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Sammanfattning 
 

Titel: Beslutsprocesser under företagsetableringen - En studie av tre tjänsteföretag. 
 

Författare: Susanne Augustsson och Nicklas Petersson 

 

Handledare: Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren 

 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng. 

 

Syfte: Syftet med studien är att studera beslutsprocesser under företagsetableringen i 

tjänsteföretag. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att nå vårt syfte, där vi har samlat in 

primärdata genom intervjuer med grundarna för varje företag.  

 

Resultat: Vårt resultat av studien visar att samtliga tjänsteföretag som vi har studerat 

använder sig av en kombination av beslutsprocesserna effectuation och causation under 

företagsetableringen. Vi ser inga tydliga mönster att effectuation används i större utsträckning 

än causation i de företag vi har studerat. 

 

Nyckelord Beslutsprocesser, etableringsprocesser, causation, effectuation 
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Summary 
 

Title: Decision-making processes during the establishment of a business - A study of three 

service companies.  

 

Authors: Susanne Augustsson and Nicklas Petersson 

 

Supervisor: Henrick Gyllberg and Björn Ljunggren 

 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. 

 

Purpose: The purpose of this study is to study decision making in business creation in the 

service companies.  

 

Method: We have chosen to use a qualitative approch in our study where our primary data 

was collected through interviews with the founders of each company. 

 

Results: Our result show that the company we have studied use a combination of the 

causation -and effectuationprocesses. We do not see any clear pattern that effectuation is used 

in a greater extent than causation. 

 

Keywords 

Start-up process, establishment process, causation, effectuation 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till studien, för att sedan gå in i en 

problemdiskussion. Kapitlet avslutas med vårt syfte med uppsatsen och de avgränsningar vi 

valt att göra. 

1.1 Bakgrund 

Nyföretagande är betydelsefullt för vår utveckling i samhället och kan möjliggöra en 

ekonomisk tillväxt för Sverige. Trots detta är vi inte särskilt framstående när det gäller 

nyetablering av företag jämfört med andra länder i Norden. Skäl till detta kan vara vår 

tradition att förlita oss på storföretagen och att det saknas förebilder vid nyföretagande. Under 

senare år har dock intresset för nyföretagandet ökat i Sverige. Landström & Löwegren (2009) 

 

2003 startade drygt 36 400 företag i Sverige och 2006 var knappt 24 500  av dessa företag 

fortfarande verksamma ITPS (2008). I en global undersökning 2003 utförd av the Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) visar att Sverige ligger i botten vad det gäller att starta upp 

nya företag, jämfört med andra länder, i relation till storleken på befolkningen. Roininen 

(2006) menar att det med anledning av de låga siffrorna för ett företags överlevnad 

tillsammans med de låga värdena för uppstartade företag i Sverige finns behov att studera 

entreprenörskapet, särskilt under uppstartsprocessen mellan olika typer av företag. Denna 

kunskap ska leda till effektivare företagsstarter och en ökad ekonomisk tillväxt för både 

företagen och samhället. Bergendahl (2009) är av samma åsikt att det fattas kunskap i 

beslutsprocesserna, vad som styr denna process vid nyföretagande inom tjänstesektorn.  

 

Vi har tagit fasta på vad Roininen (2006) och Bergendahl (2009) anser, att det inte finns 

tillräcklig kunskap om beslutsprocesser vid uppstarten av företag. Vår avsikt med studien är 

att fylla i en del av de kunskapsluckor Bergendahl (2009) påtalar, de begränsade kunskaperna 

som finns för tjänsteföretag i etableringsprocessen. 
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1.2 Problemdiskussion 

Nyföretagande är viktigt för den ekonomiska tillväxten och därmed har intresset ökat bland 

politiker och forskare att förstå etableringsprocesser, detta för att underlätta för nya företag 

Roininen (2006). Etableringen av nya företag har ökat i Sverige under senare år och detta är 

betydelsefullt för samhället och i den politiska debatten ses det som en möjlighet att skapa 

bättre ekonomisk tillväxt. Det finns flera anledningar till ökningen, en förklaring är att 

Sverige är ett av de forskningsintensivaste länder i världen. Företag, universitet och högskolor 

lägger ner stora resurser på forskning och utveckling, detta har medfört att kurser i 

entreprenörskap har ökat mångfaldigt sedan början av 1990-talet. Landström & Löwegren 

(2009) 

 

Davidsson (2009) anser att företag startar av olika skäl, motiven kan vara att förverkliga en 

idé, att vara sin egen eller att tjäna pengar, han menar att det är svårt att generalisera. Något 

som han nämner som en viktig faktor är att ha förebilder vid nyföretagande. Johansson (2010) 

nämner i sin avhandling, nödvändighetsentreprenör, där skälet till att starta nytt företag ses 

som en sista utväg till ekonomisk överlevnad och enda vägen till sysselsättning. 

 

Etablering av nya företag kan ses som en process, från idé till förverkligande. Gartner (1992, i 

Landström & Löwegren 2009) har utarbetat en modell för detta, där han talar om 

företagstillblivelse. Modellen visar att processen skapas från initieringen, där individen tar 

beslutet att starta ett företag till att etableringen är genomförd.  

 

Processen inför nyetablering av företag kan se olika ut, det går inte att finna ett gemensamt 

mönster utan variationen beror till stor del på omgivningen, bransch, företagstyp och 

grundarna. En effektiv företagsetableringsprocess, är en förutsättning för entreprenörskap, 

oberoende av vilken typ av företag som startas och vilket sätt företaget starts på. Landström & 

Löwegren (2009) 

 

Roininen (2006) menar att det finns behov att studera entreprenörskapet, särskilt under 

etableringsprocessen detta för att underlätta för nya företag och denna kunskap ska leda till 

effektivare företagsstarter. Davidsson (2009) hävdar att det är viktigt att forska om 

nyföretagande, detta för att främja sysselsättningen, innovationen, tillväxten och för den 

regionala utvecklingen. Även Landström & Löwegren (2009) påtalar att nyföretagande är 
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betydelsefullt för vår utveckling i samhället och att en effektiv företagsetableringsprocess är 

en förutsättning för entreprenörskap. 

 

Etableringsprocessen kan ses ur flera perspektiv, Landström & Löwegren (2009) ser 

processen ur två synvinklar, det aktivitetsorienterade och det beslutsorienterade synsättet. Det 

aktivitetsorienterade synsättet identifierar de aktiviteter som genomförs under 

företagsetableringen, Reynolds och Miller (1992, i Landström & Löwegren 2009) har 

beskrivit dessa aktiviteter under etableringsprocessen som fyra nyckelhändelser. Det 

beslutsorienterade synsättet visar på hur individen fattar sina beslut, här har Sarasvathy (2001) 

utvecklat ett resonemang om hur individens beslutsfattande ser ut under företagsetableringen.   

 

Sarasvathy (2005) har studerat hur entreprenörer fattar sina beslut och hur de löser problem, 

hon anser att det finns ett mönster hur entreprenörer tänker. Hon har i sin avhandling 

utvecklat en teori, denna beskrivs som logik när det gäller problemlösning och beslutsfattande 

för entreprenörer. Hon har från sina studier skapat ett ramverk, där hon använder två olika 

begrepp som styr företagsgrundare i deras beslutsprocesser. Dessa begrepp är causation och 

effectuation, causation innebär att grundarnas beslutsprocess styrs mot ett fast mål medan 

effectuation innebär att grundarnas beslutsprocess är föränderlig, detta för att söka efter nya 

affärsmöjligheter. Sarasvathy (2001) betonar att det inte går att avgöra om effectuation är 

bättre eller mer effektivt än causation, utan vilken beslutsprocess som ger störst fördelar 

respektive nackdelar, under vilka omständigheter, är en fråga för framtida studier. 

 

Enligt Bergendahl (2009) finns det kunskapsluckor i Sarasvathys modell för beslutsprocesser, 

då denna inte omfattas av den föränderlighet och komplexitet som kännetecknar 

företagsetablering. Vilket främst beror på de begränsade kunskaperna om när och hur 

företagsgrundare använder sig av effectuation och causation i etableringsprocessen. En annan 

anledning som betonas är att Sarasvathys modell bygger på erfarna företagare s.k. 

expertentreprenörer, inte på grundare med begränsad erfarenhet av företagande.  

 

Bergendahl (2009) har i sin avhandling studerat beslutsprocesserna hos åtta företag från en 

inkubator och använt sig av Sarasvathys ramverk. Det Bergendahl (2009) har undersökt är om 

Sarasvathys beskrivning stämmer, att de grundare med begränsade kunskaper av företagande 

visar på en stark relation till causation medan de företagsgrundare som har erfarenhet av 
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företagande har en stark förbindelse till effectuation. Bergendahls (2009) slutsatser har visat 

att grundarna ofta pendlade mellan causation- och effectuationprocessen under 

företagsetableringen för att kunna anpassa sig till situationer och händelser som inträffar 

under etableringen. Hon kunde inte se att de begränsade kunskaperna om företagande var helt 

avgörande för causation inte heller de med utvecklade affärsmässiga erfarenheter visade att 

det var enbart effectuation. 

 

Bergendahl (2009) har i sin studie upptäckt fyra faktorer om hur beslutsprocesserna fungerar 

under företagsetableringen. Dessa faktorer är prototypen, nya affärsmöjligheter, parallella 

processer samt teamet. De parallella processerna delade hon in i två grupper varav en var 

affärsplansprocessen, som består av informell respektive formell affärsplan. Dessa 

affärsplaner kan kopplas till causation- och effectuationmodellerna. Där en informell 

affärsplan är preliminär, medan en formell affärsplan är klart utstakad. 

