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Sammanfattning  

Bakom ett nystartat företag står en eller flera entreprenörer beredda att ta en risk för att 

förverkliga sin idé. I många fall behöver entreprenören sin första medarbetare för att 

skapa tillväxt. När den blivande medarbetaren möter entreprenören sker någonting som 

får medarbetaren att se möjligheten i att vara en del av ett nystartat företag och 

samtidigt välja bort en alternativ anställning. Den blivande medarbetaren upplever 

motivation och drivkraft till att bli en betydande del av något för stunden osäkert och 

litet. Denna studie berör mötet utifrån den blivande medarbetarens perspektiv. För att 

bringa förståelse för detta valdes en kvalitativ ingång, då studien skapat en förståelse 

utifrån individers upplevelser för vad som sker i ett möte. Det finns en brist på tidigare 

forskning kopplat till detta möte och därmed brist teorier som direkt går att applicera. Vi 

har därför använt ett abduktivt tillvägagångssätt, där vi pendlar mellan empiri och 

teori.   

 

Det första steget i mötet mellan entreprenören och den blivande medarbetaren är när den 

personliga relationen inleds och formas. Våra intervjuer visar att entreprenören är viktig 

för respondenterna när de överväger att börja arbeta i det nystartade företaget. 

Genomgående beskriver respondenterna att den första kontakten med entreprenören 

bygger på en känsla, en känsla som med tiden utvecklas. Respondenterna ser sig själva i 

den nya rollen och identifierar tidigt entreprenörens egenskaper och hur de kan 

komplettera och förstärka varandra för att lyckas tillsammans.  

 

Den fria rollen inspirerar personerna att ta anställning i det nystartade företaget. Få 

utrymme för självförverkligande i förhållande till sin egen och andras tro på sin fulla 

kapacitet samt vara en del av att påverka i det osäkra. Samtidigt har respondenterna inte 

på egen hand velat ta den risken ett nystartat företag medför. Anställningen i det 

nystartade företaget är som att driva företaget tillsammans med entreprenören och själv 

inte ta risken ett eget företag skulle medföra.  
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Abstract 
This bachelor thesis explores the meeting between the entrepreneur and the first 

employee entering the entrepreneurs newly started business. It takes on the employee 

perspective with the purpose to understand what driving forces affect the employee in 

his or hers decision to start working with the entrepreneur. Semi structured interviews 

with in total seven different respondents with experience from this kind of meeting have 

been done. The respondents were in different stages in life and came from different 

companies in different industries. The thing that they had in common were the fact that 

they all relatively recently had started working with an entrepreneur in a newly started 

business. Questions were asked about what motivated them to leave a more secure 

workplace and instead start to work in a newly started, pretty insecure business. The 

main factors identified were the possibility to be part of and build something from 

scratch, the freedom that comes with that type of role compared to a bigger more 

structured company and the fact that respondents, in their decision, felt the support from 

their closest surrounding. 

 

Nyckelord 
Motivation theory, Entrepreneurship, Entrepreneur, Liability of newness, Social 

networks, Legitimacy, credibility och relationship 
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1 Inledning 
___________________________________________________________________ 
I inledningskapitlet läggs fokus på bakgrunden till varför nystartade företag behöver 

attrahera medarbetare samt hur företag tidigare arbetat med detta. Vidare 

problematiseras det kring den osäkerhet och oigenkännlighet nystartade företag har i 

förhållande till etablerade företag. Därefter lyfts bristen på studier och litteratur som 

berör mötet mellan entreprenören och den potentiella medarbetaren. Vilken roll mötet 

spelar i relation till medarbetarens val att börja arbeta med entreprenören i det 

nystartade företaget. 
___________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Bakgrundsdiskussion 

Enligt statistik från ekonomifakta har antalet nystartade företag ökat med nästan 60 % 

när år 2005 jämförs med år 2015 (Holmström, 2016). Bakom ett nystartat företag finns 

en eller flera entreprenörer som är villiga att ta risk för idén de tror på. I flera fall 

behöver entreprenören sin första medarbetare och högra hand för att få företaget att 

växa. Att dela såväl tron på det nystartade företaget och de risker det kan medföra är 

ingen lätt situation för någon av individerna. När den blivande medarbetaren möter 

entreprenören sker någonting som får denne att se möjligheter i att vara en del av ett 

nystartat företag och välja bort en alternativ anställning. I mötet med entreprenören 

hittar den blivande medarbetaren sin motivation och drivkraft till att bli en betydande 

del av något för stunden osäkert och litet.  

 

Under 2016 var 67 % av alla registrerade företag i Sverige tjänsteföretag och andelen 

ökar (Holmström, 2016). Det innebär att i majoriteten av dagens nystartade företag är 

människan en betydelsefull del av verksamheten. Entreprenörens sociala nätverket kan 

nyttjas för att tillgodose olika behov som finns i uppstartsfasen av ett företag 

(Johannisson, 1984; 2005; Aldrich & Zimmer, 1986; Leung, 2003). Det sociala 

nätverket innefattas av relationer mellan entreprenören och aktörer i entreprenörens 

omgivning (Granovetter, 1973; Johannisson, 1984; 2005). Relationerna fungerar likt ett 

verktyg för entreprenören att inhämta olika former av resurser, till exempel kompetenta 

medarbetare (Granovetter, 1995; Tovatt, 2013). Tovatt (2013) förklarar hur forskning 

visar att vägen in i det mindre företaget sker via personliga kontakter i det sociala 
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nätverket. Kompetenta medarbetare kan vara skillnaden mellan framgång och utebliven 

framgång (Herrenkohl, 2010).  

 

Att ta en anställning i ett nystartat företag och bortse från en tryggare alternativ inkomst 

kan medföra en otrygghet hos individen. McClelland (1987) förklarar hur individer 

hanterar trygghet som ett basbehov som måste vara uppfyllt för att förverkliga behov av 

mer individuell karaktär. Moser, Tumasjan och Welpe (2015) beskriver hur det 

nystartade företaget befinner sig i en otrygg fas som utgörs av en låg igenkännlighet hos 

allmänheten. Det finns en tyngd och en börda i situationen att vara ny på en marknad 

när erfarenhet och resurser är en bristvara. Det innebär att entreprenören måste ta ansvar 

och visa på förståelse för sin situation och sitt företagande. Entreprenören bakom 

företaget behöver påvisa trovärdighet i affärsmodellen och det initiala syftet med 

företaget. Zhang och White (2016) menar på att det behövs kommuniceras hur det 

nystartade företaget kan utvecklas och hur företaget utåt sätt via affärsmodellen ska 

framstå som legitimt. Legitimitet utgår från en social aspekt där företagets funktion och 

existens bedöms utifrån det sammanhang där det verkar (Williamson, 2000; Leung, 

2003). Att påvisa legitimitet är väsentligt för att attrahera den blivande medarbetaren 

(Moser, Tumasjan & Welpe, 2015; Leung, 2003). Enligt Williamson, Cable och Aldrich 

(2015) är anledningen bristen på historiska handlingar och aktiviteter som kan tala för 

företaget, istället är det visioner om framtiden och den personliga kontakten som får 

sammanfatta tron och attraktionen till vad företaget kan erbjuda. 

 

Attrahera kompetenta medarbetare upplevs av nystartade företag som en av de 

huvudsakliga barriärerna (Tumasjan, Strobel & Welpe, 2011; Chhabra & Sharma, 

2014). Större företag arbetar aktivt med sin externa bild som arbetsgivare utifrån ett 

varumärkesperspektiv, det vill säga vad det är för värden som företaget genom en 

anställning erbjuder medarbetaren (Chhabra & Sharma, 2014; Ottosson & Parment, 

2016; Sommer, Heidenrich & Handrich, 2016). Studier som berör detta fokuserar till 

stor del på större etablerade företag, det vill säga företag som har finansiella resurser att 

avsätta (Ottosson & Parment, 2016). Arbetet syftar till att attrahera den blivande 

medarbetaren och centralt i resonemanget är att kommunicera faktorer som motiverar 

individen till att ta en anställning. 
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Det finns forskare som försökt anpassa arbetet gentemot nystartade företag och hur de 

kan arbeta för att attrahera nya medarbetare. Tumasjan, Strobel och Welpe (2011) 

studerar arbetsgivarvarumärken utifrån perspektivet start-ups, på samma sätt har Moser, 

Tumasjan och Welpe (2015) studerat fenomenet i småföretag. Tumasjan, Strobel och 

Welpe (2011) lyfter hur nystartade företag inte har samma möjlighet att arbeta med sitt 

arbetsgivarvarumärke. Det är problematiskt att som entreprenör i ett nystartat företag 

inneha värden att kommunicera utifrån att vara en arbetsgivare. Leung (2003) menar på 

att nystartade företag arbetar med mer informella metoder för att attrahera kompetent 

personal. Dessa metoder möjliggör andra situationer då andra värden ett nystartat 

företag innehar kommuniceras till den blivande medarbetaren.  

 

Som tidigare benämnts kan det sociala nätverket, centrerat till entreprenören, möjliggöra 

åtkomsten till kompetenta medarbetare. Det krävs däremot någon form av interaktion 

mellan individerna för att dessa värden skall kunna kommuniceras. I ett nystartat företag 

är värdet och trovärdigheten kopplat till entreprenören som står bakom företaget. Det 

behöver entreprenören kommunicera i alla interaktionsformer (Zimmerman & Zeitz, 

2002; Moser, Tumasjan & Welpe, 2015). Det innefattar till exempel interaktionen 

mellan entreprenören och en eventuell investerare. En interaktion där Zhang och White 

(2016) beskriver hur entreprenören behöver överbrygga den börda och tyngd det 

innebär att vara i uppstartsfasen. Här upplever investeraren vissa känslor och positiva 

aspekter som gör att denne slutligen investerar ekonomiska medel i entreprenören. 

 
1.2 Problemdiskussion 

Förutsatt att mötet är en viktig del i beslutet mellan investeraren och entreprenören vill 

författarna till denna studie argumentera för vikten av mötet mellan entreprenören och 

den blivande medarbetaren. Moser, Tumasjan och Welpe (2015) kommer i sin studie 

fram till att eftersom ett nystartat företag omges av hög risk måste entreprenören bakom 

företaget signalera legitimitet och trovärdighet för att bli attraktiv i ögonen hos den 

blivande medarbetaren. På samma sätt som investeraren, på grund av den höga risken, 

upplever känslor och motiv till att investera finns det möjligen liknande känslor och 

motiv hos den blivande medarbetaren. Detta är intressant att studera då det triggar 

motiverande faktorer hos individen. Precis som Swierczek och Thanh Ha (2003) 

beskriver hur entreprenörer motiveras av vissa känslor och faktorer i sitt val att starta ett 

företag, finns det säkerligen känslor och faktorer som motiverar den blivande 
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medarbetaren till ett nystartat företag. Risken och osäkerheten kan resultera i en 

motivation hos den blivande medarbetaren. Till exempel kan Maslows (1987) tankar om 

självförverkligande eller Herzberg, Bernard och Barbaras (2007) diskussion om ansvar, 

personlig utveckling och delaktighet vara bidragande faktorer utifrån den blivande 

medarbetarens perspektiv. 

 

Det har antytts att det finns mer att utforska i relationen mellan entreprenören och den 

person som entreprenören vill anställa. Johannisson (2005) förklarar att den 

entreprenöriella handlingen kräver en utpräglad personlig insats för att lyckas. Studien 

belyser därmed hur den personliga insatsen uttrycks i mötet med den blivande 

medarbetaren, där detta engagemang någonstans delas med entreprenören. Förståelsen 

för vad det är i mötet som är viktigt för personer som vågar ta beslutet att personligt och 

genuint offra tryggheten för delaktighet i ett nystartat företag. Mötet är en längre 

process, där en interaktion mellan medarbetaren och entreprenören sker. Till exempel en 

första kontakt, sökandet efter information, det fysiska mötet och aktiviteter fram tills att 

en anställning undertecknas. Vad är det som motiverar och inspirerar den blivande 

medarbetaren till att göra ett sådant val? Vad är det i mötet som framhäver legitimitet 

och trovärdighet från entreprenörens sida? Det nystartade företagets framtid och 

utveckling är oviss, vilka förutsättningar och förmåner företaget kan erbjuda likaså. Det 

är intressant att studera på djupet då mötet inte på samma sätt berörts i tidigare 

forskning. 

 
1.3 Problemformulering 
 

• Vad sker i mötet mellan entreprenören och medarbetaren som får medarbetaren 

att ta anställning i det nystartade företaget? 

 
1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förstå vad i mötet, mellan entreprenören och den blivande 

medarbetaren, som bidrar till att den blivande medarbetaren väljer att ta anställning i ett 

nystartat företag.  
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1.5 Disposition 
 
Metod  

Efter inledningskapitlet kommer vårt metodkapitel. Där redogörs kring metodologiska 

ställningstaganden och vårt tillvägagångssätt under studien. En beskrivning för hur 

respondenter valts ut samt hur det empiriska materialet har samlats in.  

 

Återberättelser av intervjuer 

Det empiriska materialet presenteras direkt efter metoden för att läsaren skall mötas av 

berättelserna före det teoretiska materialet. Anledningen är att författarna lägger tyngd 

vid respondenternas berättelser och att läsaren i ett tidigt skede skall ta del av dessa. 

 

Teori 

Här förs en teoretisk genomgång av teorier som uppkommit parallellt med insamling av 

empiriskt material. Det presenteras efter återberättelserna då det till stor del är skapat 

utefter respondenternas berättelser. Strukturen för den teoretiska delen utgörs av teman 

som även fortlöper i analysen. 

 

Analys 

I analysen tolkas och diskuteras respondenternas återberättelser i relation till den 

teoretiska genomgången. Här analyseras gemensamma nämnare och olikheter från 

berättelserna som förklaras med hjälp av den teoretiska genomgången.  

 

Slutsats 

Under denna del presenteras slutsatser för studien som baseras på analysen. Det är här 

vi visar vad vi kommit fram till.  

 
Reflektion 

I kapitlet reflektion reflekterar vi över forskningsprocessen samt vilka lärdomar och 

insikter vi personligen kunnat dra.  

 
Vidare forskning 

Här förs en diskussion om vidare forskning inom området. Exempel ges på hur 

fenomenet kan studeras från ett annat perspektiv och att dessa går att jämföra med 

varandra.  
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2 Metod 
_____________________________________________________________________ 
 
I metodkapitlet förs en diskussion och en redogörelse presenteras för metodologiska val 

och ställningstaganden. Vidare presenteras utformningen av vår forskningsprocess. 

Processen är i huvudsak uppbyggd enligt de steg som presenteras i Bryman och Bell 

(2013) gällande en kvalitativ forskningsprocess. Slutligen förs en diskussion gällande 

studiens kvalitetsmått och etiska ställningstaganden 

_____________________________________________________________________ 
 
 
2.1 Ontologiska och epistemologiska ståndpunkter 
 
Vår ontologiska ansats är konstruktionistisk, vilket innebär att vi tar ställning för att 

sociala företeelser skapas av sociala varelser. Den sociala världen är under ständig 

förändring och det är dessa processer som är intressanta att studera (Bryman & Bell, 

2013). Vi har studerat mötet mellan entreprenören och medarbetaren, ett möte som är 

upplevelsebaserat och förståelsen för mötet antar vi som subjektiv. Mötet är en del av en 

social interaktion mellan två människor och vi anser att individerna är centrala i 

förståelsen för mötet samt att det inte går att separera människa från verklighet. Studien 

omfamnar därmed med ett icke-dualistiska antagande och tar ställning för 

konstruktionism. Individerna kommer ha skilda upplevelser om mötet, det är dessa 

upplevelser vi vill studera. Detta ställningstagande formar vår forskningsdesign och 

sättet vi väljer att ta oss an studiens olika delar.  

 

Epistemologi berör vad som inom ett specifikt ämnesområde hanteras som accepterad 

kunskap och därmed hur studier om den sociala verkligen skall bedrivas. Den inriktning 

vi valt är hermeneutiken vilket är ett tolkande perspektiv som tar individers beteende i 

beaktning och ämnar försöka förklara uppkomsten av dessa (Bryman & Bell, 2013). Vi 

är av uppfattningen att det sker något i interaktionen mellan entreprenören och 

medarbetaren, ett samspel som subjektivt via tolkning går att skapa en förståelse för. 

