutvecklare på 

Företagsfabriken ger honom ett avstånd till idéerna, vilket gör att han enklare kan 

bedöma dem ur ett affärsmässigt perspektiv. En neutral relation till idéskaparna gör att 

han dessutom kan påpeka eventuella brister och agera på ett mer yrkesmässigt sätt. 

Dock verkar det som att deras neutrala position har en tendens att suddas ut och 

förmodligen beror det på Företagsfabrikens beskaffenhet, där gemenskapen är stark. Ett 

tätt samarbete bygger starkare relationer. Förutom det så tar sig rådgivarna an 

företagsidéer inom deras intresseramar. Formidas förste rådgivare hade tidigare arbetat 

med programmering. Hur vinner ett startupföretag på det? Rådgivaren kanske glömmer 

bort sitt eget syfte och börjar prioritera andra mål om intresset börjar dominera rollen. 

Och det är inte alltid säkert att grundarna av startupföretaget vet vad de kan förvänta sig 

av en rådgivare. En rådgivare ska vara duktig på sitt ämne, så grundarna kanske blir 

förblindade av auktoriteten och inte ens inser att rådgivaren tar på sig fel roll. Om man 

förväntar sig alltför mycket av en rådgivare kanske till och med rollerna skiftar; 

rådgivaren fattar besluten och entreprenörerna agerar anställda. Den här neutrala 

positionen är därför viktig att bibehålla.  

– Vad tycker du om det fru Thomsen hade att säga?  

– Jag finner det intressant att fru Thomsen till skillnad från herr Lesshammar inte 

lägger något större intresse för vilka personer som ligger bakom verktyget, trots att hon 
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har en god relation till herr Ekroth. Hennes fokus ligger helt och hållet på erbjudandet 

och legitimiteten som lärare tycks inte spela någon roll.  

– Men hon sade även att det är viktigt för henne att det är lärare som utvecklat 

produkten.  

– Det säger hon med verktygets utförande i tanke. Givet samma produkt hade det 

likaväl kunnat vara en bankman som hade varit upphovsman, det hade inte spelat någon 

roll. Men sannolikt krävs en lärares erfarenhet för att förstå lärarnas situation och för att 

utveckla ett verktyg som lämpar sig för lärare och elever. Legitimitetsfrågan tycks i 

hennes fall som användare kretsa kring produkten och i det här fallet upplever hon att 

Formida är ett legitimt lärarverktyg. Som pilotanvändare är hon villig att fortsätta 

använda det, och företaget kan därför, som Delmar & Shane (2004) menar, leva vidare 

på grund av legitimitet. Sen ska vi inte glömma att fru Thomsens jobb som 

pilotanvändare är att utvärdera produkten, inte Formida som verksamhet. Herr 

Lesshammar måste däremot titta på verksamheten och det är därför det är så viktigt för 

honom att bedöma de inblandade personerna.  

– Trots att fru Thomsen verkar ha produkten i fokus talade hon ju ändå gott om att 

hon har en bra relation till herr Ekroth.  

– Ja, men det tycks också vara i produktsammanhang. Hon kan snabbt och enkelt 

säga till herr Ekroth att hon vill ha det och det och få respons omgående. Ett gäng lärare 

på skolan har varit med och hjälpt till att utveckla verktyget; bland annat har det 

översatts från svenska till både engelska och tyska, varav det senare är där fru Thomsen 

i egenskap av tysklärare har haft mest att säga till om. En intressant grej är att hon inte 

tror att kommunikationen hade skiljt sig särskilt mycket om det hade varit ett större 

företag som hon hade samarbetat med. Hon menar att man i dagens tid både kan 

direktchatta och skicka e-mail emellan, och visst det stämmer. Men min bild är att – i 

likhet med vad Bjerke och Hultman (2002) påstår – det trots allt finns en stor 

konkurrensfördel för Formida att de är små och beslutsprocessen för att förändra 

produkten går väldigt snabbt. I en konservativ miljö som fru Thomsen beskriver skolan 

som är det nog väldigt viktigt att Formida agerar snabbt efter lärarnas önskemål, vilket 

de också tycks göra. 

– Nu när vi är i slutfasen av vår utredning kan jag inte undgå att tänka på våra tidiga 

diskussioner om möjligheter, där österrikare och neoklassiker uppvisade en oenighet 
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gällande om möjligheter enbart sågs av vissa personer eller om de var givna för alla. De 

personer vi har intervjuat tycks ha kunnat se potentialen i Formida omedelbart. Tyder 

inte det på att neoklassikerna då kanske har rätt? 

– Nu är det ju så att vi har intervjuat folk som har varit villiga att satsa på Formidas 

pridé. Att våra respondenter snabbt har kunnat se potentialen har troligen mycket att 

göra med att det i grunden är en väldigt bra idé som har utvecklats av rätt personer, i rätt 

tid och rum. Men det stämmer inte att alla ser potentialen. Fru Thomsen berättar om de 

konservativa krafterna på skolan – anställda som ”gillar papper” och vissa som tycker 

att datorerna utgör ett störmoment. Att den här skillnaden i åsikter uppstår tyder på att 

kundvärde – precis som Bjerke och Hultman (2002) säger – är en subjektiv bedömning, 

som troligen är kopplat till personens bakgrund och intresse. Fru Thomsen beskriver sig 

själv, i likhet med herr Ekroth, som intresserad av digitalisering, vilket sannolikt ger 

henne en förståelse för potentialen i produkten som hennes kollegor inte kan se. Detta 

trots att hon av hennes barn benämns som en ”IT-invandrare” som fortfarande ständigt 

behöver lära sig nya grejer inom det digitala; vissa aspekter är fortfarande lite 

främmande för henne. Detta är något som hon själv hade tryckt på om hon var 

beslutsfattare för införandet av ett digitalt verktyg. Hennes tänkta erbjudande hade 

involverat fortbildning och att personalen hade upplevt verktyget som någonting 

positivt. I diskussionen om kundvärde, tid och rum ska vi inte heller glömma bort att 

elevernas omständigheter också får en avgörande roll. Dagens skolungdomar har växt 

upp med digitaliseringen. Datorer och internet är en självklarhet för de allra flesta 

ungdomar i Sverige, vilket sannolikt bidrar till att fru Thomsen får positiva svar från 

sina elever angående Formida – detta även från elever som inte är ”några fenor” på 

datorer.  

– Då tycks Bjerke och Hultmans (2002) påstående om att det är erbjudandet som är 

centralt för användaren stämma. 

– Det tycks i alla fall vara applicerbart på fru Thomsens beslut om att testa 

produkten. Som jag precis nämnde tycker hon att det är viktigt att verktyget inkluderar 

fortbildning och att både personal och elever ska ha lätt att förstå verktyget. Sedan 

tillägger hon att det är utifrån hennes perspektiv medan hennes chef antagligen hade 

tittat på kostnaden, vilket självklart är en rektors roll då en skolas budget är begränsad. 

