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SAMMANFATTNING  

Inom området entreprenörskap finns massor av böcker skrivna. De behandlar 
allt från innovationsprocessen och kreativitet till affärsplaner och 
marknadsföring. 
Så gott som alla av dessa böcker utgår dock ifrån att entreprenören har ett 
klart mål för sin förmåga till företagsamhet. I managementlitteraturen 
beskrivs tillvägagångssätt om hur entreprenören ska lägga upp sina strategier, 
knyta kontaktnät, skaffa kapital och andra metoder för att nå sitt mål för sin 
idé. Det verkar helt enkelt vara en idealbild där allt bara stegvis händer med 
ett lyckat mål. 
 
Ponera att entreprenören istället redan har givna resurser såsom partners och 
kapital, men ingen klar idé över vad man kan skapa med hjälp av dessa 
resurser. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur entreprenörer i verkligheten 
arbetar vid planering och beslutsfattande. Använder de sig av de metoder som 
beskrivs i managementböcker, eller låter det saker hända mer oplanerat och 
spontant? 
 
Med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre entreprenörer ska jag försöka ta 
reda på hur entreprenörer i verkligheten förhåller sig till beslutsfattande och 
planering. 
 
Resultatet visar att förhållningssätten är lika olika som entreprenörernas 
personligheter. Vissa tar snabba beslut och ger sig in i nya branscher, medan 
andra arbetar mer metodiskt och eftertänksamt. Dock visar det sig att den 
entreprenör som inte arbetat efter den modell som managementlitteratur 
beskriver, är den som tagit sin verksamhet längst. 
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 INLEDNING 

I följande kapitel går jag igenom bakgrunden till mitt val av ämne för att 
hjälpa läsaren att förstå problemområdet. Jag förklarar även uppsatsens 
syfte och frågeställning samt redogör för de begränsningar jag gjort.  

BAKGRUND 

Entreprenörer är betydelsefulla människor när det kommer till att starta nya 
företag. Entreprenören söker nya affärsmöjligheter och har förmågan att 
skapa en ny marknad. Med hjälp av kontakter skapar de sådana resurser som 
de själva inte har. Entreprenörer använder sin kreativitet för att uppfylla sina 
drömmar och trots att de ofta arbetar i motvind, tar de till vara på sin förmåga 
och når sina mål. 1 
 
Inom området entreprenörskap finns massor av böcker skrivna. De behandlar 
allt från innovationsprocessen och kreativitet till affärsplaner och 
marknadsföring. 
Så gott som alla av dessa böcker utgår dock ifrån att entreprenören har ett 
klart mål för sin förmåga till företagsamhet. I managementlitteraturen 
beskrivs tillvägagångssätt om hur entreprenören ska lägga upp sina strategier, 
knyta kontaktnät, skaffa kapital och andra metoder för att nå sitt mål för sin 
idé. Det verkar helt enkelt vara en idealbild där allt bara stegvis händer med 
ett lyckat mål. 
 
Stina Stensson passar utmärkt som exempel på hur det brukar se ut. Hon 
skriver: 
 

”Både när man startar ett företag och när man leder ett 
befintligt företag utgör affärsidé, mål och strategi bas och 
riktlinjer för hela verksamheten. Det är lättare att styra 
företaget eftersom man då vet: 

• vilka mål man har med sitt eget arbete och 
risktagande 

• vilken utveckling företaget ska styras mot 
• på vilket sätt man ska arbeta för att nå målen 
• vilken verksamhet man ska koncentrera sig på 

 
Om inte affärsidé, mål och strategi är tydliga finns det risk 
för att marknadsplanering, planering av ekonomin och 

                                                 
1 Burns, Paul (2001) Entrepreneurship and small business. Palgrave 
Macmillan 
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beslut om t.ex. investeringar och anställning ”hänger i 
luften”.”2 
 

 
Ponera att entreprenören istället redan har givna resurser såsom partners och 
kapital, men ingen klar idé över vad man kan skapa med hjälp av dessa 
resurser. 
Många människor har börjat sin entreprenöriella bana med ett brett kontaktnät 
och nära och kära som är beredda att låna ut pengar, men utan någon klar bild 
av var detta ska leda dem. Kanske kan man i sitt kontaktnät finna några 
lastbilschaufförer, kanske känner man någon kunnig inom miljö. Vips så har 
man (visserligen grovt taget) ingredienserna för att starta ett miljövänligare 
transportföretag. Kanske expanderar man, startar franchise, låter andra sköta 
jobbet och själv börjar föreläsa om entreprenörskap? Alltså en ganska 
annorlunda bransch mot den man i början hade tänkt sig. Man vet alltså aldrig 
var man kan hamna med hjälp av sina initiala resurser. En av entreprenörens 
många styrkor är förmågan att se och skapa en marknad från de resurser man 
har i, eller innan, startläget. 
 
Om dessa entreprenörer skriver Saras D. Sarasvathy. De tenderar att inte 
använda sig av traditionella marknadsanalyser i samma utsträckning som hur 
man via managementböcker vanligen tror att de gör. Istället försöker de att 
köra på och därmed kanske göra vinst på sin idé direkt.  
I artikeln lägger Sarasvathy också fram teorin att entreprenörer inte planerar 
sin ekonomi särskilt långsiktigt, utan planerar istället kortsiktigt för att se hur 
de kan göra nästa vinst. 
Hon skriver även att dessa entreprenörer inte försöker hålla någon hierarki i 
sin organisation, utan de vill hålla organisationen så plan som möjligt 
eftersom de ofta inte är några bra chefer. 
Entreprenörer har med ovanstående egenskaper därmed också större chans att 
misslyckas.3 
 

ARBETETS GÅNG 

När jag initialt påbörjade mitt arbete hade jag en annan inriktning och 
följaktligen ett annat syfte. Detta berodde på att Mälardalens Högskola brutit 
samarbetet med det företag jag först tänkt jobba tillsammans med. Utan att gå 
in på vidare problem, kan jag säga att jag har börjat om ett antal gånger innan 
jag hamnade på rätt köl. Detta har givetvis påverkat arbetets gång i form av 
försening och förvirring. 

                                                 
2 Stensson, Stina (2006) Småföretagarens handbok. Liber. Sid 11-12 
3 Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a theroretical 
shift from economic inevitabbility in entrepreneurship contingency, Academy 
of management Review, 26(2), 243-263. 
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Från början var mitt syfte att för ett annat företags räkning, kartlägga hur ett 
företag gått från idé till att lyckas på marknad. Eftersom ett samarbete med 
företaget inte längre fanns, bestämde jag mig för att göra undersökningen på 
egen hand. Efter några veckors förvirring och intervjuer med helt fel 
underlag, blev inriktningen till sist den jag har idag. 
Istället för att göra mer kvantitativa intervjuer med människor på samma 
företag, har jag gjort kvalitativa intervjuer med entreprenörer som driver sina 
egna företag. Jag kommer att undersöka deras väg genom beslutsfattande, 
resurser och tillfälligheter till framgång. 

FRÅGESTÄLLNING 

Det traditionella sätt som managementböcker beskriver entreprenörskap på 
kallar Sarasvathy för causation. Hon jämför i sin artikel causation med ett 
annat förhållningssätt, effectuation. Att förhålla sig till effectuation innebär 
att entreprenörer i själva verket har givna resurser med vilkas hjälp de skapar 
ett mål efter hand. Detta förhållningssätt kan därefter resultera i en produkt, 
tjänst eller ett koncept som är vida skild från den ursprungliga idé som fanns. 
 
Begreppen causation och effectuation angriper jag som en beskrivning på ett 
omedvetet förhållningssätt. När jag skriver ”Entreprenören har förhållit sig 
till effectuation”, menar jag inte att entreprenören medvetet har gagnat sig av 
ett förhållningssätt som kallas så, utan att jag med hjälp av begreppen 
causation och effectuation helt enkelt beskriver entreprenörens sätt att 
planera, ta beslut, mm. 
 
Med hjälp av tre kvalitativa intervjuer med entreprenörer ska jag besvara en 
fråga: Kan deras sätt att arbeta beskrivas som causation eller effectuation?   

SYFTE 

Syftet är att ta reda på hur entreprenörer i verkligheten arbetar vid planering 
och beslutsfattande. Med hjälp av intervjuer med tre entreprenörer ska jag 
försöka förstå hur entreprenörer i allmänhet gör. Förhåller de sig till den 
metod som beskrivs i managementböcker och som Sarasvathy kallar 
causation, eller förhåller de sig till motsatsen – effectuation?  
 
Ett mer personligt syfte är att jag är intresserad av entreprenörsbranschen och 
vill ge mig in i den. Därför vill jag ta reda på hur entreprenörer arbetar. 

AVGRÄNSNING 

Min undersökning är begränsad till entreprenörer som har produkter som 
innovation. Med produkt menar jag att de tjänar pengar på att sälja en fysisk 
vara. Detta begränsar mina slutsatser och mitt resonemang till hur 
entreprenörer i detta segment verkar. Jag väljer produkter därför att det ligger 
mig närmast hjärtat och är den bransch jag själv vill verka inom i framtiden. 
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Att respondenterna i min empiri är tre till antalet gör att jag får en bra bild 
över deras agerande, men min undersökning hade givetvis blivit djupare om 
jag låtit mig intervjua fler. Jag har också avgränsat mig till entreprenörer som 
verkar utifrån Sverige, en begränsning som gör att mitt teoretiska kapitel 
eventuellt inte går att jämföra med empirin på ett så adekvat sätt som jag 
önskat. Detta eftersom litteratur i ämnet oftast är skriven utifrån ett 
amerikanskt företagarklimat. 
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METOD 

I det här avsnittet redogör jag för vilka metoder jag kommer att använda i 
forskningen, samt varför jag valt dem. 
 
Forskningen kommer att göras utifrån artiklar, böcker och tre kvalitativa 
intervjuer med entreprenörer som varit i den situation jag ämnar undersöka. 
Jag kommer att jämföra den teori som Sarasvathy lägger fram i sin artikel mot 
vad litteratur säger och sedan ställa det mot hur mina respondenter agerat i 
verkligheten. Resultatet kommer att analyseras och en diskussion samt en 
slutsats kommer att göras. 
 