Det är individernas erfarenheter och upplevelser vi vill studera, därför antas ett 

hermeneutiskt tolkande perspektiv, kunskap mellan individerna och deras interaktion. 
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2.2 Kvalitativt tillvägagångssätt 
 
Bringa förståelse för vad som sker i mötet mellan entreprenören och den blivande 

medarbetaren medförde att en kvalitativ ingång valdes. Studien är processinriktad och 

inte statisk, det skall skapas en kontextuell förståelse och inte en generell. Bryman och 

Bell (2013) beskriver hur kvalitativ forskning hänvisas till en viss typ av 

förklaringsmodell för att dra slutsatser kring sitt forskningsresultat. De lyfter i huvudsak 

två alternativ för detta arbete, deduktion alternativt induktion. Ett deduktivt angreppssätt 

lägger fokus på olika variabler, dessa inhämtas från befintlig teori och utifrån dem 

formuleras hypoteser som slutligen förkastas eller accepteras (Bryman & Bell, 2013). 

Ett induktivt angreppssätt tar istället avstamp i empirin, här empiriskt observeras i 

någon mån ett fenomen och befintlig teori används som hjälp för att förklara fenomenet. 

Ur slutsatserna kan därmed nya teorier formuleras. Denna studien skall skapa en 

förståelse utifrån individers upplevelser för vad som sker i ett möte. Det finns ingen 

tidigare forskning kopplat till detta möte och därmed inga teorier som direkt går att 

appliceras i syfte att testa mot detta möte. Det kan också vara problematiskt att helt 

förutsättningslöst gå ut och försöka studera mötet som ett fenomen utan alls veta vilka 

perspektiv och aspekter som bör involveras. Vi har därför sökt ett tredje alternativ på 

förklaringsmodell, abduktion.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar abduktion som en blandning av induktion och 

deduktion som förhåller sig någonstans emellan de två ytterligheterna. Abduktion tar 

avstamp i empirin men utesluter inte en teoretisk förförståelse. Den teoretiska 

förståelsen finns med för att identifiera empiriska begrepp och mönster, på så sätt kan 

teorin anpassas efterhand och tillåta nya perspektiv och synsätt för att angripa empirin. 

Vi har valt att tillämpa ett abduktivt förhållningssätt i syfte att i upplevelserna kring 

mötet identifiera mönster och begrepp som därefter kan tolkas, utvecklas och 

tydliggöras för att besvara vår frågeställning. Det innebär att vår tolkning av 

individernas upplevelser är abduktiv, det vill säga vi alternerar mellan teori och empiri 

för att skapa förståelse. Det är utifrån den kvalitativa forskningen och ett abduktivt 

förhållningssätt som upplägget och stegen för metoden i denna studie utformats. 

 

2.2.1 Forskningsfrågan 

Forskningsfrågan som besvarats lyder: 
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• Vad sker i mötet mellan entreprenören och den blivande medarbetaren som får 

den blivande medarbetaren att ta anställning i det nystartade företaget? 

 

Forskningsfrågan är resultatet av våra ontologiska och epistemologiska 

ställningstaganden. Bryman och Bell (2013) beskriver hur en kvalitativ forskningsfråga 

bör vara öppen och generell snarare än kausal och variabelt uppbyggd. Vår 

forskningsfråga innehåller inget förhållande mellan variabler, den är istället öppet ställd 

för att mer förutsättningslöst ta reda på vad som sker i mötet vi undersöker. Den 

relateras därmed till de metodval vi gjort för studien och är relevant då den ämnar skapa 

förståelse och beskriva vad som sker i mötet mellan entreprenören och medarbetaren. 

 

2.2.2 Urval av platser och respondenter 

Studiens urval baserades på personer som blivit anställda i ett nystartat företag som 

nummer 1-3 in på företaget efter entreprenören. Anledningen till att urvalet förhöll sig 

till nummer 1-3 var för att vi var fast beslutna om att vår forskningsfråga bättre 

besvarades genom att välja respondenter som kom in på företaget precis efter 

entreprenören. Det innebar också att vi drog det till sin spets för att förstå vad som sker i 

mötet mellan dessa två individer. Inledningsvis i urvalsprocessen kontaktades olika 

inkubatorer med anknytning till Växjö. Vi kontaktade bland annat Växjö Kommun, 

Företagsfabriken, Drivhuset, Videum Science Park samt Svenskt Näringsliv. Dessa 

bidrog med exempel på företag innehållande potentiella respondenter vilka också 

kontaktades för en intervju. Ett urval gjordes som resulterade i sju respondenter från sju 

olika företag, varav två var del av en förstudie och benämns som förberedande 

intervjuer.  

 

Respondenterna valdes utefter vilka vi först kom i kontakt med och fick access till i 

form av intervjuer. Bryman och Bell (2013) beskriver detta som ett bekvämlighetsurval 

där forskarna på egen hand väljer ut de respondenter som ligger närmast till hands. 

Respondenterna presenteras i tabell 2.1 nedan. 
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Förberedande intervjuer 

AD-Bildelar - Lisa 
Kort beskrivning av personen: 
Lisa från AD-Bildelar är en kvinna i 25 årsåldern och bor med sin sambo. Arbetade tidigare 7 år på ett e-
handelsföretag och har varit med på en lång resa med stor tillväxt. Som person beskriver hon sig som 
glad, omtänksam och tillbakadragen samtidigt som hon vill vara med och bestämma. Jämställdhet i alla 
lägen är viktigt för Lisa.  

Studio Superb - Adam 
Kort beskrivning av personen: 
Adam från Studio Superb är en man som har lång erfarenhet inom säljbranschen. Är driven, gillar 
utmaningar, tävlingsinriktad och motiveras av personlig utveckling. Som person beskriver han sig som 
riskbenägen, drivs av utmaningar och har en stor tro på sin egen förmåga. 

Huvudintervjuer 

Kraftkon Sverige AB - Olof 
Kort beskrivning av personen: 
Var tidigare en elitsatsande utförsåkare som idag är i 50 årsåldern. Utbildade sig på äldre dagar inom 
elkraft och har lång erfarenhet som elkraftskonsult. Beskriver sig själv som en innovativ person som är 
ifrågasättande. Ser det problematiska i en möjlighet och är noga med att utvärdera risker inför ett beslut. 

Hotell Esplanad Växjö AB - Sara 
Kort beskrivning av personen: 
Sara är en kvinna i 55 årsåldern som är gift och har tre barn. Har arbetat inom IT-branschen men har sin 
bakgrund i resebranschen. Har tidigare varit med och byggt upp ett nystartat hotell och brinner för 
kundkontakten inom serviceyrket. Vill vara med och påverka samt brinner för att vara med och utveckla.  

Readly AB - Stefan 
Kort beskrivning av personen: 
Stefan är man i 50 årsåldern som är gift. Entreprenör som tidigare drivit eget företag. Har lång erfarenhet 
inom förlagsbranschen men har även en IT-teknisk bakgrund.  

Lajks AB - Elin 
Kort beskrivning av personen: 
Elin är en kvinna i 35 årsåldern med 10 års erfarenhet inom polisen. Som person beskriver hon sig själv 
som väldigt social, framåt och har lätt att prata och umgås med folk. Har inga problem med att stå inför 
folk och föreläsa. Gift sen tidigare och har två barn. Tar inga stora risker och är strukturerad som 
yrkesperson. 

Boosterway AB - Jens  
Kort beskrivning av personen: 
Jens är en man i 25 årsåldern. Har en bakgrund som friidrottare. Utbildad programmerare med ett års 
erfarenhet i branschen. Som person beskriver han sig som drivande, gillar utmaningar och är 
målmedveten.  

 
Tabell 2.1: Presentation av respondenter (Egen modell, 2017) 

 

Vårt primära fokus låg på att genomföra fysiska intervjuer på respondenternas 

arbetsplatser för att skapa en känsla av trygghet. Samtliga intervjuer hölls i form av 

fysiska intervjuer förutom en då respondenten befann sig på en annan geografisk plats i 

Sverige. Den intervjun hölls i form av en telefonintervju.  
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2.2.3 Insamling av empiriskt material 

För insamling av empiriskt material tillämpades den metod Bryman och Bell (2013) 

beskriver som semistrukturerade intervjuer. Vi valde semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor för att vi sökte förståelse för mötet mellan entreprenören och 

medarbetaren. Vi gjorde ett aktivt val att använda fiktiva namn på respondenterna i syfte 

att avdramatisera själva intervjun och få individerna att mer fritt beskriva sina 

upplevelser. Företagsnamnen är verkliga för att skapa trovärdighet. Metodiken 

inkluderas av en intervjuguide med förutbestämda frågor där vi haft möjlighet att välja 

ordningsföljd och anpassat oss utefter de svar respondenternas gett oss. 

 

Förberedande intervjuer 

Först genomfördes två förberedande intervjuer. Det skapade en förståelse för de 

kommande intervjuerna och hjälpte oss i våra förberedelser för att få ett bättre och mer 

önskvärt resultat. En av intervjuerna skedde per telefon då respondenten bor och verkar 

på annan ort och det var problematiskt att träffas. Under intervjuerna fördes 

anteckningar för att i efterhand reflektera kring hur intervjun gick och vad som kunde 

förbättras. Intervjuerna bidrog till att vi kunde visualisera ett ramverk för den 

teorigenomgång som arbetades fram genom att successivt pendla mellan empiriskt och 

teoretiskt arbete. Frågorna som användes under de förberedande intervjuerna (Se bilaga 

A) var öppna för att respondenterna fritt skulle reflektera kring mötet. Frågorna kommer 

från vår allmänna förståelse utifrån de studier vi tidigare bedrivit. De öppna frågorna 

gav respondenterna möjlighet att självmant diskutera vad som för dem varit relevant i 

mötet med entreprenören. Bryman och Bell (2013) menar att respondenten fritt kan 

besvara öppna frågor med egna ord där vi med adderande följdfrågor kunde gå in på 

djupet i de svar vi fann mer intressanta. I takt med att respondenterna reflekterade kring 

olika begrepp ställde vi följdfrågor för att djupare förstå betydelsen av det 

respondenterna reflekterat kring. Det insamlade materialet för de två förberedande 

intervjuerna finns i bilaga C och D.  

 

Huvudintervjuer 

Efter de förberedande intervjuerna genomfördes fyra huvudintervjuer. Frågorna var 

semistrukturerade (Se bilaga B) och hade nu en koppling till den teoretiska 

referensramen som de förberedande intervjuerna resulterat i. Värt att påpeka är hur 

förstudien bidragit till en förståelse för hur vi via huvudintervjuerna bättre skulle kunna 
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samla in material för att besvara forskningsfrågan. Samtidigt har vi varit noga med att 

bibehålla vårt kvalitativa ställningstagande och möjliggjort för öppna svar för 

respondenterna, det har varit viktigt att låta det insamlade materialet tala för sig självt. 

Huvudintervjuerna inleddes med att vi beskrev syftet med studien och varför den var 

relevant. Därefter ställdes frågan om respondenten godkände att vi spelade in intervjun. 

Alla huvudintervjuer har spelats in. Intervjuerna avslutades med att vi frågade om det 

var något respondenten ytterligare ville tillföra vår studie kopplat till mötet. Nedan i 

tabell 2.2 presenteras tidpunkter och ordningsföljd för alla intervjuer som hölls: 

 

Respondent/Företag Datum Tidpunkt 

Lisa - AD-Bildelar 2017-04-21 09.00-09.40 

Adam - Studio Superb AB 2017-04-22 10.20-11.10 

Olof - Kraftkon Sverige AB 2017-05-02 09.15-09.55 

Sara - Hotell Esplanad Växjö AB 2017-05-02 15.00-15.45 

Stefan - Readly AB 2017-05-05 11.00-11.50 

Elin - Lajks AB 2017-05-05 13.30-14.15 

Jens - Boosterway AB 2017-05-08 09.00-09.35 
 

Tabell 2.2: Tidpunkter och ordning för intervjuer (Egen modell, 2017) 
 

2.2.4 Tolkning av insamlat material 

Metoden för att tolka det empiriska materialet har inspirerats av grundad teori. Bryman 

och Bell (2013) beskriver grundad teori som ett systematiskt tillvägagångssätt där 

insamling och analys av empiriskt material sker parallellt under studiens gång. Grundad 

teori har sitt ursprung i Glaser och Strauss (1967) diskussion om att kvalitativ forskning 

bör utgå från empiriskt insamlat material snarare än en teoretisk referensram. Under 

förstudien startade vi direkt med att analysera det empiriska materialet i syfte att 

konkretisera och göra det förståeligt.  

 

Det parallella tillvägagångssätt bidrog till nya tankar och idéer vilket det hjälpte oss att 

hålla respondenterna inom forskningsområdet men även att vi på ett bättre sätt kunde 

reflektera över respondenternas svar. Detta är en viktig del i grundad teori, Fejes och 

Thornberg (2016) beskriver vikten av att förstå respondenternas perspektiv och 
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synvinkel utifrån deras berättelser. Fejes och Thornberg (2016) hänvisar till hur Glaser 

och Strauss (1967) beskriver hur forskningen måste hålla sig till det huvudsakliga 

problemet, main concern. Vi har hela tiden försökt se till att respondenterna ger sin 

tolkning och upplevelse av mötet, det har varit förutsättning för att vi i nästa skede haft 

möjlighet att på ett bättre sätt tolka vårt insamlade material. Vi tillämpar därmed en 

form av tolkande grundad teori och lägger tyngd vid att vi med hjälp av teorin bättre 

kunnat förstå respondenternas synvinkel på mötet vi studerar.  

 

Vi har dock inte följt proceduren för grundad teori helt då den i nästkommande steg 

handlar om att koda det insamlade materialet genom att utforma olika kategorier som 

materialet placeras under (Bryman & Bell, 2013; Alvesson & Sköldberg, 2008; Fejes & 

Thornberg, 2016). Vi vill här vara tydliga med att vi med inspiration av grundad teori i 

ett tidigt skede låtit oss influeras av vår förstudie för att till viss del skapa kategorier och 

hitta teoretiska begrepp för studiens fortsatta utveckling. Längre än så har vi inte tagit 

tillämpningen av grundad teori utan valde här en annan väg. Med tanke på att vi spelat 

in våra intervjuer har vi istället om och om igen lyssnat på dem för att verkligen förstå 

respondenternas svar. Vi har ifrågasatt materialet och ställt frågor kring vad 

respondenten verkligen menar när vi diskuterat och arbetat med att analysera det. Det 

var viktigt att vara kritiskt inställd och ifrågasättande för att kunna tolka och skapa 

förståelse för fenomenet på djupet. Presentationen av vårt empiriska material har därför 

inte fortsättningsvis inspirerats av kategorier likt grundad teori utan det empiriska 

materialet presenteras istället som en berättelse från respondentens perspektiv.   

 

Berättelsen är skriven likt en återspegling av intervjuerna men eftersom det är 

berättelser har vissa ord och meningar presenteras i en annan ordning jämfört med hur 

respondenterna specifikt i intervjun uttryckte sig. Vi har däremot i skapandet av 

berättelserna alltid försökt använda respondentens egna ord och hela tiden försökt 

förhålla oss så nära respondenternas berättelser som möjligt. Eftersom materialet är 

inspelat har vi kunnat göra den här bedömningen och samtidigt minimerat risken att 

missa något. En exakt återskapning i text av allt inspelat material hade försämrat 

läsarens möjlighet att ta till sig materialet. Därför har allt material inte transkriberats då 

vi valt att utelämna delar som inte ansetts beröra det huvudsakliga forskningsområdet. 

En viktig faktor att ha med sig i studien, både som forskare och läsare, är att samtliga 

intervjuer är återberättelser där respondenterna försökt minnas deras möte med 
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entreprenören och hur de upplevde det. Vi vill förtydliga att vi är medvetna om att vi 

lägger stor vikt vid vad respondenterna minns och att det för dem stundtals kan vara 

problematiskt att helt återspegla ett minne. 

 

2.2.5 Litteratursökning och källkritik 

Vårt teoretiska och begreppsliga arbete pågick kontinuerligt med insamlingen av 

empiriskt material. Den teoretiska referensramen har systematiskt växt fram utifrån våra 

intervjuer med medarbetarna. Att låta det insamlade materialet ligga till grund för det 

teoretiska arbetet är signifikant med hur Bryman och Bell (2013) beskriver 

tillvägagångssättet för kvalitativ forskning. Det innebär att den teoretiska referensramen 

upptas av från grunden empiriskt identifierade begrepp som vi tolkat fram och därefter 

sökt på i litterära databaser.  

  

Främst har insamlingen av litteratur genomförts med hjälp av Google Scholar och 

biblioteket på Linneuniversitetets databas OneSearch. För att hitta relevant teori 

användes sökfraser likt: Motivation theory, Entrepreneurship, Entrepreneur, Liability of 

newness, Social networks, Legitimacy, credibility och relationship. Främst har 

vetenskapliga artiklar använts och funktionen “per reviewed”, det anses ha bidragit till 

källor med hög pålitlighet. I det teoretiska arbetet är det viktigt att förstå innehållet och 

syftet med de publikationer och källor som används. Enligt Thurén (2013) bör en läsare 

vara kritisk i sin genomgång av litteraturen kring ett teoretiskt begrepp. Thurén (2013) 

lyfter parametrar likt, tidsaspekt, äkthet och oberoende. Beroende av ämnets aktualitet 

krävs att en författare säkerställer att denne arbetade med källor som är relevanta för 

ämnet i skrivande stund. På samma sätt behöver källan vara äkta, det vill säga vara det 

den utgör sig för att vara. Är källan citerad av flera andra vetenskapliga publikationer är 

det att ses som en styrka. Thurén (2013) menar på att källan inte bör vara politiskt 

vinklad eller på annat sätt ge en för dem vinklad bild av verkligheten.  