Vinsten som verktyget ger måste kunna motiveras utifrån ett kostnadsperspektiv. Är 

vinsten låg och verktyget dyrt är det osannolikt att man satsar på ett sådant verktyg. 
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Idag är det fortfarande bara en testverksamhet som drivs och verktyget är delas 

fortfarande ut som freemium, men det ska bli högst intressant att se hur den här 

historian slutar.  

När vi var klara med tolkningen av herr Lesshammars och fru Thomsens intervjuer 

reste vi oss och gick från restaurangen. Medan vi mållöst vandrade genom köpcentret 

frågade jag Holmes hur han kunde veta att Skrindrecht skulle stå i kassan.  

– Jag visste för att jag följde efter honom i morse. För några dagar sedan besökte jag 

herr Stämpelsson på hans kontor. Skrindrecht syndes inte till, så jag frågade var han var 

och herr Stämpelsson svarade att han gett honom sparken på grund av ”oacceptabelt 

beteende”. Jag började fundera på vad ett ”oacceptabelt beteende” var enligt herr 

Stämpelsson; det måste ha varit någonting allvarligt eftersom han verkade vara mycket 

glad i pojken i övrigt. Nu gick vi och besökte Skrindrecht på hans nya jobb för att 

bekräfta en misstanke jag hade. Och min misstanke verkar vara berättigad. Låt oss nu gå 

hem och färdigställa rapporten – den ska ju skickas in imorgon.  

Kapitel 15 – Rapporten sammanställs 

nnu en gång satt vi i Holmes bibliotek, men denna gång läste vi inte artiklar. Nu 

skulle vi sammanställa allt det vi lärt oss i den rapport som vi för en månad 

sedan hade lovat att ge till borgmästaren i Entreryd. Holmes satt vid sin dator 

och knappade på tangenterna. Han hade inte sagt någonting mer om varför vi hade varit 

på besök på Skrindrechts nya arbetsplats eller vad det var för misstanke som hade 

berättigats där, vilket naturligtvis väckte en nyfikenhet hos mig. Dock frågade jag 

ingenting om detta, utan gjorde mitt bästa för att hjälpa Holmes med sammanställningen 

av rapporten.  

– Vad skriver du om? frågade jag.  

– Jag skriver ner de tankar jag har om allt det vi diskuterat och försöker resonera 

kring det samspel som skett under Formidas pridéutveckling.  

– Hur tycker du samspelet ser ut då? 

– Jag kan se att pridén är centralt och formellt kontrollerad av det interna Formida-

gänget som styr utvecklingen av den mot deras gemensamma vision. Målen och 

visionerna hos de olika aktörerna du har varit i kontakt med tycks vara väldigt tydliga 

för dem och varje aktör har sin egen agenda i det här samspelet. Agenda och vision i all 

Ä 
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ära, men det är trots allt ett samspel mellan människor och sådana utbyten är sällan helt 

rationella. Uppfattningen jag får är att människor till en stor del drivs utav känslor; 

exempelvis har vi diskuterat både need for achievement och intryck.  

– Så need for achievement och intryck ger upphov till samarbeten?  

– Det pekar lite åt det hållet när det gäller samarbeten om någonting nytt. Tänk dig i 

skolans värld där det har uppstått en politisk kamp kring digitaliseringens nytta, med 

den konservativa sidan mot den progressiva. En möjlig förklarning till den konservativa 

sidans motstånd skulle kunna vara ett dåligt första intryck av datorernas inträde. En 

upplevd svårighet med de nya verktygen kan leda till frustration och en känsla av att bli 

överrumplad av det nya, framförallt om man redan befinner sig en bit in i sin karriär. 

Fru Thomsen beskriver scenariot med begreppet ”IT-invandrare” som syftar på att man 

måste lära sig ett nytt språk och nya förhållningsregler. Att eleverna i många fall 

behärskar tekniken bättre – då de är uppvuxna med digitaliseringen – kan säkert bidra 

till en känsla av att ens auktoritet fått sig en törn. Skolan är trots allt en formell 

organisation där skolbänkarna än idag är symmetriskt uppställda i riktning mot 

katedern. Hur påverkar denna militäriska uppställning elevernas sinnen egentligen? 

Befäster det en konservativ struktur där läraren i alla lägen är den rätta rösten? Man kan 

undra varför fru Thomsen – som med sina 30 år inom läraryrket bakom sig – är så 

oerhört positiv till digitaliseringen. Hon ser uppenbarligen stora fördelar för både lärare 

och elever, och skälet till att hon kan se detta bottnar någonstans i en acceptans för det 

nya. Kan det vara hennes positiva intryck från universitetet som lägger grunden för 

detta? Universitetets mångsidigare undervisning kan säkert vara en orsak till varför 

gymnasieskolans konservativa strukturer inte fått fäste i hennes sinne. Har hon fått god 

uppbackning när det gäller digitaliseringen? Relationen till herr Ekroth tycks vara bra så 

en tanke är att han pedagogiskt visat henne verktygets funktioner. Liksom vi betraktat 

herr Ekroth som en revolutionär, har kanske han betraktat fru Thomsen som en och 

därav gav henne möjligheten att bli pilotanvändare, för att de känner samhörighet på det 

planet.  

– Ja, så här efter mina möten med dem kan jag säga att de båda utstrålade karisma 

och gav mig ett väldigt energiskt och positivt intryck.  

– Sådana här likheter kan naturligtvis ha frambringat en säkerhet hos herr Ekroth 

som gjorde att han vågade presentera sitt verktyg för henne redan i ett tidigt skede. Inom 

ramen av deras likheter hade herr Ekroth kanske på känn att fru Thomsen skulle gilla 
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verktyget, och ett starkt positivt besked från början kan via ryktesvägen leda till att fler 

lärare ger verktyget en chans.  

– Vad kan ha hänt i samspelet med Almi?  

– Formida sökte sig till Almi för finansiellt stöd. Almi är som bekant en myndighet 

med syftet företagsutveckling. Beslutsprocessen kring innovationsstöd är en process 

med tydliga, formella riktlinjer och tanken bakom dessa är att institutionen ska agera 

rationellt utifrån deras uppsatta mål och syfte. Hur formell processen än må vara är det 

människor som står bakom beslutsfattandet och även om idén måste uppfylla vissa krav 

tycks beslutet till stor del grundas i vilka personer som söker finansiering. Hur skapar 

man då det förtroende som krävs för att en investerare vill samarbeta? Bra språk, tydlig 

kunskap inom området, engagemang, helhetsintryck? Det är svårt att säga vad en 

investerare bedömer; om denne tittar på enskilda egenskaper eller på totaliteten. Överlag 

ska man inte underskatta gemensamma referenspunkter. Vi känner igen oss i att man 

ofta uppskattar någonting man har gemensamt med en annan person, även om det rör 

sig om så pass triviala grejer som att båda är norrlänningar eller har samma musiksmak. 