VAL AV METOD 

För att få en så bra och djup förståelse av entreprenörens tillvägagångssätt vid 
beslutstagande som möjligt, har jag valt att använda en kvalitativ metod i 
utförandet av min undersökning. Kvalitativ metod har främst syftet att förstå 
och metoden strävar inte efter att pröva om informationen har någon generell 
giltighet. Det väsentliga blir att samla in information för att få en djupare 
förståelse och förmågan att beskriva helhet och sammanhang av det man 
studerar. 
Kvalitativ metod passar bäst då forskaren ämnar undersöka hur en viss 
företeelse tar form, och det är också den metod som ger bäst resultat då man 
vill komma respondenten in på livet. 
Syftet med den kvalitativa metoden är att man på bästa sätt ska kunna återge 
en så autentisk bild av undersökningens deltagare som möjligt. 4 
 

KVALITATIV INTERVJU 

Som nämnts ovan, kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer för 
att genomföra denna forskning. I den kvalitativa intervjun använder man sig 
inte av frågeformulär, därför att man vill att svaren och synpunkterna som 
respondenten ger ska vara helt hans/hennes uppfattningar, varpå respondenten 
själv får styra samtalet i största möjliga utsträckning.1 
Marshall och Rossman beskriver den kvalitativa intervjun mer som 
konversation mellan intervjuare och respondent än en slags utfrågning. Ett 
fåtal ämnen tas upp som respondenten sedan ombes diskutera kring. Om 

                                                 
4 Holme, M, Idar. Solvang, K, Bernt. (1997) Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur 
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diskussionen stannar upp utan att komma vidare, kan forskaren exempelvis 
ställa en följdfråga för att få igång samtalet igen.5  
 
Forskaren lägger sig inte i diskussionen, utan ger respondenten spelrum att i 
största möjliga mån fritt uttrycka sig och välja eventuella sidospår. Forskaren 
studerar också hur respondenten tolkar ämnena och väljer att lägga fram sina 
svar. Som forskare har man i förväg förberett vissa teman som man vill att 
respondenten tar upp, men det spelar ingen roll i vilken ordning dessa berörs 
eller om de följs helt och hållet till punkt och pricka. Forskaren ser dock till 
att intervjun täcker de områden som man ämnar forska kring.6 
 
Det är vikigt att man upplyser den intervjuade om hur viktig och användbar 
hans/hennes information är för forskningen. Detta för att respondenten ska 
känna att svaren är värdefulla och spelar roll, samt för att få honom/henne att 
öppna sig mer och föra en grundligare diskussion. Fördelar gentemot den 
kvantitativa intervjun är att man får mer nyanserade svar av respondenten, 
samt att den kvalitativa intervjun är den form där intervjuaren styr 
respondenten på minsta sätt. Respondenten ges istället utrymme att själv 
påverka konversationens utveckling medan intervjuaren tar sig en roll som 
lyssnare.7 

URVAL 

Eftersom jag tänker använda mig av kvalitativ metod och semistrukturerade 
intervjuer för att samla min empiri, begränsar jag mig till tre intervjuer. Hade 
jag använt kvantitativ metod och intervjuer av enkättyp hade jag fått samla 
empirimaterial från flera entreprenörer, men det var inte den typen av svar jag 
var ute efter. Entreprenörerna har valts med tanke på deras verksamhet och 
geografiskt läge. Jag är själv intresserad av produkt- och konceptutveckling 
och valde därför entreprenörer som verkar inom detta område. Eftersom jag 
är från Dalarna har det passat bra att intervjua entreprenörer på min hemort av 
den orsaken att jag kunnat kombinera uppsatsen med andra, skilda åtaganden. 
Entreprenörernas geografiska läge är också valt med tanke på att jag inte vill 
göra intervjuer via telefon, eftersom jag anser att kvalitativa intervjuer gör sig 
bäst i möten mellan fyra ögon. Beroende på urvalet så påverkas också 
resultatet som kanske blivit annorlunda om andra entreprenörer valts. 

                                                 
5 Marshall, Cathherine. Rossman, B, Gretchen. (2006) Designing Qualitative 
Research. Sage Publications 

 
6 Holme, M, Idar. Solvang, K, Bernt. (1997) Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur 
 
7 Marshall, Cathherine. Rossman, B, Gretchen. (2006) Designing Qualitative 
Research. Sage Publications 
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NARRATIV METOD 

Jag väljer att återge intervjuerna i empiriavsnittet enligt narrativ metod. 
Metoden är extra användbar när man vill ge läsaren en bra inblick i en era av 
en människas liv eller i en speciell kultur. Metoden handlar om att få ett 
helhetsintryck, snarare än att söka detaljer. Narrativ metod innebär att 
intervjuaren berättar väldigt levande och skildrar detaljer i omgivning och i 
respondentens reaktioner. Själva berättelsen bidrar till förståelsen och man 
försöker också att återge respondentens känslor och perspektiv.8 

MINA RESPONDENTER 

Jag funderade över vilka entreprenörer jag har i min närhet och kom att tänka 
på två personer i min uppväxtort Mockfjärd, Dalarna. De är två entreprenörer 
som känt sedan jag var liten, men inte förrän nu har haft förståelse för vad de 
egentligen sysslar med. Vid ett besök hemmavid hälsade jag helt enkelt på 
och frågade om jag fick intervjua dem för ett forskningsarbete. 
Min tanke var att minst en av mina respondenter skulle vara kvinna. Jag tog 
därför kontakt med Irja Backström som startat Valmas Döttrar. De tillverkar 
och säljer marmelad med fina budskap på burkens etikett. Efter en tid svarade 
Irja att hon tyvärr var tvungen att tacka nej till en intervju. Hon hade inte 
längre en ledande roll i företaget och tyckte sig därför inte passa in i min 
forskning. 
Själv tycker jag att Irja hade passat ypperligt ändå, eftersom hon startat upp 
ett framgångsrikt företag, men jag är såklart tvungen att respektera hennes 
val. 
Eftersom jag ämnade göra tre intervjuer och tiden började bli knapp, 
behövdes en till respondent. Jag fick genom en kurs kontakt med en lärare vid 
namn Håkan Mattsson, som var i mitt i skedet med att lansera en innovation.  
Jag tog kontakt och gjorde senare en intervju med honom. 
Alla tre respondenter är således män. Hade tiden räckt till så hade jag kunnat 
höra mig för mer och knutit kontakt med en kvinnlig entreprenör. Jag hoppas 
att min forskning blir tillförlitlig ändå och att min slutsats besvarar min 
frågeställning. 

FRÅGEFORMULERING 

Vid formuleringen av mina frågor till entreprenörerna läste jag ur teoriböcker 
i entreprenörskap och management samt ur Sarasvathys artikel. Böckernas 
och artikelns syn på entreprenörer verkar gå isär och eftersom jag är nyfiken 
på hur entreprenörer i denna studie arbetar, formulerade jag mina frågor 
utefter de vägskäl där litteratur och artikel skiljs åt. Om teoriboken säger A 

                                                 
8 Marshall, Cathherine. Rossman, B, Gretchen. (2006) Designing Qualitative 
Research. Sage Publications 
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och artikeln säger B, så formulerar jag frågan till entreprenören hur han/hon 
gått till väga i verkligheten.  
Sarasvathy har exempelvis teorier om att entreprenörer inte tenderar att 
planera sin ekonomi och marknadsföring särskilt långsiktigt, medan 
managementböcker skriver att denna planering är mycket viktig för 
organisationens framtid. Det är i sådana fall där Sarasvathy och 
managementlitteratur skiljer sig åt. För att få en bild av verkligheten vill jag 
här ta reda på hur entreprenörer egentligen jobbar.  
 
Frågorna är formulerades så att min respondent först fick berätta om sig själv, 
sin drivkraft, sin innovation och sitt företag. Om det behövdes ställdes 
följdfrågor om till exempel uppstart och marknad.  Om ämnet inte dykt upp i 
diskussionen, så frågade jag om deras syn på beslutsfattande och planering.  
Entreprenörernas tankar om effectuation och causation var också en viktig 
punkt att beröra. 

METODKRITIK 

Den kvalitativa metoden är inte problemfri. Eftersom det skrivna 
slutmaterialet bygger på forskarens upplevelse av intervjun, finns risken att 
denna har missuppfattat innehållet och de signaler som respondenten försökt 
uttrycka. Det är också svårt att som forskare veta hur man tillgodogör sig 
information som är så giltig som möjligt. Får man den genom att agera 
passivt under intervjun, eller genom att vara aktiv. Den information och de 
uttryck respondenten ger är alltså inte helt och hållet tillförlitliga, utan beror 
av hur forskaren upplever diskussionen med intervjuobjektet. 
Ett annat problem i kvalitativ metod är att den närhet som uppstår mellan 
forskare och respondent kan skapa vissa förväntningar. Dessa förväntningar 
kan göra att respondenten beter sig annorlunda i forskarens sällskap mot hur 
han/hon vanligtvis hade agerat. Forskaren måste därför vara medveten om 
sådana situationer.9 

LITTERATUR 

Jag har försökt lyfta fram Sarasvathys syn på entreprenörers förhållningssätt 
och jämföra detta med den idealbild som managementlitteraturen förmedlar. I 
teorin refererar jag både till Sarasvathys artikel samt de kapitel i litteraturen 
som behandlar samma frågor.  
Litteratur jag har använt mig av är böcker i management och entreprenörskap. 
Boken av Stina Stensson är en handbok och kan ses som lite av en 
”bruksanvisning” för entreprenörer. De andra böckerna såsom Burns och 
Tidd m.fl. är böcker som tar upp erkända teorier från exempelvis Kotler och 
Schumpeter. 
                                                 
9 Holme, M, Idar. Solvang, K, Bernt. (1997) Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur 
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Mitt förfarande när jag använde mig av litteraturen, är att jag bläddrade fram 
och tillbaka efter adekvata kapitel och avsnitt som behandlade det ämne som 
min forskning ämnar beröra. Jag läste sedan kapitlet och återgav de viktiga 
delarna i teoriavsnittet i rapporten. 

KÄLLKRITIK 

Många av böckerna jag använt mig av är andrahandskällor som refererar till 
andras verk. Jag tycker många gånger att förstahandskällorna känns förlegade 
så jag läser hellre om deras teorier i den modernare kontext som 
andrahandskällan erbjuder. 
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TEORI 

I teorikapitlet redogörs vilka teorier som använts i detta arbete samt vilka 
som författat dem. Kapitlet används för att ge läsaren förståelse för 
grunderna på vilka forskningen vilar.  

