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SAMMANFATTNING 
 
Denna D-uppsats i företagsekonomi är skriven vid Avdelningen för Ekonomistyrning, Luleå 

tekniska universitet, under höstterminen 2005. Entreprenörskap är ett relativt outforskat 

område inom vilket intresset ökat explosionsartat under senare år. Det finns ett stort intresse 

för att studera varför, när och hur vissa personer kan upptäcka möjligheter som kan ligga till 

grund för entreprenörskap. Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur 

entreprenöriella individer identifierar och utvärderar möjligheter i omgivningen. Eftersom det 

inte finns tillräcklig teori kring detta område, har vi en induktiv ansats. Den 

undersökningsmetod vi använder oss av är en kvalitativ fallstudie i vilken data samlas in 

genom personliga intervjuer. Med ett aktörsorienterat metodsynsätt återskapas 

entreprenörernas berättelser med många citat och deras egna ord och uttryck i största möjliga 

mån. Tolkningen av entreprenörernas berättelser resulterar i tre teman. Den huvudsakliga 

slutsats som vi drar i vår studie är att temana 1) personlig känsla, tro och vilja, 2) intresse, 

kunskap och kontakter samt 3) rätt tidpunkt ur tre aspekter i stor omfattning fångar in 

processen för hur entreprenöriella individer identifierar och utvärderar möjligheter i 

omgivningen.  



ABSTRACT 
 
This D-essay has been carried out at the Department of Management Control, Luleå 

University of Technology, during the autumn term 2005. Entrepreneurship is a relatively 

unexplored research area, in which there has been an increasing interest in recent years. There 

is a special interest in studying why, when, and how certain people can discover opportunities 

from which it is possible to create new goods and services. The purpose of this study is to 

create a better understanding of how entrepreneurial individuals identify and evaluate 

opportunities in their surroundings. Since there is a lack of adequate theories to cover 

entrepreneurship, we use an inductive research approach. We have a case study as research 

strategy and data are collected through personal interviews.  With an actor-oriented approach 

to method, the entrepreneurs’ narratives are to a large extent retold with quotations and the 

entrepreneurs’ own words and expressions. An interpretation of the entrepreneurs’ narratives 

results in three themes. Our main conclusion is that the three themes 1) personal feeling, 

belief and vigour, 2) interest, knowledge and relations, and 3) the right time for the 

opportunity in three aspects, to a large extent cover how individuals identify and evaluate 

opportunities.  
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Inledning 

1. INLEDNING 
 
Kapitlet inleds med en bakgrund som beskriver betydelsen av nytänkande individer för utveckling i 
samhället. Därefter förklaras i korthet entreprenörskap som forskningsområde och entreprenöriella 
individer och möjligheter. Diskussionen problematiserar fenomenet, vilket slutligen utmynnar i 
studiens syfte. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Allt som oftast hör vi att förklaringen till hur något förhåller sig idag beror på att utvecklingen 
gått framåt. När vi pratar om vår förväntan på framtiden är också en förhoppning om 
utveckling ofta en av ingredienserna. Utveckling kan ha olika innebörd i olika sammanhang, 
men låt oss anta att det i denna typ av situationer vanligtvis innebär att något förändras till 
följd av att individer agerar på ett annorlunda sätt än tidigare. Det vi benämner utveckling är 
alltså beroende av att det funnits och finns individer som väljer att tänka i nya banor där andra 
fortsätter att tänka och göra som de alltid gjort. Dessa nytänkande individer väljer med all 
sannolikhet inte nya tankesätt bara för förändringens skull, utan för att de har en tilltro till att 
det nya sättet är en förbättring av det existerande läget. De har en idé om hur det rådande 
tillståndet kan bli bättre, medan de flesta andra inte uppfattar dessa möjligheter till förbättring. 
För att det ska bli tal om utveckling krävs det dessutom att de individer som ser och tror på att 
situationen går att förbättra också agerar och inte bara låter idéerna rinna ut i sanden. 
Individer som handlar på ovanstående sätt får ibland epitetet att de är entreprenöriella. Det 
finns till följd av detta enligt Holmquist (2003) vissa teorier som ser entreprenören som en 
grundförutsättning för ekonomisk utveckling.  
 
 
1.2 Entreprenörskap  
 
1.2.1 Entreprenörskap som forskningsområde 
 
Entreprenörskap är ett brett område och dess olika delar studeras av nationalekonomer, 
sociologer, historiker, psykologer, beteendevetare och företagsekonomer (Filion, refererad i 
Fayolle, 2003). Forskningsområdet som sådant brukar kritiseras för bristen på integration och 
legitimitet, vilket enligt West III (2003) har sin grund i att forskare inom de olika 
disciplinerna tenderar att applicera just sin disciplins syn på världen när de studerar 
entreprenörskap. Welsch och Liao (2003) menar att entreprenörskapsforskning därför 
karaktäriseras av en brist på samstämmighet, vilket hindrar att en samlad bild av 
entreprenörskap kan ges. De uttrycker vidare att det finns mycket lite som talar för att det ens 
råder enighet om hur entreprenörskap överhuvudtaget ska definieras och vad som ska sägas 
inrymmas i forskningsområdet. 
 
Det cirkulerar således många olika sätt att se på entreprenörskap. Nationalekonomerna Shane 
och Venkataraman (2000) har uppfattningen att entreprenörskap handlar om att upptäcka, 
utvärdera och exploatera möjligheter för att skapa framtida varor och tjänster genom att göra 
något på ett nytt sätt. De framhåller att det genom tidigare forskning är tydligt att det finns 
åtminstone tre motiv till varför denna typ av aktivitet är intressant att studera. För det första 
involverar entreprenörskap omvandlingen av teknologisk information till verkliga produkter 
och tjänster. För det andra fungerar entreprenörskap som en osynlig hand som minskar 
ineffektiviteter i samhällsekonomin och för det tredje har entreprenörskap visat sig vara den 
avgörande motorn för förändringsprocesser. I ett utvidgat perspektiv ser vi att det är en 
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nödvändighet att förstå entreprenörskap för att kunna förstå ekonomi i stort. Trots detta är det 
dock enligt Welsch och Liao (2003) först under de senaste tjugo åren som forskare har fått 
upp ögonen för betydelsen av att studera entreprenörskap, vilket har medfört ett 
explosionsartat intresse för att förstå aktiviteten där individer upptäcker, utvärderar och 
exploaterar möjligheter. 
 
 
1.2.2 Entreprenöriella individer och möjligheter 
 
Enligt Welsch och Liao (2003) är det Shane och Venkataraman (2000) som har gjort det 
första försöket till att systematiskt definiera domänen för entreprenörskapsforskning. I och 
med det relativa nyvunna intresset för entreprenörskap är Shane och Venkataramans ramverk 
inte tänkt som en skottsäker teori för hur entreprenörskap fungerar, utan är istället tänkt som 
en startpunkt för att forska fram en systematisk bas av information för området. Ramverket 
sätter upp den systematiska grund som enligt Shane och Venkataraman ska läggas genom att 
studera var möjligheter kommer ifrån och hur de upptäcks, utvärderas och exploateras. 
Venkataraman (1997) ställer upp att det främst ska vara inriktat på att förstå 1) varför, när och 
hur möjligheter för skapandet av framtida varor och tjänster uppstår i ekonomin, 2) varför, när 
och hur vissa är kapabla att upptäcka och exploatera dessa möjligheter medan andra inte kan 
eller inte gör det och 3) vilka de ekonomiska, psykologiska och sociala konsekvenserna är av 
denna jakt på framtida marknader för dels den som jagar möjligheter, och för dels andra 
intressenter och samhället i stort. 
 
Vad som kännetecknar dessa så kallade entreprenöriella möjligheter är enligt Shane (2003) en 
situation där en person kan skapa nya tankesätt för att kombinera vilka varor och tjänster som 
ska göras och på vilket sätt, något som av entreprenören tros kunna ge avkastning. Enligt 
Kirzner (1997) är en möjlighet således inte entreprenöriell när det är tillräckligt att fånga den 
genom att optimera den nuvarande metoden utan att tillföra något nytt. Enligt Shane (2003) är 
det dessutom viktigt att hålla i minnet att en möjlighet kan vara entreprenöriell även om den 
inte är lönsam, så länge entreprenören tror att den kan ge avkastning.  
 
Entreprenörskap bottnar således i att det finns någon som kan upptäcka möjligheten. Denna 
någon kan aldrig vara en grupp eller ett företag, det är alltid en individ som upptäcker 
möjligheten. Det är nämligen bara individer enligt Shane (2003) som kan skapa nya tankesätt 
kring möjligheter, vilket är en förutsättning för att det ska kunna kallas en entreprenöriell 
möjlighet. Kontentan av detta blir att det är naturligt att studera entreprenöriella individer för 
att förstå entreprenörskap. Entreprenörskap kräver enligt Shane individer som i större 
utsträckning än andra dels uppfattar möjligheter och agerar utifrån dessa och dels är villiga att 
ta risken att resultatet inte blir lönsamt. 
 
Kirzner (1997) menar att dessa nya tankesätt uppstår när individen uppskattar värdet på varor 
och tjänster annorlunda än andra och att det därför är möjligt att göra vinster genom att köpa 
när priserna är ”för låga” och sälja när priserna är ”för höga”. Shane (2003) förklarar att det 
finns två möjliga orsaker till att entreprenörer gör annorlunda bedömningar än andra: antingen 
innehar de annan information eller så tolkar de helt enkelt samma information annorlunda.  
 
Ska en individ identifiera något som en möjlighet genom att göra uppskattningen att varan 
eller tjänsten är underskattad och tro att det går att göra en vinst utifrån det, är det en 
förutsättning att våga tänka i egna banor och göra just egna bedömningar. Skulle alla bedöma 
situationer likadant menar Shane (2003) att det innebär det att det inte uppstår några 
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differenser som kan generera vinster. Kan individen inte föreställa sig att det går att göra 
vinster får det till följd att det inte skapas något entreprenörskap. Entreprenöriellt 
beslutsfattande handlar därför enligt Shane till mångt och mycket om att göra en avvikande 
bedömning och uppskattning av situationer än andra. Casson (citerad i Shane, 2003:41) 
uttrycker det som: ”The essence of entrepreneurship is being different – being different 
because one has a different perception of the situation”. 
 
Knyter vi an till inledningen att det är nytänkande individer som driver utvecklingen framåt, 
kan vi se kopplingen till att det också är de nytänkande entreprenörerna som är drevet i 
samhällsekonomin. Det går med andra ord att anta att det finns en rad entreprenöriella 
individer i samhället som bedömer situationer annorlunda än gemene man och därför kan 
upptäcka möjligheter i större utsträckning än andra, vare sig det handlar om att skapa något 
helt nytt eller om att möta ett befintligt behov.   
 
Naturligt nog har forskningen inom ekonomi varit inriktad på att bygga modeller för hur den 
stora massan gör. När det gäller entreprenörskap är det utifrån ovanstående resonemang 
intressant att förstå hur de individer som gör avvikande bedömningar av situationer faktiskt 
går tillväga. Shane (2003) har genom tidigare forskning sammanställt att förmågan att 
identifiera möjligheter har visat sig vara större hos individer som har en vakenhet för att 
upptäcka möjligheter, de som är intellektuellt kapabla att samla in och bearbeta information, 
de som är förutseende och därutöver även tillräckligt kreativa för att kunna lösa 
ostrukturerade problem. I och med att det inte till dags dato finns en stark teori kring hur 
entreprenörer använder nyss nämnda egenskaper i sina bedömningar av situationer har det lett 
till att diskussioner kring entreprenörers förmåga att fånga möjligheter i viss mån setts som en 
mystisk företeelse. Vi ser det därför som ytterst intressant att försöka avtäcka detta område 
inom entreprenörskap genom att studera hur entreprenöriella individer de facto identifierar 
och utvärderar möjligheter. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur entreprenöriella individer 
identifierar och utvärderar möjligheter i omgivningen.  
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2. METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi tillvägagångssättet för vår studie. Vi inleder med att beskriva vår ansats 
och metod för undersökningen, för att gå vidare med att beskriva hur vi samlade in teori och data. 
Därefter följer en genomgång av de tre valda entreprenörerna och intervjuernas genomförande, 
sammanställning och analys, samt vilka åtgärder vi vidtagit för att höja studiens kvalitet.  
 
 
2.1 Undersökningsansats 
 
Vi var intresserade av att förstå hur entreprenöriella individer identifierar och utvärderar 
entreprenöriella möjligheter och valde därför att utgå från enskilda entreprenörer för att skapa 
denna förståelse. Genom att studera dessa entreprenörers agerande ur deras synvinkel antog vi 
ett aktörsynsätt. Arbnor och Bjerke (1994) beskriver att med ett aktörsynsätt uppfattas 
verkligheten som socialt konstruerad där människan både skapar och skapas av verkligheten, i 
motsats till att uppfattas vara en objektiv företeelse. Hur aktörer, i vårt fall entreprenörerna, 
skapar denna verklighet beror enligt Arbnor och Bjerke på hur de upplever, tolkar och handlar 
på olika sätt.  
 
Om verkligheten antas vara socialt konstruerad, menar Arbnor och Bjerke (1994) att det ter 
sig tämligen naturligt att det inte finns ett stort intresse av att använda och utveckla befintliga 
teorier som avbildar verkligheten. Arbnor och Bjerke hävdar att ifall verkligheten däremot ses 
som socialt konstruerad finns det ett intresse av att använda eller utveckla teorier om hur 
verkligheten konstrueras. Teorierna i ett aktörsynsätt väljer Arbnor och Bjerke att kalla för 
metateorier eftersom de tillhör de grundläggande uppfattningar som den som utför studien tar 
hjälp av för att orientera sig. Den teori som målas upp i kapitel 3 kan således ses som de 
metateorier vi vägleddes av i vår strävan efter att skapa förståelse.  
 
Entreprenörskap är ett relativt outforskat område, framförallt vad gäller hur entreprenörer 
de facto identifierar och utvärderar entreprenöriella möjligheter. När det inte finns tillräcklig 
teori är det lämpligt att anta en induktiv ansats i vilken teori enligt Saunders, Lewis och 
Thornhill (2003) utvecklas utan att vara strikt bunden till en viss teori och metod. Eftersom 
teori kring entreprenörskap är tunn valde vi en induktiv forskningsansats, med vilken vi ville 
samla data för att kunna bidra till en utveckling av teori. Syftet med denna induktiva ansats 
var att få en känsla för enskilda fall och därmed bättre förstå entreprenörskap.  
 
 
2.2 Undersökningsmetod 
 
Den undersökningsmetod vi valde att använda oss av var fallstudie. Yin (2003) beskriver att 
fallstudier föredras när frågor som ”varför” och ”hur” ska besvaras i studien, när 
undersökaren har liten kontroll över händelsen och när studiens fokus är på samtida fenomen 
inom en verklig kontext. Enligt Yin används fallstudier vanligtvis i många situationer för att 
bidra till vår kunskap om fenomen relaterade till individer, grupper, organisationer samt 
politiska och sociala förhållanden. Med tanke på att vi ville beskriva ”hur” entreprenörer i en 
kontext kan identifiera och utvärdera entreprenöriella möjligheter valde vi att göra en studie 
byggd på ett antal enskilda fall, eftersom vi ansåg att andra undersökningsmetoder som 
exempelvis survey inte skulle kunna fånga fenomenet.  
 
I indelningen kvalitativa och kvantitativa undersökningar kan vår undersökning benämnas 
kvalitativ. Patel och Tebelius (1987) menar att valet mellan kvantitativt och kvalitativt är 
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beroende av forskningsproblemet, önskad form på resultatet och symboler för att 
kommunicera ut resultatet. I vår studie ville vi förstå ett fenomen, vi ville att resultaten skulle 
vara i form av verbala beskrivningar och slutligen att vår tolkning skulle symboliseras med 
hjälp av ord, vilket enligt Patel och Tebelius alla är utmärkande drag för kvalitativa 
undersökningar. 
 