Faktum är att då Almi är en myndighet och finansierar företagen med statliga medel 

finns det inget institutionellt egenintresse att dela ut bidrag till alla bra idéer de stöter 

på, även om det är syftet. Jag har svårt att se att någon kommer ställa innovationsrådet 

till svars för att de avböjer att investera i en god idé och därav blir intrycket 

entreprenörerna gör ett viktigt bedömningskriterium. Däremot avspeglas institutionens 

syfte i organisationen och tjänstemännen är troligen intresserade av att vilja hjälpa 

utvecklingen av entreprenörskap och innovation. Att satsa på en idé som man tror på 

och som visar sig göra succé bidrar säkert till en personlig stolthet och även status i 

organisationen då man har visat att man besitter gott omdöme. Detta kanske gör att fler 

inom organisationen lyssnar på personen eftersom den har en framgångshistoria bakom 

sig. Sannolikt är också att tjänstemännen genom erfarenhet blir känsligare för signaler, 

som de kanske inte själva är medvetna om, men som utgör en intuitiv bedömningsgrund 

för vilka personer som kommer att gå långt. Herr Lesshammar tittade som bekant 

väldigt noggrant på teamet när han bedömde Formida.  

– Hur samspelade herr Lesshammar med Formida i hans rådgivarroll?  

– Som rådgivare försökte han hålla idéerna på avstånd så att han kunde fokusera mer 

på det affärsmässiga. En rådgivare bör inte låta intresset ta övertaget med bekostnad på 

den handledning företaget behöver. Kunskapen som en rådgivare besitter bör också 
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innefatta ett omdöme om vilket avstånd denne ska hålla. Det är entreprenörerna som ska 

driva företaget med hjälp av rådgivaren, inte vice versa. På andra sidan myntet kan 

kraven på hjälp vara höga och då kan man fråga sig hur en grupp reagerar om de 

upplever att de inte får tillräckligt. Svaret här är troligen ganska splittrat; vissa personer 

ser positivt på mystik och utmaningar och drivs av att själva hitta passande alternativ, 

medan andra kanske går vilse och blir passiva. Det är här rådgivaren kan finna balansen. 

Det är viktigt för denne att kommunicera rådgivarrollen så att alla parter är på det klara 

med vad som krävs för att företaget ska nå framgång. Fungerar inte kommunikationen 

kan det vara så att entreprenörer och rådgivare helt enkelt inte är rätt för varandra. På 

Företagsfabriken arbetar entreprenörer från olika företag tätt inpå varandra och råd finns 

att hämta via andra relationer än den med den tilldelade mentorn. Under sådana 

omständigheter, där det finns olika kompetenser och bakgrunder, men där alla delar 

drivet att förverkliga någonting blir det naturligt att man hjälper varandra. I många fall 

har alla något att vinna på ett samarbete och om någon skulle sitta inne med viss 

kunskap som denne vet efterfrågas, utan att dela med sig av den, skulle gruppen i regel 

inte uppskatta det. Grupper brukar uppmuntra beteende som gruppen i helhet vinner på, 

därav hjälper man varandra.  

– Är det sådana här tankar du skriver ner i rapporten? 

– Ja, precis.  

Holmes fortsatte knappa på tangenterna i en dryg halvtimma, sedan sade han att han 

kände sig klar. Han skrev ut rapporten, gick över till sitt skrivbord, satte samman 

lösbladen och lade sedan rapporten i ett kuvert. Prydligt skrev han borgmästarens adress 

utanpå kuvertet och räckte över det till mig.  

– Var så snäll och lägg det här på brevlådan. Kom hit imorgon bitti. Då ska vi iväg 

på ett litet äventyr.  

Kapitel 16 – Avslöjandet  

ntreryd, 11 kilometer, stod det på en vägskylt. Holmes och jag satt i hans bil 

på väg för att besöka borgmästaren. Jag förstod att han hade en anledning till 

att åka dit istället för att ringa – han hade på känn vem det var som hade 

försökt hindra vår utredning. Nu ville han bara få ett erkännande.  

E 
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Vi parkerade framför rådhuset, tog trapporna till översta våningen, fann 

borgmästarens kontor, rusade förbi sekreteraren utanför och in genom dörren. Där satt 

borgmästaren bakom sitt skrivbord med ett dokument i händerna. Bredvid henne stod 

herr Stämpelsson. Båda kollade förvånat på oss när vi klampade in.  

– God förmiddag! sade borgmästaren. Jag sitter precis och läser er fina rapport. Får 

jag fråga, i vilket ärende är ni här? 

– Det gäller rapporten, svarade Holmes.  

– Jaså? Är någonting fel?  

– Det är inget fel med vår rapport, fru Borgmästare. Det är bara det... att det där inte 

är vår rapport, sade Holmes och pekade på dokumentet borgmästaren höll.  

– Vad säger du?  

– Saknar du en sko, fru Borgmästare?  

– Ja, det gör jag faktiskt. Två för att vara exakt. Hur visste du det?  

Holmes plockade upp en damsko ur sin väska och lade på skrivbordet.  

– Käre Watson här blev utsatt för ett attentat för några veckor sedan. 

Gärningsmannen, till synes en kvinna, ryckte en viktig mapp ur hans händer och efter 

en lång jakt till fots försvann hon och lämnade denna sko bakom sig.  

– Absurt! uttryckte borgmästaren. Jag har inte tagit någon mapp.  

– Jag vet. Det är herr Stämpelsson här som ligger bakom stölden.  

– Ursäkta? sade herr Stämpelsson. Jag var själv där och såg hela händelseförloppet 

med egna ögon. Det kan dr Watson själv styrka.  

– Jag sade inte att du stal mappen, jag sade att du ligger bakom stölden. Vi minns alla 

den unge och kortvuxne Skrindrecht. Han är ungefär i samma längd som dig, fru 

Borgmästare, och iklädd kjol och kappa en mörk kväll är det inte svårt att missta honom 

för en kvinna. Han och herr Stämpelsson samarbetade den kvällen för att få mig och 

Watson att tro att du försökte stoppa vår utredning, fru Borgmästare. Skon planterades 

på brottsplatsen för att höja misstankarna. Om vi går in i herr Stämpelssons kontor är 

det inte omöjligt att den andra skon är gömd någonstans därinne, om han inte gjort sig 

av med den naturligtvis.  

Vi gick alla in i Stämpelssons kontor och började titta runt.  
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– Om den är här inne kommer vi hitta den, sade Holmes. Du kan göra det enkelt för 

oss och ta fram den direkt, herr Stämpelsson.  

Herr Stämpelsson tittade förnärmat på Holmes, men vek sig tillslut och plockade 

skamset fram den andra skon från sin nedre skrivbordslåda.  

– Men Stämpelsson? tjöt borgmästaren. Vad har det tagit åt dig? Och hur kunde du 

vara så säker på att det inte var jag som stal mappen, Holmes?  