ENTREPRENÖREN 

Hans Landström skriver att entreprenören å ena sidan kan betraktas som en 
innovatör som står för förändringar på marknaden. Det innovativa och 
mönsterbrytande står här i centrum för entreprenörens handlande. Å andra 
sidan kan entreprenören beskrivas som en människa som skapar nya 
affärsverksamheter, oberoende av om verksamheten anses vara innovativ eller 
ej. Entreprenören kan betraktas som lite av en hjälte eftersom de har en 
intuitiv förmåga och vissa medfödda entreprenöriella egenskaper. 
Entreprenören drivs av dessa unika egenskaper såsom självständighet, ett 
högt prestationsmotiv och optimism. En entreprenör är en innovativ individ 
som upptäcker nya möjligheter och som har förmågan att organisera nya 
verksamheter och leda individerna som är involverade i verksamheten. 
Förmågan att ta risker har länge setts som ett kännetecken för 
entreprenören.10 

KRITIK 

Bilden av entreprenörer som superhjältar med medfödda entreprenöriella 
förmågor kan man ifrågasätta. Tron att vissa människor föds med dessa 
förmågor kan jämföras med tron att pojkar gillar bilar och flickor gillar 
dockor från födseln. 
Jag tror att man anpassar sig efter de förutsättningar och det klimat som finns. 
På samma sätt som pojkar kan gilla dockor om de får sådana, kan vilken 
människa som helst bli entreprenör om rätt förutsättningar ges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Landström, Hans. (2005) Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur 
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”Entreprenörskap finns överallt där människorna finns. 
Varje individ är potentiellt en entreprenör, men den viktiga 
frågan blir om denna potential kan tas till vara och 
utvecklas eller om den förhindras. En arena för 
entreprenörskap finns således där denna potential tas till 
vara. Entreprenörskapet ligger ständigt på lur där 
människorna finns. Det luriga blir att se det”11 

 
- Omslaget till Arenor för entreprenörskap av Karin Berglund och Anders W. 
Johahnsson 

BESLUT OCH PLANERING ENLIGT TRADITIONELL 
MODELL 

Människor fattar beslut varje dag i sitt liv. De flesta beslut är väldigt enkla 
och vi fattar dem utan att knappt tänka. Vid omfattande och större beslut 
såsom inköp av exempelvis ny dator eller liknande, lägger vi mer 
eftertänksamhet och tid vid beslutsfattandet.12 
Carson m.fl. beskriver beslutsfattande som basen i allt som rör manegement 
och Drucker skriver: 
 

”Whatever a manager does, he does through making 
decisions. These decisions may be made as a matter of 
routine. Indeed he may not even realise that he is making 
them. Or they may effect the future existence of the 
enterprise and require years of systematic analysis. But 
management is always a decision making process.”13 

 
 
Alan H. Anderson och Peter Woodcock skriver att planering i små företag ska 
göras utifrån existerande fakta och förhandsberäkningar för framtiden. 
Företaget blir mera effektivt om man från början har en huvudplan och mål, 

                                                 
11 Berglund, Karin. Johansson, Anders, W. (2008) Arenor för 
entreprenörskap. FSF 
12 Carson, David. Cromie, Stanley. McGowan, Pauric. Hill, Jimmy. (1995) 
Marketing and entrepreneurship in SMEs. An innovative Approach. Financial 
Times/ Prentice Hall 
 
13 Drucker, P. (1967) i Carson, David. Cromie, Stanley. McGowan, Pauric. 
Hill, Jimmy. (1995) Marketing and entrepreneurship in SMEs. An innovative 
Approach. Financial Times/ Prentice Hall. Sid 113 
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samt planer för att kunna nå delmål. Planeringen hjälper entreprenören att 
hålla siktet på målet och att utforma strategier för att nå uppsatta mål.14 
 
Paul Burns skriver att insamling av de resurser som behövs vid uppstart av 
företag, kräver ordentliga och noggranna beslut och planering. Att skriva ner 
vad man har för avsikt och vad man behöver, hjälper till att systematiskt få 
saker gjorda på ett koordinerat sätt. Det hjälper även andra människor att 
lättare förstå projektet och de kan därmed komma med synpunkter och 
förbättringar. Noggrann planering ger entreprenören en känsla av säkerhet 
och lite av en manual över hur man ska gå till väga. För många entreprenörer 
representerar planeringen den vision de har att deras företag ska bli och hur 
de ska nå dit. 
Att vara entreprenör och ensam i sitt projekt/företag innebär en viss osäkerhet 
om inkomst, och små företag möter en större osäkerhet i marknad än stora 
företag. 
Burns säger att förmågan att hantera osäkerhet är utmärkande drag hos 
entreprenörer. Med hjälp av planering underlättar man denna hantering. 
 
Planering måste göras för att företaget ska hålla sig på fötter och överleva, 
istället för att falla i de många fällor som finns. Man ska planera och göra 
affärsplan med tanke på kunder, konkurrens, marknadsstrategi och lönsamhet. 
Också resurser såsom lån, och hur de ska betalas, ska planeras för. Enligt 
Burns är det även viktigt att se sina egna kunskaper och vilka kompetenser 
man behöver anlita för att ta sin idé och sitt företag dit man tänkt sig.15 
  

”The only thing that is certain in life is that the future is 
not” 

 
- Burns, Paul. Sid 118 

 
 
Forskare har studerat nio brittiska universitet där akademiker har försökt att 
kommersialisera sina idéer baserade på deras forskning och kunskaper.16 
 

                                                 
14 Anderson, Alan, H. Woodcock, Peter. (1996) Effective Entrepreneurship. A 
skills and activity-based approach. Blackwell Publishers Ltd 
 
15 Burns, Paul (2001) Entrepreneurship and small business. Palgrave 
Macmillan 
 
16 Vahora, A., M. Wright och A. Locket (2004) i Tidd, Joe. Bessant, John. 
Pavitt, Keith. (2005) Managing Innovation . Integrating technological market 
and organizational change. Wiley 
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Tidd med flera skriver om ovanstående forskningsresultat och förklarar: När 
en idé tagit form i någons huvud och man vill lansera och befästa sin idé på 
marknaden, finns ett antal faser som den blivande entreprenören ofta går 
igenom.  
 
Forskning 
Entreprenören har forskat och studerat, vilket leder till ett stort know-how och 
hjälp att generera mer kunskap om innovationen. 
 
Skapa möjligheter 
Skapa en förståelse om hur man bäst genererar kommersiellt värde av idén. 
Det handlar om att skaffa de resurser man behöver för att kommersialisera 
idén. Dessa resurser kan vara medarbetare, kapital och tekniska resurser.  Den 
här fasen beskrivs som långdragen och kan ta flera år.  
 
Förorganisation 
Beslut fattade i detta tidiga skede har ofta en stor inverkan på hela den 
blivande organisationens framtid, eftersom de ”bereder vägen” för 
organisationens utveckling och framtida begränsningar. I det här stadiet kan 
entreprenören vara i behov av expertis och hjälp av vana entreprenörer. 
  
Reorientering 
När entreprenören har skaffat adekvata resurser för att starta upp sitt bolag, 
måste han/hon paketera om teknologin och skaffa ny information och nya 
resurser för att skapa ett koncept som kan segmenteras till ett kundklientel. 

 
Att hålla god avkastning 
Till sist kommer det till att vinna ordrar och sälja produkter för att i slutändan 
göra en vinst. I den här fasen behöver entreprenören professionell hjälp i 
management och större ekonomiska resurser.17 

PRODUKT TILL MARKNAD ENLIGT KOTLER 

Philip Kotler anses vara den moderna marknadsförningens fader.  
Han säger följande: ”Marknaden består av alla potentiella kunder som delar 
ett speciellt behov och som är villiga att betala för att tillfredsställa detta 
behov”  
I sin artikel lägger Sarasvathy fram följande process som entreprenören, 
enligt Kotler, bör genomgå.  
STP-processen (segmentation, targeting, positioning) är strategi för att nå 
marknaden med sin produkt/tjänst: 

                                                 
17 Tidd, Joe. Bessant, John. Pavitt, Keith. (2005) Managing Innovation . 
Integrating technological market and organizational change. Wiley 
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• Analysera långsiktiga möjligheter i marknaden 
• Undersök och välj ut en speciell marknad 

� Segmentera marknaden 
� Utveckla profiler i segmenten 
� Utvärdera attraktiviteten för varje segment 
� Välj ut huvudsegmentet 
� Identifiera möjliga positioneringskoncept för huvudsegmentet 
� Välj ut, utveckla och överför det valda positioneringskonceptet 

i segmentet 
• Gör marknadsföringsstrategier 
• Planera marknadsprogram 
• Organisera, implementera och kontrollera18 
 

KRITIK MOT DEN TRADITIONELLA MODELLEN 

Saras D. Sarasvathy kritiserar de teorier som managementböckerna beskriver 
som sanningar. Hon hävdar att många entreprenörer i själva verket inte alls 
förhåller sig till den modell som hon kallar causation.  
Sarasvathy tar upp frågor som entreprenören måste fatta beslut inom, men 
som managementböckerna mycket sällan tar upp. 
 
• Hur prissätter man sin idé när företaget ännu inte existerar och marknaden 

kanske ännu inte finns? 
• Hur anställer man någon i en organisation innan den existerar? 
• Hur värderar man företag som verkar på en marknad som inte finns och 

som knappt skapas i nuet?19 
 
Många entreprenörer kämpar ständigt med dessa beslut samtidigt som 
klimatet världen över blir mer entreprenöriellt och inriktat mot fri marknad. 
 
Sarasvathy säger att det finns problem och olägenheter med ovanstående 
frågor. Hennes artikel ger några exempel: 
Om man exakt vet vilken sorts företag vill skapa, kan man använda sig av 
vedertagna teorier och tillvägagångssätt. I verkligheten är oftast allt 
entreprenören vet, att han/hon har en drivkraft som kan vara att tjäna pengar 
och/eller få ut en intressant idé på marknaden. 
                                                 
18 Kotler, P. (1991) i Sarasvathy, Saras, D. (2001). Causation and 
Effectuation: Towards a theroretical shift from economic inevitabbility in 
entrepreneurship contingency, Academy of management Review, 26(2), 243-
263. 
 