 
2.3 Teoriinsamling 
 
Vår insamling av teori inleddes med att söka artiklar, böcker och annat skriftligt material om 
entreprenörskap. Utgångspunkten var att få en så stor förståelse som möjligt för innovativ 
marknadsavkänning bland entreprenörer. Vi fann bland annat information om skandinavisk 
forskning om entreprenörskap på forskningsinstitutet ESBRIs hemsida, vilket gav oss en 
förståelse för vad forskning hittills varit inriktad mot och vad som fortfarande är relativt 
outforskat.  
 
Efter denna inledande sondering av ämnet entreprenörskap bestämde vi i samråd med vår 
handledare uppsatsens syfte. Därmed kunde vi inrikta vårt sökande efter teorier relevanta för 
just vår studie. Entreprenörskapsforskning bedrivs inom många olika discipliner med lika 
många olika perspektiv vilket gav oss incitament att tidigt i processen bestämma hur vi ville 
se på entreprenörskap. Eftersom vi hade för avsikt att se på entreprenöriella möjligheter som 
objektiva företeelser, kunde vår handledare ge oss rekommendationer om vilka forskare inom 
entreprenörskap som har en sådan objektiv syn och som vi skulle kunna läsa in oss på. Bland 
dessa forskare fanns nationalekonomen Shane som tillsammans med Venkataraman har 
försökt att skapa en startpunkt för en generell teori om entreprenörskap. Bland de forskare 
som Shane och Venkataraman refererat till i sina texter valde vi att gå vidare med några som 
främst var knutna till stegen med att identifiera och utvärdera entreprenöriella möjligheter. 
Kirzner, Schumpeter och Hayek var bland de mest intressanta förekommande namnen och 
tillsammans bildade denna uppställning av forskare en grund för vårt sätt att se på 
entreprenörskap.  
 
När den teoretiska grunden väl var lagd, byggde vi vidare med utvecklande spår för de initiala 
stegen i entreprenörsprocessen. Uppslag till dessa fördjupningar fick vi bland annat från 
Shanes referenser, vars artiklar vi senare inhämtade genom databaser som EBSCO och 
JSTOR. Dessa vetenskapliga artiklar ledde oss till ytterligare artiklar inom beslutsfattande.  
 
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
 
I undersökningsmetoden fallstudier går det enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) att 
använda ett antal olika metoder för att samla in data, exempelvis enkäter och intervjuer. Vi 
valde att använda personliga intervjuer som datainsamlingsmetod i vår studie. Enkäter ansåg 
vi inte kunna fånga det vi ville komma åt eftersom problemet är alltför komplext.  
 
När det är nödvändigt för undersökaren att förstå respondentens resonemang, attityder och 
åsikter är det enligt Saunders et al (2003) mest lämpligt att använda sig av en kvalitativ 
intervju. Semi-strukturerade intervjuer med icke-standardiserade svar möjliggör dessutom för 
intervjuaren att få den intervjuade att utveckla och förklara sina svar. Sådana intervjuer kan 
också leda till diskussioner inom områden som inte beaktats innan intervjun men ändå har 
betydelse för undersökarens förståelse och uppfyllandet av studiens syfte. (ibid)  
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Eftersom vi ville skapa förståelse genom att låta entreprenörerna ge sina egna berättelser av 
hur de identifierat och utvärderat entreprenöriella möjligheter passade en semi-strukturerad 
intervju. Undersökningen var induktiv och intervjufrågorna var därför inte relaterade till den 
teoretiska referensramen. Vi ville att entreprenörerna skulle ge samma typ av berättelser för 
att vi skulle få en viss struktur i materialet. De berättelser som vi ville att entreprenörerna 
skulle förse oss med valdes i samråd med vår handledare. Utifrån den teoretiska 
referensramen hade vi listat vad vi under entreprenörernas berättelser skulle vara 
uppmärksamma på och denna lista användes också som underlag för kompletterande frågor 
till entreprenörernas berättelser. Efter att entreprenörerna kortfattat fått beskriva sig själva, var 
följande frågor de enda som ställdes likadant till alla, kompletterande frågor anpassades till 
samtalet. 
 
Vill du berätta för oss: 

o Hur din senaste entreprenöriella idé utvecklades. 
o Hur din första entreprenöriella idé utvecklades. 
o Hur din bästa entreprenöriella idé utvecklades. 
o Om, och i sådana fall hur, du utvecklade en entreprenöriell idé som du trodde mycket 

på, men som i efterhand inte visade sig vara lyckad. 
 
Vi valde att entreprenörerna skulle ge sina berättelser för just dessa fyra idéer av flera 
anledningar. Dels är idéerna av sådant utmärkande slag att vi trodde att entreprenörerna skulle 
kunna ge detaljerade berättelser för var och en av dessa. Dels tyckte vi att det kunde vara 
intressant att se om tillvägagångssättet ändrats över tid och huruvida det dessutom skiljt sig åt 
när idén utvecklats till något bra och när den inte blivit fullt så lyckad. 
 
 
2.5 Entreprenörer 
 
Med förförståelse från teoriinsamlingen och genom samtal med vår handledare kunde vi 
komma fram till vilken typ av entreprenörer vi var intresserade av att komma i kontakt med 
för studien. Vårt syfte var att studera hur entreprenöriella individer identifierar och utvärderar 
entreprenöriella möjligheter, och vi gjorde bedömningen att vi skulle få den bästa förståelsen 
om vi studerade individer som vid flera tillfällen fångat möjligheter, så kallade 
serieentreprenörer. Vi sökte därför spontant på Internet efter entreprenörer som fångat 
entreprenöriella möjligheter flera gånger. Vi gick bland annat igenom utmärkelser som Årets 
Gnosjöare, Årets Svensk i Världen, Årets Entreprenör och Gasellvinnare i Norrbotten. Utifrån 
dessa sökningar kom vi fram till några intressanta entreprenörsnamn som vi via e-post frågade 
om de ville delta i studien. När ingen av dessa svarade och intresset verkade svalt, kontaktade 
vi Håkan Ylinenpää, professor i entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet, för hjälp med 
att ta fram serieentreprenörer. Han gav oss dels namnet på en lämplig entreprenör och dels 
förslaget att tala med personer som har daglig kontakt med företag i Norrbotten. Vi följde 
Ylinenpääs råd och e-postade bland annat representanter för Företagarna i Norrbotten och 
Svenskt Näringsliv. Nämnda organisationer ville gärna hjälpa oss i vårt sökande efter 
lämpliga entreprenörer. Den förstnämnda gav oss förslag på möjliga entreprenörer via e-post 
medan den senare ville träffa oss för vidare samtal. Tillsammans med representanten för 
Svenskt Näringsliv i Luleå spånade vi oss fram till en diger lista över entreprenörer i länet. 
Därefter gjorde vi en högst subjektiv ranking över vilka vi ansåg passa bäst för vår studie och 
därför helst ville intervjua. Vi kontaktade de tre entreprenörer som stod högst på vår lista via 
e-post och telefon och samtliga tackade ja till att delta i studien.  
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De tre entreprenörer vi valde att intervjua var Pär Granlund, Lars Nordström och 
Jan Fjellström. Granlund är frilansande journalist, marknadsförare och upplevelseproducent. 
Nordström har lång erfarenhet inom teknikbranschen och driver idag företaget 
InTime International AB som säljer sms-tjänster. Fjellström har en bakgrund som 
tävlingsskidåkare och är grundare till bland annat klädmärket North Bend. Han äger och 
driver klädföretaget Weather Station AB. Alla tre aktörer är bosatta i Luleå kommun. 
 
 
2.6 Intervjuernas genomförande 
 
Respektive intervju inleddes med en presentation av oss själva, vad vår studie gick ut på samt 
entreprenörens roll i densamma. Därefter gavs entreprenörerna möjlighet att vara anonyma. 
Innan vi började spela in intervjun berättade vi om upplägget av intervjun och lät dem ställa 
eventuella frågor. Alla entreprenörer tog väl emot oss och vi fick uppfattningen att de gärna 
ville delta i studien. De tre intervjuerna hölls under avslappnade former och vi upplevde inte 
att någon av entreprenörerna var stressad. Vi tillbringade cirka två timmar hos vardera 
entreprenör, varav de inspelade intervjuerna tog en knapp timme.  
 
Vi genomförde intervjun med Pär Granlund den 25 november 2005 i hans hem. Lars 
Nordström intervjuades den 28 november 2005 i ett konferensrum på Bryggeriet i Luleå, där 
hans kontor är beläget. Intervjun med Jan Fjellström ägde rum den 6 december 2005 i ett 
grupprum vid Luleå tekniska universitet.  
 
 
2.7 Datasammanställning och analysmetod 
 
Efter respektive intervjus genomförande lyssnade vi igenom inspelningen och antecknade för 
hand vad entreprenören sade och vilka ord han använde sig av. Vi skrev även ned vissa exakta 
citat som vi trodde skulle kunna vara betydelsefulla. När anteckningarna var renskrivna 
sorterade vi kommentarerna efter vilken av de fyra entreprenöriella möjligheter de tillhörde. 
Därefter sammanställde vi kommentarerna i löpande text och beskrev när entreprenörernas 
kommentarer kom som svar på kompletterande frågor från oss. För att lyfta fram vardera 
entreprenörs särdrag,  använde vi i återskapandet av deras berättelser i största möjliga mån de 
ord och uttryck som de själva använde i sina berättelser under intervjutillfället. Citaten skrevs 
helt identiskt med entreprenörernas formuleringar utifrån ljudupptagningen, utan 
tillrättalägganden från vår sida.  
 
Med ett aktörsynsätt görs snarare en tolkning av resultaten än en analys. Arbnor och 
Bjerke (1994) menar att denna tolkning utgår ifrån den dialog som förs mellan den som 
studerar fenomenet och den studerade. Den insikt som fås genom tolkningen ska enligt dem 
därför inte på något sätt ses som forskarens egna ”uppfinning”, utan istället ses lika mycket 
som ett bidrag från aktören.  
 
Vi inledde vår tolkning med att på var sitt håll försöka uttolka vad entreprenörernas 
berättelser kunde säga om identifiering och utvärdering av entreprenöriella möjligheter. För 
varje entreprenör tog vi ut vad som kännetecknat hans identifierings- och utvärderingsfaser. 
Därefter kunde vi tillsammans arbeta fram ett antal tydliga teman utifrån en första empirisk 
tolkning av varje entreprenör, som med ytterligare tolkning avslutningsvis innebar tre teman 
som utvecklades med tydliga exempel från någon eller några av berättelserna. Där det var 
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lämpligt användes teorier från vår referensram för att stödja tolkningen och öka förklaringen. 
Med utgångspunkt i de tre temana drog vi sedan ett antal slutsatser.  
 
Samtidigt som aktören kan ses som högst delaktig i tolkningen och att den utvecklade 
kunskapen således är individberoende, får resultatet enligt Arbnor och Bjerke (1994) inte 
betraktas som att det endast skapar en förståelse för de studerade aktörerna. Enligt dem har 
resultatet även en vidare innebörd genom att det kan täcka in typiska fall och ge generella 
bidrag som vägledning för efterföljande studier inom samma område.  
 
 
2.8 Metodproblem 
 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att med ett aktörsynsätt kan validitetsbegreppet ha olika 
betydelse. De uttrycker att det kan innefatta alltifrån riktigheten i tolkningen av svaren, till att 
behandla rapportens trovärdighet och uppriktighet. En anledning till att det inte finns några 
konkreta kriterier för vad som kan validera en studie med ett aktörsynsätt menar de delvis 
beror på att om verkligheten ses som en social konstruktion som förändras med dess 
omgivning, är möjligheterna att validera studien helt enkelt små. Denna brist på yttre kriterier 
för att bedöma kvalitativa studier leder enligt Patel och Tebelius (1987) till att 
vetenskapligheten blir mer en fråga om etik än om verifikation.  
 
Medan Patel och Tebelius (1987) väljer att dela upp denna etikproblematik kring 
vetenskapligheten i bland annat överensstämmelse–rimlighet, pålitlighet–trovärdighet och 
noggrannhet–samvetsgrannhet och ärlighet, väljer Arbnor och Bjerke (1994) istället att tala 
generellt om praktisk processvalidering. Enligt Arbnor och Bjerke kommer en praktisk 
processvalidering till stånd genom de normala återföringsmekanismer som finns när 
människor interagerar socialt med varandra. I vårt fall skedde dels viss processvalidering 
genom att alla tre aktörerna visade intresse för oss och till och med ville fortsätta att 
konversera med oss efter att den formella intervjun var avslutad. Dels arbetade vi med 
Patel och Tebelius (1987) kriterier för bedömning av informationens kvalitet, vilka skulle 
kunna kategoriseras som medel för en praktisk processvalidering.  
 
Kriteriet överensstämmelse gäller enligt Patel och Tebelius (1987) hur rimlig insamlad data 
och efterföljande tolkning är för studiens syfte. Pålitlighet menar de rör hur trovärdig såväl 
data som tolkning kan anses vara. Noggrannhet ser de som ett kriterium som fångar in den 
samvetsgrannhet och ärlighet som den som genomför studien har. För att öka kvaliteten på vår 
studie var vi innan intervjun tydliga med att berätta för respektive entreprenör vad studien 
gick ut på och dennes roll i studien. Det skulle inte finnas några oklarheter om hur vi skulle 
använda svaren eller deras medverkan. De fick möjlighet att ställa frågor och vår uppfattning 
var att de alla tre hade en positiv inställning till att delta i studien och ville vara oss 
behjälpliga i största möjliga utsträckning. Vi försökte även skapa en avslappnad atmosfär med 
respektive entreprenör och låta dem i lugn och ro själva berätta fritt kring varje entreprenöriell 
möjlighet. För att inte störa och styra deras berättelser lät vi dem berätta färdigt inom ett 
område innan vi gick in och ställde uppföljande frågor. De tre intervjuerna spelades in, vilket 
möjliggjorde att vi kunde ge exakta citat i sitt sammanhang och dessutom tydligt ange ifall 
något de berättat varit en respons på en av oss ställd följdfråga. Efter att vi hade sammanställt 
deras berättelser lät vi dem dessutom få läsa igenom texten och korrigera om det var något 
som vi hade missuppfattat.  
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3. EN TEORETISK INBLICK I ENTREPRENÖRSKAP 
 
Detta kapitel ger en teoretisk referensram för studien. Kapitlet inleds med en behandling av 
entreprenöriella möjligheter och psykologiska faktorer kännetecknande för de individer som beslutar 
att exploatera möjligheter. Därefter följer en översiktlig beskrivning av entreprenörers 
beslutsfattande.  
 
 
3.1 Entreprenöriella möjligheter 
 
3.1.1 Existensen av entreprenöriella möjligheter 
 
Entreprenöriella möjligheter är i Shane och Venkataramans (2000) ögon det primära för att 
det överhuvudtaget ska finnas entreprenörskap. Casson (refererad till i Shane & 
Venkataraman, 2000) menar att entreprenöriella möjligheter är de situationer i vilka nya 
varor, tjänster, råmaterial och organisationsmetoder kan introduceras och säljas till ett högre 
pris än produktionskostnaden. Själva upptäckten av möjligheterna är enligt Shane och 
Venkataraman en subjektiv process, medan möjligheterna i sig är objektiva. En möjlighet kan 
således finnas oberoende av att en människa ser den.  
 