 

Publikationerna har alla kretsat kring området företagsekonomi alternativt 

motivationsteori. Från ett mer holistiskt perspektiv är ämnet för vår studie väl undersökt 

av flertalet forskare med olika ingångar. Samtidigt har vår nisch av ämnet, mötet, 

historiskt sett inte delgivits den uppmärksamhet vi anser den förtjänar. Därför har källor 

med olika ingångar använts i syfte att bygga upp den teoretiska referensramen för att 

kunna förstå mötet. Vi har systematiskt genom processen arbetat med förlag och 
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journaler som för oss tidigare varit bekanta, alternativt har vi bekantat oss med dem för 

att bilda oss en uppfattning. De flesta journaler är etablerade och har en historia av olika 

volymer och publikationer. En lite spännande anekdot är Zeitschrift Betriebswirtsch, 

vilket är en journal vi tidigare inte stött på. Vid närmare undersökning visade det sig att 

det är samma journal som Journal of Business Economics med en historia från 1924. 

Fram till 2012 publicerades artiklar i Tyskland under Zeitschrift Betriebswirtsch istället 

för Journal of Business Economics, dock under samma premisser och i samma journal. 

 

De förlag vi berört har bland annat varit etablerade studentförlag såsom, 

Studentlitteratur AB och Liber AB. Vidare har Jossey-Bass använts, ett förlag som 

publicerar brett inom företagsekonomi och är med och representerar flertalet experter på 

området. Likväl University of Chicago Press har en historia av att publicera 

vetenskapliga böcker från 1892, förlaget publicerar böcker till såväl studenter som 

lärare. På samma sätt har Transaction Publishers en 50-årig historia av att publicera 

vetenskapliga böcker inom ekonomi och ett antal andra ämnesområden. Så även 

Longman & Addison- Wesley Education Publishers och SAGE Publications Inc har 

historiskt publicerat flera vetenskapliga böcker inom bland annat företagsekonomi. Tre 

avhandlingar har använts i studien. Tovatt (2013), Linköping universitet respektive 

Sanner (1997) Uppsala universitet och Johannisson (1984) på The Ryerson 

Polytechnical Institute Toronto, har alla via sina publikationer varit med och bidragit till 

vårt teoretiska arbete. 

 

2.3 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2013) skriver om kvalitetsmått och lyfter vikten av att reflektera över 

kvaliteten i studien. De kvalitetsmått vi reflekterat över är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet, konfirmering och äkthet.  

 

Tillförlitlighet 

Vi in våra intervjuer i syfte att kunna lyssna på dem om och om igen för att skapa en bra 

beskrivning av mötet mellan entreprenören och medarbetaren. Tillförlitlighet innebär 

enligt Bryman och Bell (2013) att beskrivningen av den sociala verkligheten framgår 

med tydlighet, vilket våra inspelningar bidragit till. En del som skapar tillförlitlighet är 

respondentvalidering. Det innebär att vi som forskare under intervjuerna återfört 
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respondenternas svar till dem för att bekräfta att vi uppfattat dem på ett korrekt sätt och 

därmed kunna presentera ett mer tillförlitligt material.  

 

Överförbarhet 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa forskare försöker skapa djup i sitt material 

för att presentera en så bra redogörelse som möjligt av kontexten som studeras. Kopplat 

till vår studie så är mötet vår kontext dit vi också riktat vårt fokus för att kunna skapa 

den djupa redogörelse som Bryman och Bell (2013) skriver om. Vi har också fokuserat 

på att låta respondenterna tala ut och även stundtals agerat passivt och låtit dem uttrycka 

sig på sitt sätt med egna ord. Vi har därmed kunnat gå på djupet i vårt empiriska 

material för att beskriva just vår specifika kontext.  

 

Pålitlighet 

Bryman och Bell (2013) skriver att pålitlighet handlar om att redogöra för samtliga steg 

i forskningsprocessen samt att vi som forskare intar ett granskande synsätt i vårt sätt att 

arbeta. Med detta i beaktning har vi successivt beskrivit samtliga steg som tagits och på 

så sätt visat dig som läsare hur vi arbetat, tänkt och varför vi tagit vissa beslut. Vi har 

med jämna mellanrum låtit handledare och opponenter granska vårt arbete för att hjälpa 

oss att se på studien från olika perspektiv och bedöma vår beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt.  

 

Konfirmering 

Bryman och Bell (2013) menar att konfirmering innebär att forskaren agerar i god tro 

och inte låter personliga värderingar påverka forskningen och dess resultat. Att 

opponenter kontinuerligt har opponerat på rapporten har hjälpt författarna i arbetet med 

att inte bli nyanserade i förhållande till det empiriska materialet. De har också hjälpt oss 

att vara öppensinnade i vårt sätt att se på materialet och bidragit till att respondenternas 

röster kommit fram. Vi har kunnat lyfta egna tankar och idéer till våra opponenter för 

hur vi ska förhålla oss i syfte att kunna styrka resultaten från vårt perspektiv och därmed 

skapa en högre kvalitet.  

 

Äkthet 

Bryman och Bell (2013) skriver om äkthet och syftar till att forskare ska frambringa en 

rättvis bild av respondenterna och det material som samlats in. I relation till vår studie 
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har vi fokuserat på att behandla samtliga respondenter på ett likvärdigt sätt samt 

successivt analyserat vårt material och under samtliga intervjuer använt oss av den 

tidigare beskrivna respondentvalideringen. Det hjälpte oss att skapa en bild av 

respondenterna som också speglade svaren och den information de gav oss. 

 

2.4 Etiska ställningstaganden 

Respondenterna blev informerade om att forskarna kommer från Linneuniversitetet och 

att syftet med kontakten var att inkludera dem i vår studie. Första kontakten skedde på 

mejl, direkt via telefon eller via ett fysiskt möte, och när respondenten accepterade vår 

inbjudan bokades en intervju. Väl på mötet informerades respondenten om hur och på 

vilket sätt vi skulle använda det insamlade materialet. Vi frågade om vi fick spela in 

intervjun och förklarade att det endast är vi som aktivt är med på intervjun som kommer 

ha tillgång till att lyssna på inspelningen. Innan inspelningen började var vi också noga 

med att informera respondenten om att det fanns möjlighet att utesluta frågor, avbryta 

och pausa inspelningen av skäl som inte behövde motiveras. Vår genomgång ledde till 

att respondenten kände sig trygg och bekväm med situationen, vilket Bryman och Bell 

(2013) argumenterar för. Tydlig information som är sanningsenlig och korrekt, samt att 

alla förutsättningar inför, under och hanteringen av inspelningen presenteras är enligt 

Bryman och Bell (2013) viktiga parametrar.  

 

Vi valde att presentera företagets namn för att visa att respondenterna representerar 

olika branscher, vilket vi ser som en styrka. Vi valde att inte presentera respondenternas 

namn då det inte var relevant för studien, de presenteras istället med fiktiva namn för att 

skapa en mer levande empiri och för att läsaren ska komma närmare respondenterna i 

deras berättelse. Vi är medvetna om att respondenterna inte är helt anonyma på grund av 

den utförliga beskrivningen av varje respondent. Vårt tillvägagångssätt syftade till att få 

dem lugna och bekväma inför samt under intervjun. Efter intervjun ställde vi frågan till 

respondenterna om det var något som de av personliga skäl inte ville att vi skulle 

presentera. 
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3 Empiri 
___________________________________________________________________ 

Här presenteras en återberättelse av de fem intervjuer som genomförts. Alla fem 

intervjuer är med personer som valt att lämna ett större företag och istället börjat 

arbeta med en entreprenör på ett nystartat företag. Alla kommer från olika företag och 

branscher, är olika åldrar och stadier i livet.  

_____________________________________________________________________ 

 

3.1 Olof - Kraftkon AB 

Efter några år i det alpina förklarar Olof att blev det svårt att få jobb. Han beskriver hur 

han vid 33 års ålder började studera elkraft vid Växjö Universitet, för att sedan ta 

anställning på ett relativt stort företag som elkraftskonsult. Där var han först beredare, 

gick sedan över till konstruktion och slutligen projektledare. Olof som är en innovativ 

person menar att det ibland kan vara svårt att vara innovativ på ett större företag, 

speciellt i den här branschen där beställarna alltid vill ha det på ett specifikt sätt. Det 

innebär att fokus istället får riktas mot att utveckla arbetssätt eller liknande för att hela 

tiden kunna utvecklas. En stor del i att Olof bytte arbetsgivare var just för att han fick en 

roll som innebar att han kunde vara mer fri och innovativ, men även att beslutsvägarna 

var kortare och underlättade arbetet. Olof beskrev även omgivningens roll i sitt beslut 

men den fick inte så stor plats då han hela tiden trodde på sin egen förmåga att fatta rätt 

beslut.  

 

Anledningen till att tjänsten från början kom på tal var på grund av att Olof och 

entreprenören tidigare jobbade tillsammans. Det var mycket lättare att ta ställning till 

beslutet med tanke på att det fanns en tidigare relation och Olof lyfter hur han hade ett 

starkt förtroende för entreprenören baserat på den tidigare historiken.  

 

“Hade han varit en helt okänd och skulle starta upp ett företag, och han hade ringt till 

mig och sagt hej, då hade jag nog inte klivit på” 

    (Olof, Kraftkon AB, 2017-05-02) 

 

När entreprenören kontaktade Olof med sin idé tackade han inte ja direkt utan lät 

beslutet smälta in. Till en början var Olof intresserad av att följa utvecklingen hos sin 
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dåvarande arbetsgivare men med tiden ändrade han uppfattning. Han förklarar hur han 

brukade käka lunch ihop med entreprenören och höras över telefon för att hålla 

relationen vid liv och det kan ha varit en bidragande faktor till att han ändrade sig. Olof 

beskriver hur mötet kan jämföras likt en förutsättningslös dialog mellan två vänner som 

umgås privat. Det var från början tal om delägarskap vilket idag är bestämt men de 

administrativa delarna är inte uppklarade ännu. Dock fanns det tankar på att endast ta 

anställning och inte acceptera erbjudandet om delägarskap. Olof är nämligen delägare i 

ett annat företag och vet av erfarenhet vad det innebär att vara delägare. 

 

“Eftersom jag känner entreprenören och vet hur driven han är i affären så ser jag 

egentligen ingen risk med att byta jobb” 

    (Olof, Kraftkon AB, 2017-05-02) 

 

När Olof beskriver entreprenören belyser han hur de kompletterar varandra på ett bra 

sätt. Entreprenören ser alla möjligheter medan Olof ibland säger stopp när det går för 

fort. Detta innebär dock inte att Olof inte är driven, för i förhandlingar kan han vara 

bestämd och den som sätter ner foten när det väl behövs. Olof beskriver att det gjorts 

stora statliga investeringar och generellt sett är efterfrågan i branschen stor och det går 

alltid ta anställning i ett av de större företagen om det skulle gå dåligt. Skulle utfallet 

vara så skulle entreprenören säga till i god tid när han ser att marknaden viker sig. Olof 

belyser dock hur framtiden är ljus och att han i och med det egentligen inte såg någon 

stor risk i att satsa i detta mindre företag men han påstår samtidigt att allt har sin 

mättnad. 

 

Utvecklingen hos den gamla arbetsgivaren gick inte åt önskvärt håll i kombination med 

att ett litet missnöje skapades. Med tanke på det menar Olof att det kändes helt rätt att 

byta jobb då erbjudandet och interaktionen redan fanns. Olof säger att han hela tiden vill 

utvecklas och komma vidare vilket han inte riktigt fick i rollen hos sin förra 

arbetsgivare. Missnöjet som då skapades var inte bra eftersom det inte var schysst mot 

arbetsgivaren som faktiskt bistod med lön till honom. Kommer en arbetstagare till den 

punkten att den känner ett missnöje över sin roll tycker Olof att man ska byta jobb med 

respekt mot både sig själv och sin arbetsgivare. Den rollen han har nu trivs han bra i då 

det är ett bra team med individer som fungerar ihop. Teamet är viktigt i ett litet företag 

för att det ska fungera på ett bra sätt. Han tar även upp vikten av att känna entreprenören 
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sedan tidigare och att visionen bör vara gemensam för att lyckas, vilket var något han 

själv kände. Likaså är ekonomin viktig när man kliver in i ett nystartat företag men han 

lyfter framförallt att det är kul att vara med på resan och vara delaktig i det som skapas. 

Det är något han saknat och i takt med att det känns som om åren går fortare och fortare 

gäller det att ta tag i saken om man vill göra något annat. 

 
3.2 Sara - Hotell Esplanad Växjö AB 

Sara har tidigare arbetat i hotellbranschen och varit med och startat ett hotell. Efter att 

ha arbetat i hotellverksamheten i tio år blev hon headhuntad till ett större företag inom 

IT-branschen, Sara intog rollen som event och reseplanerare. Här fick Sara möjligheten 

att bygga upp företagets friskvårdskoncept, något hon uppskattade, framför allt arbetet 

kopplat mot personalutveckling. Efter ett tag övergick hennes roll till att innefatta mer 

HR-relaterade frågor. Sara beskriver hur det blev allt mindre kontakt med företag, 

kunder och allmän kundservice och istället blev det mer och mer ”pappersarbete”, något 

hon inte uppskattade var stimulerande nog. Det började gro tankar om att hitta en roll 

innehållande mer kundkontakt och mer direktkontakt med människor. Det kombinerat 

med att arbetet blev allt tyngre och en företagsstruktur och ledning Sara uppfattade som 

allt mer problematisk. Sara kände att hon befann sig i en ålder där det kanske var dags 

att göra något hon tyckte var roligt snarare än enbart för pengarna. Hon läste i tidningen 

om en tidigare kollega och entreprenör som hon visste hade lite olika företag och 

fastigheter i staden. Kollegan hade precis köpt en hotellfastighet, ett hotell som Sara 

sedan tidigare kollat på och delvis intresserat sig för. Sara hade känt att fastigheten var 

något för stor och att hon inte riktigt hade tillräckligt med kapital att investera i en så 

stor renovering. 

 

“Det var ju en lokal som jag hade haft ögonen på men jag kände att det var ju väldigt 

nedgånget och vi hade inte pengarna till en sådan investering” 

   (Sara, Hotell Esplanad Växjö AB, 2017-05-02) 

 

Här utvecklades ett intresse, Sara hade under en tid sneglat på möjligheten att starta 

något eget inom hotell, en bransch hon velat komma tillbaka till. Hon visste att 

entreprenören hade bra ekonomiska såväl som “byggmässiga” kunskaper men kände 

samtidigt en viss förvåning över att denne ville starta ett hotell. Vad Sara erfar hade 

denne ingen tidigare erfarenhet av att driva hotell och hon ställde sig delvis frågande till 
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om entreprenören skulle klara av det. Hennes nyfikenhet bidrog till att hon kontaktade 

entreprenören, gratulerade och avslutade med en kommentar om att hon var intresserade 

av att hjälpa till. Det dröjde inte länge förrän entreprenören responderade och frågade 

om hon menade allvar och att denne i så fall var väldigt intresserad. De bestämde träff 

för att diskutera hur detta skulle kunna gå till. Sara förklarar hur känslan inför mötet var 

bra, Sara visste att hon och entreprenören hade liknande värderingar, hon visste sina 

egna kompetenser inom hotell och hon visste att han historiskt visat sig vara en driven 

person. De träffades på det köpta hotellet och Sara beskriver hur hon fick en chock, 

hotellet var väldigt nedgånget. Det fanns ingen direkt organisatorisk grund eller struktur 

att stå på och en stor del av personalen hade sagt upp sig. 

 

“Jag såg hur mycket jobb det skulle bli och ändå fick man en sån där känsla, pulsen 

börja slå och man blir upprymd och aa då är det rätt” 

(Sara, Hotell Esplanad Växjö AB, 2017-05-02) 

 

Sara kände hur det skulle krävas hårt arbete och engagemang för att idén om hotellet 

skulle lyckas. Hon upplevde också hur entreprenören mentalt höll hårt i henne och 

tydligt visade att han verkligen behövde henne. Entreprenörens tankar och mål med 

konceptet och hotellet kändes verkliga och realistiska, det fanns en tyngd i orden. Idén 

och konceptet med hotellet var snarlikt det Sara själv hade kunnat tänka sig. Sara 

beskriver tillfället lite som ett vägskäl, hon var här nära att vända och gå ut genom 

dörren och därmed lämna projektet. 

