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Sammanfattning 
 
Denna D-uppsats handlar om entreprenörskapets innersta väsen; Hur superentreprenörer 

använder sig av marknadsavkänning för att skapa, bibehålla eller utveckla verksamheten. 

Uppsatsen är uppbyggd kring intervjuer med tre mycket framgångsrika entreprenörer som 

berättar om sin företagsamma resa: Kim Traumer, Yngve Bergqvist och Hans Fält. 

Traumer bedriver en verksamhet som är avknoppad från landstinget och vars huvudsyfte 

är att behandla ungdomar med ADHD-, Damp- och Aspergersdiagnos medan Bergqvists 

Icehotel är verksamt inom upplevelseindustrin och Fälts Fältelektronik lutar mera åt 

hårdvaruhållet. Vi har tagit till oss dessa tre entreprenörers klokhet för att i en induktiv 

anda, svara på uppsatsens syfte. Vi har valt att utföra en kvalitativ fallstudie med 

aktörsynsätt för att fånga upp entreprenörernas personligheter på ett förhoppningsvis 

målande sätt. Tolkningen av resultatet ledde oss fram till två huvudfrågor. Under temat 

Möjligheter och hot beskriver vi hur entreprenörerna fångar upp interna och externa 

idéer, känner av marknaden och hanterar risker och vårt andra tema behandlar 

entreprenörernas motivation, genomförande och framtid under rubriken Utveckling av 

verksamheten där vi drar slutsatser kring detta. 

 
 
 



 

Abstract 
This D-essay is about the inner soul of Entrepreneurship; how does super entrepreneurs 

scan the market to create, sustain and develop their companies. The essay is constructed 

through interviews with three very successful entrepreneurs which tell us of their 

enterprise journey: Kim Traumer, Yngve Bergqvist and Hans Fält. Traumer is involved in 

the treatment of young people diagnosed with ADHD, Damp and Aspergers disease 

while Bergqvists Icehotel is more of an event industry and Fälts Fältelektronik leans 

towords hardware development. Our research strategy is a case study and we have 

achieved these three entrepreneurs wisdom through personal interviews in order to create 

an actor-oriented article with an inductive research approach. The interpretation of our 

result lead us to two main issues and under Opportunities and threats we explain how 

these entrepreneurs detain internal and external ideas, scan the market and handle their 

risks. Our second theme describes motivation, implementation and the future of the 

entrepreneur under the headline Development of the enterprise. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskriver vi en bakgrund till vårt ämne och presenterar en 
problemdiskussion som leder fram till syftet med denna uppsats.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Många stora svenska företag grundades från början av entreprenörer. Ingvar Kamprad 
grundade exempelvis IKEA från gården Elmtaryd i Småland, en verksamhet som idag 
växt till att omfatta verksamhet i 44 länder med 104 000 anställda. Entreprenörskap kan 
beskrivas som att upptäcka, utvärdera och exploatera möjligheter i syfte att skapa 
presumtiva framtida varor eller tjänster (Shane & Venkataraman, 2002). Ett exempel på 
en man som upptäckt och exploaterat en möjlighet är Per Håkansson som upptäckte att de 
anställda vid hans ättiksfabrik i Eslöv sällan eller aldrig var sjuka. Detta ledde fram till 
desinfektionsmedlet Salubrin, bestående av ättiksyra, etanol, etylacetat och vatten.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Pallab (1996) innebär den ökade globaliseringen av världsekonomin oändliga 
möjligheter för de flesta företag samtidigt som detta medför att konkurrensen ökar. 
Konsekvensen av detta blir att ledare försöker bryta traditionerna för att hitta unika sätt 
att konkurrera mer effektivt (ibid), vilket Casson (2003) menar att entreprenörer arbetar 
med.  
 
Delmar (1997) hävdar att det inte finns någon allmän teori om entreprenörskapet, ej 
heller någon definition av begreppet utan hävdar att detta är beroende av vilken syn 
forskaren har på entreprenören. Författaren väljer vidare att dela in forskningsprocessen i 
två faser, dels startande av företag (nystartandefrekvens och företagens 
överlevnadsförmåga) och sedan det fortsatta entreprenörskapet (faktorer som påverkar 
företagets expansion, innovationsförmåga och tillväxt). Shane och Venkataraman (2002) 
beskriver dock att entreprenörskap går ut på att upptäcka, utvärdera och exploatera 
möjligheter i syfte att skapa presumtiva framtida varor eller tjänster och enligt Delmar 
(1997) kännetecknas en entreprenör av överoptimism, självständighetsbehov, 
riskbenägenhet, kontrollfokus och prestationsbehov. Enligt Kihlstrom och Laffont (1979) 
är entreprenören dessutom en person som uppskattar osäkerhet. 
 
Enligt Davila (2000) kan osäkerhet kategoriseras i följande tre kategorier: marknads-, 
teknologi och produktomfångsosäkerhet. De två sistnämnda kommer dock inte att 
avhandlas vidare i denna uppsats eftersom vi identifierat marknadsosäkerheten som den 
mest relevanta utifrån våra litteraturstudier. Davila konstaterar samtidigt att ett 
signifikant samband mellan intensiv användning av konsumentinformation och 
marknadsosäkerhet tillsammans med det signifikanta sambandet mellan ökad användning 
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av konsumentinformation och auktoritet över marknadsbeslut är en följd av 
marknadsosäkerhet.  
 
Delmar (1997) menar att reaktionen på osäkerhet skiljer sig åt mellan olika typer av 
entreprenörer. Författaren väljer att dela in dessa i tre grupper beroende på deras 
riskhantering: superentreprenörer1, småföretagare och misslyckade entreprenörer. 
Grupperna reagerade enligt Delmar antingen med positiv inställning till osäkerhet eller 
med låg osäkerhetstolerans. Det sistnämnda var mer vanligt bland småföretagare och 
misslyckade entreprenörer. De som hade en positiv inställning till situationer som de 
saknade tidigare erfarenhet av agerade på olika sätt inför situationen. Den ena gruppen 
agerade genom att inhämta och bearbeta mängder av information (i huvudsak 
superentreprenörer) medan den andra gruppen inte upplevde samma informationsbehov 
utan var mer handlingsbenägna (företrädesvis småföretagare och en del av de 
misslyckade entreprenörerna). (ibid) 
 
Inom särskilda kunskapsområden uppfattade framgångsrika entreprenörer risktagande 
som en motivationsförstärkande faktor, enligt Delmar (1997). Han menar vidare att 
superentreprenörerna tog risker främst inom de områden de behärskade och studerade 
noga de ekonomiska perspektiven för att undvika större förluster. Simons (1995) menar 
att det interaktiva systemet hjälper till att fokusera uppmärksamheten på områden som 
kännetecknas av strategisk osäkerhet och hjälper organisationens medlemmar att anpassa 
sig och dela med sig av lärdomen från detta. 
 
Enligt Liao, Welsch och Pistrui (2001) har entreprenörer inom en transitionsekonomi2 
som blivit tvingade in i entreprenörskapet på grund av arbetslöshet visat sig ha en större 
riskbenägenhet och var mer beslutsamma att expandera eftersom de hade mindre att 
förlora. Deras brist på fysiska resurser verkade dessutom snarare som en pådrivande 
faktor än som kunde antas, en broms. Dessa internt motiverade entreprenörer visade även 
ett större intresse för förändringar i omvärlden och var mer benägna att ta till sig 
information. (ibid) En av de viktigaste faktorerna för långsiktig framgång för ett företag 
är att besitta kunskap om sina kunder. Det handlar om att samla in så mycket relevant 
information som möjligt via kundkontakter, marknadsundersökningar och dylikt vilket 
det moderna marknadsföringskonceptet bygger på. (Jobber, 2001) 
 
Simons (1995) beskriver hur det interaktiva kontrollsystemet i de fyra hävstängerna 
används för att stimulera sökande och lärande. För att bygga upp framtidens strategier 
kan entreprenören ta till vara personalens idéer, kunskap och erfarenhet genom att skapa 
mötesplatser och uppmuntra ifrågasättande. Eftersom personalen arbetar närmare 
kunderna har de bättre möjligheter att fånga upp kundernas behov. (ibid) 

                                                 
1 Entreprenörer som visat sig vara mycket framgångsrika på att starta och leda eller ta över ett företag. 
Deras företag har visat en anmärkningsvärd utveckling. 
2 Övergångsekonomi från Plan- till Marknadsekonomi eller vise verca 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att förklara hur undersökta superentreprenörer använder sig 
av marknadsavkänningsmetoder för att skapa eller bibehålla utveckling av sina 
verksamheter. 
 
Utifrån detta syfte har vi sedan arbetat fram två forskningsfrågor: 
Vilka sätt kan superentreprenörer använda för att tidigt få information om nya 
marknadsmöjligheter och/eller hot? 
Hur kan entreprenörer arbeta för att omvandla ovanstående marknadsmöjligheter till 
konkret utveckling? 

1.4 Definitioner 
 
Superentreprenörer: Entreprenörer som visat sig vara mycket framgångsrika på att starta 
och leda eller ta över ett företag. Deras företag har visat en anmärkningsvärd utveckling 
(Delmar, 1997). 
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2 Metod  
 
I detta kapitel redovisas vilket metodsynsätt vi har valt för vårt arbete. Vi kommer även 
att beskriva vilken undersökningsansats som genomsyrar arbetet och slutligen redogöra 
för de metoder som har använts för att samla data samt beskriva de metodproblem som 
dök upp och hur dessa behandlades. 
 

2.1 Metodsynsätt 
 
Vi var intresserade av hur entreprenörer anskaffar och använder sig av 
marknadsavkänningsmetoder för att skapa eller bibehålla utveckling av sina 
verksamheter. Eftersom vi var intresserade av hur entreprenörer tänkte och agerade valde 
vi att utgå från tre superentreprenörer i skilda branscher och antog ett aktörssynsätt i vår 
undersökning.  Syftet med aktörssynsättet är, enligt Arbnor och Bjerke (1994), att skapa 
en förståelse för den sociala verkligheten utifrån ett dialektiskt tänkande. Denna metod 
ska, enligt författarna, svara för en del i den dialektiska tolkningen och en 
insamlingsteknik som har dialogstatus bör därför användas. Detta innebär, enligt Arbnor 
och Bjerke, att aktörerna ska ha möjlighet att korrigera såväl sig själva som forskarna. Vi 
valde därför att genomföra personliga intervjuer där vi inledde med en uppmaning till 
respondenterna att korrigera felställda frågor och de entreprenörer som efterfrågat 
intervjuutskrift för korrigering har fått detta. Enligt Arbnor och Bjerke måste 
observatörer ha ett flexibelt och interaktionsbetonat tillvägagångssätt. En observatör av 
sociala handlingar kan aldrig stå utanför det denne studerar och därmed bör en forskare, 
konsult eller dylikt i rollen som observatör, enligt författarna benämnas observaktör3.  
 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att det antagande om en socialt konstruerad verklighet 
som görs i aktörssynsättet gör att den observerande aktören hamnar i en situation som 
skiljer sig från de två andra synsätten, analytiskt och systemsynsätt, genom att den 
observerande aktören medvetet arbetar under förutsättningen att denne förändrar 
aktörerna och vice versa. Det är detta förhållande som utgör grunden för hur 
kunskapstillväxt bör ske i aktörssynsättets mening. I denna process utvecklar 
kunskaparen insikter som gör det möjligt att se situationen i nya perspektiv, vilket i sin 
tur gör att undersökningens förutsättningar förändras. (ibid)   
 

2.2 Litteratursökning 
 
Vi har genomfört vår litteratursökning i Luleå universitetsbiblioteks databas Lucia samt 
databaserna Ebsco, EconLit och Emerald. Vid vår litteratursökning har vi använt 
sökorden; entrepreneurship, bootstrapping, entrepreneur, market, sustainable, product 
development, innovative, motivation, decision, information och advertising. Vi har även 

                                                 
3 Benämns i fortsättningen observerande aktör 
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gjort dessa sökningar på svenska och använt olika kombinationer av sökorden. Utöver 
detta har vi även tittat på tidigare uppsatsers litteraturlistor.  
 