19 Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a 
theroretical shift from economic inevitabbility in entrepreneurship 
contingency, Academy of management Review, 26(2), 243-263. 
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Samma sak gäller om vet vilken marknad man ska verka i. Man kan använda 
sig av marknadsundersökning för att finna kunder och sedan segmentera sig. 
Ofta hamnar dock innovatören i ett läge där marknaden är helt färsk eller inte 
finns. I det läget måste man lära sig hur marknader skapas. Samma sak gäller 
med frågeställningen hur man värderar och finansierar ett ickeexisterande 
företag. Man måste lära sig hur företag startas. 
Att starta ett företag i en marknad som inte finns innebär att man måste förstå 
hur man fattar beslut utan att ha grundläggande mål.1 
 

SARASVATHY 

Saras D. Sarasvathy är lärare i kurser inom entreprenörskap vid Darden 
Graduate School of Business Administration, University of Virginia. År 2007 
blev Saras utnämnd till en av de 18 bästa professorerna i entreprenörskap av 
tidningen Fortune Small Business Magazine.2  
 
Sarasvathy gick sin grundutbildning på University of Bombay i Indien, men 
flyttade sedan till USA för att göra sin master och doktorandutbildning vid 
Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Efter vissa motgångar och avslag 
började Sarasvathy att forska om vad entreprenörer är bra på och varför de 
agerar på ett visst sätt. Som handledare hade hon 1978 års nobelpristagare i 
ekonomi, Herbert Simon. 3 
 
Sarasvathy utgör tillsammans med Gartner en brygga mellan amerikansk 
forskning och europeisk dito. Sarasvathy har stor inverkan i den 
entreprenöriella världen och hennes artikel "Causation and effectuation: 
Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial 
contingency" är enligt den välmeriterade databasen "Web of Science" citerad 
hela 78 gånger. 4 Genom att relatera till ”tunga” namn som March, Simon, 
Weick osv. har hon placerat sig i mittfåran av den företagsekonomiska 
forskningen. 
 

                                                 
1 Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a theroretical 
shift from economic inevitabbility in entrepreneurship contingency, Academy 
of management Review, 26(2), 243-263. 
 
2 http://www.darden.virginia.edu/html/direc_detail.aspx?styleid=2&id=4363 
 
3 http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=417 
 
4http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=
Refine&qid=22&SID=R1lK12adBkfNmIpdFgL&page=1&doc=1&cacheurlF
romRightClick=no 
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CAUSATION OCH EFFECTUATION 

När en entreprenör fattar beslut och gör planering kan hans/hennes 
förhållningssätt till detta beskrivas med begreppen causation eller 
effectuation. 
 
Causation innebär att man har klart för sig vad resultatet ska bli och vad 
målet är. Fokus ligger istället i beslutstagandet för att ta den mest effektiva 
vägen dit. 
 
Effectuation innebär att man har ett antal teorier och tillvägagångssätt till 
hands att utgå ifrån. Med dessas hjälp ska man arbeta fram ett så bra resultat 
som möjligt och sätta upp ett mål. 
 
Det handlar alltså om att välja olika medel för att ta sig till ett mål kontra att 
välja mål utefter de hjälpmedel man har till handa. 
Gemensamt för båda är att båda handlar om att nå sitt mål och uppnå resultat, 
vare sig man har målet klart från början eller inte.20 
 
Som jag klargjort i inledningen så angriper jag de två begreppen som en 
beskrivning på ett omedvetet förhållningssätt. När jag skriver ”Entreprenören 
har förhållit sig till effectuation”, menar jag inte att entreprenören medvetet 
har valt en av dessa vägar att gå, utan att jag med hjälp av begreppen 
causation och effectuation helt enkelt beskriver entreprenörens sätt att 
planera, ta beslut, mm. 

EXEMPEL: ATT LAGA MAT 

För att man lättare ska första causation och effectuation, ger Sarasvathy ett 
exempel.  
Att laga mat med förhållningssättet causation innebär att man öppnar sin 
receptbok, väljer ett recept och skaffar de ingredienser som behövs vid 
tillagning. Att laga mat genom effectuation innebär att man inte läser 
receptboken utan istället ser vilka varor och ingredienser man har till hands, 
sedan tillagar man en rätt av dessa. 
Det viktiga är inte om maten blir god eller inte, det viktiga är att man har gjort 
det bästa av de resurser och förutsättningar man har.20 
 

EXEMPEL: CURRY IN A HURRY 

Sarasvathy ger i sin artikel ett exempel som bygger på causation och 
effectuation samt Kotlers process. 

                                                 
20 Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a 
theroretical shift from economic inevitabbility in entrepreneurship 
contingency, Academy of management Review, 26(2), 243-263. 
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Curry in a Hurry är en indisk restaurang med en snabbmatssektion. 
Entreprenören vill starta sin restaurang i Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 
Pennsylvania kommer därför att vara marknaden för restaurangen. Man antar 
att chansen att alla invånare i Pittsburgh inte gillar indisk mat, är liten. 
Entreprenören startar därför STP-processen (se sid 14). 
Relevanta variabler att ta med i beräkningarna vid segmentering kan 
exempelvis vara; demografi, inkomst, etnicitet, vana att äta ute, mm. Baserat 
på dessa variabler kan entreprenören göra enkäter samt starta fokusgrupper 
för att hitta ett huvudsegment av kunder. Huvudsegmentet kan tänkas vara en 
höginkomsttagande familj som äter ute ofta. 
Utifrån sitt segment kan entreprenören utforma restaurangens meny, miljö 
och marknadsföring. 
Detta skulle kräva en hel del resurser av entreprenören och att han/hon hela 
tiden segmenterar och inriktar sig på en förbestämd, stor marknad (från hela 
Pittsburgh till den höginkomsttagande familjen). 
Om entreprenören istället hade förhållit sig till effectuation när hon startade 
restaurangen, hade hon fått arbeta på ett helt annat sätt. 
Istället för att börja i en existerande marknad och lägga resurser på att göra en 
så bra restaurang som möjligt för denna marknad, skulle entreprenören först 
ha undersökt vilka resurser som är användbara. Om entreprenören haft en 
väldigt liten budget, kunde han/hon försöka förverkliga sin idé med så få 
ekonomiska resurser som möjligt. Exempelvis att ingå partnerskap med en 
annan restaurang, bjuda vänner och deras kollegor på mat och därmed kanske 
starta ett lunch-serviceföretag. Med tiden kanske entreprenören upptäcker att 
kunderna inte anlitar henne på grund av maten, utan på grund av hennes 
personlighet. Kanske borde entreprenören skriva en bok istället. Utgången i 
effectuation-processen är som synes svår att förutse.21 

BESLUTSFATTANDE 

Vilken av förhållningssätten man har är helt beroende av var man vill komma 
med sitt entreprenörskap. I exemplet ovan kan målet vara att starta en indisk 
restaurang. Då är causation ett förhållningssätt som passar entreprenören bra. 
Är målet istället att med begränsade resurser, starta ett lyckosamt företag 
oberoende av vilken bransch det hamnar i, är effectuation troligtvis det 
förhållningssätt som entreprenören har. 
 
 
 
Causation-processen har detta utförande vid beslutsfattande: 

• Ett givet mål som ska uppfyllas eller ett specifikt val som ska göras. 
• Ett par möjliga resurser och grunder 

                                                 
21 Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a 
theroretical shift from economic inevitabbility in entrepreneurship 
contingency, Academy of management Review, 26(2), 243-263. 
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• Restriktioner av möjliga resurser (ofta från omgivningen) 
• Kriterier för att välja mellan resurserna (vanligtvis att maximera den 

förväntade avkastningen av det förbestämda målet). 
 
Effectuation-processen har följande uppbyggnad: 

• En given serie resurser att använda sig av 
• Givna effekter eller något som gör ambitionen mätbar 
• Restriktioner av möjliga effekter (ofta beroende av begränsade 

resurser och omgivningens förändring)  
• Kriterier för att välja vad effekten ska bli (Ofta en förbestämd nivå av 
förlust som man har råd med eller en risk relaterad till resurserna) 1 

 
Sarasvathy påstår att lyckade tidiga ”inträdare” * på en marknad troligtvis kan 
beskrivas som en effectuationprocess, snarare än en causationvariant. Med 
sena inträdare kan trenden vara tvärt om. 
Detta påstående stöds av till exempel framgångssagor såsom Netscape och 
Amazon.com. De fick lov att demonstrera att man kan skapa storföretag utan 
att man från början knappt säljer något eller har några inkomster. Dessa tidiga 
inträdare öppnade upp nya marknader och industrier som man knappast 
kunnat planera från början.22 
 
Sarasvathy lägger också fram påståendet att entreprenörer vars arbete kan 
beskrivas med effectuationmodellen, inte tenderar att planera sin ekonomi 
lika långsiktigt som den traditionella företagaren. Inte heller gör de 
marknadsundersökningar på samma sätt. Istället för att noga undersöka 
marknaden, kör de mer direkt på och försöker sälja in sin produkt. Lite ”bära 
eller brista”. De har inte heller benägenhet att hålla någon slags avancerad 
hierarki i sin organisation. Tvärt om vill de ha den så plan som möjligt. Allt 
detta leder naturligtvis till högre risktagande, men det är sådant som sporrar 
entreprenören.1 
 

”Control of an unpredictable future, rather than prediction 
of an uncertain one”. 

 
 - Saras D. Sarasvathy (2001) Sid 259 

 

                                                 
*Sådana som trätt in på en marknad väldigt tidigt. 
 
22 Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a 
theroretical shift from economic inevitabbility in entrepreneurship 
contingency, Academy of management Review, 26(2), 243-263. 
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THE THEORY OF EFFECTUATION23 

 

                                                 
23 Sarasvathy, Saras, D. (2001). Causation and Effectuation: Towards a 
theroretical shift from economic inevitabbility in entrepreneurship 
contingency, Academy of management Review, 26(2), 253 
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EMPIRI 

Här presenteras det material jag fått av mina respondenter vid våra 
diskussionsmöten. 
Med hjälp av detta material undersöker jag hur tre entreprenörer går till 
väga och försöker därmed skapa en bild över hur entreprenörer i allmänhet 
arbetar. 
 
Kenneth Larsson driver Dalecarlia Chocolates som gör främst dalahästar i 
choklad, men även små Las Vegas-skyltar i samma smak. 
Mats Ericsson har uppfunnit ett mycket praktiskt cykelgarage som står intill 
tågstationer för att resande ska kunna cykla till tåget för att sedan åka till 
jobbet, istället för att ta bilen. Garaget heter Pendula och är Mats levebröd. 
Håkan Mattsson är i färd med att lansera BAGGIS, en smart lösning som gör 
hanteringen av avfall i diskhon mycket smidigare. BAGGIS är en behållare i 
vilken man häller sina matrester, vätskan rinner smidigt ur BAGGIS och man 
kan tack vare den dragspelsstrukturerade kroppen, krama ur den sista 
vätskan innan man slänger avfaller i komposten. 
 