 

Bergendahl (2009) anser att nya kunskaper behöver tillföras entreprenörskapsforskningen för 

att få en vidare förståelse hur eller när grundare använder causation eller effectuation och hur 

beslut fattas i etableringsprocessen. Hon ser detta som ett problem eftersom grundarna kan 

tillämpa båda processerna samtidigt och att det saknas balans mellan beslutsprocesserna. Ett 

annat problem som kan ses är att tidigare forskning om beslutsprocesser bygger på erfarna 

och framgångsrika grundare, inte på företagsgrundare med begränsad erfarenhet. Bergendahl 

(2009) har gjort en studie om beslutsprocesser som har utgått från producerande företag och 

föreslår en vidare forskning inom konsultföretag och tjänsteföretag. 

 

Vi har valt att studera beslutsprocesser under företagsetableringen, dels då vi funnit att inga 

tidigare studier är gjorda, hur beslutsprocesser ser ut för nystartade tjänsteföretag och dels för 

att många av de företag som startar i Sverige är just tjänsteföretag. Enligt ITPS (2008) 

startade 44 765 nya företag inom tjänstesektorn, detta kan jämföras med 9 528 nystartade 

industriföretag. Det vi vill studera i de olika tjänsteföretagen är beslutsprocesserna, detta med 

hjälp av Sarasvathys modell. De två teorier som Sarasvathy (2001) har tagit fram är 

effectuation och causation. De två beslutsprocesserna beskriver hur individen fattar beslut 

under etableringsprocessen. Vår avsikt är att se om vi kan applicera Sarasvathys teori på våra 

utvalda företag och utröna om de har använt sig av teorierna effectuation eller causation eller 

en blandning av dessa båda, samt jämföra vårt resultat med Bergendahls (2009) slutsatser.  
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1.3 Studiens syfte 

Syftet med studien är att studera beslutsprocesser under företagsetableringen i tjänsteföretag. 

 

1.4 Definitioner 

Med beslutsprocessen avser vi tidpunkten från företagsidé fram till att företagen har varit 

verksamma i maximalt två år.  

 

Begreppet tjänsteföretag i detta arbete avser vi företag som främst är inriktad på att sälja 

immateriella tjänster. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som vi valt att använda i vår studie samt 

tillvägagångssättet vid val av företag och hur intervjuerna genomfördes. 

2.1 Metodval 

Det är främst studiens syfte som har avgjort vårt val av metod, detta då vi vill skapa en 

djupare förståelse för hur beslutsprocesser ser ut under företagsetableringen av tjänsteföretag.  

 

Den ansats som lämpar sig bäst för vår studie är den kvalitativa metodansatsen, i denna metod 

läggs tonvikten på tolkning av ord inte kvantifiering av data Lundahl & Skärvad (1999). Den 

kvalitativa intervjumetoden bygger på en öppenhet vid intervjun, detta för att kunna 

vidareutveckla frågorna och möjligheten att ställa följdfrågor. Medan den kvantitativa 

intervjun bygger på fasta svarsalternativ och syftar till stor del på att mäta och att testa 

hypoteser Lundahl & Skärvad (1999), samt analysera relationer mellan variabler inte mellan 

individer Trost (1997).  

 

Vi har gjort tre kvalitativa intervjuer hos företagsgrundare för att ta reda på hur deras 

beslutsprocesser ser ut under företagsetableringen. Flera frågor vidareutvecklades under 

intervjuns gång och även följdfrågor förekom, detta gav intervjun den öppenhet som vi 

eftersträvade. Denna information som vi fick oss tillhanda ska tolkas och analyseras för att 

jämföras med den teori som vi funnit lämplig, detta för att hitta de likheter och olikheter som 

finns och därefter dra våra egna slutsatser. 

 

2.2 Val av företag 

I studien har vi undersökt tre företag som startade 2009-2010, detta då vi anser att grundarna 

har etableringen färskt i minnet. Anledningen till att vi valde dessa företag är att de är 

verksamma inom tre olika områden, CAD-ritning, Web-design och Fastighetsmäklare. Vi 

anser att med tre olika inriktningar på våra företag kommer vi att kunna belysa olika 
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perspektiv, detta för att vi ska få ut värdefull och användbar information för att uppnå bästa 

resultat med vår studie.  

 

De tre företagens respondenter har valt att vara anonyma, detta medför att vi nämner 

företagen efter bransch inte efter verkligt företagsnamn, företagen benämns: företag CAD, 

företag Web och företag Mäklare.  

 

2.2.1 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart studera tjänsteföretag, detta då vi funnit att det 

finns begränsad forskning om beslutsprocesser hos tjänsteföretag, med stöd utifrån 

Bergendahls (2009) avhandling. 

 

2.3 Datainsamling  

För att möjliggöra denna studie har vi använt oss av primärdata samt gjort litteraturstudier i 

ämnet. För att hitta lämplig information till vår studie har vi använt oss av avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar, hemsidor samt litteratur.   

 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är information som inte varit publicerad tidigare, den primärdata som ligger till 

grund för studien är införskaffad av författarna till uppsatsen, detta genom kvalitativa 

intervjuer med grundarna på tjänsteföretagen. Denna information kommer vi att redogöra för i 

vår empiri, vidare kommer den att analyseras gentemot vår teori och därefter kommer 

relevanta slutsatser att dras.  

 

2.3.2 Val av intervjumetod  

Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade, den strukturerade 

intervjun följer strikt ett i förväg förutbestämt frågeschema, medan den ostrukturerade kan 

liknas vid ett vanligt samtal Bryman & Bell (2005). Dessa båda har vi valt bort, då vi anser att 

den strukturerade intervjun är för styrd och inte ger respondenten den öppenhet för följdfrågor 
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som vi önskar. Den helt ostrukturerade intervjun passar inte vårt syfte eftersom respondenten 

kan associera fritt och det kan bli svårt att jämföra de olika svaren som ges. 

 

Vi har använt oss av den semistrukturerade intervjun, en intervjuguide med sex teman, vilka 

är grundarens bakgrund, företaget, startprocessen, målsättning, affärsplan samt nya 

affärsmöjligheter. Varje tema har frågor där respondenten har möjlighet att vidareutveckla 

frågan och det finns öppenhet för följdfrågor för att förtydliga om något är oklart. 

Intervjuguiden finns som bilaga. 

 

2.3.3 Intervjun 

Frågorna skickades dagen innan intervjun via e-post till respondenten, detta för att de skulle 

läsa igenom frågorna och bilda sig en uppfattning om intervjuns inriktning och ha möjlighet 

att tänka igenom och förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna genomfördes ute hos 

respektive grundare av företagen. 

 

Vid intervjuerna var vi väl förberedda och försökte uppfylla de tio kriterierna som Kvale 

(1996, i Bryman & Bell 2005) betonar är viktiga för en kvalitativ intervju. De tio kriterierna 

är: kunnighet i ämnet, strukturerad, tydlig, visa hänsyn, uppmärksamhet, visa öppenhet och 

flexibilitet, leda intervjun, kritisk, memorera samt tolka. Bryman & Bell (2005) har lagt till 

två viktiga punkter utöver Kvales tio, de är anpassningsbar och etiskt medveten. Vår etiska 

medvetenhet har inneburit att vi redan vid första kontakten redogjorde för respondenterna vad 

undersökningen handlade om och att deras svar kommer att behandlas anonymt. 

 

För att dokumentera svaren så exakt som möjligt hos respondenterna använde vi oss av en 

dator, eftersom vi anser att det är viktigt att kunna citera och sammanställa den empiri som vi 

har fått oss tillhanda så korrekt som möjligt.  

 

Innan intervjun startade gick vi kort igenom de olika delar som intervjun bestod av och syftet 

med vår studie samt svarade på eventuella frågor från respondenten. Under själva intervjun 

skrev vi ner svaren direkt i vår intervjuguide på datorn efter att respondenten hade svarat. För 

att säkerställa att vi uppfattat respondentens svar korrekt så läste vi upp det svar vi registrerat 

efter varje fråga, för att ha möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter och misstolkningar. 
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Under intervjun ställde vi även en del följdfrågor då vi har använt vår intervjuguide som en 

mall och inte som ett strikt formulär, detta tillvägagångssätt med utrymme för flexibilitet är 

något Bryman & Bell (2005) pekar på är viktigt vid kvalitativa intervjuer. 
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3. Teori 

I detta avsnitt behandlas det teoretiska perspektivet vad gäller etableringsprocessen, 

causation och effectuation.  

3.1 Etableringsprocesser 

Forskare har fått ett ökat intresse för hur etableringsprocessen ser ut för individer som håller 

på att starta eget företag. PSED, Panel Studies of Entrepreneurial Dynamics är ett 

forskningsprojekt som har intresserat sig för detta. Forskningen visar att det finns stora 

skillnader länder emellan vad gäller andelen av befolkningen som håller på att startar eget, 

däremot är skillnaderna små när det gäller sättet att etablera företag. Landström & Löwegren 

(2009) 

 

Entreprenörskap kan ses som en process som påverkas av en mängd faktorer. Gartner (1992, i 

Landström & Löwegren 2009) talar om organisationstillblivelseprocess där processen börjar 

med initiering av att starta företag fram till etableringen. Hans definition av entreprenörskap 

som en etableringsprocess visas i figuren nedan. Han anser att entreprenörskap handlar om 

olika aktiviteter som en individ gör för att utveckla ett nytt företag. 

 

 
______________________________________________________________________ 

Initiering    Etablering   Drift 

           Före lansering          Efter lansering 
 

Figur 3.1 Entreprenörskap som en etableringsprocess (källa: Landström & Löwegren 2009).  
 