2.3 Undersökningsansats 
 
Då frågor kring hur entreprenörer använder sig av marknadsavkänningsmetoder och 
information är ett relativt outforskat område har vi i vår uppsats använt oss av en induktiv 
undersökningsansats. Detta är enligt Arbnor och Bjerke (1994) en vetenskaplig metod där 
teorier bildas med hjälp av faktisk kunskap vilket vi ansåg passande i detta fall eftersom 
de utvalda respondenterna dessutom besitter mångårig erfarenhet av entreprenörskap och 
följaktligen kan hjälpa till att skapa förståelse kring ämnet. 
 

2.4 Urval 
 
Vi har använts oss av ett förståelseurval när vi valt våra respondenter. Arbnor och Bjerke 
(1994) menar att det är aktörer som i den diagnostiska förståelseutvecklingen visat sig 
vara betydande på något sätt. Genom detta urval har vårt val av aktörer fallit på Hans 
Fält, Yngve Bergqvist och Kim Traumer då dessa enligt vår uppfattning går att 
kategorisera som superentreprenörer. Dessa personer har varit framgångsrika med sitt 
företagande och deras företag har även, i olika utsträckning, visat på en anmärkningsvärd 
utveckling. Kim Traumer fick vi kontakt med via vår handledare då han kände till honom 
från de ledarskapskurser som Traumer deltagit i på Luleå tekniska universitet. Vi gjorde 
upp en lista på tänkbara entreprenörer och diskuterade den med vår handledare och kom 
slutligen fram till vårt urval. 
 

2.5 Intervjuer 
 
Vi har i vår studie genomfört tre intervjuer med entreprenörer. Dessa har skett med Hans 
Fält, Yngve Bergkvist och Kim Traumer. Hans Fält har tidigare ägt och drivit företaget 
Fält Elektronik i Kalix och arbetar för närvarande som konsult i Moldavien. Intervjun 
med Hans Fält ägde rum den 23 november 2006 i ett grupprum på Luleå tekniska 
universitet. Yngve Bergqvist grundade Icehotel i Jukkasjärvi och driver fortfarande den 
verksamheten. Intervjun med Yngve Bergqvist ägde rum på hans anläggning i 
Jukkasjärvi den 5 december 2006. Kim Traumer startade Aspcenter för ungdomar med 
bland annat Aspergers syndrom, vilket han fortfarande driver. Intervjun med Kim 
Traumer ägde rum på Aspcenter i Sävast den 6 december 2006. Utifrån vår 
litteratursökning tillverkade vi en skiss till vår referensram och utifrån denna arbetade vi 
sedan fram en intervjuguide innehållande frågor som enligt vår mening bör uppfylla 
uppsatsens syfte (Bilaga 1). 
 
Samtliga intervjuer har genomförts vid personliga möten. Arbnor och Bjerke (1994) 
menar att en insamlingsteknik med dialogstatus bör användas när man valt att arbeta 
utifrån aktörssynsättet. Vid samtliga intervjuer har båda författarna av denna uppsats varit 
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närvarande. Intervjutiden varierade mellan en och en halv till tre timmar och samtliga 
intervjuer fick ta den tid som behövdes för att entreprenörerna inte skulle känna sig 
stressade. Vid intervjuerna utgick vi från den på förhand sammanställda intervjuguiden 
och utvecklade även denna med följdfrågor när vi fann svaren otillräckliga. Mot slutet av 
intervjun gav vi dessutom respondenterna möjlighet att tillägga sådant vi inte frågat om 
som de tyckte var viktigt. Initialt hade vi även med en fråga om vilken utbildning 
respondenterna hade men tog bort denna eftersom vi inte kände att denna fråga var 
relevant för studien och samtidigt kunde frågan uppfattas som nedlåtande i det fall 
respondenten saknade högre utbildning. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) får en aktör 
aldrig uppleva att undersökaren är självgod, överlägsen eller kritisk. För att på bästa 
möjliga sätt få med relevanta fakta valde vi att spela in samtliga intervjuer på band för att 
kunna gå tillbaka vid senare tillfälle om oklarheter skulle uppstå. Innan vi började spela 
in respektive intervju frågades aktörerna om lov vilket beviljades i samtliga fall. 
 

2.6 Validitet 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det inga konkreta validitetskriterier inom 
aktörssynsättet. Detta är, enligt författarna, en följd av att verkligheten ses som en social 
konstruktion som förändras med omgivningen, vilket leder till att möjligheten att validera 
studien blir små. Författarna väljer att skilja på process- och resultatvalidering. De menar 
även att denna validering kan ske på två sätt, antingen som vetenskaplig eller som 
praktisk validering. Den praktiska processvalideringen sker genom de 
återföringsmekanismer som finns i sociala sammanhang genom att aktören visar ett 
bibehållet eller stigande intresse. Den praktiska resultatvalideringen menar de är 
kombinationen av den pragmatiska inställningen och den dialektiska spänningen för 
fortsatt dialog (om slutresultatet kan vidareföra dialogen och initiera handlingar i ett 
förstående, frigörande och nyskapande perspektiv). (ibid)   
 
Den vetenskapliga processvalideringen menar Arbnor och Bjerke (1994) kommer till 
stånd om kunskaparen klart och tydligt visar i rapporten vilka olika tolkningsmönster och 
handlingar som vuxit fram. De menar även att den subjektiva tolkningen ska framgå, 
vilket innebär att de vetenskapliga begreppen klart ska visa sig vara subjektivt 
förankrade. Den vetenskapliga resultatvalideringen handlar enligt författarna om 
resultatens förhållande till befintlig kunskap, det vill säga om utvecklingen av den 
aktuella vetenskapsgrenen kan dra någon nytta av resultaten. Vi klargjorde för var och en 
av de entreprenörer som vi intervjuade vad syftet med våran studie var och vilken roll 
deras medverkan hade. Dessutom redogjorde vi för hur vi planerade att använda deras 
svar och erbjöd att skicka intervjuutskrift för justering på entreprenörens begäran. Vi 
redogjorde även, innan intervjun påbörjades, för deras möjlighet att ställa motfrågor i de 
fall någon av frågorna skulle ha upplevts som oklar. För att skapa en avslappnad atmosfär 
för entreprenören utfördes merparten av intervjuerna på deras hemmaplan och endast en 
intervju skedde i ett grupprum på universitetet. Vi avbröt aldrig berättelserna utan lät 
entreprenörerna tala färdigt innan vi flikade in eventuella uppföljningsfrågor eller 
fortsatte intervjun. Samtliga intervjuer spelades in för att möjliggöra korrekta direktcitat.  
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2.7 Metodproblem 
 
Den första intervjun vi genomförde, med Hans Fält, ägde rum i ett grupprum på Luleå 
tekniska universitet och vi hade då beräknat att intervjun skulle ta mellan en och en halv 
till två timmar. Av denna anledning hade vi bokat ett grupprum i två timmar. Intervjun 
drog dock ut på tiden och sista timmen av intervjun var därför tvungen att genomföras i 
A-torgets gemensamma grupprum vilket innebar att avskildheten i viss mån försvann. Ett 
annat problem vi stötte på under våra intervjuer var att en viss omformulering av våra 
frågor var nödvändig för att respondenten skulle förstå vad vi var ute efter. Samtliga 
respondenters svar avvek ibland ifrån ämnet en aning. Detta försökte vi dock motverka 
genom att ställa följdfrågor och därmed leda in dem på ämnet igen. Då vi ville fånga 
karaktären hos dessa superentreprenörer fann vi det naturligt att inte skicka ut någon 
intervjuguide i förskott för att de svar vi fick skulle vara så spontana som möjligt. Vi 
upptäckte i efterhand att vi borde ha skickat ut vissa frågor i förhand då respondenterna 
hade svårt att komma ihåg svaren på dessa frågor på rak arm. Dessa frågor som handlade 
om hur många affärsidéer entreprenörerna hade: haft, förverkligat och misslyckas med, 
visade sig i efterhand ha en marginell betydelse för studien och finns inte med i vår 
tolkning av materialet. 
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3 Interaktiv marknadsavkänning 
 
Föregående kapitel beskriver den metod vi har använt för att utföra studien. I det här 
kapitlet presenterar vi de relevanta teorier som fungerat som vägledning för vår tolkning 
och förståelse av det empiriska resultatet. Med interaktiv marknadsavkänning menar vi 
marknadsavkänning genom Simons interaktiva styrsystem. 
 

3.1 Simons hävstänger 

 
Figur 1 Simons hävstänger 
 
Enligt Simons (1995) uppnås en bra styrning genom en balanserad blandning av 
värderingssystem, gränssystem, diagnostiska kontroller och interaktiva system. 
Personalens behörighet och befogenhet byggs upp av värderingssystemet som även 
uppmuntrar och möjliggör nya tankar och idéer, enligt författaren, medan gränssystemet 
avgör var företaget ska konkurrera. Dessa båda system ramar in organisationens 
strategiska domän. De diagnostiska kontrollerna hjälper till att implementera den valda 
strategin och det interaktiva systemet är tänkt att fånga upp och föra ut information i hela 
företaget samtidigt som det ska uppmuntra till debatt och dialog. (ibid) 
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Värderingar  
En organisation behöver en struktur som skapar moral, ideal och värderingar för att 
fungera, enligt Simons (1995). Enligt författaren definierar värderingssystemet vilka 
handlingar som anses rätt eller fel samt vad som är viktigt enligt organisationen. Detta 
kan ses som organisationens kollektiva medvetande och är tänkt att skapa samstämmiga 
värderingar inom företaget medan normer anger hur dessa ska följas gör sanktioner 
individer ansvariga för sina handlingar, menar Simons. Värderingssystem ska, enligt 
författaren, ge den värdegrund eller ideologi som anger hur verksamheten ska bedrivas 
och fungerar som ett grundläggande styrmedel som ska genomsyra allt arbete i 
organisationen. En stark ideologi inom organisationen möjliggör att ansvar kan fördelas 
nedåt samtidigt som individerna vet vad som förväntas av dem och enligt Simons, är 
även värderingssystemet tänkt att förmedla positiv energi till medarbetarna samt inspirera 
och vägleda organisatoriskt sökande och lärande. 
 
Gränser 
Gränssystemet ska, enligt Simons (1995), sätta de yttre ramarna för organisationens 
agerande och säkerställa att alla aktiviteter sker enligt företagets spelregler. Systemet 
inhägnar, enligt författaren, valda strategier och klargör oacceptabelt beteende medan 
värderingssystemet skapar möjligheter för individen, begränsar gränssystemet dessa. 
Enligt Simons bör dessa gränser ge riktlinjer som ramar in var företaget ska agera 
samtidigt som alltför snäva gränser riskerar att kväva personalens handlingsförmåga och 
få till följd att organisationen inte anpassar sig efter omgivningen. 
 
Mätning  
För att koordinera och övervaka implementeringen av en för organisationen avsedd 
strategi krävs enligt Simons (1995) ett väl fungerande diagnostiserande system som 
hjälper företaget att nå sina mål utan att använda sig av direkt övervakning. Systemet bör, 
enligt författaren, baseras på mål, prestationsmått och belöning och avdelningschefer tar 
tillsammans med personalen fram delmål utifrån organisationens långsiktiga mål för 
kommande period som sedan utvärderas via månads-, kvartals- eller avvikelserapporter. 
Detta kräver enligt Simons minimalt arbete i de fall allt går enligt planerna och chefen 
måste endast agera i  de fall ett kritiskt prestationsmått inte utvecklas tillfredsställande. 
Författaren menar att de framtagna målen är tänkta att motivera personalen och hjälpa 
dem att fokusera på det viktigaste. 
 