– Watson berättade om hur du hade varit på besök hos honom och, med all respekt, 

fru Borgmästare, om du blir så trött av att gå i trappor kan du omöjligt springa ifrån dr 

Watson som är i ganska god fysik. Frågan är varför den unge Skrindrecht – efter allt han 

och herr Stämpelsson konspirerat tillsammans – fick sparken. Ja, just det, lappen. Jag 

fick en lapp med texten ”Ledningen i Entreryd är inte vad den ser ut att vara. Tro inte 

på allt som sägs.” levererad till mig i början av vår utredning. Min teori är att 

Skrindrecht skrev lappen för han var missnöjd med hur du, herr Stämpelsson, hanterade 

entreprenörskapsproblemet här i Entreryd. Några veckor senare var han i färd med att 

skriva en ny lapp, men du kom på honom. Det var detta ”oacceptabla beteende” som 

gjorde att du tappade förtroendet för honom och förstod att ni inte längre kunde arbeta 

tillsammans. Men jag hade inga bevis för att styrka denna teori och det var därför du 

och jag, Watson, åkte till hans nya jobb på restaurangen. Griffeltavlan med dagens 

lunch visade samma handstil som på den här lappen. Och det är möjligt... 

Holmes tog fram papperskorgen under Stämpelssons skrivbord och tömde innehållet 

på golvet. Han fann ett hopknycklat papper som han vecklade ut.  

– Det här var ett långskott, men det gick vägen.  

Han räckte över lappen till mig. Med samma handstil som på den första lappen stod 

det skrivet ”Stämpelsson förstår inte vad han gör för fel och han skäms för att erkänna 

det”.  

– Den återstående frågan är varför Skrindrecht hjälpte dig, sade Holmes. Och varför 

har han inte berättat det för någon nu efter att han har fått sparken? Kan det ha varit 

någon form av hot inblandat?  

– Ja, okej! skrek herr Stämpelsson till. Jag erkänner, jag har försökt hindra er 

utredning! Jag har auktoritet i det här samhället; folk respekterar mig här. Hur tror ni de 

hade reagerat om de fick reda på att jag inte kunde sköta mitt jobb? Jag lovade 
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Skrindrecht ett toppjobb om han gjorde som jag sade, och när jag märkte att han skickat 

anonyma lappar hotade jag honom. Om han berättade för någon skulle jag se till att han 

aldrig någonsin skulle få ett jobb inom entreprenörskap. När jag förstod att jag inte hade 

lyckats stoppa er utredning började jag skriva en egen rapport, lik mina egna, och gav 

den till fru Borgmästare så att hon skulle tro att ni inte var bättre än mig. Samtidigt 

behöll jag er rapport för mig själv i hopp om att kunna implementera det ni kommit 

fram till och själv ta åt mig äran. Ni måste förstå, i fem år har jag handskats med 

problemet utan framgång. Jag kunde inte låta er lösa problemet på en månad; mitt rykte 

hade gått i spillror. Jobbet och ansvaret låg på mig.  

– Stämpelsson… du tycks drivas av en tankegång där du ensam ska ”rädda” 

Entreryd; att du själv kan sitta inne på en applicerbar lösning som ska stimulera hela 

samhället. Jag själv finner det dock som en något naiv inställning till entreprenörskapet. 

Låt mig citera Richard Normann: ”Det finns i praktiken ingen kombination av marknad, 

teknologi, produkt, konkurrenssituation, osv, som är helt lik någon annan. Det finns 

därför inte heller något generellt sätt att driva affärer, bygga upp styrsystem eller 

utforma organisationer – vilket är den huvudsakliga förklarningen till att alla försök att 

tillämpa enhetliga principer för organisation eller bygga integrerade system för 

”managementinformation” och långsiktsplanering har misslyckats och kommer att 

misslyckas” (Normann, 1975/1986, sid. 53). Entreprenörskap är ett fenomen som är 

väldigt svårt att greppa – ett slippery concept – i och med att uppkomsten av 

entreprenörskap kan ske på oerhört många sätt. Är det inte då naivt att tro att du själv 

ska kunna ”laga” entreprenörskapsandan i Entreryd? Det är möjligt att det går att 

stimulera entreprenörskapet. Vi kan själva se att organisationer som Företagsfabriken 

skapar mötesplatser för entreprenörer och vi ser att Almi söker goda idéer som de vill 

sponsra. I det fall som vi har studerat tycks dessa två organisationer vara bidragande i 

berättelsen om Formida. Men vad är det som säger att berättelsen om Formida inte hade 

utvecklats även utan dessa organisationer? Vad vi kan se i vår utredning är att limmet 

som binder samman de olika aktörerna och pridéutvecklingen är varje parts egenintresse 

– deras motiv. Så länge det finns ett egenintresse i entreprenörskap, en marknad och 

tillit… vad är det då som skulle hindra entreprenörskap från att uppstå? Kan det till och 

med vara så att dina beslut här i Entreryd har haft en motsatt effekt. Att de har kvävt 

entreprenöriella krafter istället för att stimulera dem? Vi själva anser att vi inte har några 

direkta svar på frågorna då vi har svårt att se att det ska finnas ett ”rätt” sätt att stimulera 
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entreprenörskap. Vi tycker du själv borde ställa dig den frågan, om det verkligen finns 

ett rationellt sätt för hur entreprenörskap stimuleras, och om det är möjligt för dig som 

en enda individ att fatta helt rationella beslut. Vi ser själva hur känslomässigt involverad 

du blev i vår utredning och du gick lite väl långt med att försöka hindra oss. Det är svårt 

att vara fullständigt rationell, om det ens är möjligt. I slutändan kanske du borde prova 

att betrakta folks subjektiva upplevelser om du vill få en insikt i varför entreprenörskap 

uppstår, istället för att försöka tvinga på dem din ”verklighet”. Lycka till! 

Vi gick ut lika hastigt som vi anlänt. Vad som skulle hända härnäst i Entreryd 

återstod att se. Skulle borgmästaren förlåta herr Stämpelsson för det han gjort? Skulle 

den unge Skrindrecht få sitt jobb tillbaka? Skulle konspirationen mot borgmästaren 

någonsin uppdagas för invånarna i Entreryd? Skulle vår rapport komma till nytta? Vi 

lämnade frågorna bakom oss. Vi hade gett dem ett verktyg, men det var upp till dem att 

använda det.  

– Och nu, min käre Watson, har vi haft några veckors svårt arbete, och för en kväll 

tycker jag att vi kan vända våra tankar i en trevligare riktning. Jag har reserverat två 

platser till en biovisning ikväll. Åker vi hem och byter om på direkten hinner vi äta 

middag innan.   

Epilog 

rvar klev ut på grusgången med en kopp varmt kaffe i handen, endast klädd i 

sin morgonrock och sina gamla, trogna trätofflor. Det var dagens tidning han 

skulle hämta. Även om livet i stora drag var sig likt i Entreryd hade Orvar fått 

insikten att spännande saker kunde ske även hemma i hans lilla ort. För bara ett halvår 

sedan hade borgmästarens egna rådgivare försökt utföra en kupp mot borgmästaren 

själv. Detta var helt sensationella nyheter för samhällets invånare som reagerade med 

både förundran och irritation. Än idag var det en återkommande diskussion där 

samhällets invånare kunde argumentera i timmar om vem som hade rätt eller fel.  