Etableringsprocessen kan ses från olika synvinklar, i litteraturen nämns aktivitetsorienterat 

synsätt och beslutsorienterat synsätt. Aktivitetsorienterat synsätt innebär att entreprenören 

genomför ett antal aktiviteter i samband med företagsetableringen, dessa aktiviteter kan vara 

identifiera en affärsmöjlighet, planera och organisera företaget, samt marknadsföra en tjänst 

Etablering av företag 
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eller produkt. Hur hög aktivitetsnivån är, har betydelse för om grundaren ska lyckas eller inte 

med sitt företag. Landström & Löwegren (2009) 

 

Reynolds och Miller (1992, i Landström & Löwegren 2009) har utvecklat en 

etableringsmodell, den visar etableringsprocessen som fyra nyckelhändelser: (a) individens 

engagemang för idén, (b) första försäljningen, (c) första anställningen och (d) initial extern 

finansiering. De fann att företagsetableringens aktiviteter kunde skilja sig markant åt och att 

etableringsprocessen kunde ta en månad upp till tio år. 

 

Att utgå från beslutsorienterat synsätt visar hur entreprenören fattar sina beslut, Sarasvathy 

har utvecklat denna teori om causation och effectuation där det fokuseras på entreprenörens 

beslutsfattande under etableringsprocessen Landström & Löwegren (2009). 

 

Att starta företag är ett viktigt beslut, ett beslut som påverkas av många faktorer. I 

nedanstående figur visas en sammanfattning av viktiga faktorer i beslutsprocessen. Landström 

& Löwegren (2009) 

 

 
 
Figur 3.2 Faktorer som påverkar beslutet att starta företag (källa: Landström & Löwegren 2009). 

PERSONLIGHET 
Entreprenöriella 
egenskaper och vilja 
att starta företag 

BAKGRUND 
Familjebakgrund och 
utbildning 

ERFARENHETER 
Yrkesbakgrund och 
tidigare 
företagserfarenhet 

FAMILJ 
Stöd från familjen 
och åtaganden i form 
av fasta kostnader 

OMGIVNINGENS 
STÖD 
Stödorganisationer 
och tillgång på 
riskkapital 

TEKNIK & 
MARKNAD 
Kapitalbehov, 
innovationshöjd och 
utvecklingstid 

BESLUT ATT STARTA FÖRETAG 
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3.1.1 Bergendahls fyra kritiska faktorer i etableringsprocessen 

 

Bergendahl (2009) anser att Sarasvathys modell har teoretiska kunskapsluckor, där det saknas 

en balans mellan causation- och effectuationprocessen, där grundare kan pendla mellan de 

olika processerna under etableringen. Hon anser att det inte har tagits hänsyn till de kritiska 

faktorerna som påverkar beslutsprocessen, där dessa faktorer är relevanta för att se hur 

beslutsprocessen fortskrider under etableringen.  

 

Bergendahl (2009) har i sin avhandling kommit fram till fyra kritiska faktorer som påverkar 

hur beslutsprocessen fortskrider under företagsetableringen. Dessa fyra faktorer är prototypen, 

nya affärsmöjligheter, parallella processer samt teamet. Prototypen visar hur viktigt det är att 

kunna demonstrera en produkt för möjliga kunder, nya affärsmöjligheter syftar till att 

affärsidéer utvecklas vid sidan om den ursprungliga idén, parallella processer innebär att det 

kan pågå flera projekt vid sidan om huvudprojekten och teamet visar betydelsen av att 

grundaren startar företag gemensamt i team. Hon menar att dessa fyra faktorer kan beaktas 

som kritiska då de påverkar i vilken riktning beslutsprocessen utvecklades i, samt har 

betydelse för hur beslutsprocessen fortskridit under företagsetableringen. 

 

3.2 Sarasvathys modell för beslutsprocesser 

3.2.1 Causation- och effectuationprocesserna 

Sarasvathy (2001) har utvecklat en modell som beskriver hur beslutprocessen ser ut för 

grundare under företagsetableringen. Modellen tar upp två olika metoder, causation och 

effectuation. Dessa metoder beskriver hur individen fattar beslut under företagsetableringen. 

Sarasvathy definierar metoderna på följande sätt: 

 

” Causation processes take a particular effect as given and focus on selecting between means 

to create that effect. Effectuation processes take a set of means as given and focus on 

selecting between possible effects that can be created with that set of means.”  

Sarasvathy (2001) 
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I causation är målet givet och individen fokuserar med hjälp av olika medel på att nå det 

givna målet. I effectuation skapar individen olika mål beroende på hur det tillgängliga medlet 

ser ut. Ett exempel som Sarasvathy (2001) använder för att beskriva hur metoderna används 

utgår från en snickare. Antingen ber man en snickare tillverka ett skrivbord, där har snickaren 

ett givet mål, vilket är causationmetoden. Eller så ger man snickaren en verktygslåda och 

tillgång till trä och så får snickaren tillverka vad han vill, vilket är effectuation. 

 

Sarasvathy (2001) beskriver att causation och effectuation är integrerade delar av individens 

resonemang och de kan förekomma samtidigt, överlappande och sammanflätat i olika 

sammanhang av beslutsprocessen. Hon ställer medvetet upp causation- och 

effectuationmodellen mot varandra så att framställningen av modellerna ska bli tydlig.  

 

I en avhandling från 2003 undersöker Sarasvathy ”expertentreprenörer”. Dessa grundare har 

stor erfarenhet av att starta och driva företag medan ”noviser” startar upp sina första företag 

och har därför inte samma erfarenhet som ”expertentreprenörerna”. Resultatet visade att 74 

procent av expertentreprenörerna som ingick i studien uppvisade ett beteende som ligger i 

linje med effectuationprocessen. Bergendahl (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicklas Petersson  Beslutsprocesser under 
Susanne Augustsson   företagsetableringen 
 
 

   20 

 

Bergendahl (2009) har redogjort för nedanstående figur där hon förtydligar 

effectuationprocessen utvecklad av Sarasvathy. Bergendahl (2009) belyser att 

effectuationprocessen är av föränderlig karaktär där målen, medlen och resurserna förändras 

över tid, vilket leder till ökade resurser med nya medel och nya mål.  

 

 
  Ett kretslopp som utökar resurserna 
               __________________________________________________________________ 
 
  Mål 

 
 
            
              
            ______________________________________________ 
              Ett sammanlöpande kretslopp av de förändrade målen 
 

Figur 3.3 Effectuationsprocessens föränderliga karaktär vad gäller både mål och medel över tid (källa: 

Sarasvathy och Dew 2005, i Bergendahl 2009). 

 

Figur 3.3 visar att entreprenören utifrån sina medel frågar sig: Vad kan jag göra? Vilka slags 

mål kan jag uppnå? I en effectuationprocess använder entreprenören personer i sitt sociala 

nätverk vilket motsvarar marknadsundersökningar. Detta tillvägagångssätt medför att 

intressenterna engagerar sig för produkten eller tjänsten. Sarasvathy (2003, i Bergendahl 

2009)  

Intressenternas engagemang för entreprenörens produkt eller tjänst medför att entreprenörens 

nätverk utökas över tid. Denna utökning ger upphov till två kretslopp som samverkar med 

varandra under företagsetableringen, detta visas i figur 3.3. Det utökade nätverket av 

intressenter som engagerar sig för entreprenörens produkt eller tjänst resulterar i att företagets 

resurser ökas, detta visas i det första kretsloppet. Med hjälp av entreprenörens utökade 

nätverk dras olika mål ihop till specifika mål, som leder till att nya marknader skapas, detta 

illustreras i det andra kretsloppet. Sarasvathy (2005, i Bergendahl 2009)   

 

Vem jag är 
Vad jag vet 
Vilka jag känner 

Vad kan jag göra? 
 

Kontakta personer 
jag känner 

Intressenters 
engagemang 

Nya 

medel 

Nya 

mål 
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Bergendahl (2009) har utvecklat en modell utifrån Sarasvathys causationprocess under 

företagsetablering, modellen bygger på att individen är medveten om sina mål och medel. De 

tre processerna i figur 3.4 visar beslutsfattande under etableringsprocessen. 

 

Individens causationprocess under företagsetableringen 

 

     
 

Figur 3.4 Individens causationsprocess (källa: Bergendahl 2009). 

 

Bergendahl (2009) anser att dessa tre processer visar på ett relativt linjärt förlopp, där det 

första steget i processen visar att individen är medveten om vilka kunskaper och erfarenheter 

hon eller han har för att starta projektet. Det andra steget visar hur marknaden ser ut, behövs 

marknadsundersökning, svaret är beroende på individens kunskap inom området för den 

produkt eller den tjänst det gäller. Individen följer det uppgjorda målet i det tredje steget, 

målet som ska uppnås under företagsetableringen. 

 

Jag vet vem jag är 
och jag har ett mål 

Jag vet hur 
marknaden ser ut 

Jag följer mitt initiala 
mål och detta mål vill 
jag uppnå 
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3.2.2 Skillnader mellan causation- och effectuationmodellen 

Sarasvathy (2001) definierar causationprocessen med att målet är givet och de olika medlen 

används för att uppnå dessa mål. I effectuationprocessen görs val mellan möjliga mål där 

medlen är givna. I figuren 3.5 nedan tydliggörs skillnaden mellan causation och effectuation. 

 
Särskiljande kategorier  Causationprocessen Effectuationprocessen 
Givet Målen är givet. Enbart ett antal medel eller 

redskap är givna. 
Urvalskriterium vid 
beslutsfattande 

Göra ett val mellan olika medel 
för att uppnå det givna målet. 
 
Selektionskriterium baserat på 
förväntad avkastning. 
 
Målberoende: valet av medel 
avgörs av vad som kännetecknar 
det mål som individen vill uppnå 
och hans eller hennes kunskap 
om möjliga medel. 
 

Göra ett val mellan möjliga mål 
som kan skapas med hjälp av 
givna medel. 
 
Selektionskriterium baserat på 
tillåten förlust och acceptabel 
risk. 
 