Interaktivitet 
Enligt Simons (1995) är de interaktiva kontrollsystemen formella system som används av 
chefer för att engagera medarbetare i beslutsfattande. Författaren menar vidare att det 
interaktiva kontrollsystemet fokuserar uppmärksamheten och framtvingar dialog i 
organisationen som skapar grund för debatt och ger skäl för informationsinsamling 
utanför de vanliga informationsvägarna. Ett interaktivt system är inte en unik form av 
kontrollsystem utan många kontrollsystem kan användas interaktivt. Detta kan ske 
genom att skapa personalengagemang vid etableringen av nya handlingsplaner och 
etappmål, månadsvis avstämning av framgången på handlingsplanerna och regelbundna 
uppföljningar av ny marknadsinformation. (ibid) 
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Simons (1995) menar att alla interaktiva kontrollsystem har fyra karaktäristiska drag. Det 
första draget som beskrivs av författaren är att information som skapas av systemet är en 
viktig återkommande dagordning som uppmärksammas av den högsta ledningen. Vidare 
beskriver författaren att det andra karaktäristiska draget är att interaktiva kontrollsystem 
kräver frekvent och regelbunden uppmärksamhet från operativa chefer på alla nivåer i 
organisationen. Det tredje draget som beskrivs av Simons är att kontrollsystemets data 
tolkas och diskuteras i personliga möten mellan ledare, medarbetare och kollegor. Sista 
draget som beskrivs av författaren är att systemet fungerar pådrivande för fortsatta 
utmaningar och diskussioner om data, antaganden och handlingsplaner.  
 
Genom att skapa mötesplatser och uppmuntra ifrågasättande kan företaget enligt Simons 
(1995) ta tillvara personalens idéer, kunskap och erfarenhet och på så sätt bygga upp 
framtidens strategier. Författaren tar upp ”empowerment”4 som ett viktigt inslag i sin 
styrning via hävstänger. Han menar att eftersom marknaden är alltmer dynamisk och 
konkurrensen hårdnar är det viktigt att pressa ned besluten till de medarbetare som har 
kundkontakten samtidigt som han varnar för risken för felaktiga beslut som detta medför. 
Författaren menar vidare att detta medför att kravet på kontroll skärps för att kompensera 
risken för att medarbetare tar felaktiga beslut.  
 
För att minska risken för felaktiga beslut krävs enligt Simons en bra balans mellan 
”empowerment” och dessa kontrollsystem: 
 

• Värderingssystemet är tänkt att få organisationsmedlemmarna att förstå de 
grundläggande värderingarna som företaget arbetar efter och på så vis hålla sig 
inom dessa ramar. 

 
• Gränsdragningssystemet drar upp de riktlinjer utanför vilka det är otillåtet att 

verka. Dessa måste vara klart definierade av företagets högre chefer. 
 

• Reducerad standardisering – om standardisering är alltför rigid finns inget 
utrymme för kreativitet bland personalen. 

 
• Diagnostiska kontrollsystem – ”Empowerment” innebär att kontroll av 

personalens agerande sker på ett annat sätt. Den anställde ska hållas ansvarig för 
sitt handlande. Måtten måste vara trovärdiga och den anställde ska kunna läsa av 
dessa och ha möjlighet att vidtaga lämpliga åtgärder för att eventuellt förbättra 
situationen. 

 
• Incitament – eftersom de ”Empowerment”-anställda förmodas ta mer ansvar tar 

de samtidigt mer risker, varför incitament som stöder risktagande måste kopplas 
till detta.  

 

                                                 
4 Bemyndigande 



 11

• Intern kontroll – eftersom den anställde omfattas av produktivitetspress är den 
interna kontrollen ännu viktigare i företag som väljer att jobba med 
”Empowerment”. 

 
• Interaktiva kontrollsystem – förser företaget med de formella 

informationsvägarna för inlärning både vertikalt och horisontellt i företaget och 
fångar samtidigt upp initiativ och idéer hos de anställda. 

 
 
Enligt Simons (1995) används interaktiva system för att anpassa företaget till 
omgivningen. Det handlar om att samla in så mycket relevant information som möjligt 
via kundkontakt, marknadsundersökningar och dylikt vilket det moderna 
marknadsföringskonceptet bygger på (Jobber, 2001). 
 

3.2 Osäkerhet och risk 
 
Shane (2003) väljer att dela upp måtten på entreprenörens prestation i: överlevnad, 
tillväxt, vinst och börsnotering. Med överlevnad menar Shane att entreprenören fortsätter 
sitt entreprenörskap vilket kan vara ett relevant mått eftersom Aldrich (1999) uppskattar 
att endast hälften av entreprenörerna lyckas överleva det första året. Shane (2003) 
definierar tillväxt som verksamhetens förmåga att öka antalet anställda eller öka 
försäljningen. Författaren menar vidare att det är färre än tio procent av de nystartade 
företagen som någonsin lyckas med detta. Måttet är viktigt eftersom huvudparten av 
entreprenörerna startar i liten skala enligt Shane (2003). Vinsten väljer författaren att 
benämna som värdefullt eftersom det är en både sällsynt och eftertraktad utkomst av 
entreprenörskapet. Det sistnämnda måttet, börsnotering, nämns sällan i teoretiska 
sammanhang om entreprenörskap men passar enligt författaren in eftersom det speglar 
idén kring entreprenöriell prestation och risktagande (ibid).  
 
Enligt Shane (2003) är osäkerhet och asymmetrisk information grundläggande 
förutsättningar för entreprenöriella möjligheters uppkomst, upptäckt och utveckling och 
att realisera entreprenöriella strategier innebär handhavande av dessa. Davila (2000) 
väljer att dela in osäkerhet i tre typer: marknads-, teknologisk och 
produktomfångsosäkerhet. Vi kommer dock endast att i den här uppsatsen ta upp den 
förstnämnda typen av osäkerhet. Författaren har i sin undersökning funnit ett positivt 
signifikant samband mellan konsumentinformation och marknadsosäkerhet. Detta 
innebär att den som är ansvarig för marknadsbeslut använder konsumentinformation 
oftare vilket troligtvis är en följd av en högre grad av marknadsosäkerhet (ibid).  
 
Shane (2003) menar att entreprenören upptäcker och utvecklar möjligheter som andra 
missar eftersom de inte har tillgång till information om dessa. Detta beror enligt 
författaren på att den som upptäcker/utvecklar antingen har överlägsen förmåga att ta till 
sig informationen eller har lättare att upptäcka möjligheten i den information som står till 
buds. Dessutom ser upptäckaren till att begränsa åtkomsten för informationen och båda 
dessa krafter resulterar enligt Shane (2003) i asymmetrisk information. West III (2003) 
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hävdar att kunskapen om hur samlandet och behandlingen av informationen går till är 
kärnfrågan för att förstå innovativt entreprenörskap. I situationer med stor osäkerhet 
fluktuerar stora mängder information och entreprenörens val av vilken information som 
är relevant är avgörande. Vad som sägs och hur det uppfattas är viktigt. Fred Smith, 
grundare av Federal express, fick betyget C5 och kommentaren att det inte var 
genomförbart när han presenterade sin idé för övernattsbefordran av paket för sin 
collegeprofessor. När Smith senare lyckades uppbringa kapital för sin idé var det vad han 
sa till, vem och hur han sa det som var avgörande. (ibid)  
 
Casson (2003) menar att ett möjligt hot mot en entreprenör kommer från personer som 
försöker att i andra hand ta del av kunskaper om möjligheter från entreprenören. 
Författaren menar vidare att dessa personer tror att entreprenören kommer att misslyckas 
med att exploatera idén och kan utan att möta någon effektiv konkurrens från den 
entreprenör de stal idén av från första början själva exploatera möjligheten. 
 
Informationsprocessen beskrivs av West III (2003) som kärnan i det innovativa 
entreprenörskapet och författaren menar att när osäkerhet råder så är entreprenören bättre 
på att identifiera möjligheter eftersom han söker mer information vilket vidgar 
potentialerna. Entreprenören beskrivs även som skicklig på att välja ut den viktigaste 
informationen och att processa, raffinera den för att utveckla unik kunskap om 
utvecklingsmöjligheten. Entreprenörspecifika kommunikationsmönster och processer 
leder fram till utvecklingen av en asymmetrisk kunskap om möjligheten och denna 
informationsprocess visar hur entreprenören kan gå mot osäkerheten och samtidigt 
reducera de risker det innebär. (ibid) 
 
Enligt Shane (2003) ser en entreprenör möjligheter där andra ser risker. Det finns enligt 
Shane sex strategier för att hantera osäkerhet och asymmetrisk information.  
 

1. Start i liten skala: Informationsasymmetrin och osäkerheten som genomsyrar den 
entreprenöriella processen kräver enligt författaren att entreprenören sköter sin 
egen finansiering. Stora initiala investeringar för att tillgodogöra breda 
marknadssegment, bygga varumärken och producera mycket är inte möjligt då de 
flesta har ett begränsat kapital. Genom att starta i litet format, för att sedan växa, 
kan entreprenören undvika att sätta sig i alltför stor skuld genom att investera för 
tillväxt med eget kapital. 

 
2. Inträde via förvärv: Shane menar att vid förvärvet av ett företag följer även 

information om efterfrågan och kunskap om tillverkning och logistik med på 
köpet. Denna information reducerar osäkerheten och skulle enligt författaren 
förbättra entreprenörens möjligheter till utveckling av företaget. 

 
3. Fokuserad strategi: För att undvika osäkerheten tenderar nya satsningar att 

fokusera på enstaka produkter inom ett marknadssegment. Detta sker enligt Shane 
av två anledningar, dels blir inte informationsinsamlingen lika kostsam men 

                                                 
5 Medel 
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samtidigt har nya etablerare svårt att tävla med de etablerade när det gäller 
helheten och väljer därför att konkurrera inom en nisch. 

 
4. Flexibilitet och anpassning: Inte ens entreprenörer kan förutsäga framtiden och 

händelser som äventyrar deras verksamheter kan dyka upp. 
 

5. Allianser: Eftersom utvecklingstillfällen ofta är kortlivade och arbetet med att 
uppbåda tillräckliga resurser för att utveckla idén kan ta för lång tid kan en allians 
vara lösningen. Skapandet av allianser snabbar på den entreprenöriella processen 
genom användandet av redan existerande resurser. 

 
6. Legitimering: Potentiella intressenter kan vara osäkra på entreprenörens 

visionsförmåga eftersom dessa visioner bygger på information som är okänd för 
intressenterna. Entreprenören måste därför övertyga om att utvecklingen av 
möjligheten är allmänt accepterad. (ibid) 

 
 

3.3 Motivation 
 
Liao, Welsch och Pistrui (2001) undersökte huruvida motivation är starkare relaterade till 
entreprenöriell tillväxt än infrastruktur, för vilket de dock inte kunde påvisa något 
signifikant samband. Trots detta ansåg författarna utifrån de siffror de kommit fram till 
att motivation var mycket starkare relaterat till entreprenöriell tillväxt i form av 
marknadsexpansion. Författarna menar vidare att personer som blivit tvingade in i 
entreprenörskapet visat sig ha större beslutsamhet att expandera och även att ha en högre 
riskbenägenhet. Liao et al benämner dessa som internt motiverade och dessa påvisar ett 
större intresse för förändringar i omvärlden och har en högre benägenhet att ta till sig 
information.  
 

3.4 Beslutsfattande 
 
Enligt Shane (2003) är det först när produkten är färdigutvecklad och introducerad på 
marknaden som priset kan bestämmas eftersom förtjänsten är beroende av både pris- och 
kvantitetsinformation. Detta innebär att pris och förtjänst är variabler som inte kan styra 
beslut kring produktutveckling (ibid). 
 
Brunson (1982) diskuterar två inriktningar av organisationstänkande: beslutsfattande och 
ideologier. Författaren menar att dessa vinklingar har en benägenhet att vara irrationella 
och många beslut fattas baserat på information som saknar saklig grund. Vidare menar 
författaren att besluten fattas baserat på en konstruerad uppsättning av två alternativ, 
ibland bara ett och informationen granskas inte korrekt. Författaren slår fast att genom att 
generera starka och klara värderingar i värdegrunden kan en organisation skapas där 
personalen agerar rationellt. Brunson anser även att snäva och tydligt sammansatta 
ideologier bidrar till en grund för handlingen eftersom ideologin bestämmer vilken 
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handling som bör utföras och tänkandet separeras från handlingen. Författaren beskriver 
att stor möda har lagts ned på att föreskriva hur organisationer ska bli mer rationella men 
menar dock att en viss grad av irrationalitet är en nödvändig förutsättning för agerande.  
 