– Oj, oj oj! utbrast Orvar och satte kaffet i halsen.  

I tidningen stod det att borgmästaren hade valt att avgå med omedelbar verkan. ”Det 

är dags för nya röster i Entreryds rådhus. Nya berättelser kan behöva skrivas och jag har 

fullt förtroende för att duktiga ersättare kommer ta min plats och skriva dessa 

O 
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berättelser. Jag vill tacka er alla för ert stora engagemang under den här tiden. Nu syns 

vi snart i mataffären istället för i rådhuset. På återseende! 

– Attans, muttrade Orvar. Hon som är så klok… jaja då får man väl hoppas på att de 

finner en minst lika vettig ersättare. 

Plötsligt hörde Orvar telefonen ringa inifrån huset. Han skyndade sig in eftersom han 

inte gillade att låta folk vänta, även om det bara rörde sig om ett telefonsamtal. 

– Ja, det är Orvar. 

– Hej, Orvar! Det är Eva. 

– God morgon, fru Borgmästare… eller ursäkta, fru Ex-borgmästare om man ska 

vara petig. Varför i hela fridens namn avgick du? 

– Haha, Orvar! Alltid lika lustig som vanligt. Jag kände att det var tid för någon 

annan att träda fram. Dessutom har jag på den senare tiden funderat mycket på det här 

med entreprenörskap och det har lett till en idé om en affärsidé, eller en affärspridé som 

det så käckt kan kallas.  

– Jaså? Det låter ju spännande. 

– Ja, visst gör det. Men jag ringer dig för att jag tror att du kan hjälpa mig att 

utveckla den här pridén till någonting riktigt bra. Vill du följa med på resan? 

– Haha, ett samarbete som på den gamla goda tiden? Jovisst, klart jag är intresserad. 

Låt höra! 



  

 

88 

4 Diskussion 

Vår berättelse om Entreryd är nu avslutad. Vi lämnar Holmes och dr Watson bakom oss 

för att föra en diskussion om vad vi kan tänkas förstå av den här berättelsen. Studiens 

syfte har varit att utveckla förståelsen för hur olika aktörer tänker, tolkar och bidrar till 

utvecklingen av en affärspridé. För att bilda oss en förståelse för hur det här kan se ut 

har vi genom uppsatsen behandlat och diskuterat olika teoretiska skildringar inom 

entreprenörskapet. Våra tolkningar av de teorier vi använt oss av har sammanfattats i sju 

teser som har hjälpt oss att bryta ner fenomenet pridéutveckling i delar och som 

tillsammans ger oss en förståelse för hur verkligheten kan se ut.  

Pridéutvecklingen tycks börja med att en abstrakt ursprungsidé tar skepnad i någons 

inre. Denna initiala idé växer fram utifrån upphovsmannens tidigare bakgrund och 

erfarenheter, som genom rätt tid och plats kan identifiera en möjlighet. För att 

upphovsmannen sedan skall börja ta stegen mot att förverkliga denna abstrakta tanke 

spelar tron på idén, men framförallt också drivkraft, en viktig roll. I uppsatsen ser vi att 

need for achievement – baserat på individuella incitament – kan ge oss en viss förståelse 

för varför vissa individer ger sig ut i det ovissa i försök om att förverkliga sina visioner. 

Vi har träffat personer i vår undersökning som vi betraktar som någon form av 

revolutionärer i en konservativ miljö de vill förändra. En befogad undran uppstår då 

huruvida det är fler revolutionärer som behövs för att stimulera entreprenörskapet. Med 

tanke på att entreprenörer till stor del leder utveckling är det inte helt grundlöst att säga 

att entreprenörer revolutionerar den tid vi lever i. Om vi betraktar entreprenören som en 

revolutionär kan man då ställa frågan: är det den revolutionära andan som gör att man 

ser möjligheterna, eller är det förmågan att se möjligheterna som driver en till 

revolution? Det är en väldigt svår fråga att svara på och kanske går det inte att skilja på 

dessa två synsätt överhuvudtaget om det är så att resultatet ändå är detsamma oberoende 

av vilken väg som tas. Vidare kan man fundera på varför revolutionärer skapas. Vi fick 

till exempel intrycket att gymnasieskolan verkar vara en formell och traditionsbunden 

institution med bänkarna fortfarande uppställda symmetriskt, riktade mot läraren. Även 

om vi upplever att skolan befäster de sociala strukturer som har dominerat institutionen 

finns där ändå flertalet röster som begär nya lösningar utanför ramarna. Att driva en 

förändring – framförallt när man inte har omgivningens fulla stöd – kan vara en 

arbetssam process. Det är inte alltid förändring uppskattas om det inte finns ett tydligt 

fel med existerande metoder. Kanske är det först i tider av kris som revolutionerande 
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förändringar uppskattas i större grad. Någonstans i processen kan entreprenören behöva 

väga nytta mot personlig kostnad. Kan det vara så att entreprenören inte upplever 

förändringen som särskilt kostsam, eller är utfallet så pass gynnsamt att det är värt en 

stor uppoffring? 

Om tankarna kring en vision har tagit skepnad i entreprenörens sinne blir då en naturlig 

undran vilken kompetens som krävs för att göra visionen till verklighet. Detta kan ske 

genom att upphovsmannen gör en analys eller på något annat sätt identifierar de 

nödvändiga behoven. I vilket fall som helst innebär det att om upphovsmannen brister 

på områden som denne bedömer viktiga, behöver kompletterande kunskaper tas in. I 

detta arbetes fall har kompletterande kunskaper fördelaktigt tagits in genom ytterligare 

personer. Personerna som kontaktas kan tänkas vara – och är sannolikt i väldigt många 

fall – folk som upphovsmannen litar på. Därifrån byggs ett team bestående av olika 

kompetenser och erfarenheter vilket också bidrar till en mångfaldig diskussion kring 

pridéutvecklingen. De inblandade parterna har sannolikt deras egna kunskapsområden i 

fokus och det ställer därför stora krav på att var och en presenterar sina åsikter på ett 

tydligt och förståligt sätt för de övriga i gruppen. Intryck spelar roll när en åsikt läggs 

fram, annars riskerar pridéutvecklingen att domineras av en röst, vilket i sig kan leda till 

någonting bra, men risken är att viktiga aspekter utesluts och då kan pridéutvecklingen 

ta skada. Framförallt är det viktigt att gruppen kan enas om ett mål för deras samarbete, 

det vill säga vart de vill att pridén ska ta dem som grupp.  

För att nå det startade företagets mål blir förståelsen för deras tilltänkta målgrupp en 

nyckelfaktor. En stor fördel för en liten organisation är att avståndet mellan målgruppen 

och beslutsfattarna är kort. Därav kan ett litet företag vara väldigt anpassningsbart till 

förmån för målgruppens behov. Detta kan vara ett litet företags vassaste vapen när de 

konkurrerar mot mer etablerade organisationer på marknaden. För pridéutvecklingen är 

det också oerhört viktigt att entreprenörerna förstår att målgruppen bedömer dem utifrån 

hela erbjudandet och inte bara utifrån produkten i sig. Därför kan det vara fördelaktigt 

att utforma ett erbjudande som i sin helhet verkligen tillfredsställer de behov och 

problem som målgruppen upplever.  