Möjligheter som kan förbättra effektiviteten, servicen, råmaterialet och organisationsmetoder 
skiljer sig enligt Kirzner (1997) från entreprenöriella möjligheter genom att det i nämnda fall 
endast är en fråga om maximering. Vid denna typ av möjligheter går det inte att sälja till ett 
högre pris än kostnaderna, utan det handlar enbart om att optimera processen. Entreprenöriella 
möjligheter kräver däremot enligt Kirzner upptäckten av nya kombinationer av 
tillvägagångssätt och mål, inte bara förbättringar inom det existerande.  
 
Kirzner (1997) argumenterar för hur tidigare forskare, främst nationalekonomer, har kommit 
fram till att entreprenöriella möjligheter uppstår genom att olika individer värderar varor och 
tjänster olika. Olikheterna i uppfattning får till följd att det går att göra vinster utifrån dessa 
skillnader i prisstrukturen. Shane och Venkataraman (2000) pekar på att upptäckten av 
entreprenöriella möjligheter således uppstår när någon antar att resurser av något slag är för 
lågt prissatta, givet en försäljning som kan generera en högre inkomst än det existerande 
priset.   
 
Den stora frågan när det gäller entreprenöriella möjligheter är hur dessa situationer 
uppkommer. Vanligtvis finns det två olika förklaringar till detta, vilket har resulterat i två 
perspektiv på entreprenöriella möjligheter: Schumpeterianska och Kirznerianska 
perspektiven. Kirzner (1997) är av åsikten att fullständig jämvikt där alla individer uppfattar 
varor och tjänster till samma pris aldrig uppnås. Enligt honom karaktäriseras alla marknader 
därför av möjligheter där det går att göra rena entreprenöriella vinster. Möjligheterna skapas 
genom tidigare entreprenöriella felaktigheter som har skapat differenser i form av underskott, 
överskott och felaktig resursfördelning. Det finns vissa entreprenöriella individer som är 
duktiga på att upptäcka de här utrymmena och kan köpa när priserna är för låga och sälja när 
de är för höga1. Genom dessa individers agerande närmar sig priserna enligt Kirzner 
jämviktsnivån och differenserna blir mindre. Med Kirzners ansats finns det alltså en tendens 
att vinstmöjligheter upptäcks och fångas av de entreprenörer på marknaden som står emot de 
vanliga ramarna som andra håller sig inom.   

                                                 
1 Vi tolkar det som att dessa entreprenöriella individer träder in på marknaden när det är lönsamt, men lämnar 
den så fort marknaden inte längre är lönsam.  

 9



En teoretisk inblick i entreprenörskap 

Shane (2003) menar att medan Kirznerianska möjligheter inte är särskilt innovativa och 
upprepar någonting inom befintliga ramar, är Schumpeterianska möjligheter istället 
innovativa och bryter sig loss från befintlig kunskap. Det skulle med andra ord kunna ses som 
att Schumpeterianska möjligheter skapas medan Kirznerianska möjligheter mer eller mindre 
upptäcks och nyttjas2. En Kirzneriansk möjlighet upptäcks således av en alert entreprenör 
medan en Schumpeteriansk möjlighet skapas av en innovativ entreprenör. Shane ser därför en 
skillnad i de två olika möjligheternas effekt på samhällsekonomin. Att exploatera 
Schumpeterianska möjligheter leder till en obalans i ekonomin. Genom entreprenörens 
aktivitet skapas något nytt, vilket leder till obalans i och med att betingelser har 
förändrats - kreativ destruktion3. Kirznerianska möjligheter å andra sidan uppstår enligt Shane 
från krafter som strävar mot jämvikt. Det som redan finns nyttjas på ett bättre sätt än tidigare 
och jämnar därför ut ekonomin. Med denna åtskillnad går det att konstatera att 
Schumpeterianska möjligheter är mer sällsynta än Kirznerianska. Shane menar att båda 
typerna av möjligheter existerar i en ekonomi och hans och Venkataramans ramverk är 
således inte lika hårddraget som det Schumpeterianska perspektivet på möjligheter.  
 
Enligt Shane (2003) är den främsta åtskillnaden mellan Kirzners och Schumpeters perspektiv 
i hur de ser på information i de situationer där nya kombinationer kan skapas. Medan Kirzner 
är av åsikten att en entreprenöriell möjlighet endast kräver avvikande tillgång till existerande 
information, hävdar Schumpeter däremot att situationen kräver ny information för att det ska 
kunna benämnas en entreprenöriell möjlighet. Forskare som till exempel Shane menar att de 
olika typerna av entreprenöriella möjligheter existerar samtidigt i ekonomin, men att 
särskiljningen ändå är intressant eftersom den förser oss med olika sätt att se på 
entreprenörskap. Shane har tagit ut de viktigaste skillnaderna mellan de två perspektiven, 
vilket åskådliggörs i Tabell 3:1.  
 
Tabell 3:1. Schumpeterianska versus Kirznerianska möjligheter   
Efter “A General Theory of Entrepreneurship” av Shane, 2003, sid. 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schumpeterianska möjligheter Kirznerianska möjligheter 
Kräver ny information  Kräver inte ny information 
Går mot obalans  Går mot balans 
Mycket innovativ  Mindre innovativ 
Sällsynt   Vanlig 
Involverar skapande  Begränsade till upptäckter

 
3.1.2 Identifieringen av entreprenöriella möjligheter 
 
Vinster genererade ur entreprenöriella möjligheter förutsätter enligt Shane och Venkataraman 
(2000) att individer faktiskt känner av att denna möjlighet finns och att den är värdefull. 
Hayeks (1945) tankar om att alla individer inte alltid har fullständig information är en av de 
förklaringar som Shane och Venkataraman (2000) använder i sitt ramverk för att förstå 
entreprenöriellt beteende. Hayek (1945) hävdar att det inte går att använda teorier om jämvikt 
                                                 
2 Exempel: Den individ som ser att det finns ett behov av ett hotell på en ort upptäcker en så kallad Kirzneriansk 
möjlighet, medan den som genom sin kreativitet skapar ett hotell som exempelvis Ishotellet i Jukkasjärvi skapar 
en Schumpeteriansk möjlighet.  
3 Förändringen när något nytt skapas ses av Schumpeter (1976) som en process av kreativ destruktion där det 
nyskapande kontinuerligt revolutionerar den ekonomiska strukturen inifrån, samtidigt som den kontinuerligt 
förstör den gamla strukturen och skapar en ny. I exemplet med hotellet förstör (destruktion) skapandet av 
Ishotellet för den befintliga marknaden inom hotell- och upplevelsebranschen i Jukkasjärvi.   
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för att kunna lösa alla typer av problem. Jämviktsmodeller i nationalekonomi utgår vanligtvis 
från att alla människor har tillgång till samma information vid samma tidpunkt och att denna 
information överensstämmer med objektiva fakta om en situation. Hayek är av åsikten att 
detta antagande inte går att använda i situationer där det visar sig att hur något förhåller sig är 
producerat av en interaktion mellan människor som endast innehar ofullständig information. 
Shane och Venkataraman (2000) menar att konsekvensen av denna ofullständiga information 
delvis ligger till grund för entreprenörskap.  
 
Venkataraman (1997) förmedlar att det faktum att alla inte alltid har fullständig information 
får följder för forskningen kring entreprenörskap. Dels existerar möjligheter eftersom det är 
denna spridning av information bland människor som till att börja med ligger till grund för att 
det överhuvudtaget ska kunna bli en möjlighet. Dels får denna informationsspridning till följd 
att personen som exploaterar möjligheten inte bara kan kassera in vinsten, utan måste 
dessförinnan även klara av de hinder som finns då inga tidigare marknader, alternativt 
misslyckade sådana, finns att jämföra med för de framtida varorna och tjänsterna. På grund av 
detta anser Venkataraman det nödvändigt att förstå hur möjligheter uppstår i en 
marknadsekonomi samt hur individuella skillnader avgör huruvida en person bedömer att de 
hinder som finns i processen bestående av att upptäcka, skapa och exploatera möjligheter är 
övervinneliga.  
 
Shane och Venkataraman (2000) menar att det är just information som är avgörande ifall en 
individ ska uppfatta en entreprenöriell möjlighet eller inte. De föreslår två faktorer som 
påverkar sannolikheten för att en person ska upptäcka dessa möjligheter. Den ena faktorn är 
personens tillgång till tidigare information som är nödvändig för att kunna identifiera en 
möjlighet. Den andra faktorn är de kognitiva egenskaper som är nödvändiga för att kunna 
behandla informationen och därmed kunna värdera möjligheten.  
 
Om individen tagit till sig information spontant utan ansträngning, skulle den enligt 
West III (2003) kunna ses som tillgänglig för fler än den som förvärvar informationen och den 
skulle därmed inte vara asymmetrisk4. Om informationen däremot är förvärvad genom ett 
avsiktligt sökande skulle det vara mer troligt att den är annorlunda än informationen som 
andra har tillgång till, det vill säga asymmetrisk informationsspridning. West III argumenterar 
med detta som utgångspunkt för att entreprenörer som satsar på avsiktlig 
informationsinhämtning kan från denna ofta asymmetriska information utveckla 
asymmetrisk kunskap5, vilken kan vara ekonomiskt värdefull i framtiden. Enligt West III kan 
den avsiktliga sökning ses som en undersökning av osäkerheten i situationen, vilket kan ge 
tankeväckande subjektiva data kring en möjlighet. Detta innebär enligt West III att en individ 
som avsiktligt söker efter information, men utan ett specifikt mål, kan få tankar som denne 
utvecklar till entreprenöriella möjligheter, vilket en som inte aktivt känner av situationen inte 
utvecklar.  
 
West III (2003) har utvecklat ett koncept kring skapandet av asymmetrisk kunskap. Konceptet 
bygger på att det är möjligt att skilja mellan information, mening och kunskap och att dessa 
utvecklas genom dynamiken i informationsbearbetningen. Resultatet av en process där 
information väljs ut, kommuniceras, förfinas och omformas ger personen en uppfattning om 
situationen. Denna slutgiltiga uppfattning av situationen ger enligt West III individen en 
kunskap om möjligheten, vilken torde skilja sig från den kunskap som andra formar på grund 
av att deras processer för informationsbearbetning ser annorlunda ut.  
                                                 
4 Med asymmetrisk information avses att alla individer inte har tillgång till exakt likadan information.  
5 Med asymmetrisk kunskap avses att individer kan utveckla unik kunskap utifrån förvärvad information. 
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Eftersom uppdykande möjligheter ännu inte har upplevts anser West III (2003) att det inte är 
helt klart vad som egentligen menas med information gällande entreprenöriella möjligheter 
och hur innovativa entreprenörer kan utveckla information om något som inte existerar. 
Entreprenörer behandlar således informationen på något sätt som förmår dem att identifiera 
och fånga möjligheter för att göra entreprenöriella vinster, när andra mest troligt har liknande 
tillgång till samma information men inte kan göra samma identifiering. Med anledning av 
detta är West III tydlig med att är lämpligt att studera hur information samlas in och bearbetas 
av den entreprenöriella individen för att förstå entreprenörskap.  
 
När osäkerhet dominerar en situation menar West III (2003) att det inte är praktiskt 
genomförbart för entreprenören att analysera alla alternativ som står till buds och denne ställs 
därför inför många valmöjligheter kring vilken väg den ska gå. Istället för att enbart fokusera 
på ett alternativ och samla information om det är West III av åsikten att entreprenörer samlar 
information för att utvidga sitt utbud av möjliga handlingar utifrån möjligheter. Genom att 
omfamna osäkerheten på detta sätt förstärks förmågan att kunna upptäcka entreprenöriella 
möjligheter, vilket är just kännetecknet för entreprenörer.  
 
West III (2003) uttrycker därför att av all den information som entreprenören samlar på sig i 
situationer med stor osäkerhet, väljs viss information ut för att vidare kommuniceras och 
slutligen utvecklas till att ge entreprenören mening. Sammanfattat leder denna process av 
informationsspridning och efterföljande inriktning till entreprenörens unika kunskap om 
möjligheten. Denna unika kunskap kan enligt West III inte utvecklas av andra eftersom den 
utvecklats och präglats genom entreprenörens personliga informationsbearbetning. Även om 
det råder stor osäkerhet kan entreprenören alltså lockas till situationen eftersom den kan 
reducera risken genom att utveckla unik kunskap.  
 
 
3.1.3 Beslutet att exploatera entreprenöriella möjligheter 
 
Det räcker dock inte med att en entreprenöriell möjlighet upptäcks för att det ska kunna kallas 
entreprenörskap i enlighet med Shane och Venkataramans (2000) definition. I den förutsätts 
även att en potentiell entreprenör måste besluta sig för att agera och exploatera den 
identifierade möjligheten. I och med att alla identifierade möjligheter inte exploateras menar 
Shane och Venkataraman att det är intressant att ställa sig frågan varför, vilka och hur vissa 
människor exploaterar möjligheterna som de identifierar? Venkataramen (1997) väljer att se 
sambandet mellan möjlighetens karaktär och den företagsamma individen som kritiskt för att 
kunna besvara dessa frågor.  
 
Psykologiska faktorer påverkar enligt Shane (2003) sannolikheten för att en individ ska 
exploatera möjligheter eftersom det är dessa som leder till att individen fattar ett annorlunda 
beslut än andra som innehar samma information. Shane betonar dock att psykologiska 
egenskaper inte är tillräckliga för att människor ska exploatera entreprenöriella möjligheter, 
men de påverkar beslutet att exploatera. De psykologiska faktorer som påverkar beslutet att 
exploatera har Shane valt att organisera i tre kategorier:  
 

o Personlighetsaspekter och motiv 
o Grundläggande självutvärdering 
o Kognitiv karaktäristik  
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Shane (2003) redogör för att personligheten och självutvärderingen bedöms vara relativt 
stabila över tid, människor kan förändras inom dessa aspekter men det är både sällsynt och 
svårt. Kognitiv karaktäristik däremot varierar kraftigt över tid beskriver Shane och är 
dessutom starkt situationsberoende. Härefter följer en utveckling av dessa tre psykologiska 
faktorer.  
 
 
Personlighetsaspekter och motiv 
 
Personlighetsaspekter är basen för hur individer agerar (Shane, 2003). I en individs totala 
personlighet har aspekterna Extraversion, Agreeableness, Need for Achivement, Risk Taking 
och Desire for Independence enligt Shane visat sig särskilt betydande för huruvida en individ 
tar beslutet att exploatera en möjlighet eller inte. 
 
Extraversion (fritt översatt ’Utåtriktat agerande’) utgörs bland annat av egenskaper som social 
förmåga, rörlighet, ambition, initiativrikedom, passion, uttrycksfullhet, pratsamhet och 
exhibitionism (Barrick & Mount, 1991). Enligt Shane (2003) är människor som har dessa 
egenskaper mer troliga än andra att exploatera möjligheter eftersom entreprenörer identifierar 
möjligheter som inte är uppenbara för andra och därför ofta behöver övertyga andra om att 
den identifierade möjligheten är värdefull. 
 
Agreeableness (fritt översatt ’Följsamhet’) är en personlighetsaspekt som associeras med 
egenskaper som artighet, flexibilitet, tillit, godhet, samverkan, förlåtelse och tolerans 
(Barrick & Mount, 1991). Människor som innehar dessa egenskaper är enligt Shane (2003) 
mindre troliga än andra att exploatera möjligheter. För att identifiera och handla utifrån 
möjligheter använder entreprenörer sådan information som andra inte har, alternativt inte 
förstår. För att entreprenören ska kunna sålla i informationen måste den vara kritiskt inställd 
till den. Skepticism är inte samstämmigt med agreeableness och individer som har en hög 
grad av agreeableness är därför mindre troliga att exploatera en möjlighet än andra. (ibid)   
 
Need for Achievement (nAch) (fritt översatt ’Prestationsbehov’) är enligt Shane, Locke och 
Collins (2003) en motivation hos människor som leder till handlingar som kännetecknas av ett 
personligt ansvar för prestationen. De menar dessutom att handlingen innebär en viss 
individuell satsning och färdighet, risk samt en tydlig återkoppling. Enligt Shane (2003) är 
människor med hög nAch mer troliga att exploatera entreprenöriella möjligheter än andra. 
Shane vill dock framhålla att även om individer med hög nAch är mer troliga att exploatera, 
är det oklart huruvida dessa individer presterar bättre än andra när det gäller entreprenöriella 
aktiviteter.  
 