Entreprenöriella beslut fattas enligt Shane genom en omformulering av nya 
ändamålsenliga ramverk för användning av resurser. Dessa skapas, enligt författaren, när 
information om tidigare felaktiga beslut, kunskap om efterfrågan eller teknisk utveckling 
leder till att priset på varan eller tjänsten inte längre stämmer överens med värdet på 
densamma. Då uppstår enligt Shane möjligheten att skapa bättre alternativ för inköp eller 
försäljning av resurser än vad som tidigare var möjligt. För att kunna bedöma om tidigare 
beslut har varit felaktiga krävs enligt författaren att entreprenören antingen har annan 
information eller att han tolkar informationen annorlunda och enligt Shane leder detta till 
att entreprenöriellt beslutsfattande innefattar kreativitet. 
 
Burke och Miller (1999) menar att ledare kan arbeta med ett antal punkter för att bli 
bättre på intuitivt beslutsfattande. De bör vara mer påpassliga till den övergripande 
beslutsprocessen, utmana beslut när de får en känsla för detta, reflektera på tidigare 
beslut och den roll intuition spelade för att försöka lära från misstagen. Vidare bör de 
arbeta med att tillämpa intuition i arbets- eller hypotetiska situationer, observera hur och 
när andra använder sin intuition, utbilda sig i intuitivt beslutsfattande, lära sig att ta risker 
i beslutsfattande utan att vara rädda för konsekvenserna. (ibid) Sadler-Smith och Shefy 
(2004) menar att intuition är en naturlig del av en ledares sätt att tänka. De menar vidare 
att detta dock är en del av ledares sätt att tänka som ofta ignoreras, vilket enligt deras 
mening kan bero på att den uppfattas som ovetenskaplig och irrationell. 
 
Burke och Miller (1999) menar att inblandning av intuition i beslutsfattande är relevant 
och applicerbart när; besluten måste överensstämma med organisationens kultur och 
värderingar, när det är väsentligt för tidsperspektivet, när tydliga signaler saknas på grund 
av policy och när det råder osäkerhet på grund av ny produktplanering. 
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4 Resultat 
 
Föregående kapitel beskriver de teorier som fungerat som vägledning för vår tolkning av 
det empiriska resultatet. I det här kapitlet redovisar vi resultatet av vårt empiriska 
arbete. 

4.1 Kim Traumer 
 
Traumer beskriver sig själv som en glad gosse som är född och uppvuxen i Danmark, 
kom till Göteborg och Sverige när han var 17 år gammal, träffade en tjej som hette 
Susanne och hennes föräldrar kom från Norrbotten. Paret flyttade dit när Traumer var 
nästan 18 år gammal. Traumer började jobba inom det militära som fastighetsskötare, 
eftersom han var dansk medborgare fick han inte vistas inom de militära skyddsområdena 
och enligt Traumer så gick det: ”…förjävla fint eftersom varenda jävel hörde att jag kom 
från Danmark eftersom jag inte kunde ett ord svenska, det var dansken som kom, inga 
bekymmer”.  
 
Av en slump började Traumer jobba med utvecklingsstörda på Väståkra, föreståndaren 
hade hand om ett gäng killar i 14-15 årsåldern som var ganska utåtagerande och 99 
procent av hans anställda var kvinnor vilket gjorde att ungdomarna tog över. Traumers 
uppgift var att se till att ungdomarna inte skadade sig själv eller andra. Efter en tids 
arbete på olika behandlingshem började Traumer utbilda sig inom yrket och blev så 
småningom chef på Väståkra. Traumer startade firman ”Kim och Common Sence” 1996 
och höll föreläsningar, kring motivation och idéer, för arbetslösa ungdomar. 
 

4.1.1 Aspcenter 
 
I slutet av 90-talet upptäckte Traumer att de boendes funktionshinder på Väståkra inte 
gick ihop med varandra och en ny verksamhet var därför nödvändig. Då detta inte 
rymdes inom ramarna för kommunens verksamhet blev Traumer uppmanad att starta 
denna i egen regi vilket skedde år 2000 då Aspcenter bildades. Företaget hjälper unga 
människor med Aspergers, ADHD och Damp som kräver specialbehandling till ett 
värdigt och mer självständigt liv. Grundpaketet omfattar 18 till 36 månaders behandling 
varav de sista en till tre månaderna består av inskolning i hemkommunen. 
 
För att skilja sig från sina konkurrenter erbjuder företaget sina anställda tio dagars 
utbildning per person och år. Detta medför visserligen att kostnaden per boende ökar för 
kunderna6  men detta uppvägs enligt Traumer av kvaliteten på vården. Traumer anser att 
omvärldsbevakning är viktigt samtidigt som det är svårt för en företagare att hinna med 
det varför det inte alltid prioriteras på agendan. 
 

                                                 
6 Med kund menas de kommuner som köper Aspcenters tjänster 
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Snabb tillväxt 
När det gäller att ta tillvara personalens idéer menar Traumer att han lärt sig av de 
misstag kommun och landsting gjort då de misslyckats med detta. Traumer försökte 
bygga företaget med så bred bas som möjligt, ta in personer med olika utbildningar och 
se till att ha täta möten för interaktion. Då företaget växte snabbt blev dessa täta möten 
ogenomförbara vilket ledde till att en visionsgrupp bildades. Gruppen är öppen för alla 
och här får anställda lägga fram synpunkter och funderingar för vidare behandling i 
ledningsgruppen. Strukturerade personalmöten är en annan metod Traumer använder för 
att låta de anställda komma till tals. Dessa hålls på regelbunden basis och dagordningen 
kräver att alla uttalar sig om de olika punkterna. 
 
Innan en idé kan förverkligas måste det fattas beslut huruvida idén omfattas av företagets 
kärnverksamhet. Den vanliga gången är att idégivaren först får förankra idén i sin 
personalgrupp, visionsgruppen bedömer sedan detta utifrån de visioner och mål som 
fastslagits i företaget. Slutligen fattas beslut om det finns finansiella möjligheter att 
förverkliga idén. Förutom att det finns en beslutsgång menar Traumer att beslutsfattandet 
till viss del bygger på intuition för att avgöra om produkten ligger rätt i tiden. 
 
Traumer håller informationsmöten var femte till sjunde vecka där han berättar om 
utvecklingen i företaget och de anställda får ställa frågor. Han ser detta som ett sätt att ta 
tillvara personalens kunskaper och se till att de är informerade om företaget och att få 
informationen att fungera båda vägarna, tydliggöra roller och förklara företagets gränser 
för verksamheten. Detta sker i form av en ”Pytt-i-Panna-afton” där företagets kock bjuder 
på god mat, ofta i form av en god köttbit med gräddsås. Interaktiviteten fångas även upp 
via de boendes kontaktpersoner som jobbar efter en dagordning där resultatet förs vidare 
till individ-, arbets- och projektplan och slutligen införlivas i företagets digitala 
kvalitetsverktyg.  
 
Marknadsföring 
Innan en boende tas in skickas en förfrågan till kunden om vilka fem områden som de vill 
att Asp center ska jobba med. Utifrån svaret på detta utarbetas en individ- och arbetsplan 
som skickas tillbaka till kunden för bekräftelse. Avtal tecknas och kunden följer upp 
arbetet via besök var tredje till var sjätte månad. Resultatet är kopplat till 
kvalitetsverktyget och kontaktpersonen upprättar en månadsrapport, projektledare och 
vårdansvarig upprättar en kvartalsrapport och dessa skickas till kund.  
 
Traumer reser till Stockholm7 ungefär var sjätte vecka som marknadsförare och träffar 
kunder för resonemang. Han har även anordnat träffar för handläggare från 
kundkommunerna där utbyte av erfarenheter och utbildning skett. Utöver detta hålls 
kvartalsmöten för varje boende i form heldagsträffar där handläggare, övriga specialister 
och ibland även Traumer medverkar. Träffarna sker tidvis på annan ort där diskussion 
sker under mer fria former. Traumer och kolleger från liknande verksamheter i 
Stockholm, Lund och Göteborg träffas tre till fyra gånger per år för att utbyta 
erfarenheter och diskutera behandlingsmetoder samt det ekonomiska läget. Han har även 
regelbundna kontakter med psykiatriker runt om i Sverige. 
                                                 
7 Största upptagningsområdet 
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Tarumer är medveten om att personer med ADHD, Damp och Aspergers är 
överrepresenterade inom kriminalvården. Dessa har dessutom en återfallsfrekvens på 90 
procent och Traumer vet att Aspcenter har kunskapen för att bedriva en vettig behandling 
av dessa. Han insåg dock att företaget måste se sin begränsning även om det finns hur 
mycket som helst att göra och miljarder att spara samhällsekonomiskt. ”…där räcker inte 
vi till, vi får inte hangarfartyget kriminalvården, med våran tvåhästars aktersnurra får vi 
inte den att svänga någonstans.”  
 
Omvärldsbevakning 
Traumer använder sig av en Internettjänst som heter Magenta news8  som bevakar alla 
tidningar i Sverige och samlar material kring ämnen som styrs av de sökord kunden 
väljer att abonnera på. I Traumers fall rör det sig t ex. om sökord i stil med: Aspergers, 
Damp eller ADHD. Företagets vårdansvarige har ansvar för att företaget hålls uppdaterat 
vad gäller lagar och paragrafer och övrig information från läns- och socialstyrelsen. 
Uppdatering kring övriga vårdfrågor sköter den verksamhetsansvarige om och 
personalansvarig håller sig uppdaterad om fackliga frågor, men har samtidigt ansvar för 
fastighetsfrågor. Utöver detta prenumererar Traumer även på tidskrifter bland annat 
Dagens Industri för att hålla sig uppdaterad om händelser på börsen då även dessa kan 
påverka företaget. Inskrivningen av en ny boende föregås ofta av att Traumer besöker 
den institution varifrån personen ska flyttas och vid dessa besök ges tillfälle att utbyta 
erfarenheter med personal på plats och på så vis få nya infallsvinklar och idéer. 
 
Försäkring mot motgång 
Traumers riskhantering går ut på att grundligt och noggrant gå igenom riskerna, 
analysera det som behöver analyseras och av detta skapa en verklighetsbild med 
substans. När företaget går bra läggs pengar undan i en fond med stabil avkastning att 
användas vid eventuella framtida motgångar. Försäkringar är en viktig del i företagets 
riskhantering för att täcka materiella och immateriella tillgångar. En väl uppbyggd 
organisation där alla vet vad de ska göra om något händer är också angeläget för att 
minimera riskerna för företaget. Kommunernas alltmer ansträngda ekonomier är en fråga 
som bekymrar Traumer då dessa är hans huvudsakliga kundkrets. Han upplever dock 
ingen konkurrens på marknaden eftersom det finns många som behöver hjälp och få 
seriösa aktörer. Traumer menar att han alltid ser möjligheterna där andra ser hinder och 
att ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid. 
 
Traumer hade i uppstartsfasen av verksamheten problem med att övertyga banken om 
amorteringsfritt lån. Verksamheten krävde detta då de initiala inkomsterna behövde 
återinvesteras i verksamheten de första tre åren. Vid första lånetillfället tvivlade banken 
även på Traumers budget. Vid det andra tillfället var det mindre tvivel från bankens sida 
och vid den tredje företagsstarten avklarades proceduren inom en vecka eftersom banken 
kunde se att de tidigare planerna hade stämt. Företaget har idag varit verksamt i sju år 
och de initiala lånen är lösta, företaget har köpt upp den företagsby de verkar i och hyr 

                                                 
8 Internettjänst som bevakar alla tidningar i Sverige och samlar material kring ämnen som styrs av de 
sökord kunden väljer att abonnera på. 
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även ut delar av lokalerna. De enda lånen som finns i dagsläget är fastighetslån som inte 
ens uppgår till en tredjedel av värdet på fastigheten.  
 