Ett bra team och en god idé i all ära, men det krävs också resurser för att pridén ska 

kunna förverkligas. I de fall där entreprenörerna inte besitter nödvändigt kapital för att 

kunna driva pridén behövs då ett samarbete med en eller flera finansiärer. För 

finansiären är givetvis kvaliteten på pridén en viktig fråga vid investeringsbeslut, dock 
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tycks även intrycket som finansiären får av entreprenörerna ha en avgörande betydelse 

vid ett sådant beslut. Ett förtroende för att entreprenörerna både kan och har drivkraften 

att leverera bör visas upp. Intrycket är alltså viktigt och entreprenören kan och bör 

förbereda sig inför ett investeringsmöte. Förberedelser kan vara saker som att läsa på 

om företagsverksamhet och ha tydliga visioner och handlingsplaner utarbetade. Får 

finansiären ett positivit intryck av entreprenörerna och deras idé, där de också bedömer 

att det är sannolikt att de får någonting tillfredsställande tillbaka, blir sannolikt beslutet 

att investera.  

Som finansiär tycks skälet till inblandning i en pridé vara någorlunda konkret. Det 

kanske låter elementärt, men det tycks vara så att i de allra flesta fall vill finansiären se 

att pridén förverkligas och börjar generera en ekonomisk vinst. Utifrån en så pass 

konkret anledning blir det enklare att förstå hur finansiärerer sannolikt har en bestämd 

uppfattning om vad en bra idé är, nämligen att den ska lösa ett problem. Hos 

entreprenören och dess målgrupp upplever vi att motivet blir svårare att greppa och att 

det kan skilja sig kraftigt mellan olika entreprenörer samt hos personer inom 

målgruppen. Exempelvis tycks erbjudandet vara viktigt för att förstå vad målgruppen 

tittar på, men de har kanske inte själva en fullständig bild av vad ett bra erbjudande är 

förrän de upplever ett. Att tolka entreprenörens motiv tycker vi medför ytterligare 

svårigheter. Målgruppen upplever ett behov redo att tillfredsställas – frågan är hur, men 

orsakerna till varför en person väljer att bli entreprenör – om den ens väljer det själv – 

tycks vara än mer mångfacetterade. Är motivet att skapa en revolution? Vill man lösa 

problem? Är det utmaningar och stimulans som efterfrågas? Är det status och pengar 

man vill åt? Många frågor lämnas obesvarade. Det är inte ens säkert att aktörerna 

bakom en affärspridé själva är medvetna om varför de valt att vara med i processen, 

eller varför utvecklingen har tagit vissa riktningar.  

Ovanstående diskussion kring pridéutvecklingen är bara en liten inzoomning av den 

verklighet som vi har studerat. I analysen har vi gått in djupare på de olika detaljerna, 

men det är svårt att dra några egentliga slutsatser eftersom vi inte riktigt kan greppa det 

vi betraktar som ett slippery concept. Vad vi dock kan betona är betydelsen av att förstå 

att entreprenörskap inte är resultatet av en ensam person, utan att det sker i ett samspel. 

Det närmsta en utomstående kan komma till svaret på hur en pridé utvecklas är att fråga 

aktörerna i enskilda fall. Då kan man kanske få en insikt att själv tolka, men man kan 

inte förvänta sig att förstå aktörernas tolkningar.  
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Nu kan man fråga sig vad ovanstående diskussioner har gett oss. Vi påbörjade det här 

arbetet med ambitionen att skriva någonting oskrivet, men har vi verkligen gjort det? På 

fallnivå har vi kanske gjort det, men finns det inte redan liknande studier på annat håll? 

Normann introducerade begreppet affärsidé redan på 1970-talet, men efter att ha 

genomfört sökningar kan vi inte hitta några studier kring det som han kallar för en idé 

om en affärsidé – det som vi genom arbetet kallar för affärspridé. Men vi har svårt att 

tro att denna tidiga fas – vad man än väljer att kalla den – inte har studerats tidigare. Tar 

vi en titt på framstående företag finns det studier, böcker och biografier om både 

företagets utveckling och grundarens liv. Då kan man tolka det som att dessa oskrivna 

berättelser – som vi har velat lyfta fram – redan finns nedskrivna och redo att läsas.  

Varför är det då de framstående företagen som upplevs intressanta? Förmodligen för att 

folk vill inspireras av en framgångssaga. Kan inte ett litet startupföretag inspirera folk 

lika mycket? Ovissheten är fortfarande stor för ett startupföretag, och förmodligen är 

ovissheten ännu större om företaget är i pridéutvecklingsfasen och inte börjat få in 

pengar. Ett stort, etablerat företag vet mer om hur berättelsen har utspelat sig och vad 

det har lett till, just därför att man kan se utvecklingen i retrospektion. Det medför att 

man kan få en klarare bild av processen. Entreprenörer behöver kanske inte se en 

klarare bild när de själva är i ett läge fyllt av ovisshet. Studier av företag i 

pridéutvecklingsfasen kanske kan ge ett annat perspektiv på entreprenörskapsforskning. 

Såvitt vi vet har det inte gjorts omfattande studier på dessa förstadier och det finns 

kanske en anledning till det som vi inte känner till. Men vi tror att om man vill öka 

förståelsen för entreprenörskap borde kanske de oskrivna berättelserna om förstadiet till 

affärsidén få mer uppmärksamhet. Däremot kan man undra om de oskrivna berättelserna 

någonsin kan presenteras till fullo. Varje berättelse fogas samman av den skrivande 

rösten – så även i vårt fall – och därför markerar vi förståelsen av att många berättelser 

lämnas utanför de skrivna.  
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5 Undersökningens genomförande 

5.1 Reflektion över genomförandet 

Även om studien nu kan tyckas färdigställd känner vi ett behov av att reflektera över 

den metod vi använt oss av. I och med att uppsatsen behandlade entreprenörskap, ett 

slippery concept fyllt av nytänk, gav vi oss själva friheten att tänka utanför vissa ramar. 