Individberoende: specifika medel 
är givna, valet av mål avgörs av 
individens karaktärsdrag och hans 
eller hennes förmåga att upptäcka 
och använda sig av oförutsedda 
händelser. 

Typ av exploatering Utmärks för att exploatera känd 
kunskap. 

Utmärkt för att exploatera 
oförutsedda händelser. 

Vilken kontext som är 
relevant 

Användbar i statiska, linjära och 
oberoende miljöer. 

Antagligen användbar i 
dynamiska, icke-linjära och 
ekologiska miljöer där 
nyskapande frodas. 

Bedömning av framtiden Fokus på de delar av en osäker 
framtid som är möjliga att 
förutsäga. 

Fokus på delar av en osäker 
framtid som är möjliga att 
påverka. 

Grundläggande logik Vi kan i hög grad förutsäga 
framtiden, vi kan påverka den. 
Logiken bygger på förutsägelser 
av framtiden. 

Vi kan i hög grad påverka 
framtiden, vi behöver inte 
förutsäga den. Logiken bygger på 
att det inte går att förutsäga 
framtiden. 

Utfall Markandsandel i existerande 
marknader genom 
konkurrensstrategier. 

Nya marknader skapas genom 
allianser och andra 
kooperationsstrategier. 

 
Figur 3.5 Motsatserna mellan causation och effectuation. (Källa: bearbetad av Bergendahl 2009, originalkällan 

Sarasvathy 2001). 
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3.2.3 Fyra grundläggande principer 

Det finns fyra grundläggande principer i effectuationmodellen, nedan görs en jämförelse på 

de skillnader som finns jämfört med causation Sarasvathy (2001, i Bergendahl 2009): 

 

1) Tillåten förlust hellre än förväntad avkastning: individen i causation väljer strategier som 

ger högst avkastning i nutid, medan individen i effectuation fokuserar på vilka möjligheter 

som finns i framtiden och vilken förlust som kan tillåtas Bergendahl (2009). 

 

2) Strategiska allianser hellre än analyser av konkurrenskraft: vid causation görs analyser av 

konkurrenskraften, vid effectuation förekommer strategiska överenskommelser med 

intressenter Bergendahl (2009). 

 

3) Exploatering av oförutsedda händelser hellre än exploatering av den kunskap som redan 

finns: vid causation används den kunskap som finns, resurserna används till oförutsedda 

händelser när det gäller effectuation Bergendahl (2009). 

 

4) Påverka en oförutsägbar framtid hellre än förutbestämda mål: logiken vid causation är  

”vi kan i hög grad förutsäga framtiden, vi kan påverka den.” Logiken vid effectuation är  

”vi kan i hög grad påverka framtiden, vi behöver inte förutsäga den.” Bergendahl(2009) 

 

Dessa fyra grundläggande principerna visar på att effectuationprocessen är effektivast när 

framtiden är oförutsägbar och där individen inte har några klara mål. Användbar när grundare 

av nya företag ska starta upp på nya marknader. Bergendahl (2009)  

 

Bergendahl (2009) har använt sig av de fyra grundläggande principerna ovan för att utveckla 

sin analysmodell. Hon delade upp analysen i fyra teman, beslutsprocess, marknad, planering 

samt intressenter, detta visas i figurerna 3.6 och 3.7. 

 

I beslutsprocessen nämns begreppet ”flexibla mål”, vilket innebar att grundaren inte strävar 

mot något uppsatt mål, utan tar tillvara nya möjligheter som uppstår. Motsatsbegreppet är 

”målinriktad” vilket återfinns i causationprocessen, där grundaren har ett bestämt och utstakat 

mål. Bergendahl (2009) 
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”Nya vägar” innebär att grundaren är öppen för nya möjligheter där företagsidén kan ändra 

inriktning. Motsatsen, ”bestämd väg”, i causationprocessen visar att grundaren har en klart 

utstakad väg både vad gäller företaget och hur etableringen ska genomföras. Bergendahl 

(2009) 

 

Bergendahl (2009) nämner begreppet, ”nya intryck”, i effectuationprocessen, detta innebär att 

grundaren tar hjälp av andra som har erfarenhet av företagande. ”Låsningar” är motsatsen, där 

grundaren inte är mottaglig för nya intryck i beslutsprocessen. 

 

  Causationprocessen 
Beslutsprocess Marknad Planering  

Målinriktad 

Bestämd väg 

 

Låsningar 

Målinriktade relationer 

Affärsmässiga kalkylerande 
relationer 

Strategiska relationer 

Formell affärsplan 

Möjligheter passerar 

 
Fokuserad 

Idéalstringen stagnerar 

Planerade 

marknadsundersökningar 

Oengagerad marknad 

Förväntat resultat 

 

Figur 3.6 Analysmodell för causationprocessen (källa: Bergendahl 2009). 

 

  Effectuationprocessen 
Beslutsprocess Intressenter Planering 

Flexibla mål 

Nya vägar 

Nya intryck 

Kompanjonskap 

Ad hoc-relationer 

Vänner 

Kollegiala kontakter 

Informell affärsplan 

Möjligheter tillvaratas 

Öppenhet 

Idéer utvecklas 

Informella 

marknadsundersökningar 

Intressenters engagemang 

Medvetna risker 

 

Figur 3.7 Analysmodell för effectuationprocessen (källa: Bergendahl 2009). 
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3.3 Affärsplanen 

Bergendahl (2009) skriver om informell och formell affärsplan, där den informella 

affärsplanen visar på en preliminärt utformad projektplan, en affärsplan utan en fast planering. 

Utifrån detta skapar hon begreppet ”möjligheter tillvaratas”, med detta menar hon att 

grundaren av företaget är öppen för nya idéer under etableringen och en utveckling av 

affärsplanen är möjlig. Detta härleder hon till effectuationprocessen, motsatsen är 

causationprocessen som har en formellt dokumenterad affärsplan där grundaren inte är öppen 

för nya möjligheter och har en klart utstakad plan för företaget. 

 

Möjligheter tillvaratas, öppenhet och idéer utvecklas i effectuation-processen 

Möjligheter passerar, fokuserad och idéalstringen stagnerar i 

causationprocessen ” Bergendahl (2009) 

 

Mullins (2010) påstår att de flesta affärsplaner misslyckas, men även att de flesta 

företagsidéer misslyckas, detta för att de är bristfälliga i uppstartsprocessen. Där det satsas för 

hårt på affärsplanen. Han menar att det inte är entreprenören som i första hand vill ha en 

affärsplan utan det är investerarna då främst riskkapitalister som kräver detta.  

 

”Att det till stor del handlar om att våga släppa sin plan A, som ofta bygger på naiva och lösa 

antaganden, och i stället gå mot en affärsplan som faktiskt kan fungera. En plan som bygger 

på verkliga data, kring en verklig produkt, för verkliga kunder.” Mullins (2010) 

 

Karlsson (2005) har i sin avhandling ifrågasatt affärsplanens nytta, han har inte funnit något 

som tyder på att en affärsplan ökar ett företags framgång. Detta anser han kan bero på det är 

få företag som använder affärsplanen internt i företaget, utan den används till externa 

intressenter och kravställare. Det finns även en positiv inverkan med att upprätta en 

affärsplan, det kan verka förtroendeingivande inför externa aktörer anser han. Även 

Bergendahl (2009) har kommit fram till att affärsplanen inte används i grundarens dagliga 

arbete utan en affärsplan används till stor del till det som är kopplat till finansieringen av 

företaget och till specifika situationer. 
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Det har gjorts en undersökning av Karlsson (2005) av sex inkubatorsföretag, hur användandet 

av affärsplanen ser ut i företagen. Resultatet visar att flertalet entreprenörer har gjort en 

affärsplan, även om det inte krävdes. Detta kan bero på att i litteraturen rekommenderas det 

att skriv en affärsplan och att det finns många konsulter vars affärsidé är att hjälper nya 

företag med affärsplanen.  
 

Karlsson (2005) anser att det finns flera nackdelar med att upprätta en affärsplan, där nyttan 

med en affärsplan ställs mot den tid det tar att formulera den. Denna tid behövs kanske bättre 

för att skapa intäkter i det nystartade företaget. En annan nackdel är att affärsplanen utgår från 

antaganden och det kan vara svårt att sia om framtiden för nya företag.  

 

”Ofta skrivs ju affärsplanen i en något överdrivet positiv anda - företaget blir större på 

papperet än i verkligheten. Genom att skriva en affärsplan kan företagen luras att tro att 

framtiden verkligen är förutsägbar, vilket kan leda till en negativ storhetsillusion.” 

Karlsson (2005) 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenterar vi den information vi fått fram genom intervjuer hos våra 

företagsgrundare. 

4.1 Företag CAD 

4.1.1 Grundarens bakgrund 

Grundaren av företag CAD är 30 år och är ursprungligen från Blekinge, men bor sedan några 

år tillbaka i Kristianstad tillsammans med sambo. Han får frågan om vilka egenskaper han 

anser sig ha, det blev beslutsam, strukturerad och logisk, dessa karaktärsegenskaper anser sig 

han ha haft stor nytta av under startprocessen i sitt företag. Han tror att hans strukturerade 

förhållningssätt kan vara en fördel, detta för att planera och organisera sitt företag på bästa 

sätt. 