 

“Mentalt kändes det som att nu börjar en ny tid” 

   (Sara, Hotell Esplanad Växjö AB, 2017-05-02) 

 

Entreprenören var dock envis om att ha med henne i företaget och när han började prata 

om vilken betydande roll hon skulle få gällande ansvar och frihet att driva hotellet blev 

Sara allt mer sugen. Det var en viktig del i beslutet, eftersom entreprenören själv inte 

hade en klar bild över hur allt skulle gå till så upplevde hon att hon verkligen skulle få 

vara med och bestämma och delvis fick ett övertag gentemot entreprenören. Sara 

förklarar hur hon redan från början var tydlig med att detta skulle vara en vanlig 

anställning, inget formellt ekonomiskt partnerskap. För henne var ett partnerskap inte 

aktuellt då det gällande den mer administrativa och formella ägandebiten inte kändes 
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som att hon och entreprenören klickade på samma sätt. Delvis kändes det som att 

entreprenören köpte hotellet och nästintill gav hela den operationella driften till henne, 

hon fick bestämma över i princip allt. 

 

Sara berättar om hur hon uppfattade att entreprenören hade den strategiska och 

ekonomiska biten och hon hade det mer operativa kunnandet. Hon upplevde hur 

entreprenörens vision och hennes tankar sammanstrålade på flera punkter. Sara adderar 

hur hon hade höga förväntningar på hur detta skulle genomföras samt att mängden 

arbete det skulle krävas bidrog till att hon kände sig upprymd och sporrad till att börja. 

Hon förklarar hur detta berodde på hennes frihet, att hon skulle få bygga strukturen till 

stor del utefter hennes egna tankar och riktlinjer. Hon upplevde sig ha kompetensen att 

bedöma att visionen om företaget var möjlig och att det fanns en efterfrågan på den 

typen av hotell i staden. Hon berättar samtidigt att det fanns delar som hon och 

entreprenören var tvungna att vara överens om, likt en förutsättning om en anställning 

ens skulle vara möjlig. Sara var tydlig med att hon inte ville börja arbeta 100 procent 

utan istället 80 procent, i slutändan skulle projektet ändå innebära mer jobb än vad som 

stod på pappret. Lönen var en faktor, den var inte viktigast men hon förklarar att hon 

krävde en lön som hon skulle klara sig på. 

 

“I hotell och restaurangbranschen är det ju ganska låga löner, men jag kände att jag 

inte ville förlora på det eller så” 

(Sara, Hotell Esplanad Växjö AB, 2017-05-02) 

 

Sara berättar vidare hur hon fick ett erbjudande från entreprenören och tackade ja. 

Delvis berodde detta på att magkänslan vid tillfället kändes rätt. Sara beskriver att hon 

gillar att byta jobb och att hon verkligen ville våga ta sig an detta projekt. Hon beskriver 

också att det funnits ett intresse om att göra något eget och att det här dök upp som en 

möjlighet att åtminstone få vara med på något nystartat. Skillnaden var att Sara här 

kände en trygghet i att det inte vara hennes pengar. Hon förklarar också hur det inför 

själva beslutet var viktigt att hennes närmaste stod bakom henne. Hon beskriver hur det 

överlag var positiva reaktioner från den närmaste omgivningen och att det var en faktor 

till att hon tog beslutet. Samtidigt beskriver hon att om omgivningen inte trott på idén så 

hade det nog snarare sporrat henne till att än mer vilja ta detta beslutet. Det viktigaste 

när Sara tog beslutet var känslan av att få jobba med direktkontakt med gäster, hon 
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beskriver hur hon haft en stor avsaknad av det. Sara förklarar också hur det fanns risker, 

personalfrågan var en av dem. Sara beskriver hur detta upplevdes som den tuffaste 

biten, hon visste att det där skulle bli konflikter som skulle vara påfrestande att lösa. 

Hon minns att hon inte känt sig osäker på det, skulle det inte funka så skulle det lösa sig 

ändå. 

 
3.3 Stefan - Readly AB 

Stefan förklarar att han arbetat tillsammans med entreprenören i olika projekt de senaste 

tjugo åren. De har haft kontakt med varandra regelbundet mellan projekten och han 

lyfter den gången entreprenören hörde av sig. Stefan kände sig smickrad när 

entreprenören presenterade sin idé och frågade vad Stefan kunde bidra med för att 

realisera den. De arbetade med idén vid sidan av sitt vanliga arbete och Stefan menar att 

han arbetade hårt med att försöka bedöma rimligheten i idén för att övertyga sig själv 

om att ta steget. Han analyserade idén noggrant både ur ett rimlighetsperspektiv men 

även ur ett ekonomiskt perspektiv. Hans tidigare bakgrund från förlagsbranschen 

medförde att han kunde ta på sig förlagshatten då förlagen i Sverige var en stor del i att 

idén går att genomföra. Det medförde också att han kände att de kompletterade varandra 

på ett bra sätt. Han minns hur han var starkt positiv till idén men också hur han såg den 

framtida problematiken i affärsmodellen. Han beskriver hur de tidigt insåg att det skulle 

kunna bli problematiskt att få med kunderna på tåget om inte tillräckligt många företag 

nappat på idén. Samtidigt skulle de bli problematiskt att få med företagen om de inte 

kunde visa upp en stark kundbas.  

 

Entreprenören har enligt Stefan ett starkt driv och får saker att hända. Stefan känner 

igen sig i detta och belyser hur personligheten är viktig för att det ska fungera, både 

mellan medarbetarna men även i gruppen. Som person beskrivs entreprenören som 

otålig, beredd att ta risker och har en näsa för tajming. En viktig del i beslutet låg i att 

Stefan själv kände att det var rätt tajming och rätt tid att genomföra idén. Han upplever 

sig själv som riskbenägen med inställningen att det löser sig, detta för att kunna se 

möjligheter i sitt arbete. Vidare förklarar Stefan att förtroendet var viktigt i mötet och 

med tanke på att det redan existerade en relation bidrog det till att det var lättare att 

besluta sig. Hade det istället varit någon helt okänd hade han behövt tänka om, både en 

och två gånger till för att ens överväga saken. 
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”Hade det kommit någon nykläckt 19-åring med en påse pengar och sagt att nu kör vi 

så kanske det hade varit ett svårare beslut” 

(Stefan, Readly AB, 2017-05-05) 

 

Han påpekar dock möjligheten i att kanske till och med hoppa på en helt okänd persons 

idé om den är tillräckligt rimlig och att det finns ordnad ekonomi och goda referenser. I 

många fall anser Stefan att slumpen avgör ett företags framgång och att mångt och 

mycket handlar om tillfälligheter. Han förklarar även hur han triggas av spänningen i att 

vara delaktig i något nytt och får vara med och skapa. Det är något han verkligen kände 

att han kunde få göra då entreprenören gick in med inställningen att vi gör det här 

tillsammans. 

 

”Är du den som bygger upp trädgårdar eller den som förvaltar den, jag är nog mer den 

som bygger upp den, till min läggning” 

(Stefan, Readly AB, 2017-05-05) 

 

Omgivningens roll fanns med i bilden men påverkade inte Stefan något märkbart. Ett 

stöd fanns men steget från ett mindre företag till ett annat mindre företag var inte så 

stort. Det är skillnad att gå från ett stort bolag med en lön på 100.000kr i månaden till 

ett litet osäkert företag men så var inte fallet och därför medförde inte beslutet någon 

större risk än vad som förelåg. Han beskriver dock att det var av avgörande karaktär att 

lämna sin föregående arbetsgivare på ett bra sätt för att undslippa några hard feelings. 

Han förklarar att han värdesatte den framtida relationen med företaget och hans gamla 

kollegor högt. 

 
3.4 Elin - Lajks AB 

Efter polisexamen började Elin arbeta som polis, något hon gjorde i 10 år. Hon arbetade 

med att utreda familjevåld, våld i nära relationer och brott mot barn. Här hittade hon 

tidigt ett intresse för att utreda den här typen av brott, det föll då naturligt i 

arbetsgruppen hos polisen att hon fick ta hand om utredningar relaterat till just barn och 

nätet. Elin beskriver att hon var i ett läge där hon sökte sig utanför polisen och det 

bidrog till att hon var öppen för förslag. Vid samma tidpunkt sökte entreprenören på 

Lajks AB efter en ny medarbetare och fick av en gemensam vän höra om Elins 

bakgrund och situation. Entreprenören ringde upp henne och frågade om de kunde ses.  
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“Vi kan träffas på stan efter jobbet så tar vi en fika” 

(Elin, Lajks AB, 2017-05-05) 

 

Elin beskriver att eftersom entreprenören gav ett lättsamt intryck gjorde det att hon 

direkt i telefon fick en positiv känsla. Elin sökte ingen information om entreprenören 

innan de träffades på fiket. Hon hade lite information från deras gemensamma vän som 

pratat gott om entreprenören och eftersom han var kompis med Elins vän kändes det i 

första steget bra. Elin gick in helt öppet på fiket och det var upp till entreprenören att 

presentera sin idé. Första träffen på fiket upplevde Elin som avslappnad och långt ifrån 

en vanlig formell intervju, vilket hon beskrev som viktigt.  

 

“Vi skojade till det lite såhär som en blinddejtstyp, jag har en grön jacka, vi hade ju inte 

träffats innan”  

(Elin, Lajks AB, 2017-05-05) 

 

Entreprenören bjöd på fika och berättade öppet om idén bakom varför företaget 

startades samtidigt som hon fick möjlighet att ställa många frågor. Entreprenören sålde 

in idén till Elin på ett informerande sätt, samtidigt som han ville locka över henne. Som 

Elin uppfattade entreprenören stämde överens med hur deras gemensamma vän beskrev 

honom, vilket kändes tryggt. De kom tidigt in på hur anställningsformen skulle kunna se 

ut och sedan tidigare arbetade företaget med ett fåtal konsulter som fakturerade istället 

för att vara anställda. Elin berättade att om det skulle vara aktuellt för henne ville hon 

bli anställd i någon form, att arbeta som konsult var inte ett alternativ. Att gå från en 

heltidstjänst hos polisen och starta eget skulle var ett stort steg, hon berättar att hon ville 

ha det lite mer serverat och ville känna en liten trygghet i att bli anställd.  

 

“När han presenterade min roll så var den ganska klar, tydligt å mm jag förstod ju min 

roll direkt” 

(Elin, Lajks AB, 2017-05-05) 

 

Elin skulle hålla i föreläsningar om nätet för barn och vuxna, vilket passade bra in på 

hennes intresse och tidigare erfarenhet. Entreprenören hade en tydlig plan och 

framtidsvision där Elin ingick och hon kände att hon skulle få vara en del av det 
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skapandet. Den tydliga visionen, hennes roll och att entreprenören signalerade att de 

skulle göra det här tillsammans var motiverande. 

 

Elin beskriver entreprenören som en person som är lätt att komma nära inpå vilket var 

viktigt för att få förtroende för entreprenören. Han var inte strikt eller formell utan hade 

en väldigt öppen personlighet. Relationen på fiket öppnade sig mer som en 

kompisrelation där de satt och pratade. Respondenten berättar att det var den lättsamma 

stämningen mellan henne och entreprenören som hon värdesatte, de var på samma nivå. 

Hos polisen var det strikt, formellt och en tydlig hierarki vilket hon lite ville söka sig 

bort från. Som person var entreprenören trevlig, glad, ödmjuk och hon kände tidigt att 

de skulle ha roligt ihop. Samtidigt var han ostrukturerad, hade svårt att hålla många 

bollar i luften samtidigt och där kände Elin att hon kunde tillföra något. Respondenten 

berättar att hon är en strukturerad person och har koll på vilka saker som ska göras och 

när. Hon beskriver sig själv som den strukturerade sekreteraren. 

 

“Det var jätteviktigt för det var ett jättestort beslut, jag våndades verkligen och jag gick 

och funderade på det jättelänge”  

(Elin, Lajks AB, 2017-05-05) 

 

Omgivningens stöd var något som Elin beskriver som extra viktigt för henne. Hon hade 

en egen stark drivkraft till att göra detta men var samtidigt väldigt lyhörd för att lyssna 

på vad andra tyckte. Elin berättar att hennes närstående var positivt inställda till detta 

vilket underlättade för henne. Hon nämner också att hon inte vet om hennes drivkraft till 

att göra detta hade vunnit över deras röst om de istället hade varit negativt inställda. Det 

största orosmomentet för respondenten var tryggheten. Hos polisen visste hon att hon 

hade fast anställning och jobb så länge hon ville, hennes kunskap behövdes. Tryggheten 

i det styrda klimatet blev samtidigt väldigt tråkig, det sporrade Elin.  

 

Hos polisen fick hon träffa barnen efter att allt redan hade hänt och fick då samtidigt ta 

mycket skit. Att nu få möjligheten att få jobba förebyggande var inspirerande. Träffa 

barn och vuxna och istället förhindra att brott sker var motiverande. Hon berättar också 

att det var lockande att i ett tidigt skede få vara med och bygga upp företaget. 
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Hon berättar att hon först fick testa på och vara anställd på 20 procent hos företaget och 

samtidigt ha kvar resterande del hos polisen. Hon kom då i kontakt med en miljö med 

många nya företag och entreprenörer, något hon upplevde inspirerande. Det fanns inte 

tidigare i hennes tankar att det skulle vara någonting för henne, hennes vardag och roll 

var tänkt att fylla en anställning hos polisen. När hon nu istället kom i kontakt med 

marknadsföring, sälj och att vara med och driva ett litet företag var det en helt ny arena 

för Elin. Hon såg många fördelar med att det var ett litet företag och att det skulle vara 

kul att vara med på resan. Det fanns någonting i det lilla företaget, och att det handlade 

om nätet och relationen mellan nätet och barn skapade ett stort intresse. Hon berättar att 

det är relativt nytt med barn och nätet och att då får vara med och motarbeta detta var 

extra motiverande. Idén och hennes intresse för att arbeta med att förebygga brott mot 

barn på nätet var större än att hon och entreprenören kom överens. Men sen var 

självklart den ömsesidiga bilden och att hon fick förtroende tidigt väldigt viktig.  

 

Övergångsperioden var avgörande för att inte helt släppa taget utan att mer slussas in i 

den nya miljön och se vad hon kunde förvänta sig. Det var en förutsättning för att det 

skulle vara aktuellt att ta det här erbjudandet längre fram, det var ett sätt att inte kasta 

sig från det ena till det andra direkt. Övergångsperioden varade tills det att Elin kom till 

ett läge där hon kände att hon måste välja. Hon upplevde det som jobbigt både fysiskt 

och psykiskt, samtidigt som hon arbetade kvar hos polisen. Hon upplevde också i sin 

övergångsperiod att hon fick styra fritt över sin egen tid och att det mer var frihet under 

ansvar och att entreprenören inte styrde och ställde. Hon ställde krav på att börja jobba 

heltid eller övervägde att gå tillbaka till polisen för situationen var inte hållbar. Samma 

lön som tidigare med försäkring och pension var ett tydligt krav, hon ville inte förlora 

på att byta jobb, vilket entreprenören mötte. Det var viktigt att entreprenören var tydlig 

med att om det inte fungerade ekonomiskt skulle han ha lite framförhållning så det inte 

skulle komma som en ren överraskning. När han kunde säkra en lön i minst ett år framåt 

i tiden fanns säkerheten hon behövde för att våga kliva in i företaget som anställd på 

heltid. 

 

3.5 Jens - Boosterway AB 

Jens berättar hur han tidigare arbetat på ett medelstort It-företag. Han förklarar hur han 

via en bekant kom i kontakt med en entreprenör på ett startup, en app inom träning och 

hälsa. Jens visste om entreprenören sedan tidigare, detta från friidrottssammanhang men 
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de kände inte varandra. Han hade koll på att denne drivit och startat lite olika företag 

men han gjorde aldrig någon ytterligare research. Jens förklarar hur han och 

entreprenören pratades vid under några tillfällen och slutligen tog ett möte. 

 

“Mötet blev mer eller mindre som en pitch, han sålde in idén” 

(Jens, Boosterway AB, 2017-05-08) 

 

Entreprenören beskrev hur Jens skulle få frihet under ansvar. Han skulle i huvudsak 

själv men med viss hjälp bygga systemet för appen från grunden. Jens förklarar hur 

entreprenören gjorde mötet bra och att tyngden lades på att han som medarbetare 

verkligen skulle bli en del av företaget. Jens skulle få vara med och utveckla och bygga 

upp företaget från grunden. Situation var ny för honom, han hade tidigare arbetat inom 

tydliga ramar och strukturer och i entreprenörens upplägg blev han mer eller mindre helt 

ansvarig för själva produktutvecklingen. Upplägget och entreprenörens sätt att 

presentera idén sporrade honom. Det gjorde att han först började arbeta med projektet 

på kvällar och helger likt en testperiod, dels för att allt var i ett sådant tidigt skede men 

också för att det var ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om projektet. Det dröjde 

därmed ett litet tag innan han hoppade av sin fasta tjänst på It-företaget. Jens förklarar 

hur entreprenören var tydlig med att han förstod att det var ett stort steg för honom, 

därför var testperioden och entreprenörens upplägg viktigt.  