Berättelseform och mysterieskapande är inget nytt inom den akademiska världen, men 

hittills har framställningssättet inte fått det erkännande som det kanske borde ha. De 

intryck vi fick under skrivandet säger oss att det finns fördelar med metoden. Dock tog 

vi ett extra steg med att presentera fiktiva karaktärer och integrera dem i ett samspel 

med vårt fall, som enligt vår kännedom inte gjorts, alternativt gjorts sparsamt, i 

akademiska arbeten. Sen är det upp till läsaren att bedöma om skrivsättet tilltalar eller 

komplicerar. Som författare har vi upptäckt fördelen med att kunna föra en dialog. Att 

ha en karaktär som ifrågasätter, ställer följdfrågor och vill lära sig – dr Watson i vårt fall 

– har gjort att vi kan skapa en kritisk diskussion kring bland annat teorier och olika 

ageranden. Vi uppfattar det som att vi har kunnat gå djupare och vrida på vissa 

uttalanden på ett mer lättfattligt sätt med hjälp av detta. En ytterligare fördel är att vi har 

haft möjligheten att kunna illustrera ett problem. Vi förväntar oss inte att berättelsen om 

Entreryd kommer vinna några skönlitterära utmärkelser, men som skönlitterära verk 

oftast gör har kanske även vi kunnat förmedla någon slags känsla. Kan man väcka 

känslor och på ett mer personligt plan generera sympati kanske problemet kan bli mer 

begripligt och enklare för läsaren att ta till sig. Detta kan framkalla ett tankesätt som 

leder till de djupare tolkningar vi har eftersträvat att ge näring åt. En nackdel kan vara 

att berättelsen har tagit fokus från utredningen i fråga och gör det svårt för läsaren att 

urskilja det egentliga syftet med arbetet. Dessutom, om läsaren är bekant med 

konventionella och formella akademiska texter kan detta skrivsätt kanske orsaka viss 

skepsis genom dess utsvävning kring händelser inte direkt kopplade till studiens 

område. I motsatt omständighet kan man då spekulera om ifall detta skrivsätt skänker en 

omtanke till en intressegrupp utanför denna terminologi.  

I slutändan handlar texter om att framföra ett budskap. Om vi har lyckats med det anser 

vi att vi har lyckats med arbetet, oberoende av hur metoden ser ut. Just vår metod låg på 

en högst experimentell nivå och vi kan erkänna att vi vid flera tillfällen har fått ta ett 

steg tillbaka för att reflektera över vad vi har gjort och hur vi ska gå vidare. Vi har inte 
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utnyttjat den fulla potential som förmodligen finns att hämta i det här 

framställningssättet, men kanske har vi sått ett frö för vidare funderingar kring hur 

metoden kan användas i framtiden.  

5.2 Val av metod 

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur olika aktörer tänker, tolkar 

och bidrar till utvecklandet av en affärspridé. Detta innebär att vi har iakttagit olika 

aktörers högst personliga sätt att värdera vad som utgör en god affärspridé för just dem. 

När en persons subjektiva betraktelse kring ett fenomen ska undersökas är det viktigt att 

personen i fråga får en större frihet att sätta ord på sina egna upplevelser. Våra samtal 

med aktörerna involverade i en pridé har därför fått ta den tid de behöver.  

Bryman & Bell (2013) beskriver kvantitativ metod som en lämplig metod när man vill 

nå ut till stora grupper av respondenter. Syftet med en sådan metod är att ta fram 

generella resultat som ”[...] sällan har något intresse av att beskriva hur någonting är, 

men de vill gärna ha något om att säga varför det hela är ställt på det viset” (ibid., sid. 

176). Vi bedömer att en kvantitativ metod är oförenlig med vårt syfte där vi vill förstå 

subjektiva betraktelser; en kvantitativ datainsamling blir alldeles för ytlig och är mer 

lämpligt för en frågeställning som hade varit ämnad för att skapa generaliseringar.  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod vid insamlingen av data till vår studie. Den 

kvalitativa metoden passar ändamål där man vill skapa en djupare förståelse och sätta 

ord på olika fenomen (ibid., sid. 391). Dessutom är den förenlig med vårt 

konstruktionistiska synsätt på sakfrågan. Genom personliga och längre samtal med 

öppna frågor ges respondenterna möjligheten att sätta ord på sin egen berättelse om hur 

de var delaktiga i utvecklingen av affärspridén.  

5.3 Val av empiri 

När vi skulle genomföra vår studie var en undran hur vi skulle hitta en representativ 

målgrupp. Bryman & Bell (2013, sid. 185) beskriver två grupper för att hitta en 

målgrupp och dessa är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Om vi hade valt 

sannolikhetsurval hade vårt urval mer eller mindre liknat en lottdragning, det vill säga 

vi hade gjort ett slumpmässigt urval från en representativ målgrupp. För att underlätta 

arbetets gång ville vi dock ställa vissa krav på valet av studieobjekt, därför föll det sig 

också naturligt att vi valde ett icke-sannolikhetsurval. Vi letade specifikt efter ett företag 
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som dels var ganska nystartat, och som dels hade – vad vi kunde se – en ny, innovativ 

produkt. Av rent praktiska skäl såg vi att företaget helst skulle befinna sig i närheten, 

helst inte längre än en timmes körsträcka. Vårt geografiska hänsynstagande faller under 

benämningen bekvämlighetsurval, vilket även hade gällt om vi hade studerat personer 

som vi hade känt sedan tidigare (ibid., sid. 204-205).  

Ganska snabbt hittade vi företaget Formida och vi tyckte att det passade vår studie. På 

deras hemsida visade de upp en tydlig medvetenhet om sin grundidé, det fanns ett flertal 

grundare, externa aktörer hade investerat i dem, och dessutom fanns företaget på 

gångavstånd från universitetet. Efter att vi genomfört intervjuerna med Formida passade 

vi på att fråga om externa aktörer att kontakta, vilket benämns som ett snöbollsurval 

(ibid., sid. 206-207).  

5.4 Studiens tillvägagångsätt 

När vi började intressera oss för utvecklingen av affärspridéer bestämde vi oss för att 

det var en fallstudie vi ville genomföra. En fallstudie innebär att man ingående riktar 

studien mot ett enskilt fall (ibid., sid. 84). Genom att göra en fallstudie kunde vi sätta 

oss in i pridéutvecklingen på djupet hos ett företag, och det blev möjligt för oss att få en 

inblick i helheten i denna process, vilket var nödvändigt för vår frågeställning.  

Våra intervjuer är – som man kan se i berättelsen – något ostrukturerade. Vi förberedde 

oss med en intervjuguide med vilken vi ville säkerställa att vissa områden behandlades. 

De frågor vi ställde var av öppen karaktär och ganska snabbt insåg vi att många av de 

områden vi ville höra om, blev avbockade utan att vi ens behövde ställa en specifik 

fråga om det. En strukturerad intervju var helt utesluten för oss då det hade inneburit att 

våra respondenters berättelser inte längre hade varit deras egna, utan de hade blivit 

nedsmetade av våra – givet att det inte går att skildra något helt neutralt – värderingar 

och förkunskaper. Vårt mål var hela tiden att vi främst ville lyssna på våra respondenter, 

lyssna som man gör när ens mor- eller farföräldrar berättar en historia från förr. Vidare 

frågor kunde ställas av ren nyfikenhet för att respondenten tog upp något som denne 

inte vidarutvecklade i sitt första resonemang.  
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Bilagor 

Bilaga A – Kvalitetsmått 

Det finns olika kriterier för att säkerställa kvaliteten i en kvalitativ uppsats. Vi har 

använt oss av trovärdighet och äkthet; dessa två kriterier har utvecklats ur kritiken om 

att det skulle finnas ”en absolut sanning” (Bryman & Bell 2013, sid. 402). Vi har använt 

oss av dessa kriterier för att vi vill skildra respondenterna ur deras subjektiva verklighet 

så nära deras egna uppfattningar som möjligt.  