 

Han har gått en 3-årig industriell gymnasieutbildning därefter en 2-årig yrkeshögskola med 

inriktning industriteknik/CAD-konstruktion. Hans arbetslivserfarenhet började på en 

mekanisk verkstad i Blekinge, där han varvade sin högskoleutbildning med arbete både ute på 

verkstadsgolvet samt som konstruktör. Detta för att få erfarenhet och för att koppla de 

teoretiska studierna med hur det ser ut i verkligheten ute på ett företag. Han tog sin examen 

2001 och fick sin nuvarande anställning direkt efter avslutad utbildning på ett företag i Skåne, 

där han utför CAD-konstruktion med nära koppling till industriell tillverkning. Under de nio 

år som han har varit anställd har arbetsuppgifterna i grunden varit de samma, men han har 

avancerat de senaste åren, vilket har inneburit större kontakter med kunder inom Sveriges 

gränser, men även utomlands. Han anser sig ha fått stor erfarenhet inom detta gebit och 

känner sig därför redo att utföra dessa tjänster som egen företagare. 

 

Grundaren anser sig ha väldigt begränsad erfarenhet som egenföretagare, men har för avsikt 

att förkovra sig via en högskoleutbildning inom entreprenörskap i framtiden. Detta för att 

lättare kunna utveckla företaget och kunna anställa personal, vilket han hoppas kunna göra. 

Han har ingen förebild inom företagsvärlden, ej heller någon nära anhörig som är 

egenföretagare som han kan rådfråga med avseende till sitt eget företag. Han hade sitt 
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ordinarie arbete kvar under etableringsprocessen, detta för att ha en fast inkomst och inte 

behöva låna till de investeringar som behöver göras. Han har för avsikt att ha kvar sitt 

ordinarie arbete även nu efter att företaget har registrerats, detta tills det nya företaget har en 

stabil kundkrets etablerad.  

 

4.1.2 Företaget 

Företaget registrerades mars 2010 som enskild firma med grundaren som enda ägare. Det är 

ett renodlat tjänsteföretag där grundaren ämnar utföra tjänster inom CAD, konstruktion och 

ritning. Företaget ska drivas hemifrån till att börja med, detta för att hålla nere kostnaderna. 

Han säger att tanken på att starta eget har funnits där i ett flertal år, men att det aldrig har 

blivit av. I slutet av 2009 började han göra allvar av sina planer att starta eget och började leta 

information på Internet, för att ta reda på så mycket fakta som möjligt inom entreprenörskap 

och småföretagande.  

 

Grundaren säger att företagsidén har funnits där i flera år och att inriktningen har varit 

densamma från initiering till starten. Affärsidén är tillverkningsanpassade ritningar i moderna 

2D/3D CAD-system, där kunden kan komma med en idé som de vill få dokumenterad eller 

gamla ritningar som är i behov av modernisering men även nykonstruktioner och 

tillverkningsunderlag gentemot kund. 

 

4.1.3 Startprocessen 

En anledning till att starta eget företag anser grundaren är att han har fått tillräckligt med 

arbetserfarenhet för att kunna stå på egna ben och kunna driva eget företag, detta har varit ett 

mål sedan flera år tillbaka. En annan anledning är att han vill vara sin egen, men även se om 

den affärsidé som funnits där sen lång tid tillbaka håller och går att förverkliga. Grundaren 

säger att egentligen kom idén om att starta eget redan när han började arbeta. Det uppkom en 

diskussion på hans första arbetsplats kring att det hade varit bättre för företaget att hyra in 

hans tjänster än att anställa honom.  

 

Till stor del hade han klart för sig redan från början hur etableringen skulle gå till, men han 

anser att han håller fortfarande på att forma företaget och har inte slutfört 
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etableringsprocessen. Han har tagit med i beräkningen att det tar tid att komma igång med 

företaget och han satsar nu mest på att visa att han finns. 

 

Han säger att när han väl tog beslutet att starta eget gick det fort, det tog några månader från 

det att han hade bestämt sig fram till att företaget var registrerat. Att det gick så fort berodde 

på att det passade in i hans livssituation och att han hade en väl utarbetad affärsidé efter 

många års funderingar. 

 

Grundaren såg inga större risker med att starta företaget, utan han anser att det gäller att hålla 

nere alla startkostnader så gått det går. Han menar att om företagandet skulle misslyckas så 

har han minimerat de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå, eftersom han som ägare i en 

enskild firma har det personliga ansvaret. Han tror att han är väl förberedd att möta de risker 

som eventuellt kommer att uppstå eftersom han anser sig ha de kunskaper och den ekonomi 

som krävs. Ett stöd i sitt företagande har han i sin sambo som är civilekonom. Hon har för 

avsikt att sköta den ekonomiska delen i företaget eftersom han själv inte anser sig ha de 

kunskaper som krävs inom företagsekonomi. Han har inte stött på några större hinder på 

vägen att starta företaget utan allt har gått bra hittills. Det eventuella hinder som har funnits är 

han själv, tveksamheten om när han skulle starta företaget inte om det skulle startas. 

 

I startprocessen fick han rådgivning av en tjänsteman på Skatteverket om vad han bör ange 

vid ansökan om FA-skattsedel, annars har han läst sig till allt själv och anser att informationen 

på sidor på Internet har varit tillräcklig. Han har aldrig tvekat någon gång under 

startprocessen att gå vidare med företaget utan han anser att det är bara att bestämma sig och 

sen köra på.  

 

4.1.4 Målsättning 

Den långsiktiga målsättningen med företaget har varit samma, från företagsidé fram tills 

registreringen av företaget, utom på en punkt, vilken kundkrets som han skulle vända sig till. 

Till en början var det endast till mindre företag som han skulle erbjuda sina tjänster, men efter 

hand insåg han att det behövdes breddas till att även gälla medelstora företag och 

privatpersoner. För att uppnå denna målsättning så vill han skynda långsamt och inte 

skuldsätta sig i onödan. Målsättningen med företaget är det ska stå på egna ben och att han 
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ska kunna försörja sig som egen företagare och få en så bra omsättning att han kan anställa 

om något år. Tills dess ser han företaget som en bisyssla, där helger och kvällar får utgöra den 

tid som läggs på företaget.  

 

Den kortsiktiga målsättningen är inledningsvis att han vill visa kunderna att han finns och att 

arbeta upp en stabil kundkrets. Den största delen av sin tid i företaget lägger han på att 

marknadsföra sig. Detta sker främst genom utskick via brev, e-post, annonser samt personliga 

kundbesök, men även en hemsida som är under uppbyggnad.  

 

Han säger att det primära målet med att bli egenföretagare är att han vill vara sin egen och att 

arbeta åt sig själv, att de pengar som kommer in i företaget stannar där och inte går till någon 

arbetsgivare. Han anser att det inte är drömmen om de stora pengarna som är den drivande 

kraften varför han startade sitt företag, utan en vision han har haft i flera år som han nu har 

förverkligat.  

 

4.1.5 Affärsplan 

Grundaren har utarbetat en affärsplan som skapats i samband med företagets registrering. I 

affärsplanen har han redogjort för sin företagsidé, företagets ekonomi, investeringsplan och 

lokal för företaget. Affärsplanen som har upprättats är för ett långsiktigt bruk inte för att 

rivstarta företaget. I nuläget används inte affärsplanen nämnvärt utan finns med som ett 

komplement när den behövs. 

 

4.1.6 Nya affärsmöjligheter 

Grundaren vill kunna försörja sig på företaget i framtiden och gärna då med några anställda. 

Han har inte för avsikt att starta någon annan typ av företag i framtiden utan vill hålla fast vid 

sin grundidé. Här känner han att han har de kunskaper inom konstruktion och ritningsteknik 

som fordras, detta genom lång erfarenhet och utbildning inom CAD, konstruktion och ritning. 

Grundaren har förhoppningen att inom något år vara i full drift och inom en femårsperiod har 

företaget en eller flera anställda. Inom en tioårsperiod har företaget expanderat ytterligare och 

gjort sig känt som ett seriöst företag inom tjänstesektorn.  
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4.2 Företag Web 

4.2.1 Grundarens bakgrund 

Grundaren av företag Web är 28 år och bor i Rödeby utanför Karlskrona tillsammans med sin 

sambo och deras två barn. På gymnasiet läste han samhällsvetenskaplig linje med inriktning 

mot IT. Därutöver har han en kandidatexamen från Blekinge Tekniska Högskola inom 

medieteknik med inriktning mot interaktiv design. Han har även en utbildning som 

deltidsbrandman som införskaffades i samband med militärtjänstgöringen. Idag jobbar han 

som IT-ansvarig på en skola. Företag Webs grundare beskriver sig som ekonomisk och 

ordningsam vilket han anser har varit viktiga faktorer för att lyckas driva sitt företag. 

 

Grundaren har inga tidigare erfarenheter av att driva eller starta företag, inte heller några 

personer bland släkt och vänner har erfarenhet av eget företagande då han startade sitt företag. 

På frågan om han har några förebilder inom företagande blev svaret, att han inte har några 

sådana. 

 

4.2.2 Företaget 

Web är ett företag som säljer tjänster inom IT och är startat av grundaren år 2009. De tjänster 

som företag Web framför allt utför är skapande av hemsidor, backup av data samt inköp och 

installation av datorer.  Företaget riktar sig till de företag och privatpersoner som inte har tid 

eller kunskap att utföra tjänsterna själva. 

 

Idén till att starta företaget uppkom i och med att många personer i grundarens 

bekantskapskrets har kontaktat honom och frågat om han har haft möjlighet att hjälpa till med 

bland annat skapande av hemsidor. I takt med att han har hjälpt sina bekanta började 

förfrågningar om hjälp komma in från bekantas bekanta, detta ledde till att han beslutade att 

starta ett företag för att kunna ta betalt för sina tjänster samt ha möjlighet att kunna få in större 

jobb. 
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4.2.3 Startprocessen 

Från det att idén om att starta ett företag uppkom tog det cirka sex månader tills det att 

företaget var i drift. Under tiden som grundaren startade sitt företag så jobbade han heltid på 

sitt ordinarie arbete. Det fanns ingen plan för hur starten av företaget skulle gå till.  

 

”Jag hade ingen aning om hur etableringen av mitt företag skulle ske när jag startade det” 

säger grundaren. 