Risk Taking (’Risktagande’) är ytterligare en sida av personligheten som Shane (2003) tar 
fram som en viktig faktor för exploateringen och den mäter villigheten att gå in i riskfyllda 
aktiviteter. Individer med stor sådan villighet borde enligt Shane vara mer troliga att 
exploatera entreprenöriella möjligheter eftersom risktagande är grundläggande för 
entreprenörskap. Amit, Glosten och Muller (1993) menar att osäkerheten som entreprenören 
möter härrör från tre källor: teknologisk osäkerhet, efterfrågeosäkerhet och 
konkurrensosäkerhet. Den teknologiska osäkerheten uppstår kring frågor om produktionen 
och kostnader, exempelvis vilka resurser som behövs och hur lång tid det tar att framställa 
produkten. Efterfrågeosäkerheten relaterar till frågor såsom hur många kunder som kommer 
att efterfråga den nya produkten eller tjänsten. Den tredje källan till osäkerhet är kring 
konkurrenternas beteende, exempelvis hur lång tid det tar innan imitationer och konkurrenter 
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dyker upp. Nämnda tre källor till osäkerhet skapar enligt Amit et al en total osäkerhet om vad 
som blir följden ifall entreprenören väljer att exploatera möjligheten, och denna osäkerhet får 
bäras av entreprenören själv.    
 
Desire for Independence (fritt översatt ’Längtan efter självständighet’) är den femte 
personlighetsaspekten som Shane (2003) nämner i sin beskrivning över sådant som påverkar 
sannolikheten för att individen ska exploatera entreprenöriella möjligheter. De individer som 
har en stark önskan om att agera självständigt istället för tillsammans med andra är mer troliga 
att exploatera entreprenöriella möjligheter än andra enligt Shane, vilket följer av att 
entreprenöriellt agerande innefattar att följa sitt eget omdöme framför andras. 
 
 
Grundläggande självutvärdering 
 
Judge, Erez, Bono och Thoresen (2003) menar att begreppet grundläggande självutvärdering 
är ett psykologiskt begrepp som sammanfattar en individs grundläggande uppskattning av sin 
värdighet, effektivitet och förmåga som person. I detta begrepp innefattas enligt Judge et al 
bland annat personlighetsdrag som Locus of Control (fritt översatt ’Uppfattning av egen 
kontroll’) och Self-efficacy (fritt översatt ’Självtillit’). De individer som upplever att de kan 
styra över sin egen situation (intern Locus of Control) är enligt Shane (2003) mer troliga att 
exploatera entreprenöriella möjligheter än andra.  
 
Self-efficacy, som också bidrar till individens utvärdering av sig själv, handlar enligt 
Luszczynska, Scholz och Schwarzer (1976) om individens tro på sin egen förmåga att kunna 
utföra en specifik handling för att nå ett önskvärt mål. Enligt Shane (2003) är de individer 
med högre Self-efficacy mer troliga att exploatera entreprenöriella möjligheter än de med låg 
sådan. 
 
 
Kognitiv karaktäristik 
 
Shane (2003) benämner kognitiv karaktäristik som de faktorer som påverkar hur människor 
tänker och tar beslut. Även om dessa faktorer är starkt situationsberoende vill Shane framhålla 
att de individer som exploaterar entreprenöriella möjligheter tenderar att uppvisa viss 
gemensam karaktäristik, som exempelvis Overconfidence (fritt översatt ’Övertilltro till sin 
egen förmåga’) och Intuition. Sammanfattat menar Shane att det finns tecken på att de 
individer som har en för hög tilltro till sitt eget omdöme och går mycket på sin egen intuition 
har en ökad tendens att exploatera entreprenöriella möjligheter.  
 
 
3.2 Entreprenörer och beslutsfattande 
 
Shane och Venkataramans (2000) ramverk för att förstå entreprenörskap består som ovan 
beskrivits av att förstå när, var och hur entreprenörer upptäcker, utvärderar och exploaterar 
entreprenöriella möjligheter. I denna process av entreprenörskap är det en nödvändighet att 
entreprenören fattar beslut under vägens gång. För att förstå entreprenörskapsprocessen är det 
därför av intresse att öka förståelsen för hur entreprenörer fattar beslut.  
 
Ett beslut är vanligtvis beskrivet som ett medvetet val mellan åtminstone två alternativa 
handlingar enligt Brunsson (1982). Forskningen har enligt honom mestadels varit inriktad på 
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att föreskriva hur beslut bäst bör fattas och kriterier har således ställts upp för så kallade 
rationella beslut. Brunsson beskriver den rationella beslutsprocessen som bestående av stegen 
1) sökandet av alla tänkbara beslutsalternativ, 2) beaktandet av alla relevanta konsekvenser 
för respektive alternativ, 3) utvärderingen av samtliga alternativ och konsekvenser utifrån 
uppsatta kriterier samt 4) beslut taget utifrån analys härledd utifrån föregående steg i 
beslutsprocessen.  
 
Smith, Gannon, Grimm och Mitchell (1988) slår fast att tidigare forskning är tämligen enig 
om att entreprenörer är beslutsamma, otåliga och handlingsorienterade individer som har ett 
stort behov av att prestera. Entreprenörer följer av detta enligt en studie av Smith et al inte 
den rationella beslutsprocessen utan är mindre omfattande i vägen till ett beslut. Busenitz och 
Barney (1994) visade dessutom i en studie att entreprenörer upplever mindre risk än andra 
genom att de inte är rationella i sitt beslutsfattande, utan förlitar sig på sitt eget omdöme. 
Entreprenöriella möjligheter skulle enligt Busenitz och Barney hinna försvinna innan all 
nödvändig information skulle finnas tillgänglig för att ett rationellt beslut ska kunna fattas.  
 
Som nämnts tidigare har de individer som förlitar sig till sin intuition en större tendens att 
exploatera entreprenöriella möjligheter. Intuition är enligt Sadler-Smith och Shefy (2004) en 
form av kunskap som visar sig som en medvetenhet om tankar, känslor och fysisk känsla 
kopplade till en djupare perception och förståelse, vilken inte hade kunnat uppnås på ett enkelt 
sätt eller överhuvudtaget med andra medel. Intuitionen kan enligt Sadler-Smith och Shefy 
bygga på såväl individens ackumulerade kunskap, som på deras kroppsliga reaktion i form av 
magkänsla.  
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4. ENTREPRENÖRSKAP I PRAKTIKEN 
 
I kapitlet återges tre entreprenörers berättelser uppdelat i tre huvudavsnitt. Varje del inleds med 
respektive entreprenörs kortfattade presentation av sig själv. Därefter följer entreprenörernas egna 
berättelser kring hur de identifierat och utvärderat ett antal entreprenöriella möjligheter. 
Berättelserna är i största möjliga mån återskapade utifrån entreprenörens egna ord och uttryck. Efter 
entreprenörens berättelser följer en kort empirisk tolkning. 
 
 
4.1 Pär Granlund 
 
4.1.1 Bakgrund 
 
När Granlund kortfattat skulle presentera sig själv, inledde han med att det inte är alldeles lätt 
att göra. Han beskriver att när han är norr om Kalix byter han namn till Pekka Kuusilehto som 
ordagrant betyder Pär Granlund i finsk tappning. Detta namnbyte hör till överlevnadsregel 
nummer 1: Undersök djupet före du dyker och Granlund säger sig ha dykt många gånger och 
vet hur djupt det är. Att ta ett namn som tornedalarna känner igen är för honom ett måste för 
att hitta nyckeln till deras hjärta. Samma anpassning berättar han om när han besöker Piteå, då 
är han personen vars föräldrar hade stuga på Renön. 
 
Fortsatt berättar Granlund att han är 416 årstider gammal6, trebarnsfar och med motto i livet 
att ”det är bara döda laxar som följer strömmen” och ”man vet inte det man inte vet”. Som 
följeslagare i livet har han Nyfikenhet och Förundran. Under tonåren berättar Granlund att 
han hade bestämda uppfattningar, men med en lovande framtid bakom sig är uppfattningarna 
inte längre lika bestämda, utan det är mer att ”det beror på”.  
 
Granlund beskriver sin sysselsättning under åren som skiftande. Han påbörjade juridiska 
studier vid Stockholms universitet, men avbröt utbildningen efter halva tiden. År 1975 
började han som reporter på tidningen Norrskensflamman. Fem år senare gick han över till 
Landstingets personaltidning, där han stannade till 1986 då han inledde sin tjänst som 
informatör åt Länsstyrelsen. År 1991 avslutade han detta uppdrag och övergick till att arbeta i 
egen regi med egna och andras projekt. Under alla år förutom för tiden i Landstinget har 
Granlund varit frilansare vid sidan av. 
 
Några exempel på projekt som Granlund varit delaktig i är Piteå Dansar och Ler, 
Svenska Bastuakademien och Ishotellet i Jukkasjärvi. Han säger sig ha upptäckt på senare år 
vilken betydelse släktrötterna har haft för honom och hur de styrt honom på många olika sätt. 
Granlund betonar också att de fyra grundelementen är betydelsefulla för honom och att det är 
viktigt att göra något av dessa. Mörker är enligt honom frånvaron av kontraster och han tycker 
att vintern därför inte ska ses som mörk, för när snön väl lägger sig finns det gott om 
kontraster. Tanken kring mörker måste ändras enligt honom och det finns idéer som kan 
jobbas med kring de fyra grundelementen och naturen, men det är många som inte ser det. 
Granlund säger sig idag stå inför tre vägval när han får en idé: 1) hitta någon som kan bistå 
honom med att genomföra idén, 2) genomföra den i litterär form likt den litterära stil som 
Aarto Paasilinna har eller 3) strunta i den.  
 
 

                                                 
6 Granlund går efter renens årstider som består av åtta årstider per år. 
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4.1.2 Senaste idén – Moraklocka i ny tappning 
 
När vi i samtalet med Granlund kände att vi kunde gå vidare efter den omfattande 
bakgrundsinformation som han gett oss, frågade vi om en av hans nämnda idéer som nyligen 
hade presenterats i media kunde betraktas som hans senaste. Granlund svarade:  

 
(Granlund): ”Nej, nej!” 
(Karlén): ”Nej!” 
(Granlund): ”Nej, du vet det snurrar hela tiden idéer i skallen på mig.” 

 
På frågan om vad som Granlund då ser som sin senaste idé svarade han att det är en 
moraklocka. Bakgrunden till idén är att han satt och tittade på en moraklocka som står i hans 
hem och tänkte: 
 

”Fan, den har sett ut så där i några hundra år.” 
 
Detta i kombination med att han själv ser sig som våldsamt intresserad av minimalistisk stil så 
föddes en idé om en ny typ av moraklocka. När vi frågade Granlund vad han tror det är som 
gjort att ingen annan har kommit på det här med klockan före honom var hans svar: 
 

”Därför att logiken har ett starkt grepp om människors tänkande och jag säger inte att man inte 
ska vara logisk, det kan du ha välstånd och glädje av, men du utvecklar ingenting genom att 
vara logisk, genom att repetera ett redan välkänt mönster” 

 
Granlund ser logik och kreativitet som varandras eviga dödsfiender, de är som eld och vatten 
och går aldrig att ena. Vidare säger han att: 
 

”När man genomfört en kreativ idé, då efteråt är den hur logisk som helst…för visst är igloon 
logisk i Jukkasjärvi?” 

 
Vi frågade Granlund vad han gjort för att hitta potentialen för klockan och han svarade att det 
är för tidigt för att begränsa tanken, utan låter nu istället idén få fritt utlopp. Granlund har 
kontaktat hantverkare, bollar idéer och idén om moraklockan kan utvecklas till vad som helst. 
Senare när mässor kan bli aktuella då är det marknaden som avgör moraklockans framtid. 
 
Granlund ser idéns utveckling som en blandning av olika saker och visade upp en av honom 
gjord lista över K-ord som belyser detta: kunskap, kontakter, kreativitet, kommunikation, 
känsla och kapital. Med kunskap menar Granlund att man ska ställa sig frågorna: vad kan jag 
och vad skulle jag vilja kunna? Kontakter handlar om att fråga sig: vilka känner jag, och dom 
som jag känner vad kan dom, och vad har dom för kontakter och vad kan dom? Det blir som 
ringar på vatten. Kreativitet beskriver Granlund som att inte enbart tänka logiskt, utan våga 
tänka tvärtom. Det gäller att bryta av från mängden för att sedan uppfattas som hur logisk som 
helst.  
 
Kommunikation handlar om att utifrån det mänskliga mötet lägga grunden för 
kommunikation. Ordet känsla berör att det ska kännas rätt och riktigt i magen. Granlund 
påpekar att man lever av något, man har sin kunskap, erfarenhet och kompetens. Man lever på 
något, antingen anställd eller i egen regi. Det tredje och viktigaste av allt ser Granlund som att 
man lever för något, att leva av och på något är förutsättningar för att kunna leva för något. 
Det sista K-ordet som Granlund berör är kapital som inte behöver vara i den traditionella 
betydelsen ekonomiskt kapital, utan istället kan vara kunskap och kontakter. Granlund gör 
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bedömningen att många börjar med att titta på vilket kapital som finns och därmed snabbt 
avfärdar idéer, när det enligt honom är bäst att börja utifrån den kunskap som finns.  
 
 
4.1.3 Första idén – Skoputsning och hantverk 
 
Granlund berättar hur han redan som femåring visade företagsamhet. När familjen var i 
sommarstugan på Renön drog han igång sitt första ”företag”. Vid besök av föräldrarnas 
vänner erbjöd Granlund dem sina skoputsartjänster samtidigt som de kunde titta på hantverk 
som han hade tillverkat. Vi sade till honom att det kanske kunde vara svårt att minnas tankar 
och motiv från den tiden och på det svarade han: 
 

”Jag tänkte väl mest att jag ville tjäna pengar.” 
 
På direkt fråga svarade Granlund att han inte kände till någon som hade gjort något liknande 
tidigare. Han tar här upp hur hans morfar i Kiruna har influerat honom i hans 
entreprenörstänkande. Han såg möjligheter i det mesta och kombinerade också dessa. Därefter 
väljer han att även nämna sin farfar som var lärare sedan början av 1920-talet. Från honom ser 
sig Granlund blivit influerad till att ta tillvara kulturarvsskatten. Arvet av egenskaper och 
inställningar till livet från farfar och morfar tror Granlund är det som gjort att han lättare än 
andra kunnat se möjligheter. 
 
 
4.1.4 Bästa idén – Ishotellet i Jukkasjärvi 
 
Som den bästa idén Granlund utvecklat ser han Ishotellet i Jukkasjärvi. Samtidigt som den är 
den bästa ser han den även som den sämsta. Den är bra för att den har gett bygden en 
möjlighet och den är dålig eftersom han inte tjänat en krona på den. 
 
Under tiden inom Landstinget kom Granlund i kontakt med Jukkasjärvi. På grund av 
nedläggningshot på Kiruna lasarett träffade Granlund i sin roll som informatör en ortoped som 
han förde samtal med hur man skulle kunna vända nedläggningshoten. Samtalen med 
ortopeden var givande och Granlund såg det som ett måste att det framförallt finns jobb på en 
ort för att människor ska vilja vara där och i andra hand att det finns fritidsaktiviteter. 
Granlund var med om att dra igång symposium som handlade om jobb, vinter och kyla. Detta 
resulterade i en politisk soppa men det var under denna tid som Granlund lärde känna 
Yngve Bergqvist7.  
 