Översikt över verksamheterna: 
 Startår Omsättning Antal 

anställda 
Dalecarli
a 
Chocolat
es 

1996 7,3 milj kr/år 3 

Pendula 1996 25000 kr/år 0 

BAGGIS Har ej startat firma 
än 

Har ej startat 
firma än 

Har ej startat 
firma än 

 

 
KENNETH LARSSON – DALECARLIA CHOCOLATES 

Dalecarlia Chocolates är er ett företag etablerat1997 i Mockfjärd, Dalarna. 
De gör kvalitetschoklad i form av bland annat dalahästar. Grundare är 
entreprenören Kenneth Larsson. 
 
Jag stämmer träff med Kenneth på hans kontor i Mockfjärd i mellersta 
Dalarna. Hans dotter som jag gått i grundskolan med jobbar visst numera i 
receptionen och visar in mig på Kenneths kontor. Vi hälsar och jag 
presenterar mig själv och min uppgift närmare och Kenneth tycker att det 
låter intressant. Han påpekar dock att han själv aldrig läst några 
högskolepoäng i entreprenörskap eller innovation.  
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Vi sätter oss i den relativt småskaliga lokalens konferensrum och kallpratar 
lite innan intervjun. Han är glad i hågen och säger sig inte alls bry sig om hur 
lång tid vårt samtal kan komma att ta. Ibland ringer hans telefon och han är 
tvungen att svara, men gör alltid telefonsamtalen korta och återvänder till min 
intervju för att vi inte ska tappa tråden. Jag ber Kenneth berätta från början 
om hur han startade Dalecarlia Chocolates och hur de kommit till den 
position de är i idag. Kenneth är en talets man och när han tystnat och frågar 
om det är något mer jag vill veta, inser jag att jag fått svar på så gott som allt 
av det underlag jag förberett. 

STARTEN 

Kenneth Larsson drev företaget Hårdmetallservice i Mockfjärd, Dalarna. 
Kring mitten på 90-talet började idén om att tillverka chokladbitar i form av 
dalahästar att gro i Kenneths huvud. År 1997 etablerades Dalecarlia 
Chocolates och chokladtillverkningen var ett projekt vid sidan av 
Hårdmetallservice. Innan tillverkningen kunde ta fart på riktigt behövde man 
lösa en tvist med Leksandsbröd angående dalahästen som Leksandsbröd 
redan varumärkesskyddat. Efter två år vann Kenneth tvisten eftersom det 
ansågs att choklad och bröd inte tillhör samma kategori varpå ett 
varumärkesskydd inte kan stoppa den andra parten från att ta upp 
produktionen. 
 

”Jag sade till dem, ”hörni, ni kommer aldrig att vinna det 
här”. De trodde de hade allt på sin sida, men till sist vann 
jag. Jag och chefen där blev vänner sedan. I och för sig 
kommer vi inte överens nu heller, men det är av andra 
orsaker, haha.” 

 
Nästa steg för Kenneth var att köpa maskiner och skaffa lokal för att komma 
igång med produktionen. Maskiner visade sig dock vara allt för dyrt då priset 
låg mellan 15 och 20 miljoner kronor. Kenneth beslutade att istället satsa på 
en tillverkare i Dalsland. Produktionen startade därefter i liten skala. 

SAMARBETE MED IKEA 

År 2000 kontaktade man Ikea med förslaget att de skulle sälja den 
dalahästformade chokladen i sina varuhus. Kenneth åkte med några kollegor 
och sin tonårige son ner till Småland för att förhandla. Det var nervöst i bilen 
på vägen ner och man var säkra på att Ikea hade hårda förhandlingsmän, men 
båda parter kom överens lättare än väntat, vilket ledde till ett lukrativt avtal 
för båda parter. 
 

”När kontraktet med Ikea var underskrivet gick vi till deras 
restaurang för att äta. Ikea-killarna tittade på min son 
Henke och sa ”Det här gick lättare än ni trott va, haha?” 
Henke nickade och vi förstod att de visste att vi som litet 
företag var skitnervösa för att tala med ett så stort företag. 
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Men det gick ju galant. Det var en mycket lättsammare 
hemresa än ditresa, kan jag säga.” 

 
Ikea hade synpunkter och förslag på hur förpackningen skulle se ut och man 
arbetade fram en design som passade Ikeas koncept med färg och form. 
Bara några månader efter att kontraktet hade skrivits gjorde man den första 
leveransen till Ikeas varuhus världen över.  
 
PRODUKTUTVECKLAR 
Kenneth tyckte att chokladhästarna blev en sådan succé att han bestämmer sig 
för att utveckla konceptet och göra dalahästar i gelégodis också. Han tar 
kontakt med godistillverkaren Webes i Småland som snart påbörjar 
tillverkningen. 
Efter en tid köps Webes upp av den danska godistillverkaren Anthon Berg. 
Anthon Berg visade sig vara väldigt angelägna att ta sig ut på den svenska 
marknaden och de såg en god chans att göra detta med hjälp av DCs 
dalahästar. 
I samband med att Anthon Berg börjar sköta tillverkningen av geléhästarna, 
säger man upp samarbetet med tillverkaren i Dalsland som inte helt och hållet 
kunnat leverera chokladhästar med fyllning till den kvalitet DC eftersträvar.  
 

”Nej se det här med att göra chokladpraliner är en sak. Att 
göra chokladpraliner med fyllning är en annan. Killarna i 
Dalsland fick aldrig riktigt till det här med fyllningen. 
Hästarna gick upp i fogen och fyllning rann ut. Inte helt 
optimalt som du förstår.” 

 
Tillverkningen av chokladhästarna sker härefter hos Anthon Berg. 

NY MARKNAD 

Under en resa till Las Vegas, USA, märker Kenneth att det ständigt är 
mängder av människor som vill bli fotograferade under den berömda Las 
Vegas-skylten. 
Kenneth tänker att skylten är lika populär i USA som dalahästen är i Sverige. 
Han hör sig för om man kan börja tillverka små Las Vegasskyltar i choklad 
och sälja i fin förpackning. 
Kenneth har en väldig tur visar det sig, för skylten är designad av norrmän 
som även äger varumärkesskyddet på den. Norrmännen blir positivt inställda 
när Kenneth som skandinav vill starta en tillverkning av skylten i choklad. 
Eftersom Kenneth anser att USA inte gör särskilt god choklad är tanken är att 
produktionen fortfarande ska hållas i Danmark hos Anton Berg och sedan 
distribueras till USA med hjälp av ett distributionsföretag.  
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”-  Allvarligt, kan du nämna en enda chokladsort från 
USA? 
  - Hmm, Snickers? Svarar jag. 
  - Just precis. Det är bara sån smörig tredje klassens 
choklad de har där borta. Det är därför vi inte får tumma 
på kvaliteten på vår produkt.” 

 
 
Man förhandlar med några olika företag, bland annat distributionsjätten Core 
Mark. VD för Core Mark är mest intresserad av hur lågt man kan pressa priset 
för att sälja så mycket coklad som möjligt, men Kenneth säger att priset är det 
sista han vill diskutera och propsar på att smaken är viktigast och kommer att 
distansera sig från amerikansk choklad.  
 

”Haha, ja. VD:n för Core Mark höll chokladen i handen 
och sade ”Hur billigt kan du göra den här produkten?”. 
Jag bad honom smaka på chokladen istället för att prata 
om pris. Jag är övertygad om att den går att sälja hur 
priset än ligger eftersom den är så god.” 

 
Ett samarbete med Core Mark inleds. 
År 2006 bildar man ett nytt bolag i USA, Dalecarlia Chocolates Inc. för att 
serva den amerikanska marknaden. 
 
Sedan ungefär ett halvår försöker DC även få ett samarbete på den kinesiska 
marknaden. 
Kenneth kom i kontakt med en kinesisktalande kvinna som studerade vid 
Högskolan Dalarna. Kvinnan hade verkat som tolk i samband med att man en 
gång tidigare hade försökt etablera kontakter i Kina. Kvinnan tog snart sin 
examen på högskolan och blev snart kontaktad av Kenneth igen som frågade 
om hon ville börja arbeta för DC. Kvinnan tackade ja och åkte till Kina för att 
söka distributionskontakter. Hur det går får framtiden utvisa. 

KENNETH LARSSON – ENTREPRENÖREN 

Jag frågar Kenneth vad han drivs av och vad hans funderingar kring 
effectuation och causation.    

Kenneth drivs av känslan av att ha skapat något eget och att hålla sin idé kvar 
på marknaden.  
 

”Det känns alltid så jävla bra när man klarar det.” 
 
Innan Dalecarlia Chocolates jobbade Kenneth på företaget Elementhus i 
Mockfjärd som tillverkade hus. Efter en tid blev många varslade och 
Elementhus lades ner. I samma veva fanns billiga lokaler att hyra och 
Kenneth såg sin chans att starta företaget Hårdmetallservice. När han kände 
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att han gjort sitt med Hårdmetallservice valde han att satsa helhjärtat på 
Dalecarlia Chocolates som han haft en idé om ett tag. 
 

”Idén fick jag när jag arbetade på Hårdmetallservice och 
en kund kom in och pratade. Han sade att han skulle köpa 
godis och sedan åka hem och tälja trähästar. 
Exakt då började idén ta form!” 

 
Kenneth tycker att det är väl värt att satsa på en idé som man tror på och vara 
öppen för förändringar i det koncept man först tänkt sig. Man vet aldrig åt 
vilket håll en idé kan ta en entreprenör.  
 

”Visst kan det vara bra att ha en klar plan om vart man vill 
komma med sin idé. Men av egen erfarenhet kan jag tala 
om att resan kan ta tvära kast och man hamnar på en 
marknad man inte alls trodde var realistisk i början.” 

 
Kenneth påpekar även att Sverige har världens bästa patentverk som hjälper 
till att skydda idéer ordentligt och som är en rejäl merit när man söker sig 
utomlands med sin idé. 
Kenneth tror att 75-80 & av Sveriges entreprenörer inte är särskilt 
välutbildade, utan det handlar mer om att ha förmågan att tänka enkelt.  
 

”Många människor kan tänka komplicerat, men få kan 
tänka enkelt.” 

 
Kenneth säger sig aldrig ha gjort en ordentlig budget.  
 

”Den budget jag har är det jag har i plånboken.” 
 