Drömmen i arbetet 
När vi talar om motivation nämner Traumer resultatet av vården på en 16-årig tjej som 
innan hon kom till Aspcenter hade sysselsatt en hel akutavdelning inom psykiatrin. Hon 
bor idag i egen lägenhet med tillsyn 4 till 6 timmar om dagen, har tagit upp sina studier 
och vistas i samhället. ”Det är drömmen, det är det som är hela drivkraften i hela det här 
arbetet, vi var jättemånga som gick på knäna i det här arbetet som pågick i två år men när 
man ser resultatet…” En annan drivkraft för Traumer är att bevisa att det går att bedriva 
privat vård i Norrbotten och göra det bättre än vad landstinget gör. Traumer menar att 
han är ihärdig i sitt arbete och aldrig ger upp, även om han fått ett skriftligt nej. ”Då tar 
jag brevet och åker till den personen och säger att vi kan ju inte ha talat om samma sak, 
det måste ha blivit nån missuppfattning, du kan inte förstått vad jag har sagt, så här är det 
och då kan inte du komma fram till den slutsatsen…”, säger Traumer. När vi tar upp den 
ekonomiska biten nämner han att han även om han är glad att det står plus i slutet av de 
finansiella rapporterna så är det inte pengarna som driver honom.   
 
Vision och vårdcentral 
Traumer har valt att delegera ledningen av gruppen för att inte hindra kreativiteten med 
sin närvaro. Visionsgruppen är numera begränsad till att hålla sig inom verksamhetens 
ramar och styrs upp med den vårdansvarige som ordförande. Anledningen till att 
Traumer valde att begränsa visionsgruppens handlingsutrymme var att tid och pengar 
saknades för att genomföra visioner som inte var hänförliga till kärnverksamheten.  
 
I framtiden planerar Traumer att starta en vårdcentral i privat regi och har kontrollerat 
vad som krävs för att starta upp detta. Utöver detta har Traumer tre företag som väntar på 
uppstart, ett av dessa är den första privata diagnosenheten för psykiskt sjuka i Norrbotten, 
som han planerar att öppna ihop med ett par psykiatriker. 
 

4.2 Yngve Bergqvist 
 
Yngve Bergqvist är född på Frösön i Jämtland och när han växte upp var det ingen i hans 
släkt som var företagare. Nu för tiden har han dock många släktingar och bekanta från 
hemtrakten som är egna företagare. Han studerade i yngre år naturvetenskap och 
miljövård men ville helst av allt bli sjökapten då han hade släktingar som jobbade på sjön 
i Norge. Han började även jobba på Ostindiska kompaniet och sökte till sjöfartsskolan i 
Härnösand där han även kom in. Men istället för att studera och jobba på sjön förde 
skidåkningen honom till Kiruna där han dessutom fick jobb som miljövårdare på LKAB. 
Innan Bergqvist startade Icehotel sysslade han även som den första i Europa med 
forsränning. 
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4.2.1 Icehotel 
 
1993 gjorde företaget en pressrelease till mediavärlden, via Sveriges turistråd med 
rubriken Icebar, -5°C/25°F, Jukkasjärvi, Lappland Sweden. Under rubriken fanns en bild 
på en isbar med några Absolut vodkaflaskor i bakgrunden. Pressreleasen fick god respons 
i stora europeiska och amerikanska tidningar och omfattade bland annat halvsidor i LA 
Times och Chicago Tribune. Effekten av detta blev förutom världsomfattande publicitet 
att marknadschefen på Absolut vodka ringde och berättade att deras PR-kontor i London 
och New York hade fått in massor med bilder på en isbar. Han undrade med anledning av 
detta om Absolut vodka var med i projektet varvid Bergqvist svarade att han hoppades att 
de ville bli det. Detta resulterade i ett samarbete som pågår än idag.  
 
När Bergqvist och hans medarbetare byggde deras första Icehotel år 2000 omsatte 
företaget 35-40 miljoner kronor. Idag, 2006, har Icehotel växt till att omsätta 140 
miljoner kronor med 15 000 övernattande gäster årligen. Designen förändras år från år 
eftersom det byggs ett nytt hotell av packad snö och is från Torneå älv varje år. Vintern 
2006/2007 kommer hotellet att omfatta c:a 60 rum som går att hyra under säsongen som 
sträcker sig från mitten av december till slutet av april. Utvalda konstnärer har designat 
inramningen i ett antal av rummen och varje sådan issvit är därför helt unik. 
Temperaturen i rummen håller sig mellan -5° till -8° C och gästerna sover i speciella 
fibersovsäckar på en bädd av renfällar, priserna ligger mellan 1120 – 6650 kr per 
övernattning för nämnda säsong. Den valda prisnivån innebär en medveten strategi i val 
av målgrupp, då företaget vänder sig till mindre priskänsliga med vad Bergqvist 
beskriver som en unik upplevelseprodukt. Företaget har utöver detta en omfattande 
isproduktion. Isen skördas i mars året innan den används för att den ska vara tillräckligt 
tjock. Icehotel förbrukar enbart 15 procent av den skördade isen och resten går på export 
bland annat till de franchisetagare företaget har. 
 
Ett bevis på de unika produkter företaget har i Icehotel och Absolut Icebar är den 
uppmärksamhet produkterna erhållit i världsmedia, både Discovery och National 
Geographic har gjort filmer om produkterna. Den första filmen Discovery gjorde satte 
publikrekord i USA och man arbetar för närvarande med ytterligare en film om Icehotel 
och Jukkasjärvi. Utöver den första Absolut Icebar i Jukkasjärvi så har ett antal tillfälliga 
barer byggts upp runtom i världen för speciella events. 2002 valde Bergqvist dock att 
starta en permanent Absolut Icebar på Nordic Hotel i Stockholm. Denna bar blev redan 
under sitt första verksamhetsår Stockholms största försäljningsställe för Absolut vodka, 
en titel som den sedan dess inte släppt ifrån sig. Efter det första året var det inga problem 
för Bergqvist att övertyga Nordic hotell att överta driften och de driver numera baren 
enligt ett franchisingkoncept. Idag finns permanenta barer även i Milano, London, Tokyo 
och Köpenhamn. Konceptet Absolut Icebar fungerar även som ett skyltfönster för 
Jukkasjärvi och Icehotel. 
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Management by walking 
För att fånga upp de anställdas idéer praktiserar Bergqvist ”Management by walking” 
vilket han definierar som att ställa frågor, vara aktiv på arbetsplatsen, fika, lyssna och 
vara delaktig. Det finns gott om idéer i företaget vilket bidragit till den starka 
expansionen. Företaget har även en forskningsavdelning som träffas med jämna 
mellanrum och diskuterar produktutveckling.  
 
Idéer från kunder strömmar ständigt in vilket Bergqvist antar bero på att de ser Icehotel 
som ett kreativt företag och känner att is är ett spännande nytt koncept. Då företaget är 
aktivt och håller på med många utlandsprojekt fångas idéer upp i samband med detta. 
Intresset för företaget från mediahåll ger även, enligt Bergqvist självkänsla att testa idéer. 
Ett femtiotal konstnärer är verksamma med utsmyckningen av hotellet varje år och 
Bergqvist praktiserar sitt ”Management by walking” även bland dessa för att snappa upp 
idéer. När idéer dyker upp är gången oftast att Bergqvist kontaktar ledningsgruppen för 
att få snabb respons. Även tester och analyser sker för att undersöka om det är 
genomförbart. Vidare undersöks om det är ekonomiskt möjligt att genomföra projektet 
eller om det är tvunget att skjutas fram i tiden. Trots att han använder sig av tester och 
analyser menar Bergqvist att ett av de utmärkande dragen som han ser hos en entreprenör 
är, förutom en skarp hjärna, magkänsla. 
 
Iskall magkänsla 
Även Bergqvist nyttjar tjänsten Magenta news och informationen görs tillgänglig för 
styrelse, VD, affärsområdeschefer samt vissa andra personer. Sökorden som styr 
informationen är: ice, icehotel, icebar, Jukkasjärvi och Yngve Bergqvist osv. Företaget är 
dessutom verksamt inom ett privat utvecklingsbolag samt ingår i olika nätverk för hotell- 
och turistindustri såsom Visit Sweden. Den första etableringen av en permanent Absolut 
Icebar menar Bergqvist skedde på magkänsla. Under sina resor till Stockholm bodde 
Bergqvist ofta på Nordic hotel och vid ett tillfälle upptäckte han att en intilliggande lokal 
var ledig. Han fick då en idé om att bygga upp en permanent icebar där. Efter 
förhandlingar med Vd:n för hotellet beslutades om att Bergqvist skulle bygga upp baren 
och driva den. Samarbetet innebar att Absolut Icebar kunde nyttja hotellets 
serveringstillstånd.  
 
Global uppvärmning 
Det största hotet mot verksamheten menar Bergqvist är eventuella miljöförändringar 
genom exempelvis global uppvärmning vilket skulle kunna förkorta säsongen. Han ser 
dock inga tecken på att något sådant är på gång då fjolårets säsong var den längsta sedan 
verksamhetens start. Årets säsong har startat med en ganska mild förvinter men Bergqvist 
hyser inga tvivel om att kylan kommer så småningom. Jukkasjärvi kännetecknas av kyla 
och uppvisar stadigt lägre temperaturer än närliggande områden. Bergqvist menar att 
företagets produkt valts efter topografi och temperatur.  
 
Plagiat och drivkraft 
Bergqvist anser att om företaget har en bra styrelse så blir analyserna riktiga och de 
ekonomiska riskerna med företagandet minskar. Han menar vidare att ett hot mot 
verksamheten är plagiat. Det första plagiatet på verksamheten dök upp i Kemi där 
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representanter från Kemi kommun tillsammans med stadsarkitekter var uppe och 
avbildade verksamheten i Jukkasjärvi för att sedan kopiera formar och tillverka ett eget 
ishotell. Utöver detta plagiatförsök nämner Bergqvist ytterligare två, ett i Norge och ett i 
Österrike. När dessa plagiat uppstått har Bergqvist valt att påkalla medial uppmärksamhet 
till sin egen verksamhet för att visa att detta är ett kopieringsförsök av hans verksamhet. 
Icehotel har sökt patent på sin produkt över hela världen och fått det beviljat överallt 
utom i Finland. Det finns även ett Icehotel i Quebec som drivs av en lokal näringsidkare 
på licens från Bergqvist dock inte med samma framgång som originalet.  
 
Den främsta drivkraften för Bergqvist är att han tycker det är kul. ”Det är klart att det är 
lite måste i ett sånt här jobb, det är ju inte bara lattjolajban varje dag utan det är ju lite 
grejer som kan vara lite tunga också ibland”, säger Bergqvist. Vid tillfället för intervjun9, 
veckan innan öppnandet av Icehotel, hade Bergqvist inte haft en helledig dag på tre 
veckor men tycker fortfarande att han har ett roligt arbete.  
 
Kyliga aktiviteter på sommaren 
Företaget håller på att färdigställa en ny produktionshall med bättre kapacitet och 
logistik. Detta möjliggör att den gamla produktionshallen som året runt håller en 
temperatur på -5° C, kan användas till kyliga aktiviteter på sommarhalvåret och idéer 
finns kring rockkonserter på is, filminspelningar i vinterklimat och iskonstutställningar 
under sommaren vilket är i linje med företagets entreprenöriella tillväxtstrategi. ”Jag har 
en devis att man ska gräva där man står för det mesta är ogjort.”, säger Bergqvist. 
Företaget har idag en strategi som sträcker sig fram till år 2010. Kravet från styrelsen är 
att företaget ska utveckla två nya produkter varje år vilket även nämns i affärsplanen. 
 
Koncepet Absolut Icebar beräknas att inom några år ha utvecklats och kommer 
förmodligen att omfatta 15 till 20 barer i storstäder runt om i världen. Företaget håller 
dessutom på med utvecklingen av ett destinationsmarknadsföringsprogram för försäljning 
on-line vilket omfattar marknadsföring av hela Nordkalotten. 
 