I samma veva var Granlund med och startade upp en mängd projekt, bland annat Piteå Dansar 
och Ler. Tanken i projekten var att lyfta fram regionen och det lokala, dessutom med kvalitet. 
Granlund ville bland annat visa upp lokala konstnärer och hade tankar om en konsthall. Han 
hade tidigare sett stafflier i snön i Stadsparken i Luleå, vilket var som en inspirationskälla till 
honom att skapa en konstutställning bland snö. Granlund ser mötesplatser som typiska för 
Norrbotten, exempelvis Gammelstad kyrkby. Han såg framför sig en konsthall där en stor 
igloo var som kyrkan och mindre igloos anknutna till den stora igloon var som kyrkstugor. 
Han framförde sin idé till Luleå kommun, som menade att detta var en vansinnig idé och mer 
eller mindre satte skottpengar på honom. 

                                                 
7 VD för dagens Icehotel AB 
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Granlund kom på denna idé under sommarmånaderna och i oktober samma år talades han och 
Bergqvist vid per telefon. Idén om en igloo hade Granlund tidigare delat med sig av till 
Bergqvist, som nu kunde meddela honom att den första igloon var påbörjad. I mars stod den 
första igloon färdig8.  
 
När vi frågade mer specifikt varför just han såg denna möjlighet svarade han: 
 

”Man lever inte i ett vakuum, utan man har ju tentaklerna ute och fångar in idéer, väver ihop 
dom och formar någonting och sen definierar man det.”  

 
Vi frågade Granlund om han fortsatte att tro på idén om igloon även om andra såg den som 
vansinnig och han svarade: 
 

”Hade någon sagt att den skulle bli 100 gånger större, hade jag aldrig trott det…Men att man 
trodde på idén, det var helt givet, absolut!...Har man en idé, då är man ju besatt utav den. Då 
spelar ju ekonomin inte någon roll. Det får komma när det kommer, det är både en styrka och 
en svaghet.”   

 
 
4.1.5 Förväntningsgap – Boken Icehotel 
 
Granlund menar att den idé som han trott mycket på men som inte blev som han hade tänkt i 
första hand är Ishotellet i Jukkasjärvi. Vi frågade honom om han har någon annan sådan idé 
som inte också sammanfaller med någon av de andra kategorierna vi studerar. Granlund sade 
då: 
 

”Ja, men det är ju så att det är aldrig enbart total succé, det är alltid något misstag och så, det 
är det ju.” 

 
Som exempel ger Granlund här sin bok Icehotel. Den har haft konstnärlig framgång men för 
honom personligen har den varit ett dunderfiasko. Granlund rannsakar sig själv för sitt 
felaktiga tillvägagångssätt med bokens framställning, men det finns även en viss besvikelse 
över hur Ishotellet i Jukkasjärvi har bistått honom med bokens lansering. 
 
Med anledning av detta frågade vi honom om det att vara entreprenör, att ha tankar men att 
själv inte komma fram, kan vara bittert? På denna raka fråga svarade Granlund: 
 

”Visst är det det, visst är det det. Oh ja, oh ja. Det är det. Men inte sån bitterhet så att man blir 
passiv. Den perioden har jag haft och överkommit.” 

 
 
4.1.6 Övrigt 
 
Med anledning av att Granlund menade att kreativitet och logik är varandras fiender gick vi 
tillbaka till detta ämne och frågade hur det är möjligt att frångå logiken. Granlund svarade: 

 
”Kolla hur andra gör, och när du har fått information om hur de gör, så gör du precis 
tvärtom.” 

                                                 
8 Denna säsong 2005/2006 byggs det sextonde ishotellet i Jukkasjärvi. 
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Granlund menar att det intressanta är det laterala tänkandet. Han ger exemplet hur 
snustillverkarna idag sneglar på kosmetikaförpackningar i sin utformning av snusdosor för att 
kvinnor ska lockas till köp. Det räcker enligt honom inte med att bara titta på andra i samma 
bransch, utan det är det laterala tänkandet som är framgångsrikt. Tentaklerna måste vara ute åt 
andra i 180 graders vinkel, enligt Granlund. 
 
Samtalet fortlöpte efter detta till att behandla bra idéer. Granlund kommer in på att han tycker 
att man ska vara generös. Han vill framhålla Erika Aittamaa som kom på Lovikkavanten som 
förebild. Granlund berättar hur hon stod för generositet med kunskapen, en kunskap om 
materialet, produkten och tekniken. Han fortsätter: 
 

”Det är det som är utmärkande för entreprenörer, de ser saker som alla ser, men som ingen 
gör…man kan säga att dom [möjligheter] kommer långsamt som en snigel, men försvinner som 
en blixt…och det är upp till dig själv och din förmåga att upptäcka och se möjligheterna.” 

 
Granlund tycker det är viktigt att skilja mellan entreprenörer och kreatörer, samtidigt som han 
betonar att de inte finns någon tydlig gräns mellan dessa utan att det är ett suddigt område. 
Enligt honom är den bästa lösningen när kreatören och entreprenören samverkar.  
 
Vi bad Granlund att beskriva hur han skulle definiera en entreprenör. Hans definition löd: 
 

”En entreprenör är en som ser problemen, förstår ordet problems fulla betydelse.” 
 
Granlund menar att ordet problem egentligen betyder ”före lösning” och att problem därför 
inte ska ses som en nackdel utan som en möjlighet, vilket han utvecklar så här: 
 

”Vi norrbottningar och lapplänningar, hade vi inte problem, skulle vi dö tamejfan. Problem kan 
bara finnas under en enda förutsättning, att det finns en vilja och en ambition, det glömmer man 
bort när man använder ”problem”. Kan ni tänka er att en loj och likgiltig har problem?” 

 
På frågan om intuitionens betydelse svarar Granlund att den är viktig och är nästan samma sak 
som magkänsla. Han berättar att han har utvecklat sin intuitiva förmåga och lyssnar till sin 
kvinnliga röst. För honom ska det kännas rätt och riktigt ur många aspekter: etiskt, moraliskt 
och normmässigt för att få känslan av att kunna våga lita på intuitionen. Granlund säger att 
hans intuition har blivit starkare med åren på grund av sjukdomar, brand, konkurser och 
framgångar. Han säger ha tagit med sig det som har förändrat hans syn på livet i stort. Kopplat 
till detta avslutas intervjun med att Granlund förklarar varför han beskriver sig som 
416 årstider gammal:  
 

”Jag värderar innehållet mer än tiden.” 
 
 
4.1.7 En första empirisk tolkning av Granlunds berättelser 
 
Utifrån Granlunds berättelser kan vi tolka att hur han identifierar och utvärderar möjligheter i 
omgivningen i stor utsträckning följer hans motto att det bara är döda laxar som följer 
strömmen. Detta får till följd att det är en naturlig del i processen att Granlund tror starkt på 
sin idé även om andra inte är lika övertygade. Med tentaklerna ute och en vilja att agera 
tvärtom än andra för att utveckla något nytt, tolkar vi att Granlund är ständigt öppen för att 
identifiera och utvärdera nya möjligheter. Den entusiasm som Granlund visar för själva 
upptäckten av idéer verkar vara det som driver honom i att komma på nya, och dessa idéer 
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behöver inte nödvändigtvis vara speciellt anpassade för den situation som han för tillfället 
befinner sig i. Vi tycker oss också se att Granlunds intresse för de fyra grundelementen och 
kulturarvet vägleder honom när han upptäcker möjligheter. När Granlund väl har fått en 
känsla för en möjlighet tolkar vi det som att han går vidare med hjälp av kontakter för att 
kunna fortsätta sin utvärdering av möjligheten. 
 
 
4.2 Lars Nordström 
 
4.2.1 Bakgrund 
 
Innan vi gick in på de fyra fall av entreprenöriella möjligheter som Nordström innan intervjun 
fått veta att vi skulle behandla, bad vi honom att kort beskriva vem han är. Nordström inledde 
med att säga att han blev lite förvånad över att någon ser honom som en entreprenör. 
Möjligtvis tror han att han har lite lättare för att ta risker och se möjligheter som han fångar i 
flykten, men att han inte är någon särskild människa bara för att han är entreprenöriell. 
 
Sin bakgrund inleder Nordström med att säga att han är född Luleåbo och att han har blivit 
bygden trogen. Han kommer från ett företagarhem där pappan bland annat var smed och 
hovslagare. Nordström utbildade sig till ingenjör på gymnasiet och började sitt 
yrkesverksamma liv som datatekniker år 1975. I denna tjänst avancerade Nordström till chef 
och 1985 övergick han till försäljning av PC. Därefter följde en tid på Frontec till dess att 
Nordström 1994 startade eget företag med IT-utbildningar. Den till en början mycket 
lönsamma verksamheten klarade inte IT-kraschen under millennieskiftet och år 2001 gick 
företaget i konkurs. Nästföljande år startade Nordström företaget InTime International AB, 
vilket har gått från att sälja enbart konsultutbildningar till att sälja sms-tjänster.  
 
 
4.2.2 Senaste idén – SMS-tjänst 
 
Den senaste entreprenöriella möjligheten som Nordström utvecklat ser han själv vara den 
sms-tjänst som hans företag InTime idag säljer. Idén till tjänsten inleddes med att Bengt-Olov 
Sundström, tandläkare på Tandlaget i Luleå uttryckte att det går att skicka sms till patienter 
om att de inte ska glömma sin bokade tid. Sundström hade hört talas om att någon tandläkare i 
södra Sverige hade provat och experimenterat och att det tydligen fungerade, patienter kom i 
större utsträckning när de fick ett sms som påminnelse. Nordström berättar hur Sundström 
frågade honom om det där inte var något man skulle kunna göra? Nordström beskriver sin 
reaktion som: 
 

”Jo, sa jag, kan man väl göra. Men jag kände väl att det inte var min uppgift. Han rådfrågade 
mig som branschteknikkunnig…” 

 
Nordström förklarar hur tiden gick och att han träffade Sundström då och då och att han flera 
gånger frågade om det där, men att det liksom aldrig blev något utav det. När Sundström 
återigen tog upp frågan om att sms:a till patienterna för tre år sedan, i november 2002, 
beskriver Nordström sin respons: 
 

”…då faller myntet ner, och då tänkte jag att: Fan, det där är ju min affärsidé, det är ju det där 
som jag ska hålla på med, inte de här utbildningarna, som liksom hade flutit ut i sanden.” 
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Nordström ser det som en kombination av dels att han insåg någon slags affärspotential i idén 
och dels att han inte hade något annat som hindrade honom. Han var så att säga ”öppen för att 
växla spår” och ta sig an en ny affärsidé. Det handlade således om tajming och Nordström tror 
inte att idén hade blivit av om han hade haft fullt upp med att utbilda folk hela dagarna.  
 
Han gick vidare med idén genom att kontakta en systemutvecklare och frågade honom om 
han kunde göra en programsnurra som tar fram en påminnelse automatiskt. Nordström 
framhåller att han visste var den här kompetensen fanns eftersom hans tidigare arbetsgivare 
Frontec jobbat med den här tekniken. Tjänsten med sms-påminnelsen installerades i 
januari 2003 och har fungerat ända sedan dess. 
 
Nordström berättar vidare hur det efter att kompetensen till tjänsten hittats tillstötte ett 
problem, nämligen pengar. Att ta fram en ny tjänst kostar naturligtvis mer pengar än vad den 
första kunden kan betala förklarar Nordström. Tandläkare Sundström var dock beredd att 
betala lite mer och investerade pengar för produktutveckling.  
 
Vi frågade Nordström varför han tror att ingen kom på denna automatiska sms-tjänst före 
honom. Nordström svarade att det här var ingen uppfinning i teknisk bemärkelse, utan 
tekniken fanns och tandläkare hade tidigare testat att skicka manuella sms till patienter. 
Nordström beskriver att han gjorde kombinationen av dessa till sin affärsidé för sitt företag. 
Han säger sig tidigt ha sett att det handlade om små pengar, endast några ören per sms. Det 
var därför ett måste att fråga sig vad det var värt för kunden. Nordström insåg att det skulle till 
en ganska stor volym för att vara en lönsam affär. Han fortsätter vidare med att: 
 

”Hade jag jobbat i ett större företag hade det nog varit svårare tror jag att ta itu med frågan. 
För då ska man ju motivera…Då ska man ju gå till chefen och säga ”Jo, jag har en idé, jag 
skulle vilja göra så här och så här”. Antagligen kommer vi inte att tjäna något på det förrän om 
tre år…Glöm det!, hade chefen sagt. Vi ska göra vinst idag!”  

 
I och med att Nordströms företag inte var fullbokade med utbildningsuppdrag när han tog 
idén till sig, berättar han med ett skratt att han egentligen inte hade något bättre för sig. Vi 
frågade Nordström om han vid den här tidpunkten likt ett företag gjorde en ekonomisk 
utvärdering av möjligheten, exempelvis ifall den skulle ses som lönsam först om tre år eller 
så. Nordström svarar att det gjorde han, men att som vanligt i det läget var han oerhört 
optimistisk. Han berättar vidare om att han jobbat så länge inom IT-branschen att han vet hur 
teknikfolk fungerar, men att det var svårare att utvärdera kundsidan eftersom alla kunder inte 
är som tandläkare Sundström. Han säger: 
 

”Stora jobbet är att övertyga andra om hur enastående den här produkten är.” 
 
På frågan om Nordström hade känt av marknaden innan, svarade han att han letade på Internet 
efter information, till exempel om den tandläkare som Sundström hade hört talas om som 
hade skickat sms. Utöver det pratade Nordström med Norrbottens läns landsting. De hade 
gjort en undersökning där det visade sig att i Norrbottens län går det ständigt elva tandläkare 
utan någonting att göra i väntan på patienter som inte kommer. Vid tidpunkten hade 
Folktandvården dock inte någon elektronisk tidsbokning och Nordström har ännu inte lyckats 
sälja in sin sms-tjänst till dem. Förutom Internet och kontakter med Norrbottens läns landsting 
pejlade Nordström dessutom av bekantskapskretsen.  
 
Vid frågan om Nordström tvekade på att satsa på sms-tjänsten svarar han att visst gjorde han 
det, men säger också: 
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”Det var tydligt vid det där tillfället att: Nu byter jag spår!” 

 
 
4.2.3 Första idén – IT-utbildning  
 
Sin första utvecklade entreprenöriella idé ser Nordström vara när han startade ett företag som 
sålde och genomförde IT-utbildningar. Bakgrunden till att han startade eget beskriver han 
som: 
 

”Hade väl lite tråkigt på jobbet på Frontec.” 
 
Nordström ger förklaringen att han kom till Frontec från att vara en stor fisk i ett litet vatten, 
till att vara en liten fisk i ett större vatten. Han ville tillbaka till det lilla företaget där han 
kunde vara ledare och ställde sig dessutom inte negativ till att vara ägare av företaget.  
 
Nordström hade under sitt yrkesverksamma liv arbetat med datorer och hade uppfattningen att 
det fanns en dålig användarkunskap om datorer. Han var dessutom sedan tidigare intresserad 
av ergonomifrågor och användarkompetens. Redan 1988 hade han på sitt tidigare arbete som 
PC-återförsäljare satt upp en lokal för IT-kurser. År 1994 kom tanken om utbildningar tillbaka 
igen och att det kanske skulle kunna vara något för honom att jobba med. Nordström inledde 
diskussioner med en franchisekedja på området, men avslutade dessa eftersom han tyckte att 
det var för dyrt.  
 