 

”Det verkade inte som att det var något skitsnack utan allt upplevdes genomförbart och 

vi skulle kunna samarbeta” 

(Jens, Boosterway AB, 2017-05-08) 

 

Jens berättar hur han minns att tankarna gick fram och tillbaka, det var ett stort steg att 

lämna den trygga anställningen som han trots allt uppskattade. Han förklarar hur han 

sporrades av utmaningen i sin helhet men att han redan vid första pitchen såg brister i 

idén. Samtidigt beskriver Jens hur entreprenören redan då släppte in hans tankar om hur 

detta skulle kunna göras annorlunda och vad som rent ”programmeringsmässigt” inte 

var möjligt. Det skapade en tydlig delaktighet till hans fördel.  

 

Jens beskriver hur omgivningen spelade en viktig roll. Även fast den nya rollen i sig 

verkade väldigt spännande sökte han ett stöd från familj och vänner. Omgivningen hade 
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generellt en positiv bild till det hela. Jens beskriver hur han framför allt sökte säkerhet 

från omgivningen, han trodde på det hela men omgivningen ingav bekräftelse. 

 

“Man hade ju ett säkert arbete, en säker punkt så därför hörde jag av mig väldigt 

mycket till familj och vänner för att höra vad de tyckte” 

(Jens, Boosterway AB, 2017-05-08) 

 

Det innebar att hans analys och bild av projektet inte var rakt av felaktigt. Hade 

omgivningen inte kunnat bekräfta idén så hade han nog tänkte annorlunda. Jens 

förklarar hur han hela vägen in i det sista velade kring att stanna kvar på It-företaget. 

Jens var inte orolig att det inte skulle lösa sig om det sket sig med det nya projektet, i 

hans bransch finns det mer eller mindre alltid jobb. Det var mer känslan av att lämna 

något som han ändå i grunden trivdes med och som han faktiskt uppskattade. Rädslan 

grundade sig i risken att det nya projektet skulle gå några månader och sen skulle 

företaget inte ha möjlighet att betala ut några löner med mera. Själva beslutet i sig höll 

han på hela vägen in i det sista. Jens beskriver hur han näst sista dagen innan han skulle 

bestämma sig redan hade bestämt sig för att stanna kvar på sitt dåvarande arbete. Just 

den dagen var en något sämre dag och Jens beskrev sina tankar, skall jag vara kvar här, 

jag vet exakt vad jag får och hur mina framtida två år kommer se ut. Eller skall jag ta 

mig an en enorm utmaning, in i ett projekt som jag inte vet någonting om, som absolut 

är osäkert men samtidigt väldigt spännande. Jens förklarar att utifrån de tankarna blev 

valet det sistnämnda då det i större utsträckning beskriver hur han är som person.  

 

“Det var lite stundens allvar som fick mig att tänka en extra gång och som slutligen fick 

mig att tippa över” 

(Jens, Boosterway AB, 2017-05-08) 

 

Jens förklarar hur personlig utveckling, att komma in på något eget, att få vara med från 

början var de påtagligaste anledningarna bakom beslutet. Affärsidén spelade också en 

roll. 

 

“Idén var viktig som idé men inte som vad det är för idé” 

(Jens, Boosterway AB, 2017-05-08) 
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Jens förklarar att det var utifrån att den var hållbar, men inte specifikt vad det var, att 

den var realiserbar med mera var viktigt men det kunde likväl varit något helt annat. 

Samtidigt var entreprenören minst lika viktig, en fungerande idé men en entreprenör 

som man inte riktigt får känslan för hade nog inte fungerat. Det Jens kollade på i 

entreprenören var att han var driven och pratade i realistiska termer, likt att det fanns en 

tanke bakom det entreprenören sa. Jens beskriver också hur entreprenören var duktig på 

att inkludera honom i projektet, allt detta bidrog till att han i ett tidigt skede fick ett 

förtroende för entreprenören.  

 

“Det kändes som att han visste vad han pratade om” 

(Jens, Boosterway AB, 2017-05-08) 

 

Jens beskriver hur han upplevde att entreprenören hade koll på hur produkten skulle 

säljas, finansieras med mera och att hans roll istället skulle vara själva utvecklandet av 

produkten, det han kunde. Det gjorde att han upplevde att de tillsammans blev ett 

komplett team. Jens förklarar hur han tidigare velat skapat något eget men att han känt 

att han inte riktigt haft kunskapen kring företagande, marknaden med mera. Det hade 

entreprenören och detta blev då som ett sätt att delvis förverkliga viljan av att skapa 

något eget, lite likt ett mellansteg. En viktig del var att entreprenören verkligen visade 

förståelse för att han var ny inom detta område. Jens förklarar hur han arbetat med 

utveckling tidigare men att han aldrig varit med och byggt något från grunden. Att 

entreprenören bekräftade att alla var nybörjare på ett eller annat sätt och att han därmed 

förstod att det skulle uppstå problem på vägen. En acceptabel lön var också ett typ av 

krav, samtidigt förklarar Jens att förstod att ersättningen inte kunde vara densamma som 

den tidigare varit. Jens beskriver det som en del i att han ville ta jobbet, att alla fick 

börja från scratch och bygga något från grunden. Friheten och möjligheten att bygga 

något från grunden gjorde att han var villig att avstå en lite högre lön.  
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4 Teori 
 
 

Det teoretiska kapitlet består av teoretiska begrepp som vi genom vår abduktiva 

forskningsansats arbeta fram parallellt med våra intervjuer och arbetet med det 

insamlade materialet. Under 4.1 Val av teoretisk referensram presenteras en förklaring 

kring hur de teoretiska begreppen växt fram i förhållande till det insamlade materialet. 

_____________________________________________________________________ 

 

4.1 Val av teoretisk referensram  

Det första steget i mötet mellan entreprenören och medarbetaren är då den personliga 

relationen inleds och formas. Intervjuerna visar på att entreprenören är viktig för 

respondenterna när de överväger att börja arbeta för det nystartade företaget. 

Genomgående beskriver respondenterna att den första kontakten med entreprenören 

bygger på en känsla, en känsla som med tiden utvecklas. Respondenterna berör också 

olika faktorer för att den här känslan ska övergå till en tro på entreprenören. Individen 

ser sig själv i den nya rollen och identifiera tidigt var entreprenören har för egenskaper 

som denne kan komplettera för att lyckas tillsammans.  

 

Genomgående har affärsidén varit central och skapat ett intresse, däremot har 

entreprenören varit en stor del i varför respondenterna till slut övervägde att tro på en 

framtid med företaget. Ord som trovärdighet lyftes i intervjuerna kopplat mot 

entreprenören och affärsidén som helhet. Vad som motiverade respondenterna var av 

individuell karaktär, däremot kunde vissa likheter identifieras. Några respondenter 

berörde faktorer likt lön och andra praktiska krav som avgörande, samtidigt var 

delaktighet och att få förtroendet för att vara en stor del i ett mindre företag 

inspirerande. Flertalet av respondenter förväntade sig att få vara med och göra skillnad i 

sin nya anställning vilket de genomgående eftersökte och såg anställningen som en 

personlig utmaning. Därför har vi valt att presentera en teoretisk diskussion kring 

följande teman: att skapa en personlig relation, legitimitet, trovärdighet, motivation, 

självförverkligande och motivationsfaktorer.  
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4.2 Att skapa en personlig relation 

En personlig relation skapas genom en social interaktion mellan två individer. 

Interaktionen är central och kretsar kring hur individerna agerar och för sig mot 

varandra. Den sociala interaktionen förklaras likt en kommunikativ process där 

individer uttrycker sig i form av känslor, tankar eller behov. För att förstå en social 

interaktion är det av vikt att förstå på vilket sätt individer uttrycker sig mot varandra, 

vad det är för information som flödar samt anledningen till varför den sociala 

interaktionen existerar (Berscheid, 1994; Reis, Collins & Berscheid, 2000). 

Interaktionen är i ett tidigt stadie formell och utvecklas systematiskt i takt med att 

informationen individerna delar med varandra blir mer personlig (Reis, Collins & 

Berscheid, 2000). Individernas tankegångar utgörs i ett tidigt stadie av att söka 

förståelse för motpartens mål och motiv samt hur en framtida interaktion kan utvecklas 

(Rusbult & Van Lange, 2003). Det individerna muntligen delger varandra påverkar 

sannolikheten att relationen fortsätter att utvecklas. Likaså påverkar individernas 

intresse och engagemang kring interaktionen den fortsatta utvecklingen. 

 

Berscheid (1994) menar att relationens framtid bygger på ett förtroende, med 

anledningen att individerna i en social interaktion utbyter så pass mycket information att 

de börjar anförtro sig till varandra. Ett förtroende förklaras likt ett åtagande där en 

individ anförtror sig till en annan individs förmåga. Förtroende i en social interaktion är 

enligt Sanner (1997) personbaserat, vilket innebär att förtroendet knyts an till en persons 

karaktärsdrag då individerna under processen börjar förstå respektives agerande. 

Lewicki och Bunker (1995) berör förtroende kopplat mot individen men benämner det 

istället som kunskapsbaserat förtroende och menar att individerna lär känna varandra så 

pass väl att de förstår och kan förutse varandras ageranden. Förtroende utgår dock inte 

bara från en individ menar Sanner (1997) och lyfter hur förtroende kräver ömsesidighet 

för att bibehållas. Med ömsesidighet syftar Sanner (1997) på förtroendets kärna som 

enligt honom utgörs av förväntningar, i förtroende finns gemensamma förväntningar 

som individerna i interaktionen delar med varandra. Även Reis, Collins och Berscheid 

(2000) lyfter förväntningar och menar att de styr beteende och skapar utrymme för 

spontana tankar och iakttagelser. Vidare förklarar Sanner (1997) att förväntningar 

påverkar en interaktions framtid genom det förhållningssätt individerna väljer att inta 

gentemot varandra. 
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Förväntningar är en central del i den sociala interaktionens skapande av förtroende. 

Sanner (1997) beskriver nämligen hur förväntningar kan kopplas mot risk och menar att 

risken en individ tar bestäms utefter dennes förväntningar på interaktionen samt hur 

pass väl de stämmer överens med verkligheten. För att göra resonemanget mer 

förståeligt citeras Sanner’s (1997) förklaring till risk såhär: ”The penalty one suffers if 

the other abuses one’s expectations is greater than the benefit one gains if the other does 

not abuse that expectation” (Sanner, 1997, s.56). Det innebär att risken en individ 

utsätter sig för till stor del påverkas av den andra individen i interaktionen. 

Resonemanget styrks av Berscheid’s (1994) tidigare redogörelse kring förtroende som i 

stora drag handlar om att anförtro sig till en annan individs förmåga. Förväntningar och 

risk går därför enligt Sanner (1997) hand i hand med förtroende, vilket Berscheid 

(1994) påpekar skapar förutsättningar för en relation och dess framtid. 

 

4.3 Entreprenörens legitimitet 

En entreprenörs legitimitet kan enligt Landström och Löwegren (2009) ses reflektera 

huruvida dennes affärsmodell, affärsidé och entreprenören som person är accepterade i 

samhället. Det finns olika definitioner och anpassningar av begreppet beroende på 

kontexten. Zimmerman och Zeitz (2002) använder i sin studie begreppet kopplat till hur 

nystartade företag skall kunna växa, på samma sätt tar Aldrich och Fiol (1994) sig an 

företagssatsningar och vikten av legitimitet i sin studie. Suchman (1995) gör i sin studie 

en genomgång av begreppet i syftet att definiera och förklara det. Gemensamt för 

författarna är att de förhåller sig till legitimitet som en social bedömning av aktionerna 

från till exempel ett företag, utifrån acceptans, lämplighet och önskvärdhet relaterat till 

gällande normer och antaganden (Suchman, 1995; Zimmerman & Zeitz, 2002; Aldrich 

& Fiol, 1994). För denna studie är begreppet relevant utifrån aspekten hur 

entreprenörens legitimitet socialt bedöms och uttrycks med mötet mellan entreprenören 

och den blivande medarbetaren i fokus. 

 

Legitimitet bör kommuniceras externt, det vill säga företagets arbete med att få 

acceptans av omgivningen måste kommuniceras till omgivningen. För att precisera 

omgivningen menar Landström och Löwengren (2009) att legitimitet kommuniceras i 

interaktionen mellan entreprenören och ägaren av den resurs entreprenören ämnar 

tillskaffa sig. Här har större och väletablerade företag ett försprång relativt nystartade. I 
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sig kan legitimitet som begreppet kopplat till en entreprenör vara svårt att observera 

men olika författare har försökt tydliggöra dessa dimensioner utifrån olika perspektiv på 

legitimitet (Zimmerman & Zeitz, 2002; Aldrich & Fiol, 1994; Landström & Löwengren, 

2009; Suchman, 1995). 

 

Ett perspektiv som diskuteras är kognitiv legitimitet. Det berör huruvida kunskapen om 

det nya företaget, affärsmodellen och branschen är vitt spridda (Aldrich & Fiol, 1994). 

Ett företag måste bevisa att de förstår och kan förhålla sig till marknadens spelregler och 

den roll de som social aktör spelar på marknaden. Individer har en grundläggande 

kognitiv uppfattning om vad som är rätt eller fel, denna uppfattning är djupt rotad och 

utifrån den bedömer de om företaget är legitimt sett till dess aktiviteter (Suchman, 

1995). Entreprenörens karaktärsdrag är väsentliga när en investerare utvärderar om 

entreprenören är lämpad för att bedriva sin verksamhet (Zimmerman & Zeitz, 2002). 

Entreprenörer kan använda sitt sociala nätverk och via aktörerna inom nätverket 

överbrygga den brist på legitimitet som de som enskilda entreprenörer saknar (Elfrin & 

Hulsink, 2003).  

 

Ett annat perspektiv är socio-politisk legitimitet. Det relateras till hur myndigheter, 

allmänheten, intressenter eller aktieägare accepterar företaget och dess bransch sett till 

samhällets normer, traditioner och lagar (Aldrich & Fiol, 1994; Landström & 

Löwengren, 2009; Elfrin & Hulsink, 2003). Den kan härledas till hur konsekventa 

företaget är gällande socialt ansvar och rättvisa när de hanterar kunder och intressenter i 

sitt företagande. Att uppnå socio-politisk legitimitet är av vikt för ett nystartat företag 

(Aldrich & Fiol, 1994; Zimmerman & Zeitz, 2002; Elfrin & Hulsink, 2003). Ett 

nystartat företag kan ta hjälp av en mer etablerad aktör, antingen på marknaden, 

alternativt inom en annan bransch. Denna aktör kan genom sitt godkännande av 

entreprenören och dennes verksamhet bidra till att skapa legitimitet (Zimmerman & 

Zeitz, 2002).  

 
4.4 Trovärdighet 

Trovärdighet bygger på företagets förmåga att kommunicera hur deras affärsmodell, 

företagande och sätt att arbeta är genomförbart och hållbart (Landström & Löwengren, 

2009). Ett nystartat företag kan mobilisera trovärdighet genom att använda sitt sociala 

nätverk och via det kommunicera en image av företaget (Zimmerman & Zeitz, 2002). 
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För en ny aktör är trovärdigheten fundamental och till stor del kopplad till själva 

entreprenören. Styrkan i trovärdigheten finns i entreprenörens kunskaper om 

marknaden, produkten och dennes erfarenhet av att bedriva företag och affärer (Rehme 

& Svensson, 2011). Entreprenören behöver kommunicera denna trovärdighet utifrån ett 

personligt perspektiv, detta för att överbrygga gapet mellan ett nystartat företag och 

redan etablerade företag med en historia som skapar trovärdighet. Ett sätt att uttrycka 

detta är enligt Rehme och Svensson (2011) att en trovärdig aktör kopplad till företaget 

genom handling uttrycker sin tro på entreprenören och dennes affärsmodell. Enligt 

Rehme och Svensson (2011) är det lösningen på hur ett företag kan vända 

problematiken med vad de beskriver som credibility merry ground. Det vill säga hur 

avsaknaden av en aktörs acceptans av företagets trovärdighet resulterar i att andra 

aktörer tvekar. Rehme och Svensson (2011) beskriver det som att kunderna tvekar innan 

företaget säkerställt att leverantörer kunnat leverera, leverantörer tvekar på samma sätt 

innan bank gett kredit att handla för och banken tvekar då företaget inte kan påvisa 

några kunder som kommer köpa. Rehme & Svensson (2011) förklarar att eftersom ett 

nystartat företag inte kan relatera sin trovärdighet till historiska data och handlingar 

behöver de istället påvisa trovärdighet sett utifrån framtida estimat och prognoser.  