4.3 Hans Fält 
 
Fälts yrkesverksamma liv började på ASEA i Västerås där han arbetade som 
provningstekniker. Efter ett halvår på detta jobb avancerade han till chef för 
provningsavdelningen för att sedan söka sig vidare till koksverket på SSAB som 
reglertekniker. När beslutet om att lägga ned stålverk 80 kom började Fält jobba med att 
utbilda folk som skulle lämna företaget och fick sedermera jobb som utbildare på AMU i 
Kalix där han startade sitt första egna företag. Det var denna firma som sedermera 
utvecklades till att bli Fält elektronik.  
 
Hans Fält beskriver sig själv som: ”…jag har alla defekter och alla fördelar som en 
entreprenör har. Jag är född i Fiskens tecken, fiskar anses vara intuitiva, konstnärligt 
lagda, konfliktundvikande och det har jag insett att det stämmer väl… Jag har 
ascendenten i Lejonet och det är mitt utåtriktade sätt, lejon har aldrig problem att stå på 
                                                 
9 5 december 2006 



 22

scen.” Han säger att erfarenheten har gjort att han känner igen sina misstag när han gör 
dem men att han inte lärt sig att undvika dem.  
 
Fält kom till insikt att han verkligen var en entreprenör först efter att ha blivit tillfrågad 
om att hålla föreläsning om entreprenörskap och därför läst Entreprenörskap på svenska 
av Bengt Johannisson. Under 80-talet valde Fält att ta in en extern styrelse i företaget, 
”Det här om styrelsens funktion tar Johannison upp i sin bok, om hur den inte finns, det 
är en one-man-show.”, säger Fält. Enligt Fält är det vanligt att familjemedlemmar utgör 
styrelsen i entreprenöriella företag och att styrelsearbetet i själva verket sköts av VD:n. 
Fält menar att han kunde ta tillvara på styrelsens kompetens bättre med hjälp av externa 
ledamöter. 
 

4.3.1 Fält elektronik 
 
Historien för elektronikbranschen i Kalix började 1976 då mönsterkortsföretaget 
Kretselektronik startades. 1978 startade Fält sin verksamhet med fokus på produktion. 
Under samma år delades Kretselektronik i två företag där det ena hade fokus på 
konstruktion och det andra på mönsterkort10. Fält hade ett visst samarbete med företaget 
som sysslade med konstruktion. Under början av 80-talet ledde detta samarbete till 
bildandet av ett gemensamt försäljningsbolag, Concentus, som skulle ta affärerna medan 
Fält elektronik stod för produktionen och kollegans företag konstruktionen. Samarbetet 
föll dock samman efter några år. ”Man driver ett företag för att man vill genomföra sin 
idé och när man slår sig ihop med någon är det inte alltid dessa idéer stämmer överens.”, 
säger Fält. Detta fick till följd att Fält elektronik valde att utveckla en egen 
konstruktionsavdelning då det var svårt att få några jobb utan en sådan. 
 
Mixerbord och strålbehandling 
I början av 80-talet blev närradio populärt och Fält menar att ett behov av billig 
utrustning då dök upp. En anställd på tekniksidan i Fält elektronik hade kunskap inom 
audio varvid en tillverkning av mixerbord startade. Under denna tid kom många förslag 
som togs tillvara men 86-87 tog Fält beslut om att strama åt verksamheten mot en 
underleverantörsverksamhet kombinerat med utveckling och tillverkning, vilket även 
medförde en begränsning av idéverksamheten. För att ytterligare fånga upp idéer bland 
sin personal så har även Fält använt sig av ”Management by walking around”. 
 
1989 fick företaget en förfrågan om konstruktion av medicinteknisk och 
strålbehandlingsutrustning. I detta fall hade kunden idéer om vad som skulle göras medan 
Fält elektronik fick i uppdrag att lösa den tekniska biten och därmed utveckla kundens 
idé till en produkt. Fält har hela tiden försökt ta tillvara vad kunderna vill ha och lyssna 
på deras behov. I vissa fall har han dock varit tvungen att styra om kunderna en aning då 
de velat ha med komponenter i produkten som skulle medföra att produkten blev onödigt 
fördyrad.  
 

                                                 
10 Kretskort innan komponenter monteras 
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Fält nämner begreppet intuitiv marknadsavkänning och menar då att det är magkänslan 
som styr vid produktutveckling. Enligt hans uppfattning är det inte många entreprenörer 
som gör marknadsundersökningar utan de flesta använder fingertoppskänsla och känner 
vad som är rätt för dem. Fält menar att hans personlighet formar entreprenörskapet 
väldigt tydligt och att hans personlighet i viss mån är konfliktundvikande. ”Är det en 
affär där jag märker att motparten inte ger mig de rätta vibbarna spelar det ingen roll hur 
lönsam den är, jag avstår ifrån den. Om jag känner att någon försöker knyta upp svansen 
på mig känner jag obehag och då går jag inte in i det.”   
 
Flexikort 
Fält nämner att på uppdrag av en kund skulle många komponenter rymmas i ett trångt 
utrymme och vid en diskussion med leverantören blev lösningen ett flexikort vilket är ett 
böjbart kretskort som möjliggör hopkoppling av två mönsterkort som är staplade på 
varandra. Lösningen ledde till att kunden kunde krympa produkten ytterligare vilket även 
medförde nya uppdrag för Fält. Ett annat exempel som Fält tar upp där företaget tagit 
tillvara kundens idéer är vid utvecklingen av ett mätinstrument till ett system för 
blodtrycksmätning. Den produktion som kunden hade av sensorer gav för stor spridning 
på mätvärdena, vilket gjorde att halva produktionen fick kasseras. Fält elektronik 
lyckades utveckla en mätförstärkare som tillät en större spridning. Detta gjorde att endast 
20 procent av produktionen var tvungen att kasseras. 
 
Pantsättning av privat egendom 
Fält menar på att han i inledningsskedet ej såg riskerna med företagandet utan istället såg 
möjligheterna. Han lämnade ett välbetalt jobb i Luleå för att flytta till Kalix med en 
halvtidtjänst på AMU och ett eget företag vid sidan av. Detta gjorde att han fick pantsätta 
sin privata egendom för att få igång verksamheten. I början på 90-talet valde Fält att ta in 
en extern VD vilket visade sig vara ett riskmoment då han efter ett par år såg att företaget 
höll på att gå under. På äldre dar säger sig Fält dock ha blivit mer medveten om den 
personliga risken med företagande. Han förutsätter inte längre att ett projekt han går in i 
ska gå bra och pantsätter därför ej sin privata egendom. Det som fick upp ögonen för 
honom i denna fråga var försäljningen av Fält elektronik då huvuddelen av 
köpeskillingen bestod av aktier i det köpande bolaget och bolagets fulla värde inte kom 
honom tillgodo. Anledningen att Fält till slut valde att sälja sitt företag var att 
verksamheten växt till en koncern och han kände att det inte låg i hans personlighet att 
driva ett så pass stort företag. Med anledning av Fälts ledarstil blev försäljningen en 
långdragen process då han var tvungen att först anpassa företaget till en ny ägare som 
inte hade samma insikt i företaget. 
 
Frihet 
”Jag ska ha friheten att göra det jag vill, forma det som jag vill, obundenhet.” Enligt Fält 
har drivkraften aldrig varit pengar utan han har velat utveckla och bygga upp något, 
skapa tillväxt och drivkraft. Konsekvensen av detta har ibland blivit att han tjänat pengar 
med det har aldrig varit det primära målet med verksamheten för honom. I 
inledningsskedet var drivkraften mera mot att lösa de tekniska problemen men har på 
senare tid gått mera mot att utveckla och få igång verksamheten.  
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Moldavien 
Fält har på senare tid, i rollen som konsult, använt sig av marknadsundersökningar som 
verktyg till skillnad från tidigare då han mest förlitat sig på magkänsla,. Detta skedde då 
han förmedlade mönsterkortsförsäljning för ett moldaviskt företags räkning i Sverige. 
Den fria svenska marknaden för mönsterkort hade en omsättning på 600 miljoner kronor 
medan det moldaviska företaget med sina 400 anställda omsatte 15 miljoner kronor. Fält 
såg här en potential att fördubbla omsättningen genom att få en bråkdel av den svenska 
marknaden. I framtiden planerar Fält att ytterligare sälja in Moldavien på den svenska 
marknaden. Han jobbar idag mot ett svenskt callcenter företag som vill bygga upp 
verksamhet i Moldavien och han arbetar även med svensk textilproduktion som är på väg 
att etablera sig där. Han jobbar även med Moldaviska företag inom vin och 
energibranschen som vill etablera sig i Sverige.  
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5 Tolkning och slutsatser 
 
I förra kapitlet redovisade vi resultatet av vårt empiriska arbete. I detta kapitel tolkar vi 
med hjälp av tidigare kapitel de resultat som vi har fått fram. Avslutningsvis redovisar vi 
våra slutsatser och ger förslag på fortsatt forskning. 
 
I vår empiri har vi kunnat utläsa två teman som krävs för ett lyckat entreprenörskap. För 
det första har vi sett att våra superentreprenörer är skickliga på att fånga upp de 
möjligheter som dyker upp eller hela tiden har existerat i samhället. I vissa fall handlar 
det mer om vad entreprenören själv ser medan andra är duktiga på att fånga upp interna 
och externa idéer hos personal, kunder, leverantörer och övriga. Inom detta tema 
behandlar vi även hur de hanterar eventuella hot som kan uppstå mot verksamheten. I 
andra hand gäller det för entreprenören att utveckla sin verksamhet och för att klara av 
detta krävs både motivation och beslutskraft. De entreprenörer som vi träffat, 
kännetecknas även av en ständigt pågående utveckling av verksamheten och därför har vi 
valt att även ta med ett avsnitt om framtiden i detta kapitel. 
 

5.1 Möjligheter och hot 
 
Uppfångande av interna idéer 
Traumer har medvetet anställt människor med olika utbildningar för att få en så bred 
kunskapsbas som möjligt i sin organisation. Han höll i inledningsskedet täta möten där 
personalen fick göra sin röst hörd. Företagets snabba expansion omöjliggjorde dock dessa 
möten varför en visionsgrupp bildades som träffas regelbundet. Utöver detta hålls 
strukturerade personalmöten ungefär en gång i månaden. Såväl Bergqvist som Fält 
använder sig av ”Management by walking around”. Bergqvist har även en 
forskningsavdelning som träffas med jämna mellanrum och diskuterar produktutveckling. 
Dessa tre superentreprenörer har alla en medveten styrning för att uppmuntra kreativitet 
och mångfald i sina företag. Detta verkar enligt vår mening vara ett bra sätt att fånga upp 
personalens åsikter då det skapar kommunikation i företaget. 
 
Traumer har jobbat med att begränsa idéverksamheten i sitt företag eftersom det kom upp 
allt för mycket idéer som föll utanför verksamhetens ramar och eftersom tid och pengar 
saknades för att genomföra desamma. Han valde därför att styra upp visionsgruppen till 
att endast behandla idéer som kunde sorteras under företagets affärsidé och strategi. Han 
arbetade även med att föra ut dessa begränsningar på de strukturerade personalmötena. I 
försöket att inleda ett samarbete med kriminalvården var han tvungen att inse sin 
begränsning då företaget ej hade kapacitet att arbeta med detta. Fält valde att begränsa 
idéverksamheten eftersom han insåg att det är kunden som styr i rollen som 
underleverantör. Fält begränsade idéverksamheten eftersom företaget utvecklats till att 
verka som en underleverantör och måste då anpassa sig efter kundens behov.  
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Simons (1995) menar att det interaktiva kontrollsystemet fokuserar uppmärksamheten 
och framtvingar dialog i organisationen som skapar grund för debatt. Detta stämmer in på 
samtliga våra respondenter då de genom sin styrning av företaget gör just detta. Simons 
beskriver vidare att ett av de karaktäristiska dragen i ett interaktivt kontrollsystem är att 
information som skapas av systemet är en viktig återkommande dagordning som 
uppmärksammas av den högsta ledningen. Såväl Traumer som Bergqvist använder sig av 
någon form av sådana återkommande aktiviteter. Enligt Simons (1995) är 
gränsdragningssystemets uppgift att ställa upp riktlinjer utanför vilka det är otillåtet att 
verka för organisationens medlemmar. Detta är vad Traumer och Fält gjort genom de 
aktiviteter som tidigare nämnts om att begränsa idéverksamheten. 
 