Motiven till att Nordström började med IT-utbildningar var att han såg att det fanns ett 
kundbehov som inte riktigt var tillgodosett och att det verkade finnas en del pengar där att 
hämta. På frågan om vad det var som gjorde att just han såg möjligheten med IT-utbildningar 
svarar Nordström att han inte var ensam om att se möjligheten. Däremot säger han att det var 
ett stort steg att gå från ett välavlönat arbete på ett stort företag ut i dimman, utan att veta om 
han skulle komma att tjäna något alls. Enligt Nordström ska mycket mod till för att riskera 
välståndet för någonting helt okänt, folk fastnar i en lönefälla: 
 

”Jag tror att det finns massor med entreprenörer som inte törs ta steget ut i dimman…” 
 
Vi frågade vad som gjorde att han vågade ta detta steg. Han berättade att han sökte ett annat 
jobb och fick det, men att facket i det nya jobbet stoppade rekryteringen. Nordström hade bara 
ett muntligt avtal och hade redan sagt upp sig från sin dåvarande tjänst. Han säger sig ha 
kunnat stanna kvar på sin dåvarande tjänst, men att han då redan hade tagit halva steget ut. 
Dessutom tänkte han: 
 

”Nej, inte ska jag tillbaka nu när jag liks har passerat den här mentala spärren, att komma ur 
lönefällan.” 

 
Nordström menar att förmodligen påverkade detta också processen av att våga starta eget 
företag och satsa på IT-utbildningar.  
 
 
4.2.4 Bästa idén – Fastighetsklipp 
 
Bakgrunden till den entreprenöriella idé som Nordström beskriver som sin bästa var den 
bostadsbrist och höga prisnivå som rådde på bostäder i centrala Luleå år 1989. Nordström 
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hittade ett markområde som delvis var byggbart och köpte det. Delar av området sålde 
Nordström till en stor fastighetsaktör i Luleå i utbyte mot byggbar mark. Den mark som 
Nordström fick i utbyte från denna aktör sålde han i sin tur vidare till en byggherre. 
Fastighetsaffären föll ut mycket bra. 
 
På frågan varför just han såg denna möjlighet svarade Nordström att det delvis berodde på att 
han just hade läst en bok om en fastighetsmagnat och delvis på att markområdet var i släkten. 
Ingen annan i släkten hade sett möjligheten och det var Nordströms helt egna idé. Då han ville 
dela risken tog han dock in en kompanjon. Han och hans kompanjon sålde marken just innan 
marknaden vände.  
 
Vi bad honom berätta ifall han kände av marknaden på något sätt innan han gick in i affären, 
eller ifall han hade någon förhandsinformation. Nordström svarade att han inte hade känt av 
marknaden mer än att hålla några fuktade fingrar i luften. Han hade tagit reda på ungefär vad 
byggbar mark kostade i jämförelse med parkmark. Han hade inte någon information sedan 
innan utan det var bara en känsla. 
 
På frågan om han tvekade svarar Nordström att han var ganska säker på att fastighetsaffären 
skulle bli lönsam och fortsätter: 
 

”Men det var först efteråt jag insåg att det var en viss risk när fastighetsmarknaden kollapsade 
– då insåg jag risken.” 

 
 
4.2.5 Förväntningsgap – E-learning 
 
Den fjärde processen som vi bad Nordström berätta om var den då han någon gång trott 
mycket på något, som sedan inte visade sig bli som han trott och tänkt. Nordström väljer att 
berätta om när han ville satsa på e-learning i det företag som då arbetade med traditionell IT-
utbildning. Efter några framgångsrika år beskriver Nordström att han och hans medarbetare 
år 1998-1999 var entusiastiska och trodde sig vara nästintill oövervinneliga. De trodde på ett 
koncept med e-learning, utbildning via Internet. Nordström uttrycker det som att han grävde 
ner en massa egna och lånade pengar i detta projekt. När IT-kraschen inträffat fanns inte 
längre något intresse för detta och företaget hade inga knutna kunder. Kombinationen av att 
möjliga kunder fick problem och att företaget var alldeles för skuldtyngt ledde slutligen till att 
Nordström tvingades sätta företaget i konkurs. 
 
Vi frågar Nordström hur de hade känt av marknaden för e-learning och han svarade: 
 

”Det var ju beklämmande. Många fuktade fingrar i luften.”  
 
 

4.2.6 Övrigt 
 
Vi frågade Nordström hur han ser på intuition. Han säger att han har svårt att definiera 
begreppet intuition, men att han har tänkt mycket på det. Efter en stunds funderande uttrycker 
han att det kanske handlar om att känna att man är på rätt plan. Han utvecklar sitt resonemang 
med att slå fast att han inte har kunnat sälja in idéer till chefer för de vill ha bevis. 
Maggropskänslan räcker ofta som bevis när man är egenföretagare.  
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Vi ber även Nordström att berätta hur han ser på entreprenörskap. Nordström tar även här god 
tid på sig att fundera över begreppet och han resonerar sig fram till att det handlar om att ta 
risker och se möjligheter för sin egen skull, inte för sin arbetsgivares skull. Därefter tar han 
sig själv som exempel: 
 

”Jag går ju inte till jobbet bara för att göra mitt arbete och gå hem, och tjäna pengar…Det är 
ju mer än så, det blir ju så att men lever sitt företag, man andas sitt företag…inte på bekostnad 
av något annat…inte alls.”  

 
 
4.2.7 En första empirisk tolkning av Nordströms berättelser 
 
Med Nordströms berättelser som utgångspunkt tolkar vi det som att han identifierat och 
utvärderat möjligheter i omgivningen under perioder i hans liv då han varit särskilt öppen och 
mottaglig för att se möjligheter. Som vi tolkar det har möjligheterna varit inom områden där 
Nordström har haft tidigare kunskap och där han har kunnat se att det för tillfället gått att göra 
vinster. Förutom Nordströms egna kunskap gör vi även bedömningen att hans kontaktnät haft 
stor betydelse för såväl identifieringen som utvärderingen av entreprenöriella möjligheter.  
 
 
4.3 Jan Fjellström 
 
4.3.1 Bakgrund 
 
I vårt samtal med Jan Fjellström bad vi honom att först kortfattat berätta vem han är. Han 
inledde med att det första han tänker på är att han alltid har gillat att åka skidor och att vara 
ute i snö och natur. När han gick ut nionde klass var han fast besluten att han skulle bli 
ambulanspilot. Han läste därför till underskötare på gymnasiet. Yrkesplanerna lades dock åt 
sidan när han började tävla i freestyle (hopp, puckelpist och balett).  
 
Fjellström flyttade till Åre när han skulle göra lumpen. Han hade sjukvårdstjänst som han 
varierade mellan att vara inomhus på sjukhus och utomhus i backen. Därefter tävlade 
Fjellström på landslagsnivå fram till 1986 då han gjorde illa sig i knäet. Detta år tillverkade 
och sålde han surfshorts. Därefter tillverkade han ytterligare några plagg, den här gången för 
skidåkare. Flyttlasset gick så småningom hem till Norrbotten. Fjellström var arbetslös och 
läste sig till hur mönster görs och gjorde ett antal modeller som han åkte runt och sålde till 
butiker. Han kom i kontakt med en fabrik i Arvidsjaur och blev erbjuden jobb hos dem. 
Fjellström antog erbjudandet och parallellt med anställningen registrerade han varumärket 
North Bend. Efter några år slutade han i Arvidsjaur och fortsatte med skidkläder med sitt egna 
varumärke. Några år senare sålde Fjellström sitt märke North Bend.  
 
Under samma period som North Bend registrerades var Fjellström med och startade Piteå 
Dansar och Ler. Han var även med och lade grunden för ett turismföretag med cowboys, 
indianer och hästar vid Storforsen. År 1997 startade Fjellström företaget Weather Station AB i 
vilket han har legat lågt tills för ett år sedan. Han har tjänat sitt levebröd genom att skapa 
profilkläder och tidsbegränsade projekt. Hans plan med att ligga lågt var att göra så pass lite 
så att han skulle kunna vara hemma med barn som han fick i den vevan och att det också 
delvis var anledningen till att han sålde North Bend. För ett år sedan kände han dock: 
 

”Nu, nu är jag sugen, nu vill jag göra något igen, nu finns det mera tid.” 
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4.3.2 Senaste idén – Barnkollektion 
 
Fjellströms senaste utvecklade entreprenöriella idé är inom företaget Weather Station AB. 
Idén är att skapa ytterplagg av hög kvalitet för barn. Idén om barnkläder fanns redan innan 
Fjellström själv fick barn. Han säger att:  
 

”Det har legat där som, det där det måste ju gå att göra någonting av.” 
 
Fjellström uttrycker en känsla att det under de senaste åren har känts meningslöst att jobba 
med saker som egentligen inte ger någonting. Vad han vill få sagt är att det han levt på är 
profilkläder. Denna typ av kläder ska kosta så lite som möjligt, samtidigt som de inte heller 
alltid uppskattas av användaren. Plagget kanske rent av hamnar i papperskorgen. Fjellström 
berättar hur han tidigare hade jobbat med bra material och att det hade känts meningsfullt och 
såg på barnkläder att: 
 

”Det där går att göra bättre.” 
 
Han menar att man gör någonting för att tjäna pengar, men att det går också att kombinera att 
leva på det och att göra någonting bra. Med den här känslan om meningsfullhet, idéerna om 
barnkläder och ett registrerat bolag började det att röra på sig. Med Fjellströms egna ord:   
 

”För ett år sedan så fick jag chansen att ta den dära…Nu, nu ser jag att det finns, saker 
kommer att hända. Om jag inte gör det nu, gör någon annan det.” 

 
Fjellström berättar vidare att det tar ganska lång tid att plocka ned ”det här ska jag göra” till 
att realisera affärsidén. Antingen måste det finnas pengar på fickan eller så måste man jobba 
parallellt med att utveckla idén. Han fortsätter:  
 

”[Det] tar ganska lång tid att researcha, hur gör andra, hur ser andra på det här, finns det nåt 
behov av det här, kan det vara så här dyrt? Kan jag jobba med de här materialen, kan jag jobba 
med de absolut senaste grejerna som finns inom sömnad…” 

 
På frågan om hur han gjorde denna research, svarar Fjellström: 
 

”Egentligen mycket på dagis, på fritids, på skolan…alltså inget jättekonstigt…höll väl ögonen 
öppna…frågade andra föräldrar, åkte på mässa till Tyskland att titta vad finns det för något…” 

 
Dessutom pratade Fjellström med stora märken som exempelvis North Face om varför de inte 
gör barnkläder. Känslan av att någon annan kunde hinna före fick han när han tittade på andra 
varumärken. Det som händer på mellanprisjackor exempelvis tar inte så lång tid innan det 
finns på barnjackor också. Fjellström hade all denna informationsinsamling bakom sig när han 
kände att det var dags att gå in på marknaden. Han säger att när man väl satsar och apparaten 
är igång så blir det andra saker som man måste tänka på, inte bara kläderna. Fjellström 
uttrycker det som: 
 

”Det ska vara klart, och liksom bara att sjösätta…’plopp’…” 
 
 

 26



Entreprenörskap i praktiken 

 4.3.3 Första idén – Surfshorts 
 
Under tiden i Åre utvecklade Fjellström sin första entreprenöriella idé, att sy och sälja 
surfshorts. Så här berättar han hur han kom på idén: 
  

”[Då] fick jag för mig en natt, jag tror att jag drömde att jag måste ju, för man tjänar ju inga 
pengar på det här, utan jag drömde helt enkelt om att jag vaknade och satte mig upp i sängen 
och: Ja, det är det här jag ska göra!” 

 
Fjellström var ute efter fickpengar och genom den här drömmen/funderingen var det denna 
idé som slog honom. Fjellström satte igång och ritade shorts på ett papper i ett block. Surfing 
kom under den här perioden och förutom sitt intresse för skidor tyckte han att surfing var 
intressant och roligt. Han åkte in till Östersund och köpte tyger och ringde sedan hem till 
mamma i Vidsel. Han frågade henne om hon kunde hjälpa honom att göra shorts och hon 
svarade med att fråga vad han nu hade tänkt att göra. Fjellström berättar att samtalet fortlöpte 
ungefär så här: 
 

(Fjellström): ”Hur gör man?” 
(Mamma): ”Då ska man ha mönster och då…” 
(Fjellström): ”Nä, men det där tar för lång tid!” 

 
Fjellström köpte istället ett par shorts, klippte sönder dem och gjorde ett mönster på ett hårt 
papper. Då slapp han krånglet med mönster, sömsmån och nålning. Han sydde 150 par shorts 
och när sommaren kom åkte han till Gotland för att surfa och slängde där ut shortsen på 
stranden på vindseglet. Det gick några dagar och han sålde en här och en där. Så en dag kom 
det en butiksägare och köpte upp rubbet. Fjällströms spontana reaktion var: 
 

”Oj, så här lätt? …Men nu vet jag vad jag ska göra.” 
 
Vi frågade Fjellström om hans dåvarande kunskaper inom sömnad. Fjellström svarade att han 
inte hade sytt mer än någon annan kille. Han visste däremot hur det skulle se ut. Han säger sig 
inte vara så jätteduktig på att rita och att det varit lättare för honom att göra mönstret, gå till 
sömmerskan och visa hur han vill ha det, istället för att de ska tolka hans ritningar. 
 
 
4.3.4 Bästa idén – Vatten från norr  
 
Fjellström ser sin idé om vatten på flaska från Norrbotten som den bästa entreprenöriella 
möjlighet som han har utvecklat. Han berättar hur han har tagit ett litet steg på en sak som 
varit en hobbyhistoria. Han kallar det för en hobbyhistoria, för ifall han ska satsa på det måste 
han bestämma sig för att antingen göra det eller göra någonting annat. Någonting annat skulle 
kunna vara en av de övriga idéer från den bok som Fjellström samlar sina idéer i och i vilken 
långt ifrån alla är kring kläder. Fjellström menar att trots att han har idéer inom andra 
branscher än kläder är det lättare att jobba med någonting han gjort tidigare än att påbörja 
någonting helt nytt. Trots att det finns barriärer för att gå in i nya branscher har Fjellström 
registrerat ett varumärke för vatten. 
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Bakgrunden till varumärket säger Fjellström vara: 
  

”För jag såg för mig att vatten, det är någonting som vi har, som inte alla har…Och egentligen 
borde ju alla få ta del av vatten, givetvis, men det funkar inte riktigt så. Om man ska leva på det 
man gör, får man ta betalt.” 

 
Fjellström menar att istället för att dricka Coca-Cola eller något annat, vore det istället bättre 
att dricka vatten. Han ser möjligheten att utnyttja tomma fraktbåtars returfärder till 
exempelvis Japan. I tanken har han förberett hur han ska genomföra idén och tagit reda på 
viss fakta om bryggeribranschen både genom personliga kontakter och via Internet, men han 
har ännu inte tagit något ytterligare steg än att registrera varumärket. Han beskriver sina 
tankegångar så här:  
 

”Då har jag hittat på ett sätt att sälja vatten…som ska tala om vars vi kommer ifrån, Lappland, 
norrsken, cirkeln, renhet, vatten…det måste vara rätt, tror jag.” 

 
Vi frågade hur Fjellström kom upp med en idé om att sälja något så naturligt som vatten. Han 
svarade att varumärket som han har för klädkollektioner heter Fruset Vatten (Frozen Water) 
och därför förde det hans tankar till att sälja just vatten. Dessutom är Lappland som sådant 
intressant för turister och särskilt i Japan är det många som känner till Jukkasjärvi. När vi 
frågade honom varför han tror att ingen annan redan genomfört denna idé svarade han att han 
inte vet, men att det kan ha att göra med att det är kostsamt och särskilt om vattnet ska vara 
härifrån Norrbotten.  
 
Vi blev lite förvånade att Fjellström valde att se denna idé som sin bästa, och frågade därför 
om motivet. Han svarade: 
 

”Det känns så rätt på nåt sätt.” 
 