 

För att få reda på information om hur han skulle gå till väga tog grundaren hjälp av en kollega 

från sitt arbete som nyligen hade startat ett företag samt tog kontakt med Nyföretagarcentrum 

i Karlskrona. Han har även använt sin pappa som bollplank vid uppstartsprocessen samt sökt 

fram mycket information på Internet, bland annat på Skatteverkets hemsida. Även idag har 

han kontakt med sin kollega för frågor som rör eget företagande.  

 

Den risk som grundaren ser med att starta företaget är hur företagets ekonomi ska fungera i 

och med att han är personligt ansvarig för företagets ekonomi då han driver det som enskild 

firma, samt att han själv saknar erfarenhet av eget företagande. På följdfrågan om han ser 

några risker med sin privata ekonomi svarar han: 

 

”Nej eftersom jag driver företaget vid sidan av ordinarie arbete så känner jag att det aldrig 

har funnits någon risk med min privata ekonomi, då jag inte behövde göra några stora 

investeringar för att starta företaget. Har jag tid för företag och får in jobb ser jag det som en 

bonus.” 

 

Grundaren upplevde aldrig att det fanns några hinder på vägen att starta företaget, varken 

ekonomiskt eller kunskapsmässigt. De gånger han stötte på frågar använde han sig av Internet 

för att hitta svaren. Från början visste han inte hur blanketter från Skatteverket skulle fyllas i 

eller hur han skulle sköta bokföringen, detta löstes efter hand som händelserna uppkom. Han 

tycker inte att det var några hinder att fullfölja starten av företaget och på frågan om han 

någonsin tvekat på att fullfölja att starta företaget svarade han: 

 

”Nej, det har jag aldrig gjort. Det enda jag tvekat om är, om jag har tiden att göra några 

jobb men det var inget som hindrade mig att starta då, jag kan ha företaget vilande.” 
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4.2.4 Målsättning 

Målsättningen för företag Web är att kunna hjälpa människor och företag som tycker det är 

svårt med tjänster som exempelvis att skapa hemsidor, installera dator samt att bidra med ett 

kostnadseffektivt alternativ för små- och medelstora företag att marknadsföra sig på Internet 

och skapa förutsättningar för att kunna underhålla en hemsida på ett enkelt sätt. 

 

När det kommer till grundarens egen målsättning så vill han kunna försörja sig helt via sitt 

egna företag utan att ha någon annan anställning, dock har han i nuläget ingen ambition att 

vilja anställa i framtiden utan han vill driva företaget själv. Målsättningen att kunna försörja 

sig helt genom sitt företag ser han som långsiktigt, inom fem till tio år tycker han känns 

realistiskt. Detta då han i dagsläget känner att hans ordinarie arbete ger honom en ekonomisk 

trygghet som behövs just nu med tanke på småbarn i familjen samt ett stundande husköp. 

Utöver faktorn med ekonomin tror han att en satsning på sitt egna företag kommer att kräva 

väldigt mycket tid. Som kortsiktig målsättning vill han marknadsföra sitt företag så att fler 

personer får kännedom om hans tjänster, för att på så sätt förhoppningsvis skapa mer jobb.  

 

Målet med företaget har inte ändrats under startprocessen utan det har varit oförändrat säger 

grundaren. För att lyckas med målsättningen har han lagt reklam i brevlådor, sökoptimerat sin 

hemsida samt tryckt visitkort som han delar ut till kunderna efter avslutat jobb.  

 

4.2.5 Affärsplan  

Grundaren har ingen affärsplan för sitt företag utan han har tagit dagen som den kommer 

eftersom han driver företaget vid sidan av sitt ordinarie arbete. Han känner dock att han 

behöver upprätta en affärsplan om han ska ta steget och ”satsa” på företaget, för att på så sätt 

ha den att luta sig tillbaka på. 

 

4.2.6 Nya affärsmöjligheter 

Grundaren tror inte att hans företag har ändrats så mycket om 5 år, möjligtvis så har han 

börjat fundera på att satsa mer på företaget. Om 10 år så tror han att han försörjer sig på 

företaget, om det däremot är med nuvarande form och tjänster är inte säkert. 
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När vi frågar grundaren om några nya affärsidéer har uppkommit under företagsetableringen 

svarar han: 

 

”Ja, grundidén var att skapa hemsidor och laga datorer. I takt med att kunder har efterfrågat 

tjänster för att återskapa ”förlorad” information på hårddiskar så har jag börjat erbjuda 

dessa tjänster.” 

 

4.3 Företag Mäklare 

4.3.1 Grundarens bakgrund 

Grundaren i företag Mäklare är 41 år och bor i Nättraby utanför Karlskrona med sin fru och 

deras barn. Grundarens utbildning består av en treårig samhällsvetenskaplig utbildning med 

ekonomisk inriktig på gymnasiet samt en tvåårig mäklarutbildning på Malmö Högskola. Idag 

jobbar han på företaget som han själv har startat. Grundaren beskriver sig själv som en social 

person, detta tycker han är en viktig faktor i mäklarbranschen. 

 

Grundaren har inga tidigare erfarenheter vad det gäller att starta företag men han har varit 

delägare i två firmor tidigare. Inom släkt och vänner finns erfarenhet av eget företagande då 

hans far driver en egen mäklarfirma sedan tidigare. Han har inga speciella förebilder inom 

eget företagande men han tycker det är inspirerande med egna företagare som lyckas samt 

stannar kvar och driver sina företag i regionen där de är uppvuxna. 

 

4.3.2 Företaget 

Företaget är en mäklarfirma som bedrivs genom franchise och det startades av grundaren den 

första januari 2010 som ett aktiebolag och har idag tre anställda men ska inom kort anställa 

ytterligare en person. Företaget hjälper till att sälja olika typer av bostäder som till exempel 

villor och bostadsrätter i Karlskrona. 

 

Idén med att starta eget företag har vuxit fram hos grundaren, möjligheten att kunna 

bestämma själv och kunna sätta sina egna mål är faktorer som har gjort att han har tagit steget 

till att starta eget företag. Anledningen till att han har startat sitt företag just nu ligger till 

grund av en schisms med sin tidigare arbetsgivare. 
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4.3.3 Startprocessen 

Det tog cirka två till tre månader från det att idén om att starta förtaget uppkom tills dess att 

företaget var i drift. Det existerade ingen övergång från att vara anställd till att vara egen 

företagare för grundaren då han slutade på sitt tidigare arbete strax innan han starta upp sitt 

företag. I och med att han har tidigare erfarenheter från mäklarbranschen så har han haft en 

klar idé om hur starten av företaget ska gå till, det enda orosmomentet var hur ekonomin för 

hans företag skulle se ut. På frågan om han ser några risker med att starta eget så återkopplar 

grundaren till ekonomin: 

 

”Det fanns ett orosmoment i början angående ekonomin, om huruvida man ska lyckas eller ej. 

Det har inte varit någon begränsning för om jag skulle starta företaget utan på vilket sätt 

starten skulle gå till, exempelvis hur mycket man har kunnat satsa ekonomisk på vissa saker, 

som t.ex. marknadsföring.” 

 

Grundaren upplevde aldrig något hinder med företagsstarten. De tjänster som han tog in var 

extern hjälp vid bolagsbildningen och bokföring som han lät en revisionsfirma sköta, utöver 

detta upplevde han inga hinder att starta företaget och grundaren har aldrig tvekat på att starta 

företag. 

 

4.3.4 Målsättning 

Målsättningen för företag Mäklare är att inom fem år lyckas med att ta över 25 procent av 

marknaden i Karlskrona, grundaren poängterar att det är viktigaste är att framhålla kvalitén 

framför kvantiteten när det gäller företagets målsättning. Några specifika delmål har inte 

företagsgrundaren i dagsläget utan han vill ha en ständig utveckling av företag. Det är möjligt 

att vi kompletterar den långsiktiga målsättningen med en eller flera kortsiktiga målsättningar i 

framtiden säger grundaren. 

 

På frågan om målsättningar har förändrats under startprocessen svarar grundaren: 

 

”Idén har varit densamma under hela tiden. Jag hade ingen klar målsättning från början utan 

den har vuxit fram.” 
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Företagets målsättning bestämdes i november eller december d.v.s. strax innan företagets 

verksamhets startade i januari 2010. För att nå upp till sin målsättning säger grundaren att 

företaget ska satsa på marknadsföring för att synas samt delta i olika events. Vi ska även göra 

ett bra jobb så att kunderna rekommenderar oss till andra. 

 

Grundaren säger att det inte har kommit fram några nya idéer under företagsstarten då 

mäklarlagen inte tillåter att mäklarfirmor säljer kringtjänster (exempelvis städhjälp och 

flytthjälp). Dock utesluter han inte att företaget kommer att erbjuda dessa tjänster i framtiden 

då det kommer en ny mäklarlag, men i dagsläget ligger fokusen på mäklandet vilket är hans 

huvudsyssla. 

 

4.3.5 Affärsplan 

Företaget har idag en affärsplan och den är gjord då varumärkesägaren kräver detta, 

grundaren säger att han har använt en färdig mall till affärsplanen som varumärkesägaren 

tillhandahöll. Han tror att företaget hade upprättat en affärsplan även om det inte hade varit ett 

krav, detta för att han anser att det är en bra grund för att veta hur företaget ska arbeta. 

 

4.3.6 Nya affärsmöjligheter 

Framtidsplanerna för företaget är, förutom att ha 25 procent av marknaden i Karlskrona, att 

personalen ska gå minst två utbildningar varje år dessutom hoppas han kunna anställa mer 

personal i takt med att företaget växer säger grundaren. På sikt vill jag utvecklas i Blekinge 

men det är inget tidsbestämt mål som jag har säger han. 