Trovärdighet 

Trovärdigheten baseras på fyra olika delkriterier. Dessa delkriterier bedömer (1) om den 

sociala verkligheten som presenteras är tillförlitlig eller ej, (2) om uppsatsens resultat 

skulle kunna överföras till en annan kontext, (3) om det går att följa studiens 

tillvägagångsätt och (4) om författarna har agerat i god tro (ibid., sid. 402-405.).  

Tillförlitlighet: Studien ämnar sätta ord på berättelsen om förverkligandet av en 

affärspridé. Därav har olika perspektiv på den sociala verkligheten presenterats och 

diskuterats. Öppna frågor bör medföra större frihet och därav visa de olika aktörernas 

egna perspektiv på den sociala verklighet de verkar inom. 

Överförbarhet: Vi har i berättelsen presenterat vårt material så detaljerat som möjligt 

för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning huruvida materialet kan vara 

användbart i en annan kontext. Materialet är högst subjektivt, däremot är det tänkbart att 

andra kan känna igen sig i hur de olika aktörerna resonerar. Vissa tankemönster och 

situationer kan tänkas falla nära de hos andra individer.  

Pålitlighet: Vår målsättning var att presentera studiens utförande väldigt utförligt. Vi 

har varit precisa när vi presenterat de vägval vi har stått inför och argumenterat varför 

olika val har gjorts. På så sätt är det möjligt för en oberoende person att granska vårt 

utförande. 

Konfirmering: Vi har försökt att vara tydliga när det gäller att presentera våra egna ord 

– förmedlade genom Holmes och dr Watson – och när det refereras till respondenter 

eller olika teorier. Vi tror det är en omöjlighet för oss att presentera en helt neutral 

studie – vilket inte är syftet med vårt konstruktionistiska synsätt – eftersom den givetvis 

kommer att påverkas av våra värderingar och tidigare erfarenheter. Genom att vara 



  

 

II 

tydliga med vilka våra egna ord är hoppas vi att det ska gå att förstå hur vi har gjort 

olika tolkningar och att det ska framgå att vi har agerat i god tro. 

Äkthet 

Det andra kvalitetskriteriet som uppsatsen tagit hänsyn till är äkthet. Detta kriterium 

behandlar mer generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. 

Äkthet består av nedanstående delkriterier (ibid., sid. 405): 

Rättvis bild: Uppsatsen bygger på olika berättelser kring en social verklighet om hur en 

affärspridé utvecklas. Förutsatt att dessa berättelser redogörs tydligt och att alla 

berättelser presenteras bör den sociala verklighet som visas ge en rättvis bild. Vi har valt 

att inte göra en deltagarvalidering då vi i vår berättelse har presenterat våra intervjuer 

med respondenterna väldigt likt det transkriberade materialet. En deltagarvalidering 

hade kunnat orsaka rekonstruktioner som hade vinklat materialet bort från våra egna 

intryck.  

Ontologisk autencitet: Detta innebär att undersökningen bör hjälpa dess medverkande 

att bättre förstå sin situation. Vi har tolkat och skildrat de olika berättelserna kring 

utvecklingen av affärspridén, varpå en förståelse om pridén har utvecklats. De 

medverkande får alltså en möjlighet att själva reflektera över hur utvecklingen har gått 

till.  

Pedagogisk autencitet: Detta innebär att undersökningen bör hjälpa dess medverkande 

att förstå hur andra personer i miljön upplever saker och ting. I och med att vi lyfter 

fram olika aktörers berättelser skapas en möjlighet för de medverkande att få en bild av 

de inblandades upplevelser av pridéutvecklingen.  

Katalytisk autencitet: Detta innebär att undersökningen bör möjliggöra för deltagarna att 

förändra sin situation. Studien sker retroaktivt vilket innebär att deltagarna inte kommer 

kunna dra tillbaka sina historiska beslut. Dock kan man tänka sig att någon förståelse 

kan förmedlas om hur de identifierar en god affärspridé, vilket kan komma att påverka 

framtida händelser.   

Taktisk autencitet: Detta innebär att undersökningen har lett till att deltagarna har fått 

bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. Studien undersöker utvecklingen av 

affärspridéer och hur involverade aktörer tänker, tolkar och bidrar i processen. En insyn 

i detta skulle kunna ge de medverkande bättre förutsättningar inför liknande situationer i 

framtiden. 
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Bilaga B – Etiska överväganden 

För att göra hela berättelsen mer intresseväckande och mer lik en deckare har vi 

samspelat mellan rent fiktiva stycken och verkliga händelser. Vi har presenterat det på 

ett sådant sätt att läsaren kan skilja på de två indelningarna. Vi har inte manipulerat 

fakta. Bryman och Bell (2013, sid. 143-154) presenterar fyra etiska principer:  

Om det uppstår skada för deltagarnas del: Möjligheten finns att våra frågor blir 

tankeställare för de involverade aktörerna. Risken är att det kan leda till en önskan om 

en “ångerknapp”, det vill säga att aktörerna i efterhand börjar tvivla på vissa beslut de 

faktiskt tog och skulle vilja ändra dem. Då studien undersöker ett fall retroaktivt kan 

inte aktörerna ändra redan fattade beslut. Att en önskan om att ångra besluten skulle 

uppstå efter vår studie ser vi dock som osannolikt.  

Vi har tagit hänsyn till respondenternas vilja om de uttryckligen säger att de inte vill att 

vi publicerar viss information. Respondenten har själv fått visa initiativ till detta, annars 

har vi bedömt att det som sägs får publiceras. Respondenten har också tillfrågats om 

anonymitet är ett önskemål.  

Då vi har undersökt subjektiva tankegångar hos de olika aktörerna som arbetat och 

arbetar nära varandra har vi undvikt att presentera individuella åsikter som skulle kunna 

leda till konflikter om de i efterhand skulle läsa studien.  

Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida: Vi har presenterat 

uppsatsen upplägg för våra respondenter och spelar in intervjuerna med deras samtycke. 

Vi utgår ifrån att såvida de själva inte uttryckligen påpekar att något är “off the record” 

finns det ett samtycke att vi publicerar det.  

Om man inkräktar på privatlivet: Vi har enbart ställt personliga frågor som anses 

relevanta för studien. Om respondenten har tyckt att vi överskrider vissa gränser, har vi 

givetvis respekterat detta. Vi har föreslagit att träffas under arbetstid så att vi kan 

distansera oss från respondentens hemmiljö. Vi har därefter anpassat oss efter 

respondentens önskemål. 

Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information: Vi har presenterat vår studie som ett 

examensarbete för Civilekonomprogrammet i Växjö. Vi har även informerat våra 

respondenter om uppsatsens syfte och berättelseupplägg. Det har inte funnits något 

behov för oss att undanhålla information eller lura våra deltagare.  