 
4.5 Motivation 

Två forskare som nämns frekvent i teorier om motivation är Maslow och hans 

behovshierarki samt Herzbergs tvåfaktorteori (Hein, 2012). Det går att hävda att deras 

tankar och teorier ligger till grund för en betydande del av forskningen inom området.  

 

Motivation är individuella faktorer som skapar, styr och bibehåller ett beteende som är 

tydligt inriktat mot ett specifikt mål (Hein, 2012; Öhman, 2017). Det är en 

bakomliggande orsak till varför en individ tar ett aktivt beslut (Öhman, 2017). Inre- och 

yttre motivation är ett sätt att dela upp motivation i två skilda perspektiv. Inre utgår från 

människan som individ och skapas kognitivt. Exempel på detta kan vara en vilja av att 

uppnå, åstadkomma eller prestera i olika sammanhang. Motsatsen är yttre motivation, 

något som individen själv inte kan styra över. Yttre motivation innefattas av styrda 

faktorer som är instrumentella och påverkas istället av individens omgivande miljö 

(Hein, 2012). Öhman (2017) för ett liknande resonemang utifrån primär och sekundär 

motivation. Den primära motivationen är biologiskt grundad och den sekundära är 

baserad på den sociala kontext individen lever och har levt inom. 
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Maslow (1987) placerar sin behovsteori som central i diskussionen kring motivation. 

Behovsteorin förklarar att människans handlingar är styrda av en önskan att täcka 

ouppfyllda behov. Ett behov resulterar i ett begär som formar en rad aktiviteter i syfte 

att fylla saknaden av det specifika behovet. Lusten kan vara så stark att individen med 

full kraft anser att det är det enda behovet av betydelse (Maslow, 1987). Strävan om att 

uppfylla ett specifikt behov är anledningen till att en individ motiveras. Det 

tillfredsställda behovet agerar språngbräda in i nya behov på en högre nivå (Maslow, 

1987). Högre nivåer berör ofta mer egocentriska behov, till exempel behov att 

förverkliga sin fulla förmåga. 

 

4.5.1 Självförverkligande 

Självförverkligande är en individuell drivkraft för att ge utrymme till att utöva handling 

inom ett område där individen har hög potential. Här får individen utrymme för att 

agera och använda sin fulla potential i handling (Latham, 2012).  

 

“It refers to the desire for self-fulfilment, namely, to the tendency for him to become 

actualized in what he is potentially”  

(Latham, 2012, s.34) 

 

I önskan och tillgodoräknandet av behov för självförverkligande skapas harmoni för 

individen som får uttryck för sin fulla förmåga (Hein, 2012). När ett behov uppfylls 

revideras målet och önskan förstärks i strävan mot att nå ett nytt mål. Det är en process 

av handlingar som med tiden förändras i strävan efter den perfekta framtiden (Latham, 

2012). I takt med att målet revideras stärker individen tron på den egna förmågan och 

vad individen kan uppnå (Hein, 2012). Latham (2012) skriver om kognitiv dissonans 

vilket är skillnaden mellan egen tro och uppfattning i förhållande till beteende, här 

upplever individen ett gap. Det skapas en motivationshöjande faktor för att minska 

gapet och om det är stort är också motivationen högre. Här spelar andra människors 

uppfattning in i tron på den egna förmågan. Egen tro och omgivningens gemensamma 

bild av individen skapar en samlad och för individen relevant bild att arbeta mot.  

 

Ett sätt att se på är självförverkligande är Alderfers utvecklingsbehov. Det förklaras 

genom en process där individen interagerar med sin omgivning på ett sätt som upplevs 
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som framgångsrikt. Nyfikenhet, kreativitet och förmågan att hitta rätt och inom ett 

kunskapsområde nyttja sina förmågor som individ är centralt (Hein, 2012). Hein (2012) 

beskriver hur Maslow anser att individen redan från födelsen innehar sin fulla potential. 

Aldefer anser istället att den fulla potentialen utvecklas i de sociala sammanhang där 

individen verkar (Hein, 2012). Självförverkligande står i förhållande till självkänslan 

hos individen, “individuals will be motivated to perform on a task or job in a manner 

which is consistent with [their] self image” (Latham, 2012, s.137). En medarbetare med 

en arbetsroll som beskriver individen och vad den står för når högre motivation och 

ökad prestationsförmåga. Ett igenkännande mellan individ och organisation skapar 

självkänsla för en individ i ett sammanhang med andra människor (Latham, 2012). 

Förutsatt att självförverkligande uppnås genom att få utrymme till individens fulla 

potential krävs motivatorer för att möjliggöra detta. 

 

4.5.2 Motivationsfaktorer 

Herzberg, Bernard och Barbara (2007) presenterar två övergripande faktorer och skiljer 

på deras betydelse. En faktor skapar arbetstillfredsställelse och den andra motivation. 

För att bryta ner innebörden av detta ytterligare delas de in i motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Relationen faktorer och arbetstillfredsställelse är central för det 

resonemang som Herzberg, Bernard och Barbara (2007) för. Faktorer av motivation 

bidrar med trivsel för individen, motsatt kan däremot inte avsaknaden av motivation 

skapa vantrivsel. När det inte finns hygienfaktorer för en individ kan det däremot uppstå 

vantrivsel, det kan däremot inte bidra till trivsel (Herzberg, Bernard & Barbara, 2007). 

Latham (2012) beskriver hygienfaktorer likt fysisk arbetsmiljö, tryggheten i en 

anställning och fast inkomst, vilket skapar arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorer 

likt stimulerande arbetsuppgifter, uppmärksammad prestation, att organisatoriskt kliva i 

rang och få ta eget ansvar leder till driv i form av motivation. Bergengren (1998) 

beskriver att när andra personer har tillit till en individ är det en hög motivationsfaktor. 

Erkänt och uttalat beröm är betydelsefullt för att skapa vilja och drivkraft. Samtidigt 

påpekar Bergengren (1998) att vad som motiverar en individ är av individuell karaktär 

men att det kan finns liknande drag och gemensamma nämnare. 

 

Förutsatt att motiven delvis är individuella går det att gå djupare in på faktorer som 

motiverar individer relaterat till processen kring nystartade företaget. Det finns 

forskning som berört bakomliggande motivationsfaktorer hos entreprenörer. Swierczek 
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och Thanh Ha (2003) berör i sin studie hur frihet, ansvar och möjlighet till en ökad 

ekonomisk ersättning är motiverande faktorer hos entreprenörer. På samma sätt lyfter 

Tajeddini och Mueller (2009) hur ambitionen att prestera och den utmaning det medför 

är drivande faktorerna bakom entreprenörens val att starta ett företag. Gemensamt för 

studierna är att individens personliga utveckling sätts i fokus. Gagné och Deci (2005) 

menar på att individens frihet i arbetet har en påverkan på den inneboende motivationen. 

Allt för mycket kontroll, övervakning och styrning underminerar individens känsla av 

inneboende motivation. Känslan av att omgivningen förutsätter individens rätta 

kompetens och ger förutsättningar för att under frihet utöva denna kompetens kan 

resultera i motivation hos individen (Gagné & Deci, 2005). Resonemanget kring 

motivationsfaktorer är centralt i undersökningen, då det skapar en förståelse för motiven 

bakom att kliva in i mötet. På samma sätt kan det ge dimensioner om vad som måste 

beröras i mötet för att den blivande medarbetaren ska våga ta steget. 

 

  



  
 

38 

5 Analys 

 

Analysen är strukturerad efter det teoretiska kapitlets huvudrubriker. Den empiriska 

delen avser att hitta samband och olikheter ifrån respondenternas berättelser. Empiri 

och teori vävs samman där den empiriska delen med avsikt får större plats och där det 

teoretiska kapitlets resonemang lyfts in för att skapa ett djup i kapitlet. Slutligen 

kommer vi att sammanföra analysens teman in i mötet som helhet i form av en 

analysdiskussion. 

 
5.1 Att skapa en personlig relation  

I berättelserna framgår det att mötet med entreprenören har utvecklats och etablerats 

under en längre tid. Respondenterna beskriver att de i mötet utvecklade en relation med 

entreprenören som underlättade deras beslut. I relationen uttrycktes att något 

gemensamt skulle skapas där respondenten fick intrycket av att kunna bidra med just sin 

kunskap och erfarenhet. På liknande sätt går det i det teoretiska kapitlet identifiera hur 

den sociala interaktionen definieras som en kommunikativ process där individerna 

uttrycker sig i form av känslor, tankar och behov.  

 

Några av personerna har sedan tidigare haft en befintlig relation med entreprenören och 

lyfter hur den var betydande för att de skulle kunna ta beslutet. Både Olof och Elin 

lyfter hur deras relationer med entreprenören utvecklades likt ett samtal mellan två 

vänner, mer som en vänskaplig relation. Här ses hur relationerna, enligt det teoretiska 

resonemanget har kommit långt då en relation stärks i takt med att informationen i en 

relation blir mer personlig, vilket går att jämföra med deras berättelser.  

 

Några av mötena har framhävts som förutsättningslösa och personliga. Elin beskriver att 

det inte kändes som en vanlig arbetsintervju när hon mötte entreprenören utan mer som 

ett informellt samtal, vilket förde med sig att hon fick en positiv känsla. Här finns 

kopplingar till teorin om den sociala interaktionen. Den kretsar kring hur aktörerna för 

sig mot varandra och hur deras engagemang i interaktionen påverkar den fortsatta 

utvecklingen. Engagemang genomsyrar flera möten där respondenter beskriver hur de 

fått intrycket av att entreprenören varit driven samt visat stort intresse och engagemang 
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genom sitt agerande. Både Elin och Jens förklarar hur entreprenören under mötet 

försökte sälja in idén. Jens uttryckte: 

 

”Mötet blev mer eller mindre som en pitch, han sålde in idén” 

                                                                                   (Jens, Boosterway AB, 2017-05-08) 

 

Studien visar att förtroende för entreprenören varit en central del i relationens 

uppkomst. Stefan beskriver hur förtroende var viktigt i mötet för att med tiden kunna 

fatta ett beslut. Olof påpekar hur han litar på att entreprenören kommer säga till om 

marknaden viker sig medan Sara lyfter hur hon hade förtroende för att entreprenören 

genom sitt driv och sin envishet kunde genomföra idén. I den teoretiska redogörelsen 

lyfts vikten av förtroende parterna emellan. För att gemensamt genomföra något krävs 

det att parterna anförtror sig till varandra och varandras förmågor.  

 

Teoretiskt beskrivs att när en person tar initiativ och går in en social interaktion utsätts 

personen för risk. Risken är förknippad med att förväntningarna på motparten inte 

uppfylls, det påverkar i stora drag den fortsatta utvecklingen. Genomgående har 

respondenterna ställts inför scenariot att deras förväntningar inte uppfylls, vilket varit en 

bidragande faktor till att mötet och relationen utvecklats. För några respondenter såg 

risken annorlunda ut då de redan hade en relation med entreprenören. Det medförde att 

de på ett annat sätt kunde gå in och skapa förväntningar på mötet. En redan existerande 

relation behöver inte vara positivt relaterad eftersom det möjligen höjer förväntningarna 

på mötet jämfört med de möten där en relation inte existerade. Det innebär olika 

förutsättningar inför mötet beroende på om de har eller inte har en relation med 

entreprenören sedan tidigare. 

 

Teoretiskt beskrivs att när en relation utvecklas börjar personerna förstå varandras 

agerande och karaktärsdrag, det skapar ett förtroende parterna emellan. Sara förstod och 

accepterade entreprenörens vision och idé med företaget. Det medförde att hon fick 

förtroende för hennes och entreprenörens gemensamma förmåga. Olof och Stefan är 

inne på ett liknande spår och förklarar hur de kompletterar entreprenören på ett bra sätt. 

Generellt var det lätt för respondenterna att beskriva entreprenörernas personliga drag.  
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5.2 Entreprenörens legitimitet 

I flera av berättelserna lyfts vikten av att känna till eller ha en vetskap kring historien 

om entreprenören, men uppkomsten och den faktiska betydelsen skiljer sig åt. 

Vetskapen kommer i Olofs, Saras och Stefans fall huvudsakligen från en tidigare 

relation eller kännedom av entreprenören och dennes styrkor. Olof lyfter hur det var 

lättare att ta ställning i beslutet tack vare den tidigare relationen till entreprenören. 

 

“Hade han varit helt okänd och skulle starta upp ett företag och han hade ringt till mig 

och sagt hej, då hade jag nog inte klivit på” 

(Olof, Kraftkon AB, 2017-05-02) 

 

I det teoretiska kapitlet förs denna diskussion utifrån begreppet legitimitet. En 

entreprenör blir legitim i samband med att denne uppnår acceptans från samhället. 

Acceptansen härleds från intressenter kopplade till entreprenören men också från 

myndigheter och institutioner i omgivningen. Acceptans är en viktig aspekt för 

nystartade företags förmåga att attrahera kompetenta medarbetare. Omgivningen är en 

faktor i alla berättelser, mer eller mindre påverkande. Värt att belysa är hur 

omgivningen i flera fall bidragit till att bekräfta entreprenörens legitimitet. Jens 

förklarar att när hans omgivning bekräftade tankarna och synen på entreprenören och 

idén blev det en positiv faktor som bidrog till hans beslut. Elin berättar att 

omgivningens stöd var viktigt för att hon skulle våga ta sitt beslut. För Sara, Olof och 

Stefan var inte omgivningens stöd inte lika betydelsefullt. Till skillnad från Elin och 

Jens är Sara, Olof och Stefan i 50 årsåldern och beskriver att de närmar sig slutet av sina 

yrkeskarriärer. De berättar hur ett snedsteg från deras sida inte är helt förödande och 

upplevde att de på egen hand kunde fatta sitt beslut. Acceptansen från den närmaste 

omgivningen finns alltså med i bilden men betydelsen varierar relaterat till 

respondenternas livssituation. 

 

Utifrån Olofs, Saras och Stefans situation går det att beskriva hur den historiska 

vetskapen om entreprenören och dennes arbete bidrog till legitimitet. Vetskapen om att 

entreprenören tidigare lyckats med en affärsverksamhet eller hade ett positivt rykte 

inom branschen skapade en legitim bild av entreprenören. Det var en anledning till att 

respondenterna i mötet med entreprenören blev attraherade av dennes erbjudande och en 

betydande del i att entreprenören som person blev intressant. Elin och Jens har en annan 
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berättelse kring hur de fick en legitim bild av entreprenören. De kom i kontakt med 

entreprenören via en bekant som bidrog till att bekräfta entreprenörens förmågor och 

skapade tyngd i det entreprenören sa. Elin beskriver hur vännens information om 

entreprenören bidrog till att hon tog mötet. Jens berättar utifrån ett liknande spår, här var 

det en bekant som lyfte idén och bidrog till att kontakten skapades. Här finns en 

intressant aspekt, en extern röst kan bidra till att entreprenören uppfattas som legitim, 

denna bedömning möjliggör mötet och omvandlar entreprenören från okänd till 

åtminstone igenkännlig. I den litterära genomgången diskuteras hur företagets arbete 

måste kommuniceras externt för att skapa legitimitet hos en extern part. Entreprenören 

kan använda sitt sociala nätverk för att sprida vetskap om sig och sitt företag och hur det 

sociala nätverket därmed kan intyga entreprenörens legitimitet. I Elins och Jens fall var 

det en tredje part som blev bryggan mellan dem och entreprenören och på så sätt 

möjliggjorde att de kunde skapa sig en bild.  

 

Jens värdesatte hur entreprenören hanterade mötet och att entreprenören verkar kunna 

sin sak. Litteraturen ger stöd för detta, där diskuteras hur en investerare utreder 

karaktärsdragen hos en entreprenör inför beslutet att investera. Jens berättelse om hur 

han studerade entreprenörens pitch och utifrån sin kompetens bedömde både 

entreprenören och idén får stöd av Sara, Olof och Stefan. Stefan berättar att han på egen 

hand arbetade hårt för att bedöma rimligheten och potentialen i idén. Även Sara 

förklarar hur hennes kompetens bidrog till att hon kunde göra realistiska bedömningar 

av entreprenörens idé och vision. Detta är generellt för alla respondenter, det som 

personerna engagerar sig i är sådant de tidigare har kunskap om och därmed kan bidra 

till. 