 

När vi frågar grundaren om hur han tror företaget ser ut om fem respektive tio år säger han: 

 

”Om fem år har jag 25 % av marknaden i Karlskrona och jag har fem till sex anställda. 

Om tio år är vi etablerade i hela Blekinge, hur många anställda jag har då vet jag inte.” 
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5. Analys 

Denna analys är kopplad till vårt teoretiska perspektiv som återfinns i vårt teorikapitel, med 

empirin. Detta för att tolka och kunna härleda om det är causation eller effectuation som 

företagen använder sig av vid beslutsprocesser under företagsetableringen, men även hur 

etableringsprocessen ser ut hos våra grundare. 

 

5.1 Analys av etableringsprocessen 

I vårt avsnitt om etableringsprocessen nämner Landström & Löwegren (2009) att skillnaderna 

är små när det gäller sättet att etablera företag på. Detta visar sig även hos våra 

företagsgrundare, alla tog extern hjälp för att starta upp sitt företag, de ser heller inga hinder i 

startprocessen och tvekade aldrig att gå vidare med projektet. Vi vill mena att detta beror på 

gedigen erfarenhet inom respektive bransch hos grundarna och att de känner sig säkra i sin 

yrkesroll.  

 

Landström & Löwegren (2009) nämner aktivitetsorienterat synsätt, där det handlar om de 

aktiviteter individen gör för att utveckla ett nytt företag. Även Gartner (1992, i Landström & 

Löwegren 2009) nämner aktiviteter som processer i entreprenörskap där en 

organisationstillblivelseprocess börjar vid initieringen av företaget fram till etableringen. 

Företag Mäklare har redan från starten klart för sig hur initieringen av företaget ska ske, 

därmed har han identifierat en affärsmöjlighet, detta då han har mycket kunskap inom 

branschen sedan tidigare och kan dra nytta av den. Han har erfarenhet av företagande både 

vad gäller honom själv och nära anhöriga. Medan företag Web och företag CAD inte har 

någon erfarenhet alls som egenföretagare, så deras identifikation av affärsmöjligheter bygger 

på att de ser en potentiell marknad men de väljer att ha kvar sitt ordinarie arbete även efter att 

företaget har registrerats. Marknadsföring var en gemensam aktivitet som alla 

företagsgrundarna anser sig vara i behov av, detta för att uppnå sina målsättningar med 

företaget. Det vi har sett är att aktivitetsnivån är relativt hög hos samtliga företagsgrundare, 

Landström & Löwegren (2009) påtalar att aktivitetsnivån har betydelse för om grundaren ska 

lyckas eller inte med sitt företag. Då företagen endast varit igång en kortare tid är det svårt att 
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avgöra om de lyckas eller inte på sikt, utan vad vi har sett är att företagsgrundarna i nuläget 

ser affärsmöjligheterna och är aktiva i sin marknadsföring. 

 

Planering och organisering av företaget kan vara att upprätta en affärsplan, i vår undersökning 

visade det sig att två företagsgrundare upprättade en affärsplan. Dessa företag, företag CAD 

och företag Mäklare upprättade en affärsplan efter krav från externa intressenter, medan 

företag Web anser att behovet inte är aktuellt för tillfället. Att företagsgrundare gör 

affärsplaner p.g.a. krav från externa intressenter påtalar även Mullins (2010), där han anser att 

det satsas för hårt på affärsplanen. Även Karlsson (2010) ifrågasätter affärsplanens nytta, han 

anser att det är få företag som använder affärsplanen internt utan den upprättas för externa 

aktörer. Bergendahl (2009) har kommit fram till samma sak, att affärsplanen oftast är kopplad 

till finansieringen av företaget och till specifika situationer inte till grundarnas dagliga arbete. 

Karlsson (2010) menar att affärsplanen många gånger skrivs i alltför positiva ordalag och att 

det är bara antaganden, vilket kan leda till en negativ storhetsillusion. Det vi kan konstatera är 

att företagsgrundarna är positiva till affärsplanen och ser den som ett komplement, inte som 

ett tvångsmässigt upprättat dokument. 

 

Reynolds och Miller (1992, i Landström & Löwegren 2009) visar etableringsprocessen som 

fyra nyckelhändelser, där den första är individens engagemang för idén. Alla våra 

respondenter visar ett stort engagemang för sin affärsidé, där de vill satsa på den bransch som 

de har stor erfarenhet inom. Företag Mäklare och företag CAD har ambitionen att växa och 

anställa personal, medan företag Web ser sitt företag som ett enmansföretag i framtiden. 

Denna etableringsprocess kan skilja sig markant åt företag emellan och även hur lång tid 

denna process kan ta, hos företag Mäklare och företag Web tog denna process två till sex 

månader, medan det tog ett flertal år för företag CAD. 

 

Landström & Löwegren (2009) påtalar att starta företag är ett viktigt beslut, där det finns flera 

faktorer som spelar in. Det nämns entreprenöriella egenskaper, företag Mäklares grundare 

beskriver sig själv som en social person vilket han anser är en viktig faktor i mäklarbranschen. 

Grundaren i Företag CAD anser sig vara beslutsam, strukturerad och logisk, där han tror att 

hans strukturerade förhållningssätt är en fördel, detta för att kunna driva sitt företag på bästa 

sätt. I företag Web beskriver grundaren sig som ekonomisk och ordningsam vilket han anser 

är viktiga faktorer för att lyckas driva sitt företag.  
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En faktor som nämns är kapitalbehovet Landström & Löwegren (2009). I företag Web och 

företag CAD täcks kapitalbehovet upp till stor del upp av att företagsgrundarna har en fast 

inkomst genom sitt ordinarie arbete och därmed anser de att de har en begränsad 

investeringskostnad i företagen. Företag Mäklare avslutade sin tidigare anställning innan han 

startade sitt företag, han såg att det fanns ett orosmoment i början angående ekonomin om han 

skulle lyckas eller inte och hur ekonomin för hans företag skulle se ut. 

 

Grundarnas bakgrund och erfarenhet är viktiga faktorer i beslutsprocessen Landström & 

Löwegren (2009). Det vi har funnit i vår undersökning är att alla tre grundarna har 

eftergymnasial utbildning inom den bransch som de har startat företag inom, samma sak 

gäller deras arbetslivserfarenhet, där samtliga grundare har sitt företag inom den bransch som 

de har arbetat inom. Erfarenheten av företagande är lågt hos grundarna av företag Web och 

företag CAD, grundarna har ingen egen erfarenhet ej heller någon nära anhörig som har eget 

företag. Däremot grundaren i företag Mäklare har erfarenhet av företagande, både vad gäller 

honom själv och bland släkt och vänner.  

 

Landström & Löwegren (2009) nämner stödorganisationer som en faktor som påverkar 

beslutet att starta företag. Det visade sig även hos våra företagsgrundare, alla har tagit extern 

hjälp under etableringsprocessen, företag Web fick hjälp av Nyföretagarcentrum och av en 

kollega som har erfarenhet av företagande. Företag CAD tog hjälp av en tjänsteman på 

Skatteverket medan företag Mäklare anlitade hjälp för bolagsbildningen och bokföringen i 

företaget.  

 

Flera av de viktiga faktorer i beslutsprocessen som Landström & Löwegren (2009) påtalar har 

haft inverkan på våra företagsgrundare. De vi har tagit upp är personlighet, kapitalbehov, 

bakgrund, erfarenheter samt omgivningens stöd. Vi anser att de entreprenöriella egenskaperna 

som företagsgrundarna besitter såsom social kompetens, strukturerat förhållningssätt och 

ekonomiskt sinnad är viktiga egenskaper. Vi vill mena att detta tillsammans med de andra 

faktorerna visar att grundarna är väl medvetna om vad som förväntas av dem.  
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5.2 Analys av Sarasvathys modell för beslutsprocesser 

Sarasvathy (2001) tydliggör skillnaderna mellan causation och effectuation i figur 3.5 i 

teorikapitlet, där målen är givna och de olika medlen används för att uppnå dessa mål.  

För grundaren i företag Web har målsättningen inte ändrats under startprocessen utan den har 

varit oförändrad, detta härleder vi till causationprocessen, hur etableringen skulle gå till har 

varit oklar vilket pekar mot en beslutsprocess enligt effectuation.  

 

Grundaren av företag CAD har haft samma målsättning från företagsidé fram till 

registreringen av företaget, utom på en punkt, vilken kundkrets som han skulle vända sig till. 

Detta ser vi som en blandning av causation- och effectuationprocesserna. En blandning av 

dessa processer kan även ses hos företag Mäklares grundare, målsättningen har inte varit fast 

under företagsetableringen utan den har vuxit fram under tiden. Hur etableringen däremot 

skulle gå till har varit klart ända sedan idén om att starta företaget uppkom, detta följer 

causation. Företagets utbud av tjänster har varit samma under hela etableringsprocessen då 

detta i dagsläget är styrt av lagar, dock lämnar grundaren en öppning för att företaget i 

framtiden kommer att inrikta sig på nya tjänster, vilket tyder på drag av effectuation. 

 

Grundarna av företag CAD och företag Mäklare vill att företaget ska växa och att de ska ha 

möjlighet att anställa personal i framtiden. Företag Web har ingen ambition att anställa 

personal på sikt utan vill driva det som ett enmansföretag. Vi tillskriver alla företagsgrundarna 

causationprocessen då det gäller framtiden för företaget.  

 

Sarasvathy (2001) beskriver att causation och effectuation är integrerade delar av individens 

resonemang och de kan förekomma samtidigt, överlappande och sammanflätat i olika 

sammanhang av beslutsprocessen. Detta ser vi mönster av hos samtliga grundare i vår studie. 