Uppfångande av externa idéer 
Traumer reser runt i Sverige och träffar kunder och utbyter erfarenheter. Detta sker både 
vid inskrivning av en ny boende och vid återförande av densamma till samhället. Han 
träffar även kollegor för utbyte av information och idéer. Bergqvists företag sysselsätter 
sig med många utlandsprojekt där idéer fångas upp. Dessutom är de verksamma i ett 
privat utvecklingsbolag och ingår i olika nätverk för hotell- och turistindustri. Som 
tidigare nämnts anser Fält att kunden är den som ska styra underleverantören varvid 
dennes åsikter har störst betydelse för företaget. Fält har på senare tid även använt sig av 
marknadsundersökningar. Samtliga respondenter arbetar mer eller mindre aktivt med att 
fånga upp externa idéer.  
 
Enligt Jobber (2001) så bygger det moderna marknadsföringskonceptet på att samla in så 
mycket relevant information som möjligt via kundkontakt, marknadsundersökningar och 
dylikt vilket Traumer praktiserar vid sina rundresor. Bergqvist fångar upp detta vid 
utlandsprojekten och via nätverken. Fält slår fast att kundens åsikter är viktigast och har 
vid senare tillfällen även använt marknadsundersökningar vilket även Jobber menar är en 
viktig del i informationsinsamlandet.  
 
Marknadsavkänning 
Både Traumer och Bergqvist använder sig av en internettjänst för att bevaka tidningarnas 
skriverier om ämnen som berör deras verksamhet. Traumer har utöver detta en ansvarig 
för lagar och paragrafer och ytterligare en som håller koll på vad som händer inom 
vården. Den Internettjänst de båda respondenterna använder sig av verkar enligt vår 
mening vara ett relativt enkelt medel för att fånga upp den mediala uppmärksamheten för 
respektive verksamhet. Traumer måste i sin roll som vårdgivare ha koll på de lagar och 
paragrafer som rör verksamheten varvid det förefaller naturligt att hålla sig uppdaterad på 
dessa. Enligt Simons (1995) kräver det interaktiva systemet bland annat regelbundna 
uppföljningar av marknadsinformation vilket såväl Traumer som Bergqvist gör enligt 
tidigare nämnda aktiviteter. Även Jobber (2001) stödjer detta resonemang i sin betoning 
av insamlandet av relevant marknadsinformation och kundkontakt.  
 
Risk 
Traumer använder sig av ett antal metoder för att reducera riskerna med 
entreprenörskapet. Vid goda tider läggs pengar undan för framtida motgångar. Han 
nämner även försäkringar som en viktig del i riskhanteringen samt den organisatoriska 
vetskapen om vem som gör vad när något händer. Dessutom har han valt att till stor del 
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finansiera sin verksamhet med uppbyggt eget kapital. Enligt Traumer är ingenting 
omöjligt, det tar bara lite längre tid och han hävdar att han ser möjligheterna där andra ser 
hinder. Traumer använder sig av ett antal metoder för att reducera riskerna med sitt 
företagande trots att han menar på att han snarare ser möjligheterna än riskerna.  
 
Bergqvist nämner två hot mot sin verksamhet. Det största hotet mot verksamheten ser 
han i en eventuell acceleration av den globala uppvärmningen. Plagiat är det andra hotet 
Bergqvist nämner och dessa har börjat dyka upp i kalla europeiska områden. En 
acceleration av den globala uppvärmningen har den enskilde personen eller det enskilda 
företaget ingen direkt inverkan på och Bergqvist kan därför bara konstatera detta som ett 
potentiellt hot utan att ha någon möjlighet att arbeta fram en plan för hur detta ska 
hanteras. När det gäller hoten från plagiat har Bergqvist sökt patent på sin produkt över 
hela världen. Han har dessutom påkallat medial uppmärksamhet kring de plagiat som 
uppkommit för att ytterligare motverka konkurrensen.  
 
Fält fick i uppstarten av företaget pantsätta sin egendom för att få verksamheten på fötter. 
Han menar på att han i inledningsskedet ej såg riskerna med företagandet utan istället såg 
möjligheterna. Pantsättningen innebar en privat risk för Fält då han skulle få ta en stor 
personlig smäll om företaget gått under. Anledningen till att han valde att göra detta var 
antagligen, förutom att han inte såg riskerna, att han inte hade något val då bankerna på 
denna tid krävde stor säkerhet.  
 
Enligt West III (2003) leder entreprenörsspecifika kommunikationsmönster och processer 
fram till asymmetrisk kunskap om möjligheten och denna informationsprocess gör att 
entreprenören kan gå mot osäkerheten samtidigt som riskerna reduceras. Traumer har 
enligt vår mening fångat detta i sina riskreducerande metoder.  Enligt Shane (2003) kan 
entreprenören undvika skuldfällor genom att investera för tillväxt med eget kapital, det 
vill säga starta i liten skala vilket Traumer praktiserat. Här ser vi en stor skillnad mellan 
Traumer och Fält då Traumer valt att finansiera verksamheten med uppbyggt eget kapital 
medan Fält valt att pantsätta privat egendom i uppstartsfasen. Anledningen till denna 
skillnad ligger enligt vår mening förmodligen i den tidsskillnad som råder mellan 
uppstarten av de två företagen vilken är cirka 30 år. Bankernas utlåningsvilja var enligt 
vår erfarenhet betydligt striktare på 70-talet än vad den är idag. Shane (2003) menar även 
att entreprenörer ser möjligheter där andra ser risker vilket stämmer väl in på såväl 
Traumer som Fält då dessa menar att de snarare ser möjligheterna med företagandet än 
riskerna.   
 
Enligt Shane (2003) kan inte ens en entreprenör förutsäga framtiden och händelser som 
sätter deras verksamhet på spel kommer ständigt att dyka upp. Hotet från den globala 
uppvärmningen är ett exempel på en sådan händelse.  Casson (2003) beskriver personer 
som i andra hand försöker ta del av kunskaper om möjligheter från entreprenörer som ett 
möjligt hot. Dessa personer tror enligt författaren att entreprenören kommer att 
misslyckas med exploateringen vilket innebär att de inte möter någon effektiv 
konkurrens. I Bergqvists fall har plagiat uppkommit men dessa har av olika anledningar 
inte lyckats lika bra som originalet.  
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5.2 Utveckling av verksamheten 
 
Motivation 
Traumer beskriver att han motiveras av behandlingsresultatet och nämner att det är 
drömmen i arbetet. Hans första tanke var att driva detta i kommunal regi men då detta var 
omöjligt valde han att starta eget. Bergqvists drivkraft är att det ska vara kul att arbeta 
och även om han upplever vissa saker som tunga märker vi på honom att han fortfarande 
har kul i arbetet. Han var väldigt positiv och engagerad trots tre veckors oavbruten 
arbetsperiod i samband med årets invigning av ishotellet. I Fälts fall rör det sig om 
friheten och obundenheten som han beskriver som sin motivation. Han vill utveckla, 
bygga upp och skapa tillväxt. Ingen av de tre entreprenörerna har nämnt pengar som 
drivkraft och även om Fält nämner ordet tillväxt som skulle kunna sammankopplas med 
det monetära var inte detta det primära målet. Vi tolkar detta som att dessa tre 
entreprenörer drivs av en inre motivation och Enligt Liao, Welsch och Pistrui (2001) 
kännetecknas dessa av en större vilja att ta till sig information samt högre grad av intresse 
för förändringar vilket vi anser att entreprenörerna påvisar.  
 
Genomförande 
Såväl Traumer, Bergqvist som Fält nämner magkänsla eller intuition som en del i 
beslutsfattandet. Traumer menar att intuition är användbart för att avgöra om en produkt 
ligger rätt i tiden. Bergqvists första etablering av en permanent Absolut Icebar byggde på 
magkänsla. Fält menar på att det är magkänslan som styr vid produktutveckling och 
kallar detta för intuitiv marknadsavkänning. Samtliga entreprenörer använder sig enligt 
vår tolkning av någon form av intuition vid sitt beslutsfattande. 
 
När Traumer valde att styra upp visionsgruppen och tillsatte vårdansvarig som 
ordförande innebar detta att han skapade gränser för vad företaget skulle syssla med. I 
Bergqvists fall undersöks enligt vår tolkning de teknologiska begränsningarna av hans 
forskningsavdelning och ledningsgruppen fattar beslut kring de ekonomiska gränserna. 
Även Fälts beslut att strama upp sin verksamhet mot en underleverantörsverksamhet 
begränsade vilka idéer som var gångbara för företaget.  
 
När Fält besökte Moldavien hittade han en mönsterkortstillverkare som kunde producera 
till konkurrenskraftiga priser jämfört med världsmarknaden. Han valde då att genomföra 
en marknadsundersökning bland svenska företag för att ta reda på om det moldaviska 
företaget hade en marknad för sina mönsterkort i Sverige. Bergqvist fick under sitt 
resande en idé om att tillverka en permanent Absolut Icebar i Stockholm och tog då reda 
på vad som krävdes för att förverkliga detta.  
 
Enligt Sadler-Smith och Shefy (2004) är intuition en naturlig del av ledares tankesätt 
vilket ofta ignoreras eftersom den uppfattas som ovetenskaplig och irrationell. Enligt 
Burke och Miller (1999) är inblandning av intuition i beslutsfattande både relevant och 
applicerbart bland annat när det är väsentligt för tidsperspektivet och när osäkerhet råder 
på grund av ny produktplanering. Traumers användande av intuition stämmer överens 
med Burke och Millers applicering av intuition när det är väsentligt för tidsperspektivet. 
Bergqvist och Fälts användande av intuition stämmer överens med Burke och Millers 
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inblandning av intuition i beslutsfattande där osäkerhet råder på grund av 
nyproduktplanering. 
 
Vi anser att Traumers och Fälts agerande för att styra upp verksamheten skapade en sorts 
ideologi kring var företaget ska verka och Brunson (1982) menar att en organisation 
genom starka och klara värderingar kan få personalen att agera rationellt och att snäva, 
tydligt sammansatta ideologier bidrar till en grund för handling. 
 
Enligt Shane (2003) fattas entreprenöriella beslut genom en omformulering av nya 
ändamålsenliga ramverk för användning av resurser. Dessa skapas bland annat när 
kunskap om efterfrågan leder till att priset på varan inte längre stämmer överens med 
dess värde. Enligt vår tolkning var det detta som Fält insåg när han hade gjort sin 
marknadsundersökning. Han insåg att priset på mönsterkort i Sverige var högre än värdet 
på dessa. I Bergqvists fall rörde det sig om en omformulering av konceptet Absolut 
Icebar för att få det att fungera i omgivningar med varmare klimat än Jukkasjärvi. 
 
Framtid 
Traumer planerar att i framtiden etablera en vårdcentral. i de lokaler som snart blir lediga 
i den företagsby som han har köpt upp. Bergqvist planerar att utnyttja den gamla 
produktionshallen och i framtiden ha olika isaktiviteter även på sommaren. Hallen är 
3000 m2 stor och håller en temperatur på -5°C. Detta kan omfattas av en 
marknadsosäkerhet då det troligtvis är Icehotel som lockar de flesta besökarna och denna 
byggnad inte existerar under sommarhalvåret utan en ny byggnad byggs upp varje vinter. 
I Traumers fall omfattas enligt vår tolkning även denna av marknadsosäkerhet då behovet 
av vård i en by, mitt emellan Boden och Sunderby sjukhus kan vara osäkert.  
 