 
4.3.5 Förväntningsgap - Odefinierad 
 
Vi bad Fjellström att berätta om någon idé som han har haft som han trodde mycket på men 
som i efterhand inte blev som han tänkt. Efter en lång dialog med oss kom han fram till att 
han inte kunde komma på någon sådan idé. Han vill dock betona att: 
  

”Det är aldrig så att jag aldrig har misslyckats, det är inte så.” 
 
4.3.6 Övrigt 
 
Avslutningsvis fick Fjellström fick svara på ett antal frågor om sitt entreprenörskap i 
allmänhet. I hans svar uttryckte han att han tidigare inte såg sig själv som en entreprenör men 
att han gör det lite mer idag. Dessutom tror han att bra egenskaper för en entreprenör är att 
vara positiv och samverka och inte bara tänka att uppgiften ska lösas på egen hand. Fjellström 
ser sig själv som en person som kan ta rimliga risker samtidigt som han berättar att riskerna 
kommer först när han vet att det måste till pengar. Den viktigaste egenskapen som han har 
innehaft för att kunna fånga möjligheter är enligt honom en orädsla för att pröva. 
På frågan om hur Fjellström ser på intuition svarade han att det är svårt att ge ett svar, men att 
han kunde uttrycka det på detta sätt: 
 

 28



Entreprenörskap i praktiken 

”På alla idéer som jag har, och det finns det ju massor av, som jag aldrig har gjort, egentligen 
fler än dom som jag gör, är det intuition som jag bygger på, ”kan det här vara rätt”, känns det 
ju för de flesta fall rätt. Måste man fråga sig ”tänker du ja!” 

 
Fjellström fortsätter vidare med att det är väsentligt att fråga sig om det skulle verka rätt för 
andra? Han säger sig tro på intuition, men att den inte direkt är objektiv.  
 
 
4.3.7 En första empirisk tolkning av Fjellströms berättelser 
 
Genom Fjellströms berättelser för hur han identifierat och utvärderat möjligheter i 
omgivningen tolkar vi att hans egna känsla för idén varit betydande i denna process. Denna 
starka känsla för något tolkar vi utvecklas inom områden där Fjellström har ett intresse sedan 
tidigare alternativt även har utvecklat kunskap inom. När han identifierat och utvärderat kan 
vi se att det har haft betydelse att idén passat marknaden, men vi gör även bedömningen att 
för att Fjellström ska utvärdera idén som något att satsa på är det en grundförutsättning att 
idén framförallt passat Fjellströms egna situation för tillfället.  
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5. TOLKNING OCH SLUTSATSER 
 
Med tidigare kapitel som bas, tolkar vi hur entreprenöriella individer kan identifiera och utvärdera 
entreprenöriella möjligheter. Vi har utifrån de studerade entreprenörernas berättelser och en första 
empirisk tolkning sett vissa mönster genom vilka vi identifierat tre teman som diskuteras i kapitlet. 
Efter tolkningen följer slutsatser, reflektioner kring metod samt förslag till framtida forskning. 
 
 
5.1 Introduktion av tre teman 
 
I litteratur om entreprenörskap är det tydligt att ytterligare forskning kring 
entreprenörskapsprocessen efterfrågas. Shane och Venkataraman (2000) menar att denna 
forskning bör inriktas på att undersöka hur entreprenöriella möjligheter upptäcks, utvärderas 
och exploateras. I vår studie har vi utifrån de tre studerade entreprenörernas berättelser tagit 
fram tre teman som skulle kunna bidra med att öka förståelsen för hur entreprenöriella 
individer identifierar och utvärderar möjligheter. De tre teman som utvecklas i detta kapitel är 
1) personlig känsla, tro och vilja, 2) intresse, kunskap och kontakter samt 3) rätt tidpunkt ur 
tre aspekter.   
 
 
5.2 Personlig känsla, tro och vilja 
 
I entreprenörskapsprocessen av att upptäcka, utvärdera och exploatera entreprenöriella 
möjligheter pekar forskare som bland annat Schumpeter (1976), Kirzner (1997) och Shane 
och Venkataraman (2000) på att det är centralt att entreprenören tänker i egna banor och låter 
den egna känslan, tron och viljan styra. Denna antydan följer delvis av att oavsett om idén 
revolutionerar marknaden eller enbart utvecklar den, kommer entreprenören mest troligt att 
möta situationer där den måste tro starkt på sin idé, när andra kan bemöta den med skepticism 
och det inte heller är möjligt att på förhand bevisa dess oöverträfflighet. Genom vår empiri 
har vi kunnat göra tolkningen att Granlund lever efter mottot att det bara är döda laxar som 
följer strömmen och att när Fjellström har utvecklat entreprenöriella idéer har känslan haft en 
framträdande roll. Här nedan gör vi en utvecklande tolkning av betydelsen av denna 
personliga känsla, tro och vilja när entreprenörer identifierar och utvärderar möjligheter i 
omgivningen. 
 
 
5.2.1 Viljan att tänka annorlunda 
 
Utifrån Granlunds berättelser om hur han ser på utvecklandet av idéer och hur han bland annat 
gjorde vid utvecklingen av idén kring Ishotellet i Jukkasjärvi gör vi tolkningen att det för 
honom är väsentligt att kunna stå fast vid den personliga känslan och tron på idén. För honom 
handlar det om att göra precis tvärtom än alla andra och frångå den rådande logiken för att 
kunna utveckla något, vilket gör att vi tolkar att det för honom är en nödvändighet att känna 
för och tro på idén. Detta tycker vi också visar sig i att Granlund inte släpper tron på idén bara 
för att andra inte håller med om dess potential. Vi gör tolkningen att processen med att 
utveckla idéer är en del av Granlunds personlighet och liv och att gå emot strömmen är vad 
han lever för. Den personliga känslan, tron och viljan är således något som vi ser driver 
honom i processen av att identifiera och utvärdera entreprenöriella möjligheter. En 
sammantagen tolkning är att Granlund inte skulle identifiera den typ av möjligheter som han 
faktiskt gör om han inte hade en sådan stark personlig känsla och tro på idéerna. 
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En möjlig förklaring till varför Granlunds identifierings- och utvärderingsprocess genomsyras 
så starkt av hans egna tro och vilja kan vara att många av de möjligheter som han identifierar 
har ett extra stort behov av det.  Med vår teoretiska referensram som utgångspunkt skulle vi 
kunna göra tolkningen att Granlund kan ses som en innovativ entreprenör som i stor 
utsträckning skapar så kallade Schumpeterianska möjligheter. Skapandet av sådana 
möjligheter kännetecknas av att entreprenören bryter sig loss från befintlig kunskap, vilket 
Granlund ger uttryck för när han betonar betydelsen av att frångå logiken och våga tänka 
tvärtom. Vi gör tolkningen att detta skapande av något nytt i ännu större utsträckning än vid 
upptäckandet av så kallade Kirznerianska möjligheter kräver att entreprenören vågar och vill 
tänka annorlunda än andra, och att det kan vara så att om denna vilja inte finns är det mindre 
troligt att en Schumpeteriansk möjlighet ens börjar gro hos entreprenören.    
 
 
5.2.2 Känslan som följeslagare 
 
När Fjellström berättar om de tre identifierade och utvärderade möjligheterna surfshorts, 
barnkollektion och vatten från norr har han i alla berättelser nämnt känslans inverkan. 
Känslan för Fjellström bestod i fallet med surfshorts av att det helt plötsligt bara infann sig en 
övertygelse hos honom att det var surfshorts som han skulle sälja. Vi gör tolkningen att denna 
känsla måste ha varit oerhört stark eftersom den kom som en blixt från klar himmel och 
dessutom innefattade sömnad, något Fjellström inte hade arbetat med tidigare. Denna initiala 
känsla hos Fjellström fick även ligga till grund för hur idén slutligen utvecklades, vilket tyder 
på att han hade en stark tro och vilja angående surfshortsen.  
 
Gällande idén om en kollektion för barn, var det också en känsla som Fjellström byggde sin 
identifiering och utvärdering av möjligheten på. Känslan var att barnkollektioner var ett 
område där han hade något nytt att tillföra. Även vid identifieringen av möjligheten om vatten 
från norr var känslan med i bilden, denna gång i form av att det helt enkelt kändes rätt för 
honom. I entreprenörskapslitteratur benämns entreprenörens känsla i många fall som intuition 
och om vi använder Sadler-Smith och Shefys (2004) indelning av begreppet gör vi tolkningen 
att Fjellströms återkommande känsla i första hand handlar om intuition-som-känsla, även 
kallat magkänsla. Vi tolkar därmed Fjellströms berättelser som att magkänslan är en viktig 
beståndsdel när han identifierar och utvärderar entreprenöriella möjligheter.   
 
 
5.3 Intresse, kunskap och kontakter 
 
Entreprenöriella möjligheter kännetecknas enligt Shane (2003) av att det finns en individ i en 
situation som kan skapa nya tankesätt för att kombinera varor och tjänster. Kirzner (1997) 
menar att dessa nya tankesätt uppstår när individen gör en annorlunda bedömning än andra 
och Shane (2003) förklarar att denna bedömning antingen kommer till på grund av att de har 
annan information än andra eller att de tolkar informationen annorlunda. Vi gör tolkningen att 
Granlund och Fjellström har vägletts av sina intressen medan Nordström i större utsträckning 
har utgått från tidigare kunskap och kontaktnät vid utvecklandet av nya tankesätt. Vi tycker 
oss kunna uttolka att intresse, kunskap och kontakter således kan utgöra såväl grunden till att 
de innehar annorlunda information än andra, som till att de dessutom tolkar den annorlunda än 
andra. Den betydelse som entreprenörens intresse, kunskap och kontakter kan ha vid 
identifieringen och utvärderingen av entreprenöriella möjligheter utvecklas härefter. 
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5.3.1 Identifiering utifrån intresse 
 
I samtalet med Granlund berättade han om sitt intresse för kulturarvet samt för de fyra 
grundelementen jord, eld, luft och vatten. Genom Granlunds berättelser om hur han 
utvecklade idéerna för Ishotellet i Jukkasjärvi, Bastuakademien och moraklockan tolkar vi att 
idéerna i stor utsträckning har identifierats med Granlunds intressen som vägledare. Vi gör 
bedömningen att Granlund ser entreprenöriella möjligheter i sådant som han har ett genuint 
intresse för och som ligger honom personligen varmt om hjärtat. I processen av att identifiera 
och utvärdera möjligheter tolkar vi det som att när Granlund initialt sett en entreprenöriell 
möjlighet utifrån sina intressen, går han vidare med hjälp av personliga kontakter. 
Kontakterna kan vara antingen nya eller befintliga. Detta ser vi som ett naturligt steg i 
Granlunds identifiering och utvärdering av möjligheter på grund av de vägval han sätter upp 
för sina idéer: 1) genomföra den tillsammans med någon annan, 2) genomföra den i litterär 
form eller 3) överge idén.  
 
Ur Fjellströms berättelser om hur han utvecklade idéerna för surfshorts, barnkollektion och 
vatten från norr gör vi tolkningen att hans intressen har varit den plattform han utgått ifrån. 
Fjellström har sedan lång tid tillbaka varit intresserad av natur, snö, skidåkning och surfing. 
Dessa intressen har hjälpt Fjellström att upptäcka inom vilka områden han ska söka sina 
möjligheter. När Fjellströms intressen visat vägen in i ett område, som exempelvis skidkläder, 
har han utvecklat sin kunskap inom detta. Denna förvärvade kunskap har sedan tillsammans 
med hans intressen legat till grund för ytterligare upptäckter av entreprenöriella möjligheter. 
Vår sammantagna tolkning är därför att Fjellströms identifierings- och utvärderingsfas 
inledningsvis bygger på intresse från hans sida, men sedan i stor utsträckning utgår från 
intresse integrerat med förvärvad kunskap genom erfarenhet. 
 
 
5.3.2 Identifiering och utvärdering utifrån kunskap och kontakter 
 
Med Nordströms berättelser som grund för hur han utvecklade idéerna för IT-utbildningarna, 
e-learning och sms-tjänsten gör vi tolkningen att han i identifierings- och utvärderingsfasen 
utgår från sin kunskap på området. För IT-utbildningarna hade Nordström kunskap från sin 
tidigare tjänst som PC-återförsäljare och för e-learning hade han kunskap inom traditionell 
IT-utbildning. Tjänsten för sms kunde Nordström ta sig an med mer än tjugo års samlad 
erfarenhet inom teknikbranschen. Vi bedömer således att det är Nordströms kunskap som styr 
inom vilket område han upptäcker entreprenöriella möjligheter. 
 
Vi tolkar att när Nordström identifierade och utvärderade sms-tjänsten var det, utöver den 
kunskap som han hade på området, även av stor betydelse att ha ett kontaktnät. Till att börja 
med skulle Nordström mest troligt inte ha identifierat möjligheten om inte hans tandläkare 
hade rådfrågat honom. För det andra hade han troligen inte heller kunnat utvärdera 
möjligheten om han inte hade vetat att han kunde kontakta personer på Frontec för kompetens 
på området. Med sms-tjänstens utveckling ser vi med andra ord vilken betydelse såväl 
kontakter som kunskap har haft för Nordström i möjlighetens identifierings- och 
utvärderingsfas.  
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5.3.3 Utvecklandet av unik kunskap 
 
Betydelsen av entreprenörernas egna intressen och kunskaper vid identifieringen och 
utvärderingen av möjligheter kan ytterligare förstås om vi tillämpar det koncept som 
West III (2003) utvecklat kring asymmetrisk kunskap. Enligt honom kan en individ som 
avsiktligt söker efter information få tankar som kan utvecklas till entreprenöriella möjligheter 
eftersom sökandet av information med efterföljande bearbetning utvecklar unik kunskap hos 
entreprenören. Den grund som intresse och kunskap utgör hos de studerade entreprenörerna 
skulle delvis kunna tolkas som att det är entreprenörens tidigare intresse och kunskap som i 
viss utsträckning öppnar den domän inom vilken entreprenören håller ögonen öppna och gör 
en så kallad avsiktlig sökning, men utan ett specifikt mål. De data som kommer ut av denna 
avsiktliga sökning kan vi föreställa oss även bearbetas utifrån entreprenörens tidigare intresse 
och kunskap, vilket sammantaget ger entreprenören en unik uppfattning och kunskap om 
situationen. Vi gör följaktligen tolkningen att utvecklandet av denna typ av unik kunskap med 
hjälp av tidigare kunskap och intresse kan påverka identifieringen och utvärderingen av 
entreprenöriella möjligheter. 
 
 
5.4 Rätt tidpunkt ur tre aspekter 
 
Venkataraman (1997) menar att forskning kring entreprenörskap delvis ska vara inriktad mot 
att förstå varför, när och hur möjligheter uppstår samt varför, när och hur vissa individer är 
kapabla att upptäcka dem. Genom de studerade entreprenörernas berättelser tycker vi oss se 
att varför, när och hur en möjlighet identifieras och utvärderas av en entreprenöriell individ 
till stor del vilar på att tidpunkten är den rätta för såväl en möjlighet att uppstå som för en 
individ att vara kapabel att upptäcka den. Vidare tolkar vi genom berättelserna att tidpunkten 
ska vara den rätta för möjligheten i sig, för individen själv och för marknaden. För de 
studerade entreprenörerna ser dock tyngdpunkten ut att ligga på olika delar i kombinationen 
av dessa tre tidsaspekter, för Granlund tolkar vi att möjligheten i sig är viktigast, medan 
marknaden väger tungt för Nordström och den personliga situationen är avgörande för 
Fjellström. 
 