 

I det litterära kapitlet diskuteras normer och värderingar kopplat till affärsmodellen och 

hur samhället i allmänhet ser på idén. Det finns en brist på ett liknande resonemang i 

respondenternas berättelser. Olof är delvis inne på detta spår när han förklara hur staten 

gjort stora investeringar i branschen och att han därmed känner sig trygg i att det 

kommer finnas en framtida efterfrågan på den verksamhet företaget bedriver. Olof har i 

sitt resonemang tagit fasta på att staten gjort investeringar vilket bidragit till att 

branschen och det nystartade företaget framstår som mer legitim. Flera respondenter 

lyfter att de kunnat urskilja ett hål i marknaden kopplat till den idén entreprenören 

presenterade. Sara beskriver hur hon i mötet identifierade likheter mellan 
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entreprenörens idé och hennes egna idéer samt att hon identifierat samma 

marknadsmöjlighet. Elin och Stefan är inne på ett liknande spår, de hade med sig sin 

kompetens sedan tidigare och kunde utifrån den bedöma realismen och möjligheten i 

det entreprenören framhävde.  

 

5.3 Entreprenörens trovärdighet 

En aspekt relaterat till upplevelsen av mötet både inför, under och efter är perspektivet 

entreprenörens trovärdighet. Då entreprenörens legitimitet berör hur entreprenören och 

idén är förankrad i samhället har entreprenörens trovärdighet diskuterats utifrån hur 

entreprenören lyckats kommunicera hållbarheten i sin affärsmodell. Det vill säga om det 

finns en framtida marknad för företaget och om entreprenören är kapabel att genomföra 

arbetet. Att entreprenören är driven och realistisk både utifrån ett historiskt perspektiv 

men också i sitt sätt att framföra idén reflekteras det kring i alla berättelser. Citat från 

Olof exemplifierar det:  

 

“Eftersom jag känner entreprenören och vet hur driven han är i affären så ser jag 

egentligen ingen risk med att byta jobb” 

   (Olof, Kraftkon AB, 2017-05-02) 

 

Stefan berättar hur han värdesatte vetskapen om att entreprenören har erfarenhet och en 

bra tajming för affärer. Olof och Stefan sätter ord på det flera av respondenterna berättat 

om, en tidigare vetskap om entreprenörens kunskaper och färdigheter är en bidragande 

orsak till att entreprenören framstår som trovärdig. Gemensamt diskuteras 

affärsrelaterade kunskaper likt ekonomi och finansiering men också en realistisk bild 

över det aktuella marknadsläget. Här finns en teoretisk koppling där det diskuterats hur 

entreprenörens trovärdighet relateras till dennes kunskaper om produkten, marknaden 

samt erfarenheten av att bedriva företag. I berättelserna dras detta resonemang mot att 

bli mer personligt, det vill säga egenskaper såsom personlighet och att medarbetaren 

och entreprenören fungerar i relationen sätts mer i fokus. Teoretiskt finns även här en 

koppling, i teorin beskrivs hur entreprenören behöver kommunicera sin trovärdighet 

utifrån ett personligt perspektiv i syfte att överbrygga problematiken med att vara ny på 

marknaden. 
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I Elins berättelse framgår vikten av en personlig matchning mellan entreprenören och 

medarbetaren. Hon berättar hur entreprenören gav en känsla av lättsamhet, var enkel att 

komma nära inpå och att hon i mötet upplevde att entreprenören var öppen i allt denne 

gjorde och sa. Olof lyfter vikten av en bra gruppdynamik och hur entreprenören 

framstår som trovärdig eftersom denne fyller sin roll och det fungerar både 

yrkesmässigt och personligt. Stefan för ett liknande resonemang kopplat till delaktighet 

och menar att entreprenören framhävs som trovärdig då denne släpper in Stefans 

kompetens på de områden där entreprenören själv saknar kompetens. Ett sådant 

resonemang framgår även i Saras och Jens berättelser.  

 

Sara berättar hur hennes historiska bild gjorde entreprenören trovärdig. Hon ansåg 

entreprenören som trovärdig eftersom entreprenören förstod sin egen kapacitet och lät 

Sara bidra med sin kapacitet inom sitt område. Det bidrog till att Sara kände ett övertag 

gentemot entreprenören, en känsla som skapades för att entreprenören var tydlig med 

sina egna begränsningar och att behovet av hennes kompetens var viktigt för att fullfölja 

sin affärsidé. I Jens resonemang går det att tolka hur han redan från början hade med sig 

förhoppningar om vad han förutsatte att entreprenören skulle vara bra på. Detta var 

byggt på hans egen förståelse för sina kunskaper och färdigheter, utifrån dem hade han 

förväntningar på vad entreprenören skulle kunna. När entreprenören visade sig ha de 

färdigheterna upplevde Jens en trygghet och entreprenören framstod då som trovärdig.  

 

Utifrån diskussionen för både legitimitet och trovärdighet lägger respondenterna vikt 

vid entreprenörens historik, det aktuella marknadsläget och att de utifrån sin egen 

bedömning förstår sin roll i förhållande till entreprenören. En teoretisk aspekt som har 

diskuterats men som i berättelserna inte direkt framkommer är trovärdigheten från en 

tredje part. Teoretiskt lyfts detta som en av nycklarna till hur en entreprenör skall 

framstå som trovärdig. En aktör som själv innehar trovärdighet går i god för 

entreprenören och påvisar genom deras relation att entreprenören är trovärdig. 

Respondenterna påverkades till viss del av sin närstående omgivnings bekräftelse kring 

affärsidén och entreprenören men de flesta för egentligen inte ett resonemang kring 

andra aktörer relaterat till det nystartade företaget. Dessa aktörer finns säkert med i 

bilden men respondenterna tenderar till att lägga större vikt vid sin egen bedömning.  
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Det teoretiska fenomenet credibility merry ground framhävs inte helt i berättelserna. 

Stefan är den som inför mötet diskuterade i liknande termer, han beskriver hur han tidigt 

i sin genomgång av affärsidén insåg att de var tvungna att få med företagen i syfte att få 

med kunderna och tvärtom. Stefan beskriver snarlikt den problematik med trovärdighet 

som diskuterats i teorin, han insåg tidigt i mötet att det skulle behövas en aktör som 

kunde hjälpa dem att bli trovärdiga om affärsmodellen skulle hålla. 

 

5.4 Motivation  

Ur ett teoretiskt perspektiv förklaras motivation likt en drivkraft som mångsidigt 

grundas i olika faktorer som utlöser ett beteende för en person, likt en strävan efter att 

uppfylla ett behov. Faktorerna bakom motivationen är individuella, likaså vad som får 

en person att öka sin personliga insats för att nå dessa. Genomgående i berättelserna 

berörs faktorer som är individuella, däremot kan ett mönster av liknande drag lyftas ut. 

En märkbar aspekt är diskussionen kring att en anställning i ett nystartat företag innebär 

en risk, samtidigt är denna risk en spännande utmaning. Där av benämner 

respondenterna också trygghet som en faktor i beslutet. Teoretiskt behandlas faktorer 

likt trygghet som hygienfaktorer.  

 

“Man hade ju ett säkert arbete, en säker punkt så därför hörde jag av mig väldigt 

mycket till familj och vänner för att höra vad de tyckte” 

(Jens, Boosterway AB, 2017-05-08)  

 

Flertalet av respondenterna visade att de var lyhörda för att värdera anställningen 

tillsammans med sin närmaste omgivning, likt hur Jens uttrycker sig ovan. Den positiva 

inställningen visade sig vara viktig som stöd då beslutet förde med sig en stor 

omställning i personens liv. Respondenterna sökte trygghet i deras närmaste omgivning. 

I vissa fall uttrycktes omgivningens stöd som avgörande, det har däremot inte 

reflekterats kring om omgivningens stöd inte funnits där och hur det då hade påverkat. 

Sara uttryckte att stödet var viktigt men att det motsatt hade sporrat henne mer om 

stödet inte hade funnits. Hennes egen strävan efter en utmaning hade förmodligen ändå 

varit övervägande i beslutet. Olof och Stefan värderade omgivningens stöd men den 

hade inte en avgörande påverkan på deras beslut. De har sedan tidigare lång erfarenhet 

inom branschen och en etablerad relation med entreprenören. De har en stark tro på sig 

själva som yrkespersoner och kännedomen om branschen vilket ledde till att de kunde 
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stå ensamma i sitt beslut. De relaterade till att deras egen förmåga skapade en trygghet i 

att utvärdera om de själva i kombination med affärsidén och entreprenören kunde 

realisera idén. 

 

Elin och Jens uttrycker hur bytet av arbetsgivare skulle innebära en stor omställning i 

deras liv. De funderade länge på beslutet och ser tillbaka på det som Elin beskriver som 

en övergångsperiod och Jens likt en testperiod. I grunden var innebörden densamma och 

de beskriver att den var avgörande. Perioden blev ett sätt att inte lämna en trygg 

anställning och kasta sig in i ett nystartat företag utan att veta vad det egentligen skulle 

innebära. I den processen kunde de förstå sin roll, hur samarbetet med entreprenören 

kunde se ut och om deras förväntningar överensstämde med hur det var. De uttrycker 

inte ordet trygghet men den fanns där som en underförstådd faktor som underlättade 

deras beslut. 

 

Hygienfaktorerna fanns där som en förutsättning för att acceptera anställningen i det 

nystartade företaget. Sara uttrycker sig: 

 

“I hotell- och restaurangbranschen är det ju ganska låga löner, men jag kände att jag 

inte ville förlora på det eller så” 

(Sara, Hotell Esplanad Växjö AB, 2017-05-02) 

 

Respondenterna går i sina berättelser kort in på att förklara att de ställde vissa krav men 

berättar mer entusiastisk kring andra faktorer. Teorikapitlet visar att hygienfaktorer är 

en förutsättning för att skapa arbetstillfredsställelse men att det inte skapar faktorer för 

motivation, vilket respondenterna genomgående saknade i sina tidigare anställningar. 

Respondenterna uttryckte sig som att det var en grund att stå på och i det avseendet 

också avgörande för deras beslut. Andra faktorer kopplat mot viljan att prestera relateras 

i teorin mot inre motivation och mer egocentriska faktorer, vilket framhävs i 

berättelserna. Teorin visar att dessa faktorer skapas kognitivt och utgår från människan 

inre. Den nya yrkesrollen var inom ett yrkesområde de tidigare hade erfarenheter från. 

Respondenternas berättelser visar på likheter mellan entreprenörens och deras visioner 

och hur de kunde se sig själva i företaget. Den teoretiska diskussionen om 

självförverkligande beskriver att om en person kan se likheter mellan sina och 

företagets värderingar kan denne uppleva en drivkraft till att göra mer än vad som krävs. 
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Det behövs i ett nystartat företag och lyfts som viktigt i respondenternas berättelser om 

beslutsprocessen.  

 

Kognitiv dissonans kan diskuteras i relation till respondenternas egen tro på sig själva 

och entreprenörens tro på deras betydelse i företaget. Sara berättar att hon inte såg hur 

entreprenören skulle klara sig utan hennes kompetens. Stefan och Jens beskriver det 

som att entreprenören var tydlig med att en förutsättning för att detta ska nå framgång är 

att de är med på företagets resa. Här uppstår en kognitiv dissonans där tron på den egna 

förmågan i relation till entreprenören och affärsidén lyfts. Det skapar en motivation då 

det ger utrymme för den fulla potentialen i den nya yrkesrollen. Entreprenörernas 

tydliga budskap om att respondenterna blir viktiga för att allt ska lyckas lyfter tron på 

den egna förmågan och skapar en drivkraft för att leva upp till förväntningarna. Det är 

tron på sig själv, omgivningens tro och framförallt entreprenörens tro på personen som 

skapar denna drivkraft. Hos den nya arbetsgivaren finns ett utrymme för att uppnå den 

fulla potentialen. 

 

Studien visar återkommande att respondenterna kände sig unika då rollen som 

entreprenörerna beskrev gav utrymme för frihet under eget ansvar. Respondenterna 

kände att entreprenören erbjöd en anställning där de fick utrymme för att, likt teorins 

beskrivning, förverkliga sig själva i sin nya yrkesroll. Entreprenörerna visade hur 

viktiga respondenternas roller skulle bli för företagets framtid. Här fanns utrymme att 

göra skillnad och berättelserna vittnar om hur det var en av motivatorerna. Den 

teoretiska genomgången av inre motivation och självförverkligande visar att det sociala 

sammanhanget är viktigt och att individen hittar en roll där den kan identifiera sig själv. 

Berättelserna visar att detta var en bidragande orsak till att respondenterna kände sig 

motiverade inför sitt beslut. Respondenterna uttryckte hur de kunde komplettera 

entreprenörens egenskaper och att de fick en känsla av att kunna göra skillnad. Att 

entreprenörerna visade respondenterna ett stort förtroende beskrivs som ytterligare en 

motivationsfaktor. Denna tillit skapade en drivkraft hos respondenterna. I teorikapitlet 

beskrivs hur en annan persons beröm och förtroende kan resultera i en vilja att uppfylla 

ett gemensamt mål.  
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5.5 Analysdiskussion  

Uppbyggnaden och inledningen av relationen mellan entreprenören och medarbetaren 

kan ses fungera likt ett vägskäl. Finns det en tidigare relation finns det också en 

förståelse för vilka roller respektive part kommer ha och hur arbetet kan tänkas gå till. 

Finns det inte en tidigare relation är det istället andra delar som får betydelse i mötet. Då 

framhävs hur medarbetarna uppskattar att successivt involveras i arbetet med 

entreprenören, det blir likt en process för att lära känna entreprenören. Gemensamt går 

det att beskriva hur mötet och den relation som utvecklats framhävs som lättsam och 

informell snarare en formell. Medarbetarna tar fasta på att de upplever delaktighet och 

en vi-känsla där något skall skapas tillsammans. Det var inte som en traditionell intervju 

där det presenteras en struktur och ett förhållningssätt för medarbetarens roll och arbete.  

 

Omgivningen och den aktuella livssituationen påverkar också medarbetarnas beslut att 

ta anställning i det nystartade företaget. Omgivningen kan fungera både likt en 

katalysator som är med och bekräftar eller som ett hinder som snarare dementerar det 

eventuella beslutet. Den kan inneha en motiverande roll likväl en roll som ger nya 

infallsvinklar vilket skapar trovärdighet åt entreprenören men också inneha motsatt 

effekt. Respondenterna som är i slutet av sina yrkeskarriärer lägger inte lika stor tyngd i 

omgivningens tycke, de anser att de själva är kapabla att bedöma realismen i 

entreprenören och dennes idé. De något yngre respondenterna lägger vikt i vad 

omgivningen anser och känner sig mer osäkra på sin egen förmåga.  

  

Den fria rollen inspirerar personerna att ta anställning i det mindre företaget. Få 

utrymme för självförverkligande i förhållande till sin egen och andras tro på sin fulla 

kapacitet. Att vara en del av och påverka i det osäkra samt anta en utmaning är andra 

faktorer som motiverar medarbetarna. Respondenterna har inte på egen hand velat ta 

risken ett nystartat företag medför. Anställningen i det nystartade företaget kan förklaras 

likt att driva företaget tillsammans med entreprenören men samtidigt frånsäga sig denna 

risk. 

 

Förutsatt att detta är faktorer som medarbetaren värderar i mötet med entreprenören går 

det att utifrån våra teman analysera fram tre aspekter. De tre aspekterna är tron på sin 

egen förmåga i den nya yrkesrollen, tron på entreprenören samt den gemensamma tron 

på entreprenören och respondenten i förhållande till idén. Den gemensamma nämnaren 
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för resonemanget är att det finns en tro från medarbetarens sida på dessa tre aspekter. 

Dessa aspekter bidrar till att faktorer som påverkar medarbetaren finns representerade i 

alla de teoretiska teman som analyserats. Det vill säga i de fall det finns en brist på 

historisk vetskap om entreprenören, något som bidrar till en problematik kring 

trovärdighet och förtroende kopplat mot entreprenören som person, blir tron på den 

egna förmågan den starka motivationsfaktorn som övervinner den problematiken. Den 

egna förmågan bygger då på en tidigare erfarenhet från branschen vilket bidragit till att 

individen kunnat analysera och bedöma marknadsläget och på så sätt, genom sig själv, 

adderat legitimitet till situationen. Entreprenörens brist på legitimitet och trovärdighet 

kopplat till idén denne presenterar blir tack vare medarbetarnas erfarenhet den 

motivationsfaktor som fyller det gap som bristen på legitimitet och trovärdighet skapat. 

Har respondenterna identifierat brister i dessa tre aspekter har det bidragit till att 

anställningen i sig har framställts som en utmaning, en utmaning som snarare sporrade 

än skrämde dem.  