Det går även att se beslut som går i linje med Bergendahls (2009) kretslopp som är en 

utveckling av Sarasvathys effectuationprocess. Detta mönster går att se i företag Web där 

grundaren utifrån kundens behov börjat erbjuda nya tjänster i företag vilket har lett till att en 

ny marknad har skapats. 

 

I företag CAD och företag Mäklare kan vi istället se ett mönster som ligger mer åt 

Bergendahls (2009) utveckling av Sarasvathys causationprocess där individens medvetenhet 

om kunskaper och erfarenheter för att starta projekt, kunskap om marknaden samt individens 
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kunskap om produkten eller tjänster följer ett linjärt förlopp. Grundaren i företag CAD följer 

detta mönster då han från början visste vilken kunskap han behövde för att starta företag, 

kunskapen om marknaden fanns också från starten och likaså följer han det mål som vill 

uppnås. 

 

5.3 Analys av Bergendahls modell och principer 

Bergendahl (2009) nämner fyra grundläggande principer, där den första tillåten förlust hellre 

än förväntad avkastning. Våra företagsgrundare visar drag av effectuation då samtliga 

fokuserar på möjligheter som finns i framtiden istället för strategier som ger hög avkastning i 

nutid. Där företag Web och företag CAD fokuserar på vilken förlust som kan tillåtas i 

företaget då grundarna är personligt ansvariga. Företagen har en långsiktig målsättning vilket 

tyder på att företagen inte satsar på en strategi som inte ger en hög avkastning i nutid. 

 

Den andra principen är strategiska allianser hellre än analyser av konkurrenskraft, våra 

företagsgrundare har tendenser åt effectuation i etableringsprocessen, detta då ingen tonvikt 

har lagts på analyser av konkurrenskraften. Tredje principen, exploatering av oförutsedda 

händelser hellre än exploatering av den kunskap som redan finns, våra företagsgrundare har 

sakkunskapen om den bransch de startar företag inom, vilket är i linje med causation. Den 

fjärde och sista principen är påverka en oförutsägbar framtid hellre än förutbestämda mål, 

våra företagsgrundare har en klar målsättning med sitt företag och verksam inom en 

existerande marknad, vilket vi kan härleda till causation. 

 

Bergendahl (2009) skriver om informell och formell affärsplan, där informell är härledd till 

effectuation och formell till causation. Företag Mäklare hade en formell affärsplan, men var 

samtidigt öppen för nya affärsmöjligheter vilket gör att effectuation och causation 

förekommer samtidigt. Företag CAD har utformat en affärsplan dock var grundaren inte 

öppen för nya affärsmöjligheter, detta kan vi härleda till causationprocessen. Företag Web har 

ingen affärsplan utarbetad, samtidigt är grundaren öppen för nya möjligheter i företaget, det 

går i linje med effectuationprocessen. 

 

Bergendahl (2009) har utvecklat en analysmodell, där en målinriktad beslutsprocess visar på 

att grundaren har ett bestämt mål att arbeta emot. Detta kan vi se hos alla våra 
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företagsgrundare, där samtliga höll kvar vid sin målsättning både vad gäller långsiktighet och 

kortsiktigt. Detta mönster kan härledas till causationprocessen. 

 

Nya vägar innebär att grundaren är öppen för nya möjligheter där företagsidén kan ändra 

inriktning under etableringsprocessen Bergendahl (2009). Här kan vi känna igen företag Web 

där grundaren har utökat antal tjänster än de som fanns när företaget startade, detta med 

anledning av efterfråga av nya tjänster från kunder. Företag CAD och företag Mäklare är 

motsatsen, bestämd väg, där det inte har tillkommit några nya tjänster under 

företagsetableringen, dessa två företag kan tillskrivas causationprocessen.  

 

Nya intryck i effectuationprocessen innebär att grundaren tar hjälp av andra som har 

erfarenhet av företagande Bergendahl (2009). Företag Mäklare har släkt och vänner som är 

erfarna företagare som han har möjlighet att vända sig till, han tog även hjälp av externa 

tjänster för bolagsbildningen. Företag Web rådfrågade en kollega som har erfarenhet av 

företagande och har sin pappa som bollplank, men även rådgivning från Nyföretagarcentrum. 

Företag CAD hade endast kontakt med en tjänsteman på Skatteverket. Dessa tre företag visar 

att de är öppna för nya intryck och kan härledas till effectuationprocessen. 
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Vi har gjort en sammanfattning i tabellform om företagen följer causation- eller effectuation 

under beslutsprocessen. Det vi kan utläsa ur tabellen är att företag Web har en dragning åt 

effectuationprocessen, medan företag CAD och företag Mäklare lutar åt causationprocessen. 

Det vi kan se är att causation och effectuation kan förekomma samtidigt eller växelvis i olika 

sammanhang i beslutsprocessen. 

   
 Företag Web Företag CAD Företag Mäklare 

Målsättning Causation Causation / 

Effectuation 

Causation / 

Effectuation 

Etablering av 

företaget 

Effectuation Causation Causation 

Framtiden för 

företaget 

Causation Causation Causation 

Nya marknader Effectuation Causation Causation 

Möjligheter i 

framtiden 

Effectuation Effectuation Effectuation 

Analys av 

konkurrenskraft 

Effectuation Effectuation Effectuation 

Sakkunskap om 

branschen 

Causation Causation Causation 

Existerande 

marknad 

Causation Causation Causation 

Formell affärsplan Effectuation Causation Causation 

Öppen för nya 

affärsmöjligheter 

Effectuation Causation Effectuation 

Flexibla mål Causation Causation Causation 

Nya vägar Effectuation Causation Causation 

Nya intryck Effectuation Effectuation Effectuation 
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6. Resultat 

I detta avsnitt diskuteras analysen och det resultat vi kommit fram till i vår studie.  

 

För att uppnå vårt syfte har vi undersökt och beskrivit tre tjänsteföretag inom olika branscher, 

där vi har studerat beslutsprocesser under företagsetableringen. I vår studie har vi kommit 

fram till ett antal slutsatser, med dessa vill vi fylla den teoretiska kunskapslucka som 

Bergendahl (2009) påtalar, att det finns begränsade kunskaperna om tjänsteföretag i 

etableringsprocessen. 

 

En slutsats vi kan se är att skillnaderna är små när det gäller sättet att etablera företaget på. 

Våra tre grundare av tjänsteföretag följer ett visst etableringsmönster, att de tagit extern hjälp 

under startprocessen, de upplevde inte några hinder under startprocessen och de kände inte 

någon tveksamhet att gå vidare med projektet. Vi tolkar detta som ett resultat av att samtliga 

grundare i vår studie har tidigare erfarenhet inom den bransch där de startat företaget och 

följer därmed ett visst mönster.  

 

Grundarna har startat företagen själva och inte i team dessutom har de inte behövt skapa 

någon prototyp. Detta är två av de fyra faktorer under företagsetableringen som Bergendahl 

(2009) påpekar är kritiska i företagsetableringen, vilket vi anser har underlättat 

etableringsprocessen hos grundarna i de undersökta tjänsteföretagen. 

 

Enligt Sarasvathy (2003) avhandling visar grundare med begränsade kunskaper inom 

företagsetablering på en stark relation till causation. Denna relation ser vi inte i vår studie utan 

grundarna pendlade mellan causation- och effectuationprocessen under företagsetableringen. 

Även om grundarna inte har någon större erfarenhet av att starta företag tidigare så har 

samtliga grundare i studien lång erfarenhet från den bransch som de etablerat företaget inom, 

detta anser vi vara anledningen till vårt resultat. Detta kan relateras till tidigare forskning som 

Bergendahl (2009) har gjort, där hon kom fram till samma resultat. 

 

Vår studie visar att samtliga tjänsteföretag som vi har studerat använder sig av en 

kombination av beslutsprocesserna effectuation och causation under företagsetableringen. 
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Detta går i samma linje som Bergendahls (2009) slutsatser i sin avhandling om 

beslutsprocesser i teknikföretag. Vi ser inga tydliga mönster att effectuation används i större 

utsträckning än causation i de företag vi har studerat och alla företagsgrundarna visar upp en 

beslutsprocess där causation och effectuation förekommer överlappande och växelvis. Med 

andra ord har vi inte funnit någon skillnad i beslutsprocesserna utifrån vilken bransch 

företagen är verksamma i.  
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Bilagor  

Intervjuguide 

Grundarens bakgrund 

• Var bor du 
• Familjeförhållande 
• Ålder  
• Karaktärsdrag  
• Utbildning 
• Arbetserfarenhet 
• Erfarenhet av eget företag 
• Förebilder inom företagande 
• Har du nära anhöriga som är egenföretagare 
• Arbetade du med ditt ordinarie arbete under etableringsprocessen 

 

Företaget  

• Typ av företag, inom vilken bransch 
• När startade företaget 
• Antal grundare av företaget 
• Hur lång tid tog det från idén att starta företag uppkom tills det att företaget var i drift 

 

Startprocessen 

• Varför startade du företag 
• Hur uppkom idén om att starta eget 
• Hade du klart för dig från början hur etableringen skulle gå till 
• Såg du några risker med att starta företaget 
• Har det funnits några hinder på vägen att starta företaget 
• Fick du ta hjälp av andra under startprocessen 
• Har du någon gång under startprocessen tvekat att gå vidare med företaget 

 

Målsättning  

• Vilken målsättning har du med företaget 
• Har din målsättning varit kortsiktig eller långsiktig 
• Har detta mål förändrats under etableringen av företaget 
• Vad gör du för att uppnå målsättningen 
• Har några nya affärsidéer uppkommit under etableringen av företag 

 

 

Affärsplan 
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• Har du någon affärsplan, om ja, hur använder du den 
 

Nya affärsmöjligheter 

• Vilka planer har du för framtiden med företaget 
• Hur tror du att ditt företag har utvecklats om 5 år, 10 år 

 

 

 