 
5.4.1 Möjligheten i fokus 
 
Utifrån Granlunds berättelse om hur han fick idén till Ishotellet i Jukkasjärvi, gör vi 
tolkningen att det var tidpunkten för möjligheten i sig som låg i fokus för att han skulle 
upptäcka och utvärdera idén. Granlund trodde mycket på idén och på grund av dess karaktär 
var det mer eller mindre en nödvändighet att andra skulle vara med och genomföra den. Vi 
gör därför tolkningen att hur väl idén passade hans personliga situation hade mindre betydelse 
för hans vilja att lägga kraft på den, än vad själva möjligheten i sig hade. I och med att 
Ishotellet var något helt nytt för marknaden gör vi även tolkningen att marknadens behov inte 
var i fokus för Granlunds identifiering och utvärdering av idén. Vi tolkar det med andra ord 
som att Granlund identifierade och utvärderade idén om Ishotellet som en möjlighet han ville 
gå vidare med, utan att ägna någon större uppmärksamhet åt hur väl idén passade hans 
personliga situation och marknadens behov vid det tillfället.  
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5.4.2  Personlig situation och marknadsbehov i fokus 
 
I och med Nordströms berättelser för hur han utvecklade idéerna om att starta företaget med 
IT-utbildningar och senare rikta in sitt dåvarande företag mot att sälja sms-tjänster, gör vi 
tolkningen att Nordström varit särskilt inriktad på marknadens behov när han identifierat och 
utvärderat en entreprenöriell möjlighet. När Nordström i sin personliga situation har varit 
öppen för att se möjligheter har han nämligen vänt sig till områden där det för tillfället gått att 
göra vinster. Nordström var under perioden innan idén om IT-utbildningarna öppen för 
möjligheter eftersom han längtade efter något annat än sin dåvarande tjänst. Även under 
perioden innan idén om sms-tjänsten var han öppen för nya möjligheter eftersom efterfrågan 
på IT-utbildningar hade klingat av. Nordström hade vid dessa två tillfällen en öppenhet för att 
se entreprenöriella möjligheter och valde att rikta sitt fokus mot marknader där han för 
tillfället kunde se att det fanns ett behov. Till skillnad från Granlund som vi tolkar som en 
innovativ entreprenör som skapar Schumpeterianska möjligheter, tolkar vi att Nordström kan 
ses som en alert entreprenör som upptäcker så kallade Kirznerianska möjligheter genom att 
hålla sig inom befintliga ramar och nyttja tillfällen där det går att göra vinster. 
 
Under 1990-talet såg Nordström att det fanns ett behov på marknaden inom IT-utbildningar 
och ett decennium senare handlade det om sms-tjänster. Både satsningen på IT-utbildningarna 
och sms-tjänsten låg i fas med marknadens behov och tidpunkten för deras utveckling hade 
inte kunnat vara tidsmässigt alltför långt ifrån den när Nordström faktiskt utvecklade dem. 
Därutöver tolkar vi det även som att Nordström inte hade utvecklat dessa två idéer om 
omständigheterna varit sådana att han inte hade varit öppen för något nytt just då. För att 
Nordström ska identifiera och utvärdera en entreprenöriell möjlighet gör vi alltså den 
sammanlagda tolkningen att det är av betydelse att han för tillfället är öppen för att se 
möjligheter och att den möjlighet som han ser i sin tur fyller ett befintligt, men icke 
tillgodosett, behov på marknaden. 
 
 
5.4.3 Personlig situation i fokus 
 
Utifrån Fjellströms berättelser om sina tankar kring utvecklandet av barnkollektionen och 
vatten från norr samt i viss mån även surfshortsen gör vi tolkningen att det har varit viktigt för 
honom att tidpunkten har varit den rätta för honom personligen vid identifieringen och 
utvärderingen av idén. När han utvecklade idén om surfshortsen var det primära att finna ett 
sätt att tjäna pengar. Det som var avgörande för att han skulle ta ytterligare ett steg med 
idéerna om en barnkollektion för omkring ett år sedan var att han själv kände att det var först 
nu han hade tid. För att Fjellström ska gå vidare med idén om vatten från norr känner han att 
det är upp till honom att göra ett aktivt val ifall han är beredd att satsa den tid som krävs. 
 
Det mönster som vi ser återkommer i Fjellströms berättelser är således att idén måste vara rätt 
i tiden för honom personligen, annars blir det ingenting utav den. Surfshortsen visade sig vara 
i rätt tid för marknaden och Fjellström gör bedömningen att marknaden för hans typ av 
högkvalitativa barnkläder är rätt i tiden just nu. Vi bedömer att Fjellström även tror att 
tidpunkten för marknaden för vatten från norr är den rätta för tillfället, men eftersom hans 
personliga situation inte är tidsmässigt rätt väljer han att låta idén vila. Möjligtvis skulle det 
kunna vara så att marknaden för vatten från norr är som hetast just nu, vilket innebär att 
Fjellström skulle kunna hamna i ett läge där idén om vattnet passar hans personliga situation 
men att möjligheten redan har gått honom förbi. Vi gör den sammanlagda tolkningen att han 
är särskilt känslig för den personliga situation han för tillfället befinner sig i.  
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5.5 Sammanfattande modell över identifierings- och utvärderingsfasen 
 
De tre temana som vi har uttolkat och utvecklat är med tillhörande beståndsdelar 
sammanfattade i Figur 5.1. När en möjlighet i omgivningen identifieras och utvärderas av en 
entreprenöriell individ är det naturligt att processen utgår från individen och möjligheten som 
sådan. Med entreprenörernas berättelser som utgångspunkt har vi tolkat att hur individen 
identifierar och utvärderar möjligheter i stor grad påverkas av faktorer i tre teman.  
 
 

 
Figur 5:1. Sammanfattande modell över entreprenörens identifierings- och utvärderingsfas 
 
 
Temat personlig känsla, tro och vilja lyfter fram hur dessa begrepp har betydelse när 
entreprenörer identifierar och utvärderar möjligheter. Denna känsla, tro och vilja kan komma 
plötsligt och vara inom ett område där entreprenören saknar erfarenhet. Temat kan också vara 
av stor vikt för att entreprenören ska kunna utveckla revolutionerande idéer som något att 
satsa på. Även om idén inte bryter totalt med tidigare mönster går det också att se att det kan 
vara av betydelse att entreprenören har en magkänsla som kan guida identifieringen och 
utvärderingen av idén. 
 
Temat intresse, kunskap och kontakter visar vilken betydelse dessa begrepp kan ha vid 
identifieringen och utvärderingen av entreprenöriella möjligheter. De tre delarna kan ligga till 
grund för hur entreprenören gör sin bedömning av situationen. Med ett stort intresse för eller 
kunskap inom ett område kan entreprenören upptäcka var det kan finnas ett behov, alternativt 
med vad det går att skapa något nytt. Kontakter kan också tolkas vara av betydelse i 
processen, men då något senare än i den inledande fasen av möjlighetens identifiering.  
 
Temat rätt tidpunkt ur tre aspekter belyser betydelsen av att idén ligger tidsmässigt rätt 
gällande aspekterna entreprenörens personliga situation, marknadens behov samt möjligheten 
i sig, när entreprenörer identifierar och utvärderar entreprenöriella möjligheter. Tidpunkten 
kan således vara betydande både för entreprenörens förmåga att se möjligheten och för hur 
möjligheten utvärderas. 
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Utöver att se temana var för sig i modellen anser vi att det även kan vara värdefullt att 
diskutera dem tillsammans. Ett tema tolkar vi sällan allena kan öka förståelsen för 
entreprenörens identifierings- och utvärderingsfas om inte faktorer i andra teman också 
beaktas parallellt. Även om de tre temana skulle kunna antas ha vissa kopplingar (illustrerat 
med streckade pilar i modellen), ser det dock inte ut att finnas någon förutbestämd startpunkt, 
rangordning, tyngdpunkt eller kombination för hur identifieringen och utvärderingen av 
möjligheter ser ut. Vi kan däremot se hur ursprunget till att entreprenören upptäcker en 
möjlighet skiljer sig åt, vilket underlättar förståelsen för hur entreprenörens process kan 
påverkas av de övriga temana.  
 
Vi gör tolkningen att Granlunds identifiering av möjligheter härstammar i ett stort intresse hos 
honom, kombinerat med en stark vilja att vara annorlunda och utveckla idéer. Detta 
tillsammans med att vissa av de möjligheter som Granlund identifierar är så kallade 
Schumpeterianska möjligheter som revolutionerar marknaden, är det därför inte förvånande 
att det verkar som att möjligheten i sig är i fokus för honom istället för hans personliga 
situation eller marknadens behov.  
 
I Nordströms fall tolkar vi att upptäckten har sitt ursprung i att den personliga situation som 
han befinner sig i öppnar hans ögon för möjligheter. Vi tolkar att han i dessa lägen söker av 
marknader där han tänker sig att det finns ett behov, vilket han kan känna av genom den 
kunskap han besitter. Marknadens behov och Nordströms egna kunskaper verkar spela en 
större roll när han identifierar och utvärderar möjligheter än vad hans egna personliga känsla, 
tro och vilja gör. Detta tolkar vi följer av att han kan ses upptäcka så kallade Kirznerianska 
möjligheter där han behöver vara alert och hålla sig inom befintliga ramar för att kunna göra 
vinster.  
 
I Fjellströms fall är det svårare att avgöra var identifieringen tar sitt avstamp, men det skulle 
möjligtvis kunna vara i ett intresse som han har sedan tidigare. Intresset skulle kunna ses som 
den faktor som bygger den starka känsla som finns när Fjellström identifierar och utvärderar 
möjligheter eftersom det kan tänkas vara svårt att skapa en stark känsla kring något det varken 
finns intresse eller kunskap om. Då intresse och känsla till stor del lägger grunden för hur 
Fjellström identifierar och utvärderar en möjlighet, underlättar det förståelsen för hur hans 
personliga situation tidsmässigt kan vara avgörande för hans slutliga bedömning. Passar 
möjligheten hans personliga situation endast i viss mån är det svårt att bibehålla den starka 
känsla, tro och vilja som vanligtvis präglar hans process. 
 
 
5.6 Slutsatser 
 
I vår studie har vi identifierat tre teman för hur entreprenörer identifierar och utvärderar 
möjligheter, vilka alla utgår från individen och möjligheten som sådan. Dessa tre teman 
är 1) personlig känsla, tro och vilja, 2) intresse, kunskap och kontakter samt 3) rätt tidpunkt ur 
tre aspekter. Om entreprenören har en känsla, tro och vilja underlättar det undanröjandet av 
eventuella hinder på vägen som i annat fall kan göra att identifierings- och utvärderingsfasen 
av möjligheten kan gå om intet. Med tidigare intresse eller kunskap på området förenklas 
identifieringen och utvärderingen av en entreprenöriell möjlighet. Kontakter är också av 
betydelse när vissa entreprenöriella möjligheter identifieras och utvärderas, men då främst i 
ett senare skede av denna process. Angående aspekterna entreprenörens personliga situation, 
marknadens behov samt möjligheten i sig är det ett måste att de är rätt i tiden för att 
entreprenören ska identifiera och utvärdera den entreprenöriella möjligheten som något att 
satsa på. Den huvudsakliga slutsats som vi således drar i vår studie är att dessa tre teman i stor 
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omfattning fångar in processen för hur entreprenöriella individer identifierar och utvärderar 
möjligheter i omgivningen. 
 
 
5.7 Positionering av studiens bidrag  
 
Beroende på en forskares disciplintillhörighet kan området entreprenörskap angripas ur olika 
infallsvinklar. I vår studie valde vi att hålla oss till nationalekonomerna Shane och 
Venkataramans (2000) uppfattning om att entreprenörskap handlar om att upptäcka, utvärdera 
och exploatera entreprenöriella möjligheter för att skapa framtida varor och tjänster. 
Shane (2003) menar att processen för identifieringen av möjligheter är relativt outforskad och 
att det därför är ett område i stort behov av ytterligare forskning. Den begränsade teorigrund 
som finns har snarare varit inriktad på möjligheters uppkomst i teoretiska ordalag och på 
personlighetsaspekter vid exploateringen av möjligheter, än på vad som inverkar i processen 
för hur entreprenörer identifierar och utvärderar möjligheter. I vår studie har vi bidragit till 
fältet genom att göra en sammanfattande modell över betydande aspekter i denna 
identifierings- och utvärderingsprocess, sett ur individens perspektiv. Modellen bidrar således 
till teoriutveckling kring entreprenörskapsprocessens initiala steg genom att den lyfter fram 
hur konstellationen av entreprenörens bakgrund, drivkrafter och tidpunkten kan påverka om 
och i så fall hur entreprenören kommer att identifiera och utvärdera möjligheter.  
 
 
5.8 Reflektioner kring metod 
 
Så här i efterhand är vi nöjda över vårt val av entreprenörer. Innan vi kontaktade Granlund, 
Nordström och Fjellström hade vi inte någon större inblick i deras entreprenöriella liv eller 
personlighet. Valet att kontakta dem var mer eller mindre intuitivt och vi var innan mötet med 
dem beredda på att det inte var säkert att intervjun skulle kunna användas till studien. Till vår 
glädje föll valet av entreprenörer väl ut. Dels var de tre entreprenörerna olika i hur de 
identifierade och utvärderade möjligheter i omgivningen, dels var de alla positivt inställda till 
studien och därmed villiga att dela med sig av sina berättelser. I och med att entreprenörerna 
var så olika och gav detaljerade berättelser kunde vi täcka in en större del av processen än om 
de hade identifierat och utvärderat möjligheter identiskt med varandra och varit sparsamma 
med att ge information till oss.  
 
De förutbestämda berättelser som entreprenörerna fick uppehålla sig kring var generellt sett 
lämpliga för att uppnå studiens syfte. Den första idén gav oss en känsla för hur de själva såg 
på entreprenörskap genom den idé som de valde att se som sin första. Dessutom gav det en 
uppfattning om hur tidigt i livet den entreprenöriella ådran kommit till uttryck. Kring den 
bästa idén hade entreprenörerna starka upplevelser och hade därför lätt att berätta hur de gått 
tillväga i identifierings- och utvärderingsprocessen. Gällande den senaste entreprenöriella 
idén kunde vi kanske känna att de inte riktigt hade hunnit få perspektiv på hur de gått tillväga 
men att det däremot gav oss bra information kring hur ofta de själva uppfattar att de 
identifierar och utvärderar möjligheter. Det var inte fullt lika lyckat att de skulle berätta om en 
idé som de hade trott mycket på men som inte blev som tänkt. Entreprenörerna hade svårt att 
förstå frågan och kunde inte riktigt relatera den rakt till sina entreprenöriella idéer, vilket låg 
till grund för att dessa berättelser inte var särskilt uttömmande. Allt som allt anser vi dock att 
dessa berättelser tillsammans fångade in stora delar av deras entreprenöriella liv och att vi fick 
mycket att ta med oss till tolkningen. 
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5.9 Förslag till framtida forskning 
 
Eftersom det finns relativt svag teori kring entreprenörskapsprocessen och att vi genom vår 
studie har kunnat se att tre identifierade teman i stor omfattning täcker in hur entreprenörer 
identifierar och utvärderar möjligheter, vore det därför intressant att gå vidare med att testa 
dessa. Vi har alltså lagt grunden för att temana 1) personlig känsla, tro och vilja, 2) intresse, 
kunskap och kontakter samt 3) rätt tidpunkt ur tre aspekter kan ha betydelse i identifierings- 
och utvärderingsprocessen. För att utveckla teori tror vi att det skulle kunna vara till nytta om 
förekomsten av dessa tre teman testades hos en större skara av entreprenörer. För framtida 
forskning föreslår vi därför att våra teman ligger till grund för exempelvis en 
enkätundersökning där entreprenörers identifierings- och utvärderingsprocess undersöks. 
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