 

Entreprenören och idén kan inneha brister men det är dessa brister som identifierar 

medarbetarens roll för att tillsammans med entreprenören förverkliga idén. Hade 

entreprenören och idén som helhet varit realiserbar utan respondenternas bidrag hade 

motivatorerna och drivkraften bakom beslutet varit svårare för personerna att 

identifiera. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien är att förstå vad i mötet, mellan entreprenören och den blivande 

medarbetaren, som bidrar till att den blivande medarbetaren väljer att ta anställning i ett 

nystartat företag. Vi har utifrån vår analys av mötet kunnat dra slutsatser om vad som är 

av betydelse för medarbetaren när denne står inför beslutet att börja arbeta i det 

nystartade företaget.  

 

Det går att konstatera att medarbetarna bär med sig sin närmsta omgivning in i mötet.  

Omgivningens betydelse varierar men den har en påverkan då en stöttning från 

omgivningen hjälper medarbetaren att ta ett beslut i mötet med entreprenören. Det är 

betydande om det finns en utomstående aktör med trovärdighet på marknaden kopplad 

till det nystartade företaget.  

 

När relationen med entreprenören utvecklats har det varit av vikt att parterna haft en 

gemensam vision samt att delaktighet och ansvar fördelats. Det är väsentligt att 

entreprenören kommunicerar förtroende för medarbetaren och uttrycker att en 

förutsättning för att lyckas är att de gör detta tillsammans. Utifrån vikten av delaktighet 

går det att göra ett annat konstaterande. I mötet och inför beslutet värdesätter 

medarbetaren innebörden av att få en fri roll där medarbetaren får agera enligt egna 

premisser och strukturer. Medarbetaren vill uppleva att den får vara med och driva ett 

företag från grunden som om det vore deras gemensamma.    

 

Det går att konstatera hur det finns tre aspekter som står i förhållande till och viktas mot 

varandra. Det är tron på sig själv, tron på entreprenören samt på den gemensamma 

bilden av idén. Medarbetaren måste uppleva en balans mellan dessa tre aspekter där 

avsaknad i en av dem kan kompenseras med en starkare tro på en av de andra två. 

Entreprenören måste framstå som trovärdig och det måste finnas en legitim bild av hur 

företaget kan växa på marknaden. Samtidigt går det att konstatera hur medarbetaren 

framhäver att denne kan vara lösningen på ett sådant problem. Medarbetaren kan med 

sin kompetens och personlighet fylla det eventuella tomrum relaterat till trovärdighet 

och legitimitet som det nystartade företaget idag saknar.  
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7 Reflektion 
Studien har genomgående varit intressant, det har varit givande att ta del av personernas 

berättelser om mötet med entreprenören och vad som motiverar, driver och inspirerar 

dem att ta en anställning i ett nytt och osäkert företag. Respondenternas bakgrund och 

nuvarande livssituation har varit intressant i förhållande till hur de bemöter risken till att 

arbeta i ett nystartat företag. 

 

Det faktum att vi själva befinner oss i en situation där vi är på väg att avsluta våra 

studier och bege oss in på arbetsmarknaden har gjort studien aktuell för oss. Vår studie 

har fått oss att resonera en extra gång kring våra val och vad vi värdesatt i de möten vi 

haft med olika företag och entreprenörer. Vi är nyfikna på mindre företag och intresset 

att få vara med och bygga något från grunden. Vi har därför känt igen oss i mycket av 

det som respondenterna diskuterat kring och dragit lärdom utav deras tankar.  

 

Processens gång som sådan har varit givande. Syfte och inriktning på studien har 

ändrats och ifrågasatts flertalet gånger under studiens gång. Detta har berott på att vi 

varit tre författare som alla till en början haft något annorlunda syften och tankar med 

varför och hur studien skulle bedrivas. Samtidigt är vi överens om att vi har fått svar på 

den forskningsfråga vi gemensamt sökte svar på. Vi har lagt tyngd vid respondenternas 

berättelser och vi anser att vi utifrån dem uppnått en empirisk mättnad. Vi hoppas att ni 

som läsare upplevt studien som intressant och att den i sig har bidragit till diskussionen 

om hur nystartade företag kan attrahera personer att börja arbeta i nystartade företag.  
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8 Vidare forskning 
Studien berör mötet mellan entreprenören och medarbetaren från medarbetarens 

perspektiv. För vidare forskning skulle det vara intressant att bedriva forskning från 

entreprenörens synvinkel och reflektioner kring mötet med medarbetaren. Vad såg 

entreprenören i den blivande medarbetaren som gjorde att denne vågade anställa 

medarbetaren? Alternativt titta på vad entreprenören tror att mötet innebär för den 

blivande medarbetaren och hur denne kan påverka medarbetaren utifrån 

motivationsfaktorer, arbetstillfredsställelse, trovärdighet och legitimitetsaspekter. Ett 

annat alternativ kan vara att utföra en jämförande studie över om medarbetarens bild 

överensstämmer med vad entreprenören tror medarbetaren värderar i mötet.  

 

Vi har gjort en kvalitativ studie där vi låtit medarbetaren berätta om sina upplevelser 

och känslor i samband med mötet med entreprenören. Det hade således varit intressant 

att göra en kvantitativ studie med ett högre antal respondenter och på ett annat sätt 

undersöka och definiera vad det är för faktorer som värdesätts av personerna.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuguide-Förberedande intervjuer 
 

• Kan du Berätta om dig själv?  

 

• Kan du beskriva dig själv som person? 

 

• När kom du för första gången i kontakt med entreprenören? 

 

• Vad var viktigt för dig när du mötte entreprenören? 

 

• Berätta om din relation med entreprenören? 

 

• Vad var dina drivkrafter? 

 

• Hur bemöttes dessa drivkrafter från entreprenören? 

 

• Var det något som skapade en osäkerhet hos dig?  

 

• Var ett omgivningens stöd viktigt för dig?  

 

• Vad fick dig att slutligen ta en anställning på (företaget)? 
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Bilaga B: Intervjuguide - Huvudintervjuer 
 

• Kan du berätta om dig själv?  

 

• Hur kom du i kontakt med entreprenören?  

 

• Vad hade du för förväntningar när du träffade entreprenören?  

 

• Kan du beskriva hur det var när ni träffades? 

 

• Hur upplevde du entreprenören som person? 

 

• Vad var din uppfattning om entreprenörens idé?  

 

• Vad bidrog till att du trodde på idén och entreprenören?  

 

• Beskriv hur din omgivning uppfattade entreprenörens idé?  

 

• Vilka var dina drivkrafter bakom att du började jobba i företaget?  

 

• Vad var viktigt för dig för att kunna ta beslutet?  

 

• Vad upplevde du för risker med beslutet?   

 

• Vad specifikt fick dig tillslut att bestämma dig?  
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Bilaga C: Förberedande intervju Lisa - AD Bildelar 

Respondenten arbetade på ett företag som heter Nordic Feel i sju år innan anställning 

togs på AD Bildelar. Nordic Feel var relativt nytt och ville slå sig in på den finska 

marknaden och behövde därför en finsktalande person vilket är något Lisa behärskar. 

Det var efter gymnasiet som respondenten tog anställning på företaget och har under 

sina sju år arbetat i flera roller. Med tanke på att Lisa kom in så tidigt på företaget fick 

hon vara med och påverka en hel del.  Hon berättar också hur hon tillsammans med sin 

sambo köpt en gård där de har en verkstad och att hennes familj arbetsinvandrat till 

Sverige från Finland för att börja arbeta på Volvo, vilket de gjort hela livet.  

 

Som person upplever hon sig som glad och positiv, vilket även omgivningen brukar 

påtala. Hon beskriver sig som omtänksam och att hon bryr sig om vad andra tänker och 

tycker. Lisa säger också att hon gillar att vara med och påverka men är inte den som 

intar ledarrollen i en grupp. Jämställdhet är något hon känner starkt för och prioriterar, 

speciellt i en grupp.  

 

Lisa hade i mer eller mindre suttit i tre år på sin dåvarande arbetsplats med tankarna på 

att hon ville göra något annat. Hon ville ha ett arbete som matchade hennes men hon 

säger samtidigt att den trygga anställningen hon hade medförde att hon blev bekväm i 

rollen. Men en dag såg hon att AD-Bildelar annonserade för en tjänst och hon hade hört 

talas om entreprenören tidigare då hon var bekant med hans son. Hennes intresse är just 

bilar, vilket är något hon delar med sin pojkvän som tyckte att hon skulle söka tjänsten. 

Även omgivningen gav sitt stöd vilket var viktigt för att kunna ta beslutet. Lisa 

bestämde sig för att skicka in sitt CV och sökte lite information om entreprenören 

genom vänner och bekanta. Hon fick en bra bild av honom och efter ett tag hörde han av 

sig och ville träffas. 

 

Första gången som Lisa träffade entreprenören fick hon ett bra intryck. Hon menar att 

det mer kändes som ett vanligt samtal än en intervju. Hon hade nämligen en bild av att 

intervjuer var stela med många frågor. Den lätta stämningen medförde att hon kände sig 

trygg och kunde svara på de frågor entreprenören hade. Entreprenören visade tydligt hur 

Lisa skulle få vara delaktig och utveckla företaget vilket var positivt. Det var 

motiverande att hon skulle få vara delaktig och jobba med något hon intresserade sig 

för.  
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Lisa tycker att hon snabbt fick en bra relation med entreprenören och att han verkligen 

engagerade henne och värdesatte hennes åsikter och tankar. Det var viktigt att det 

kändes bra med entreprenören då företaget var nytt och det var svårt att ta på hur det 

skulle gå. Hon visste sedan tidigare att det var tufft att bedriva en verksamhet som 

denna men entreprenören ingav förtroende genom sina visioner och mål med företaget. 

Det kändes rimligt och hon fick verkligen en bra bild. Hon fick känslan av att hon var 

viktig. Det tog sedan ett tag innan entreprenören hörde av sig till Lisa. Hon skickade 

därför iväg ett mail och frågade hur det gick. Entreprenören bad om ursäkt för att det 

tagit tid och frågade hur snabbt hon kunde sluta. Lisa ställde där ett motkrav där hon 

krävde en fast lön från start även att hon visste att det var tufft i början. De träffades på 

en parkering och hon skrev på kontrakten, fick ett bra avslut med sin gamla arbetsgivare 

och att allt kändes äkta. 

 

Anledningen till varför Lisa valde att byta jobb är för att hon har ett intresse för bilar 

samt hade tänkt sig att endast vara hos sin gamla arbetsgivare ett tag. Nu tog hon tag i 

det för att det skulle ske en förändring. Det var skönt eftersom det inte hände så mycket 

hos den gamla arbetsgivaren och möjligheten att få vara med och påverka minskade i 

takt med att företaget blev större.  

 

I ett tidigt stadie var det viktigt att få det svart på vitt, alltså att få allt nerskrivet på 

papper. Lisa funderade en del över hur relationen med entreprenören skulle vara 

eftersom det kändes som hon anställdes av honom och inte av företaget, vilket gjorde att 

hans rykte och trovärdighet var av vikt. Något Lisa tänkt på i efterhand är att hon inte 

kollat upp hur franchisekonceptet fungerade utan gick mer på hur entreprenören var. 
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Bilaga D: Förberedande intervju Adam - Studio Superb AB 

Adam studerade informationsprogrammet på Karlstad universitet. Hans yrkesresa 

började med en anställning inom telemarketingbranschen. Syftet var att spara pengar till 

att göra den klassiska backpackerresan. Adam märkte tidigt att han hade talang för 

försäljning och det var en miljö med tillhörande arbetsuppgifter som han trivdes med. 

Efter att ha samlat ihop tillräckligt med pengar gjorde han den resa han drömt om och 

var iväg i ungefär sex månader. När han kom hem från resan var den första tanken att 

söka jobb som kommunikatör, för att använda sin utbildning. Det var näst intill omöjligt 

att få ett jobb inom den branschen samtidigt som tidigare erfarenheter av praktik inom 

yrket gjorde att det egentligen inte var det som lockade.  

 

Adam sökte därför jobb som säljare inom B2B och ville tekniskt lära sig om 

mötesförsäljning. Då kom han i kontakt med ett nystartat bemanningsföretag och 

träffade grundaren av företaget 2002 i en intervju. Intervjun gick bra och han blev 

säljare nummer två in på företaget, det var däremot ungefär tretton andra personer inom 

andra yrkesroller som först blev anställda, vilket innebar att det fanns en organisation att 

ta på. Inom företaget fick Adam en rad olika yrkesroller i takt med att företaget växte. 

Bland annat kundansvarig med ansvar för egen omsättning inom bemanning och 

rekrytering. Han fick vara med från början och bygga upp sin egen kundportfölj. Efter 

det kom möjligheten att flytta till Stockholm och jobba som KAM (Key Account 

Manager).  

 

I samma stund fick han möjlighet att köpa in sig i bolaget då anställda som jobbat mer 

än två år i bolaget fick möjligheten att bli delägare. Det var både en välsignelse och 

förbannelse i erbjudandet som Adam beskriver det. De anställda fick köpa in sig via 

marknadsvärdet mot en liten procentuell del av aktierna i bolaget. Det var en smart 

strategi av ägarna för att få det anställda att jobba hårdare och prestera. Det var däremot 

en förblindelse då det var en så pass liten andel aktier att avkastningen inte blev så stor, 

men det hade kunnat vara en bra investering i ett längre perspektiv. Under resans gång 

blev Adam också försäljningschef och regionchef och ansvaret växte. Däremot kände 

han att företaget och han som person växte åt olika håll och en tanke om att göra något 

nytt växte fram.  
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Via en bekants bekant kom Adam i kontakt med två entreprenörer som hade startat ett 

företag inom 3-D visualisering. Adam träffade en av entreprenörerna vilken han 

beskriver som den drivande av de två. Det som grundarna framför allt sökte var en 

kombination av kapital och kompetens som var av intresse för företaget. Till en början 

sökte Adam mycket själv för att få information kring idén och skapa sig en uppfattning 

om potentialen. Företaget behövde en säljare för att få verksamheten att rulla, här visade 

det sig att Adam såg sin roll samt vad hans bakgrund och kompetens kunde hjälpa till 

med. 

 

I mötet med entreprenören såg Adam en person som var villig att ta stora risker men 

samtidigt också en stor arbetsbörda för att få det att fungera. Det är inte en lätt situation 

att hantera och få allt att fungera men man gör det för att man har olika drivkrafter. 

Dessa egenskaper var viktigast för Adam hos entreprenören han mötte. Adam förklarar 

att han som person främst drivs av tre drivkrafter. 

 

Den första är att avkastning ska löna sig i längden. Dels investerade pengar men också 

den investering i tid som krävs på resans gång. Nummer två är att få skapa en 

verksamhet utifrån hur Adam ville att den ska bedrivas. Skapa ett sunt företagande, där 

han får vara med och sätta spelreglerna var viktigt. Nummer tre är att han ville skapa 

förutsättningar för att leva ett gött liv och en egen affärsverksamhet i kombination med 

vardag. Det är flexibelt och du bestämmer när, var och hur du jobbar. Han ville inte 

längre vara en lönearbetare som jobbar väldigt mycket och har en hög lön. Här fick han 

möjlighet att skapa ett revir på hur han vill leva sitt liv, vilket är en stor drivkraft för 

Adam och han tror att det även är så för många andra. Jobbet är en stor del av livet, 

praktiska förutsättningar för att leva det liv man vill göra är viktigt. 

 

Som person är Adam tävlingsinriktad och vill slå andra i allt han gör. Tävling är en 

stark motivator för honom. Han är en risktagare, ser möjligheter och vågar ta vara på 

dem även om det betyder hög risk. Som person tror han mycket på sig själv och vad han 

kan genomföra. Han tycker det är viktigt att ta in information, analysera, bestämma sig 

och inte tvivla under tiden, för att efter det utvärdera för att se vad resultatet egentligen 

blev. 
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För att Adam skulle ta beslutet att gå in som delägare och aktivt arbeta med företaget 

förelåg främst två saker. Den första var idén och det andra personerna bakom idén. Idén 

är vad som skapar intresse medan personerna är avgörande för att ta beslutet, investera 

och engagera sig. Håller inte idén spelar personen ingen roll, då får personen komma 

tillbaka med en annan idé. Är det en fantastiskt bra idé men helt fel person är det inte 

attraktivt. För när du väl valt att kliva in i företaget blir entreprenören bakom 

katalysatorn, är att kunna slå mynt av idén. 

 

Adam berättar att han själv tog valet att säga upp sig från det tidigare jobbet som 

regionchef med bra betalt och beskriver det som ekonomiskt självmord. Han behövde 

inte stöd från många andra för att han tror så stark på sig själv och verksamheten som 

han tidigare sa upp sig från utvecklade sig till att bli långt ifrån hur han ville driva 

tillväxt. Antingen står man för det man arbetar med eller så gör man det inte. Han 

berättar att han inte kunde stå för det längre och det var en anledning till att han tog 

beslutet. 
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