Innan Fält inledde projektet med det moldaviska mönsterkortsföretaget valde han att göra 
en marknadsundersökning. Davila (2000) har funnit ett positivt signifikant samband 
mellan konsumentinformation och marknadsosäkerhet. Detta stämmer väl in på Fält i 
detta fall då han på grund av marknadsosäkerhet sökte information om efterfrågan bland 
kunderna. Enligt vår tolkning av författaren bör Bergqvist och Traumer i detta fall samla 
in konsumentinformation för att minska marknadsosäkerheten. Då dessa planer handlar 
om en alternativ användning av resurserna kan vi även se ett samband mellan detta och 
Shanes (2003) tankar kring att de entreprenöriella besluten fattas genom en 
omformulering av nya ändamålsenliga ramverk. Shane (2003) beskriver att 
entreprenöriella beslut fattas genom en omformulering av användningen av resurser. 
Traumers idé om nyttjandet av de lokaler som inom en snar framtid blir lediga ser vi som 
en omformulering av användning av resurser. 
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5.3 Sammanfattande diskussion  
 
Uppfångande av interna idéer 
För att ta tillvara idéer i sitt företag kan en superentreprenör använda sig av ett flertal 
verktyg. Ett av dessa verktyg är ”management by walking around” som innebär att vara 
aktiv, delaktig, lyssna och ställa frågor till personalen. Täta strukturerade personalmöten 
är ett annat effektivt verktyg för uppfångande av interna idéer. Att bygga upp sitt företag 
så det består av personer med olika bakgrund är ett sätt att skapa debatt och dialog på 
arbetsplatsen vilket höjer interaktiviteten. Ett annat verktyg är att skapa en personalgrupp 
för behandling och utveckling av idéer. Vi anser att uppfångandet av interna idéer till stor 
del bygger på att skapa en dialog och ett kreativt klimat i företaget samt att på bästa 
möjliga sätt fånga upp de idéer som framkommer från detta.  
 
Uppfångande av externa idéer 
Uppfångandet av externa idéer kan ske via kundkontakter, nätverk och även regelrätta 
marknadsundersökningar där potentiella kunders åsikter tas tillvara. Även leverantörer är 
en viktig källa till kunskap för en superentreprenör då dessa har insikt i en del av 
utvecklingsprocessen. 
 
Marknadsavkänning 
För en superentreprenör är processandet av informationen mer angeläget än själva 
insamlandet som med fördel kan skötas av externa parter. Om verksamheten är hårt styrd 
av lagar och paragrafer är det viktigt att vitala funktioner inom företaget företräds av 
kompetenta personer.  
 
Risk 
En superentreprenör kan aldrig helt skydda sig mot plagiat utan måste ständigt utveckla 
sin verksamhet för att ligga steget före konkurrenterna. Ett sätt att motarbeta plagiat som 
uppkommer är att påkalla medial uppmärksamhet till att det i själva verket handlar om ett 
plagiat och därmed försämra bilden av det plagierande företaget. Plagiaten kan även 
motverkas genom patentregistrering av den entreprenöriella idén. Superentreprenören har 
ingenting att dölja så länge han själv inte har plagierat något och är då enligt vår mening 
betjänt av all uppmärksamhet. De rättsmedvetna människorna väljer då originalet före 
plagiatet och därför tycker vi det är viktigt att påkalla blickar från media för att upplysa 
allmänheten om hur det ligger till. En superentreprenör ser ofta möjligheterna framför 
riskerna.  
 
Motivation 
Motivationen för en superentreprenör består inte av monetära termer utan de begrepp 
som framkommit i vår empiri handlar snarare om frihet, behandlingsresultat, att bygga 
upp och att utveckla samt att det ska vara kul att arbeta.  
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Genomförande 
Magkänsla eller intuition är en viktig del i en superentreprenörs beslutsfattande. 
Marknadsundersökning är också ett verktyg som underlättar beslutsfattandet och 
minimerar riskerna. Genom att nyttja kompetent personal kan superentreprenören 
undersöka de teknologiska begränsningarna och hitta möjligheter för entreprenörskapet. 
Vi finner att intuitionen kan hjälpas på traven bland annat med Internetverktyg som 
Magenta News. Genom att samla in så mycket information som möjligt kan 
superentreprenören genom ett sållningsförfarande plocka ut godbitar och med hjälp av 
sin intuition utveckla dessa till ett fungerande koncept.  
 
Framtid 
Superentreprenörer kännetecknas av en ständigt pågående utveckling av verksamheten. 
En ständig utveckling medför osäkerhet och vi anser att då det är svårt att hela tiden 
utföra marknadsundersökningar innan beslut fattas tvingas superentreprenören till ett 
intuitivt agerande.  
 

5.4 Slutsatser 
 
I figur 2 har vi sammanfattat vår tolkning av resultatet i en modell som beskriver hur 
superentreprenörer kan agera för att ta tillvara och utveckla möjligheter. 

 
Figur 2 Modell för entreprenörskap 
 



 32

En superentreprenör motiveras av frihet, att uppnå resultat som betyder något - är 
meningsfulla, att bygga upp och att utveckla samt att det ska vara kul att arbeta. Enligt 
vår mening är avsaknaden av monetär motivation av godo för superentreprenörens 
verksamhet då detta medför att verksamheten inte drivs enbart i kapitalsyfte. Vi anser 
även att detta gör att verksamheten kan växa friare och eftersom de inte drivs med 
monetär motivation har de verksamheter vi tittat på tillåtits bli vad de är idag.  
 
Interaktiviteten omfattar att ta tillvara interna och externa idéer och känna av marknaden 
för att hitta möjligheter. Superentreprenören bör vara lyhörd för idéer från personal, 
kunder, leverantörer och andra potentiella idémakare. En lyhörd superentreprenör fångar 
upp många idéer i sitt dagliga arbete via dessa. Personalen är enligt vår mening den 
viktigaste källan för entreprenörskapets interaktivitet. Enligt vår mening är den viktigaste 
källan för externa idéer kunderna då det är dessa som i slutändan ska betala för 
produkten. Vi anser att lyhördheten hos superentreprenörerna är en förutsättning för en 
interaktiv styrning. Tid är enligt vår mening en bristvara för en superentreprenör och vi 
anser därför att det kan vara en bra idé att köpa in tjänster för informationsinsamlandet så 
att superentreprenören själv kan lägga sin tid på processandet av informationen.  
 
Interaktiviteten och de entreprenöriella möjligheterna begränsas av de hot och risker som 
är förknippat med entreprenörskapet. Plagiat av den entreprenöriella idén, 
konjunktursvängningar och personlig ekonomisk risk är de hot och risker som 
superentreprenörer ställs inför. Plagiat motverkas av att superentreprenören ständigt 
utvecklar sin verksamhet för att ligga steget före sina konkurrenter. Patentregistrering och 
påkallande av medial uppmärksamhet till plagiatet är andra vägar entreprenören kan ta 
för att motverka plagiat. För att undvika risker är det en bra idé för superentreprenören att 
finansiera sin verksamhet med uppbyggt eget kapital i den mån det är möjligt. Detta 
medför även att eventuella privata risker kan undvikas då banklån ofta kräver säkerhet 
genom privat borgen eller pantsättning av egendom. Lönsamma perioder för en 
superentreprenör ger möjligheter till framtida riskreducering i form av en buffert med 
sparat kapital. Enligt vår mening verkar superentreprenörerna vara relativt riskmedvetna 
trots att de hävdar att de snarare ser möjligheterna än riskerna. Vi anser att det agerande 
vi ser hos superentreprenörerna är sunt i den mening att konjunktursvängningar skulle 
kunna medföra svårare tider för företaget och en buffert därmed kan vara nödvändig för 
långsiktig överlevnad. De hot och risker som existerar motverkar expandering av 
möjligheterna och dessa begränsas ytterligare på grundval av de värderingar och gränser 
som superentreprenören ställer upp för verksamheten. Dessa tillsammans med intuitionen 
är det som slutligen fäller avgörandet om idén ska utvecklas. 
 
Personalen bör ges spelrum för sin kreativitet samtidigt som det föreligger en risk för att 
verksamheten blir allt för diversifierad, därför behöver en superentreprenör begränsa 
personalens idéverksamhet. Detta kan ske genom att tydligt föra ut ett budskap om vilka 
värderingar företaget ska utgå ifrån. Utöver värderingar måste även företagets gränser nå 
ut till personalen för att styra idéverksamheten så den faller inom ramarna för företagets 
verksamhet. Enligt vår uppfattning är gränssystemet nödvändigt för företaget eftersom 
den kreativa dialogen annars kan spåra ur alltför mycket. Detta medför även att fler av de 
föreslagna idéerna förverkligas vilket enligt vår mening gynnar framtida kreativitet.  
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Vi anser att intuitionen kan vara det som skapar en superentreprenör och lyfter denna 
person från massan av småföretagare. Enligt vår mening kan det vara just intuitionen som 
i uppstartsfasen skiljer superentreprenören från massan då denna är mer utvecklad hos 
superentreprenören.  Superentreprenörens intuition ersätts enligt vår mening med tiden av 
kunskap och erfarenhet. En ständig utveckling medför osäkerhet och vi anser att då det är 
svårt att hela tiden utföra marknadsundersökningar innan beslut fattas tvingas 
superentreprenören till ett intuitivt agerande.  
 

5.5 Avslutande diskussion 
 
Vår teoretiska referensram vilar huvudsakligen på teorier av Shane (2003) och Simons 
(1995). Shane forskar i entreprenörskapet ur en nationalekonomisk synvinkel medan 
Simons hävstänger är en modell där vi koncentrerat oss på att jämföra våra resultat med 
den interaktiva delen. Vår modell är empiriskt framtagen som ett resultat av våra 
intervjuer med tre superentreprenörer och visar hur dessa tre trots skilda personligheter 
tänker och agerar vid utveckling av en affärsidé. Då våra superentreprenörer kommer 
från tre vitt skilda branscher borde resultatet vara applicerbart på flera, varför modellen 
kan vara användbar vid fortsatta studier. Det är därför angeläget att testa och 
vidareutveckla studiens modell i framtida forskning. Varje entreprenör är unik varför vi 
finner att vårt val av metod är nödvändig för att lyfta fram de olika kvaliteter som de 
innehar. 
 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då våra resultat pekar på att magkänsla är en viktig del i beslutsfattandeprocessen hos 
superentreprenörer skulle det vara intressant med en fortsatt forskning kring detta som 
eventuellt skulle kunna ske på ett större underlag, kanske rent av en kvantitativ studie 
bland entreprenörer på global basis. Det vore även intressant att undersöka vad som 
skiljer en superentreprenörs egenskaper jämfört med en mindre lyckad entreprenör för att 
utröna vad de mindre lyckade entreprenörerna bör förbättra för att utveckla sin 
verksamhet. 
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Bilaga 1 

 1

Intervjuguide 
 
 

1. På vilket sätt tar du till vara dina anställdas idéer?  
2. Hur sköter du omvärldsbevakning?  
3. Hur undersöker du att det finns en marknad för dina idéer innan du förverkligar 

dem?  
4. På vilket sätt tar du till vara dina kunders idéer?  
5. Har du någon samverkan med dina kollegor?  
6. Händer det att du använder dig av idéer som dina leverantörer kommer med?  
7. Händer det att du använder dig av idéer från övriga och i så fall vilka?  
8. Hur ser du till att ta tillvara idéer som kan föra företaget till en annan position?  
9. Varför gör du det?  
10. Hur ser du till att verksamheten utvecklas i fas med omvärlden?  
11. Hur många affärsideér har du kläckt? 
12. …och hur många av dessa har du förverkligat?  
13. …hur många blev lyckade/lönsamma?  
14. Hur hanterar du riskerna med ditt företagande?  

Vad drev dig till att förverkliga din första idé?  
15. Vad driver dig idag?  
16. Hur arbetar du för att få det från idé till verksamhet?  
17. Vad gör din verksamhet framgångsrik? 
18. Kan du ge en kortfattad beskrivning av dig själv?  
19. Kan du beskriva vad som kännetecknar dig som entreprenör?  
20. Vad sysselsatte du dig med innan du blev entreprenör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