Han säger att man inte är i behov av att göra en så gedigen budget när man är 
ett relativt litet företag och att det mesta planeras kortsiktigt. 
När det kommer till hierarkier väljer Kenneth att hålla företaget så platt som 
det bara går. Alla inom organisationen har exakt lika mycket att säga till om 
och ingen ska känna sig mindre betydelsefull. 
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MATS ERICSSON - PENDULA 

Pendula är ett cykelgarage i vilket man kan hyra ett personligt bås. Pendula 
står i anslutning till tågstationer och gör att man kan cykla till stationen, låsa 
sin in cykel säkert i Pendula och sedan ta tåget till jobbet. Garaget vänder sig 
främst till bilister för att få dem att börja cykla istället. Pendula är designad 
och framtagen av entreprenören och uppfinnaren Mats Ericsson.  
 
Mats Ericsson är en man jag känt så länge jag kan minnas. Han bor i den by 
som kallas Myrholn där jag växt upp. Myrholn ligger precis utanför 
Mockfjärd i Dalarna. Så vitt jag vet har Mats har alltid varit en engagerad 
man. Det har varit allt från valborgsfirande, musik- och jazzkvällar till 
vägföreningar och allt möjligt. Från Mats garage och uthus har man ofta hört 
borrmaskiner, vinkelslipar och sett svetslågor i mörkret, så nog är det en 
finurlig man alltid. 
Jag knackar på makarna Ericssons dörr och Mats öppnad. Vi har inte setts på 
många år så vi småpratar lite innan jag frågar om han vill ställa upp på en 
pratstund angående Pendula. ”Givetvis”, svarar Mats och välkomnar mig in i 
det faluröda huset. Vi sätter oss i köket, knäpper på bandspelaren och skrattar 
åt hur en liten kattunge försöker lägga sig på den och bitas. 
 

STARTEN 

Mats har ingen teknisk utbildning, utan är socionom i grunden. Han ser sig 
själv som outbildad tekniker som är händig och van i verkstaden. Mats är en 
sådan person som får nya idéer och kommer på lösningar hela tiden. Tyvärr 
har det visat sig att många av dem redan är uppfunna, så Pendula är Mats 
första patenterade idé. 
Patent togs 1996 när Pendula låg på ritbordet och innan en prototyp fanns. Att 
söka patent är dyrt, så Mats sökte sig till ALMI företagspartner. De hjälpte till 
med pengar för patentsökning och erbjöd nyföretagarlån. I början var 
naturligtvis investeringarna stora och efter femton år har Pendula fortfarande 
inte betalat sig.  
 

”Folk sade: Kan du få detta att gå runt om tio år så ska du 
vara nöjd. Äh, det går nog bra redan nästa år, tänkte jag. 
Men det går fortfarande inte runt, haha.” 

 
Den första modellen av Pendula gjorde Mats hemma i sitt garage. Den var i 
en liten skala och passade en dockcykel.  
Mats stod själv för designen av Pendula, som han har fått god respons för. 
När jag frågar om han tänkt tanken att låta en designer sköta den biten svarar 
han:  
 

”Jag har ju gjort designen själv kan man säga. Eller själv 
och själv, man får ju hela tiden synpunkter från 
omgivningen när man håller på. Dessutom ändras 
designen för varje tillverkningsserie. Resultatet är jag 



 

ANDREAS LARSSON  S IDAN 29  2010-04-28 

mycket nöjd med och Pendula är överlägset snyggast av de 
cykelgarage som finns på marknaden”. 

 
Med patent i hand hyrde Mats ett konferensrum i Borlänge, bjöd in människor 
från kommunen och Dalatrafik och presenterade sin idé. De nappade och 
Mats började producera. 
Med hjälp av nyföretagarutbildning och lån hos ALMI startade Mats eget. 
Att vara egenföretagare var inte Mats gebit och han gick snart i konkurs.  

MARKNADEN 

Mats började istället låta sig anställas hos olika firmor som kunde tänka sig 
att producera Pendula.  
 

”Först gör jag en kalkyl och skriver kontrakt tillsammans 
med en kund. Sedan frågar jag ett företag om de vill 
anställa mig under en produktionstid och tillverka min 
produkt. Man tar en order, låter sig anställas och får 
pengarna. Enkel och trevlig idé för den som äger ett 
patent.” 

 
Mats tar ut vanlig lön av företaget och de får överskottet.  
 
Kunderna är kommuner som ställer upp cykelgaraget intill sina tågstationer.  
 

”Meningen är att man ska kunna ta cykeln från hemmet till 
stationen, sedan ställa den i Pendula och ta tåget till 
jobbet. Kanske har men även en Pendula med cykel vid den 
station man ska kliva av vid så att man kan cykla vidare 
därifrån.” 

 
Mats beskriver marknaden som kärv. De flesta som hör talas om produkten 
tycker att den är bra och förstår behovet och att det ligger i tiden. Det är bara 
det att det inte finns någon struktur och självklar köpare. I andra länder äger 
tågbolagen sina stationer och det är då självklart att de blir köpare till 
cykelgarage för att få fler resenärer. I Sverige äger kommunerna eller 
banverket stationerna och de är inte alls intresserade eftersom detta inte 
genererar några intäkter. Kommunen ser Pendula endast nytta i den mån att 
den kan reducera antalet bilister i trafik och få fler människor att börja cykla 
och ta tåget.  
 

”I till exempel USA vill man ha cykelförvaring på 
stationerna eftersom man vill slippa en massa cyklar på 
tågen.” 
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FRAMTIDEN 

Mats får, enligt honom konstiga, förfrågningar av andra länder som är sugna 
på hans produkt. De tycker främst att Pendula är det snyggaste cykelgarage de 
sett. Han har dock inte någon affär med någon av dessa i tankarna för 
tillfället. 
Pendula har konkurrenter ute i Europa, bland annat i Holland. Dessa 
cykelgarage är dock bara vanliga kubiska lådor där man ställer in sin cykel. 
Enligt Mats är de även väldigt fula. 
Mats säger att det varit jobbigt som ensam aktör på den svenska marknaden. 
Han menar att det skulle vara lättare om fler aktörer fanns i Sverige så att de 
hade hjälpt till att skapa en ”hype”.  
 

”Om fler cykelgarage av den här sorten fanns på 
marknaden så skulle Pendula framstå som mycket bättre 
eftersom den troligtvis skulle varit billigare och för att den 
är bra mycket snyggare” 

 
Han tror dock att de vet hur systemet fungerar i Sverige och att problematiken 
ligger i att hitta köpare. 
Mats vet att om han hör sig för och fiskar lite så får han napp hos flera 
köpare. Västtrafik ska snart göra en utredning om hur det går för de Pendula 
de har i dagsläget. 
 

”Jag är säker på att undersökningen kommer att visa som 
undersökningar i andra län visat, positivt resultat!” 

 
Det förväntas därför några nya ordrar från Västtrafik säger Mats. 
Mats har försökt att integrera Pendula i större stadsprojekt. Han har försökt 
komma i kontakt med arkitekter i samband med byggnationer av nya 
tågstationer, men inte fått något gehör hittills. 
 

MATS ERICSSON - ENTREPRENÖREN 

Mats är egentligen mer en innovatör och uppfinnare än en entreprenör. Man 
kan säga att han är en ofrivillig entreprenör. Hans drivkraft till att komma på 
nya idéer är som han beskriver det själv: ”Något jag inte kan låta bli. Jag 
skulle gå under om jag inte fick arbeta med detta”. Jag har nog aldrig träffat 
på någon som bryr som om ekonomiska intäkter till den milda grad som 
Mats.  
Att hyra en plats i Pendula kostar blygsamma 50 kr i månaden. Enligt Mats är 
detta väldigt billigt och han är medveten om att han skulle kunna höja priset, 
men tycker inte att det är schysst mot trogna kunder. 
 

”En gammal dam sade till mig att det är första gången på 
20 år som hon fått ha sin cykel i fred.” 
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Mats ser som sagt inte pengar som en drivkraft, men än att Pendula hjälpte 
honom ur den arbetslöshet han befann sig i för tillfället.  
 

”Pengar är ingen drivkraft. Det är bara de giriga som 
tänker så.” 

 
Mats är även kritisk till Patentinstitutionerna då han anser att de främst är 
gjorda för affärsmän. Allt som har med mönsterskydd och liknande är lika 
illa, säger Mats. 
 

”När till exempel Volvo gör ett nytt avgassystem så 
mönsterskyddas det naturligtvis. För att ingen ska kunna 
göra ett snarlikt så anställer de en hel hög med ingenjörer 
som får göra samma avgassystem i alla tänkbara 
kombinationer. De lämnar alltså in flera hundra ritningar 
på avgassystem för mönsterskydd.” 

 
Även om Mats inte driver ett eget företag längre, så definierar han sig som en 
entreprenör. Han har ju sin egen produkt och har funnit ett bra sätt att tjäna 
pengar på den. När Mats var i kontakt med Almi var han inte så pigg på att 
lära sig marknadsföring och ekonomi. Han tycker att det optimala sättet att 
arbeta med innovationer är i grupper där gruppmedlemmarna har olika 
kompetenser. 
 

”En grupp på fyra personer med olika begåvningar, gärna 
en av dem med mycket pengar, haha” 

 
Gruppen skulle bilda ett slags kluster som de arbetade i för att på bästa sätt nå 
marknaden med aktuell innovation. 
 
Jag frågar Mats om han hade idén Pendula i huvudet innan han såg problemet 
med cykelparkering, eller om han såg problemet först och därefter genererade 
idén. Han svarar att han faktiskt inte minns, men att det troligtvis var så att 
idén dök upp innan han tänkt på att problemet fanns. 
 
I arbetet med Pendula har Mats inte lagt så mycket tid och energi åt planering, 
vare sig ekonomiskt eller marknadsmässigt. Han ser sig själv som en 
improvisatör som uträttar uppgifter den tid de kommer. Det hör till 
kreativitetens läggning, menar han. Han säger sig ha en mer eller mindre lös 
planering för Pendula som ger honom utrymme att göra andra saker. 
 

”Jag kan planera att sälja tjugo enheter i år, men vem vet, 
jag kanske ger mig in i ett nytt projekt? Är det nåt som 
lockar mer så hoppar jag på det. Jag är ganska lättfotad, 
haha” 

 
Mats säger sig inte ha ändrat i det ursprungliga konceptet hittills. Förutom att 
man numera kan ansöka om plats i cykelgaraget via Internet. Något han 
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skulle vilja ändra på är sättet han marknadsför sig på. Mats menar att en 
duktig säljare hade varit en bra investering eftersom han själv mest intresserar 
sig för utveckling och produktion. 
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HÅKAN MATTSSON – BAGGIS 

BAGGIS är en elegant innovation som underlättar i hanteringen av matavfall 
i hemmet. Produkten är en dragspelsveckad behållare i vilken man 
exempelvis skrapar av matrester från tallriken. BAGGIS passar alla typer av 
diskbänkshoar och den låter vätska och fukt från innehållet passera ut via ett 
dräneringssystem i botten. Användaren behöver aldrig röra vid avfallet med 
händerna och när avfallet är torrt är det enkelt att tömma ut det i soporna. 
BAGGIS kan sedan diskas i diskmaskinen. 
 
Precis lägligt till att jag ska göra min tredje intervju och precis fått återbud av 
en respondent, börjar jag en ny högskolekurs där bland andra Håkan Mattsson 
är lärare. Vid kursuppropet berättar han om sig själv och att han har en idé 
som han försöker förverkliga och få ut på marknaden. Självklart nappar jag på 
detta och ber om en intervju med Håkan. Redan nästa dag träffas jag och 
Håkan i en tom skolsal för samtal. 
Håkan berättar att han så länge han kan komma ihåg har funderat över 
problem och lösningar. Den första idé han minns är en bärrensningsmaskin 
som tog form i Håkans huvud redan vid åtta års ålder. 
Åren 1975-80 studerade Håkan Teknisk fysik vid Uppsala universitet. Samma 
år som han tog examen hade han fått jobb hos Ericsson där han bl.a. arbetade 
med innovationer. På Ericsson stannade han till 2004. 

 
STARTEN 

År 2004 började Håkan läsa fristående kurser vid Mälardalens Högskola. 
Kurser inom innovation och entreprenörskap fångade hans intresse. 
 

”Eftersom innovation innebär att man kommer på saker så 
satte detta naturligtvis fart i huvudet. Så kom jag på idén 
om BAGGIS” 

 
Håkan retade sig nämligen på att det inte fanns någon smidig lösning på att 
hantera överblivna matrester och komposterbart avfall. Några produkter fanns 
på marknaden, men vissa krävde en ombyggnad av diskhon, andra gjorde inte 
jobbet och vissa var helt enkelt ganska äckliga. 
 
Håkan vände sig till högskolans verkstad där han lät tillverka en prototyp av 
BAGGIS.  
Redan 2005 ställde han upp i årets idétävling på skolan, där han fick ett pris. 
Håkan tävlade även i Venture Cup och även där genererade BAGGIS vinst 
som en av de bästa affärsidéerna. BAGGIS har även varit bland finalisterna i 
”Miljöinnovation 2008”. 
Håkan vände sig till ALMI Affärspartner för att få hjälp med bland annat 
bidrag för patentkostnader. Han lät även testa BAGGIS hos en välmeriterad 
och oberoende part, en ”köks-guru” som varit chef för ett välkänt provkök i 
20 års tid och som dessutom varit med och skrivit 47 kokböcker. 
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NULÄGET OCH INFÖR FRAMTIDEN 

I nuläget håller Håkan på att kontakta företag för BAGGIS räkning. Han har 
för avsikt att licensera ut tillverkning och försäljning av BAGGIS till något 
etablerat företag inom branschen som har goda internationella kontakter. 
 

”Vid licensfrågor har jag märkt att det lönar sig med en 
tidig prototyp så att man ser den konkreta produkt man 
förhandlar om. Jag försöker hitta ekonomiskt starka 
samarbetspartners som har styrkan att hjälpa till för att stå 
emot plagiat.” 

 
Tanken om den tidiga prototypen gällde även hos Ericsson, säger Håkan. När 
prototypen testas så utvecklas idén eftersom. Det är också viktigt att testa på 
riktiga användare. 

 
HÅKAN MATTSSON - ENTREPRENÖREN 

Håkan har i dagsläget ingen inkomst i BAGGIS, men vägen pekar onekligen 
åt rätt håll och han kan snart se sig som en entreprenör. 
Problemlösning har alltid varit Håkans motivation till att göra det han gör 
idag. 
 

”Självklart vill jag försöka tjäna pengar på idén. Efter 
BAGGIS kommer andra idéer som jag ägnar mig åt.” 

 
Jag lägger fram Sarasvathys teorier om att entreprenörer tenderar att lägga 
mindre krut på marknadsundersökningar och planering av ekonomi, för att 
höra Håkans åsikter om det. 
 

”Att låta testa BAGGIS hos en oberoende ”köks-guru” ser 
jag som en marknadsundersökning då den personen är 
väldigt meriterad i branschen. Hennes åsikt väger tungt i 
marknadsfrågan.”  

 
Håkan har även ägnat väldigt mycket tid till att kolla i patentdatabaser, på 
Internet och i kataloger för att finna konkurrerande produkter och lösningar.  
Vad det gäller ekonomi så har Håkan försökt att hålla hela processen så snål 
som möjligt. Eftersom BAGGIS inte finns ute på marknaden och Håkan inte 
gör några intäkter än, så är det förstås svårt att svara säkert på hur den 
ekonomiska biten kommer att skötas i fortsättningen.  
Håkan säger sig hela tiden ha ”hållit kurs” i sin process och tagit det hela steg 
för steg för att komma hit där han är idag och för att sedan ta BAGGIS vidare 
för att skapa en framtida marknad. 
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ANALYS 

Här analyserar och redogör jag de data jag fick i intervjuerna med de tre 
entreprenörerna. Jag delar upp kapitlet i ”Entreprenörsanda” och 
”Causation eller effectuation” för att kartlägga respondenternas personliga 
egenskaper samt för att kartlägga vilket förhållningssätt de haft till 
beslutstagande. 

 
ENTREPRENÖRSANDA 

Kenneth Larsson drivs av den tillfredsställande känslan av att på egen hand 
ha skapat något som andra människor uppskattar och tar till sig. Att kunna 
tjäna pengar och hålla produkten på marknaden är också en drivkraft. Enligt 
mig är Kenneth den utav mina respondenter som är den mest drivne. Kenneth 
hoppar på projekt, genererar idéer och realiserar dem utan att lägga så värst 
mycket energi på förundersökning. Kenneth har startat och drivit två företag, 
varav han lagt ner ett av dem efter att han tröttnat. Att satsa och ge allt och 
sedan, när lugnet lagt sig och organisationen flyter, känna en hunger för nya 
utmaningar ser jag som ganska typiskt för entreprenörer. 
 
Mats Ericsson visade sig vara lite av en ofrivillig entreprenör som bryr sig 
mera om att arbeta med och komma på uppfinningar än att driva företag. Han 
är inte typen som ser framgång i pengar och vill erövra världsmarknaden. Att 
en plats i Pendula endast kostar 50 kronor per månad ser jag som ett bevis på 
detta. Trots att människor står i långa köer för att få hyra en plats och att 
spekulanter från hela världen hör av sig, så väljer Mats att producera lokalt i 
liten skala och ta ett lågt pris för sin produkt.  
 
Kan man vara entreprenör trots denna avsaknad av den intuitiva 
entreprenöriella förmåga som Hans Landström skriver om i sin bok? 
Jag anser att man kan det. Mats har kommit på en idé som han har lyckats 
kommersialisera på en helt ny marknad. Att han nu ser sig ha nått sitt mål och 
inte har några vidare högt flygande planer kanske inte är det viktigaste. 
 
Håkan Mattsson drivs liksom de andra två entreprenörerna av kraften att 
hitta på nya saker och av problemlösning. Skillnaden är att Håkan är utbildad 
till det han gör idag. Han har även läst entreprenörskap varpå han liksom jag 
själv har läst flera böcker som förespråkar den så vanliga syn på 
entreprenörskap som något man lyckas inom om man följer en viss utstakad 
modell. 
Därför tror jag att det faller sig naturligt att Håkan arbetar efter denna 
causation-inspirerade modell i sin process att kommersialisera och tjäna 
pengar på sin produkt. 
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CAUSATION ELLER EFFECTUATION 

Kenneth Larsson visar inslag av både effectuation och causation. 
Att han skulle komma att arbeta med en av världens bäst ansedda 
chokladtillverkare Anthon Berg, var inget Kenneth hade tänkt sig från början. 
Att hans choklad skulle säljas i USA och att han skulle komma att äga ett 
varumärkesskydd på Las Vegasskylten kunde han antagligen heller aldrig 
tänka sig vid starten 1997. 
 
När Kenneth startade sin verksamhet var hans mål att sköta 
chokladtillverkning med egna maskiner i egna lokaler. När han sedermera 
upptäckte att maskinerna var för dyra att köpa in, ändrade han i den 
organisation han tänkt sig och tog beslutet att via outsourcing* sköta 
tillverkningen på annan ort. Kenneth tog här beslut enligt effectuation. Han 
hade kunnat fatta beslut där han hoppats att utdelningen skulle bli att egna 
maskiner hade haft möjlighet att införskaffas. Istället valde Kenneth att se 
över vad han hade att utgå ifrån i detta nu och försökte få igång tillverkningen 
tidigare och på ett smidigare sätt. 
Detta är ett bra exempel på effectuation där man utgår från de förutsättningar 
man har och försöker göra sig ett så bra resultat utifrån dessa som möjligt. 
 
Kanske kan man påstå att varje beslut som varit en effekt av effectuation ändå 
innefattar bitar av causation. Som exempel för detta kan man dra Kenneths 
idé om att göra dalahästar i gelé. Denna gren i produktionen var inget 
Kenneth hade planerat in i sin verksamhet i företagets begynnelse, men när 
idén kom så fattade han de beslut som krävdes för att genomföra 
gelégodistillverkningen.  
Alltså, Kenneths arbete kan beskrivas som effectuation då han utvecklar sin 
verksamhet i riktningar som inte var planerade initialt. Men använder sig 
också av causation då han sätter upp mål, fattar beslut och ändrar i 
organisationen för att förverkliga dessa mål. 
 

”Visst kan det vara bra att ha en klar plan om vart man vill 
komma med sin idé. Men av egen erfarenhet kan jag tala 
om att resan kan ta tvära kast och man hamnar på en 
marknad man inte alls trodde var realistisk i början.” 
 

- Kenneth Larsson 
 
Citatet ovan vittnar om att Kenneth är medveten om och har förhållit sig till 
effectuation då han fattat sina beslut. 
Kenneth säger sig inte har varit i behov av någon större budget eftersom han 
driver ett relativt litet företag där det räcker om man planerar det mesta 

                                                 
* Outsourcing betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera 
processer 
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kortsiktigt. Planeringen är enligt honom själv, över huvud taget väldigt 
kortsiktig.  
 
Så som Kenneth arbetar går så gott som stick i stäv mot hur entreprenörskap- 
och managementlitteratur beskriver processen om hur man kommersialiserar 
en idé. De skriver ofta om olika steg som entreprenören bör ta sig igenom för 
att lyckas med sin idé. Dessa böcker fokuserar mycket på att entreprenören 
har ett klart mål som skall nås, sedan är det upp till honom/henne att göra 
olika val inom områden som ekonomi, marknadsundersökning, 
marknadsföring, etc.  
 
Mats Ericsson har förhållit sig mer efter causation än vad Kenneth har. Mats 
hade en idé i sitt huvud, sedan utsåg han sitt mål för idén. Han fattade därefter 
beslut för att nå dit. Hans första tanke var att med Almis hjälp starta eget 
företag, men det lyckades inte och han gick i konkurs. Mats höll trots 
motgången siktet fokuserat på sitt mål och tog beslutet att ta anställning hos 
andra företag där han tillverkade Pendula. 
Detta förhållningssätt att från ända början hålla siktet på sitt mål och ta de 
beslut som krävs för att nå dit så effektivt som möjligt är typiskt för 
causation. 
 
Trots att jag anser att Mats har arbetat efter causation, har han ändå inte följt 
de steg som Burns, Kotler, Tidd m.fl. skriver att en entreprenör i turordning 
ska följa för bästa resultat. Han säger sig aldrig har planerat särskilt mycket 
för vare sig ekonomi, marknadsunderökning eller marknadsföring.  
Denna brist på planering verkar dock vara något Mats ångrar i efterhand. I ett 
citat säger han sig tro att Pendula kommer att ha betalat sig själv inom ett år, 
men detta infriade sig som bekant inte. Hade han gjort en marknadsstrategi av 
den typ Kotler beskriver, så hade han kanske varit en bättre bit på vägen att 
tjäna in Pendulas utvecklingskostnader. Pendula har som Mats säger, ingen 
naturlig köpare eftersom tågbolagen i Sverige inte äger sina stationer och de 
är främst dessa bolag som skulle tjäna på Pendula. Detta hade kanske kunnat 
förutsägas tidigare och sedan hade Mats kunnat anpassa sin marknadsföring 
efter detta. Nu gick han istället i produktion av sin produkt på osäkra kort. 
Mats säger också i intervjun att han är övertygad om att en bra säljare hade 
hjälpt Pendula på traven, 
 
Utan tvekan kan man påstå att Mats hade kunnat ta sig mycket längre och till 
en världsmarknad om han hade besuttit fler av de egenskaper som 
entreprenörer traditionellt tillskrivs. Mats har lyckats identifiera en helt ny 
marknad och kundgrupp, till detta har han en produkt som är jag tycker att är 
smartare än alla konkurrenters på samma område. Pendula är dessutom mera 
väldesignad än konkurrenterna. 
Om Mats hade modet och viljan att förhålla sig mer åt effectuation och 
därmed sett till de fördelar och tillgångar han hade i Pendula, hade han kunnat 
koncentrera sig på att arbeta fram ett så bra resultat som möjlig och därav nå 
mycket längre än vad han gjort idag. Detta är alltså ur traditionella 
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entreprenöriella synpunkter. Mats verkar dock vara nöjd med hur 
innovationen Pendula förhåller sig i nuläget. 
 
Håkan Mattsson är den av mina respondenter som allra mest har agerat efter 
causationmodellen. Han har gjort mycket noggranna förundersökningar i 
marknad och konkurrens. Han säger sig också att hela tiden ha hållit en stadig 
kurs framåt med sin innovation. Håkan påpekar till och med att han tagit 
processen steg för steg för att komma dit där han är idag. Om man ser till 
Håkans läge och det han gör idag med att kontakta företag för att licensera ut 
Baggis, så följer även det stadiga steg framåt enligt Håkans plan.  
Eftersom resan till kommersialisering inte är klar för Baggis än, kan man inte 
utesluta att Håkan i framtiden inte kommer att ta beslut som kan beskrivas 
med effectuationmodellen. 
 
 
 
Entreprenör Beskrivning av förhållningssätt 

Causation Effectuation 
Kenneth När Kenneth bestämt sig för att göra 

geléhästar, tog han de beslut som 
behövdes för att uppnå detta mål 

Börja tillverka Las 
Vegas-skyltar i 
choklad 

Mats Hålla siktet fokuserat på att nå det 
initiala målet och fatta de beslut som 
krävs för att nå dit. Mats hade en idé 
i sitt huvud, sedan utsåg han sitt mål 
för idén. Han fattade därefter beslut 
för att nå dit. Hans första tanke var 
att med Almis hjälp starta eget 
företag, men det lyckades inte och 
han gick i konkurs. Mats höll trots 
motgången siktet fokuserat på sitt 
mål och tog beslutet att ta 
anställning hos andra företag där han 
tillverkade Pendula. 
 

Mats säger sig aldrig 
har planerat särskilt 
mycket för vare sig 
ekonomi, 
marknadsunderökning 
eller marknadsföring.  
Han är en 
improvisatör som inte 
låter sig styras. 
Hoppar lätt på nya 
projekt. 
 

Håkan Noggranna förundersökningar. 
Håkan har tagit 
innovationsprocessen steg för steg 
och har ett klart mål att uppnå. 

 

Tabell med exempel över vilka av entreprenörernas beslut som kan beskrivas 
som causation och effectuation. 
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SLUTSATS 

De tre entreprenörerna har gemensamt att de drivs av en okuvlig lust att 
komma på nya idéer och lösningar. 
I min studie kan man se att det finns tydliga fall utav förhållningssätt som kan 
beskrivas som ”causation” och ”effectuation” i entreprenörers sätt att arbeta.  
Kenneth Larsson är den som arbetar minst traditionellt och minst ”by the 
book”. Han är också den entreprenör som tagit sin idé allra längst i 
sammanhanget. Dock ska man notera att han även hållit på längst. Han har 
skapat ett ganska stort och lyckat företag utan att planera och fatta beslut 
enligt managementböckernas causationmodell. 
Till detta skall tilläggas att Håkan Mattsson inte har kommersialiserat sin idé 
än, så någon absolut facit finns inte. Att Kenneth tagit sin idé längst kan 
sammankopplas med sättet han arbetar på. Kenneth hoppar på nya projekt och 
produktutvecklar konstant, vilket leder honom till framgång efter framgång. 
Han ser till de resurser och möjligheter han har för tillfället och försöker med 
hjälp av dessa göra bästa tänkbara resultat.  
 
Att förhålla sig till causationmodellen kanske ger ett visst hämmande i 
innovationsprocessen. Man koncentrerar sig för mycket på ett slutmål och går 
med skygglappar förbi de möjligheter som kantrar vägen. 
Mats Ericsson har arbetat mindre efter effectuationmodellen än Kenneth, men 
verkar ändå vara nöjd med detta. Han har stora chanser att lansera sin produkt 
på världsmarknaden och han skulle kunna hyra ut platser i Pendula för ett 
högre pris, men väljer att inte göra detta. Jag ser det som en klar 
sammankoppling med Mats som person. Han har inte alls samma 
entreprenöriella drivkraft som Kenneth och Håkan besitter. 
Causation verkar vara det säkraste förhållningssättet därför att man stegvis 
skaffar sig adekvat information och andra förnödenheter för att lyckas med 
sin idé, medan man med effectuation får förlita sig mer på hastiga beslut. 
Effectuation å andra sidan är det förhållningssätt som säkrast genererar 
resultat. Ta Sarasvathys exempel med matlagning; med effectuation är man i 
alla fall säker på att få någon slags måltid utav de ingredienser man har till 
hands, även om den inte blir det godaste man ätit.  
 
Det är svårt att genom en studie ta reda på om att effectuation är bättre än 
causation eller vice versa. Detta eftersom den enskilde entreprenörens vilja 
och drivkraft att ta sin idé åt oväntade riktningar skiljer sig från individ till 
individ. Efter att ha läst Sarasvathys artikel och jämfört den med teori ut 
managementlitteratur samt med mina respondenters svar, drar jag slutsatsen 
att effectuation i slutändan är det mest gynnsamma förhållningssättet. Man får 
dock vara beredd på att entreprenörsresan inte slutar där man trodde att den 
skulle. Enligt Sarasvathy är det effectuation som ÄR entreprenörskap – det 
andra handlar mer om att upprätthålla något – men man spränger inte direkt 
några barriärer. 
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Eftersom effectuation har visat sig vara ett effektivt förhållningssätt när det 
gäller att starta nya företag, så tycker jag att det är dags att detta sätt får större 
utrymme (eller utrymme över huvud taget) i business schools och i kurser i 
entreprenörskap. Att bara se den linjära causationmodellen som enda sanning 
gör att den innovativa förmågan hos entreprenörer kanske hämmas och inte 
utnyttjas helt och hållet. Om denna attityd ändras hade många människor som 
haft resurser och kunskap, men ingen specifik affärsidé, kunnat se sig 
omkring, knutit kontakter och skapat en ny, outforskad marknad. Och 
människor som har en affärsidé, men inte är kapabla att skaffa de resurser 
som krävs, hade kunnat se till de resurser de faktiskt har i startläget och sedan 
försöka göra det bästa av dem. Om målet blir det initiala är då mindre viktigt. 
Att lyckas är viktigare. 
 

FORTSATT FORSKNING 

För att göra forskningen bredare och ännu mer trovärdig så kan fler 
entreprenörer med fördel intervjuas. Bland dem bör även kvinnor läggas till, 
samt entreprenörer som tillhandahåller tjänster. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Eftersom jag gör en kvalitativ intervju, har jag inga direkta frågor, utan mer 
teman som jag vill ha berörda av min respondent. 
 

• Berätta om dig själv, din utbildning, företaget, din innovation och 
framtiden. 

• Berätta om dina finanser, marknadsföring, marknadsundersökning och 
patent. 

• Tankar kring causation och effectuation (jag förklarar vad begreppen 
betyder och drar exemplet om att laga mat). 

• Tankar om ditt entreprenörskap 
 

 


