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Förord 

 

Under arbetets gång med denna uppsats har vi stött på både mot- och framgång, 

vilket varit lärorikt då vi nu i slutet summerar och blickar tillbaka. Utan 

respondenternas deltagande skulle detta ej varit möjligt att genomföra, därav ett 

stort tack till: 

Nahir Acar, Rekryteramer RN AB 

David Ammer, El-Diablo  

Anonym, Anonymt företag 

Philip Bergman, Stockholm Färgcenter AB 

Rikard Gellborn, Nej Registret AB 

Alexander Grepe, ABC-Gruppen AB 

Andreas Lundin, a.m byrå 

David Tepper, Haldelius & Tepper investment AB 

 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till våra vänner och familj som hjälpt, 

stöttat och haft ett enormt tålamod med oss under arbetets gång. De opponenter som 

kommit med konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter förtjänar även de ett stort 

tack. Samtidigt vill vi specifikt tacka Tommy Larsson för all hjälp och de goda råd 

han givit oss och vår handledare Hans Hyrenius som väglett oss genom arbetets 

gång och kommit med värdefulla synpunkter. 

 

Slutligen vill författarna ge varandra en stor eloge, för det dynamiska samarbetet och 

för det väl utförda arbetet. 

 

”Ensam må vara stark, men i team må vara starkare” 

 

Stockholm den 15 januari 2008. 

 

__________________________  __________________________ 
 
Charlie Ericson Stahre   Daniel Yousefi 
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Abstract 
 
Contemporary society focuses heavily on the individual and this is also characterized by an 

individual thinking that many people contribute to. This is furthermore shared in the field of 

entrepreneur research studies where a profound deal of time has been focused on the personal 

qualities of specific entrepreneurs. However, in modern settings today many corporations 

originate in a team-based structure, which therefore leads towards a different approach rather 

than examining exclusively on individuality. Previous research shows that entrepreneurial 

teams are establishing and growing at a steady pace, yet studies within this field has not 

developed in an extensive fashion. Entrepreneurial teams can be defined as a group of people 

who share a common goal, usually consisting of two or more individuals who commenced a 

foundation from the early stages of that specific firm and who originated an initial idea. This 

therefore generates an interest to further investigate entrepreneur studies. The development of 

the individuality of entrepreneurship has been revised previously. Nevertheless, analyzing the 

underlying factors to why individuals tend to establish teams of entrepreneurship is a 

reoccurring topic to this day. 

 

The main purpose of this study is to map out these underlying factors and investigate the 

fundamental preferences of the individuals who prefer to create team-based entrepreneurships. 

 

This study is of a deductive layout and has been carried out in a qualitative method. Eight 

separate interviews were carried out with the originators of respective business corporations, 

and underlying factors have been mapped out with the help of theories within the field of 

entrepreneurship.  

 

Subsequent to the gathering of primary empirical data and with the support of important 

theory studies, certain conclusions can be made. The underlying motives behind the formation 

of entrepreneurial teams can be characterized by earlier experiences, friendship, and the 

addition of members who acts as supplements to the team. But also a sense of affinity within 

the group, the spread of risk-taking, and furthermore an addition of enjoyment to the group 

are all important factors when investigating team entrepreneurship. 

 
Key words: Entrepreneurial teams, venture teams, path choices, underlying factors and 
team-based entrepreneurship. 
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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle fokuseras det mycket på individen och många präglas utav ett 

individualistiskt tänkande. Detta kan även ses inom entreprenörskapsforskning där det en 

längre tid fokuserats på entreprenörens personliga egenskaper. När det i dagsläget är vanligare 

än man tror att starta företag i team, bör inte endast de personliga egenskaperna undersökas. 

Tidigare studier visar på att entreprenöriella team etableras och växer i snabbare takt, dock är 

forskningen om entreprenöriella team inte så utvecklad och omfattande. Definitionen av ett 

entreprenöriellt team, är att det består av en grupp personer som har ett gemensamt mål. 

Denna grupp består av två eller fler personer, som samtliga har varit med från idéstadiet av 

företaget. Det är därför av intresse att bygga vidare på den befintliga forskningen. Att 

utveckla entreprenörens personliga egenskaper är redan utforskat, men att kartlägga de 

bakomliggande faktorerna till varför individer tenderar att bilda entreprenöriella team är idag 

ett aktuellt ämne.  

 

Syftet med undersökningen blir därav att kartlägga de bakomliggande faktorer individer har, 

som gör att de startar företag i team.  

 

Undersökningen har en deduktiv ansats, som har genomförts med en kvalitativ metod i form 

av åtta intervjuer med grundare från respektive företag. Med hjälp av teorier inom ämnet har 

bakomliggande faktorer kartlagts.  

 

Efter att empirisk data samlats in och analyserats med hjälp av teorierna har följande 

slutsatser härletts. De bakomliggande faktorerna till entreprenöriella team är att de haft 

tidigare erfarenheter som påverkat, att de är vänner, att addition av ny medlem medför en 

resurs som kompletterar teamet, att det skapar samhörighet, att riskerna sprids, att det blir 

roligare, att kapital saknas och att det hela kan bero på tillfälligheter som gör att man formerar 

ett team. 

 

 

 

Nyckelord: Entreprenöriella team, vägval, bakomliggande faktorer, teambaserat 

entreprenörskap.
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1. Inledning 
Kapitlet innefattar en bakgrund som ger en övergripande bild i ämnet, som leds vidare och 
belyser tidigare forskning. Därefter kommer problemdiskussionen som sedan leder fram till 
syftet om varför man startar företag i team samt att kartlägga de bakomliggande faktorerna. 
Sist i kapitlet är en begreppsdiskussion, som reder ut olika begrepp som används löpande i 
uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 

Att starta företag är en naturlig del av dagens utveckling, att det finns incitament för 

nyetablering, leder till utveckling av världsekonomin (Lundberg, T 2005-03-08). Det finns 

olika motiv till att man startar upp företag, vilket varierar stort världen över. Anledningen till 

att starta ett nytt företag skiljer sig även från person till person, då en kan ha kommit på en 

väldigt bra idé medan en annan gör det i brist på arbetstillfällen. Företag kan liknas med att 

flyga flygplan, då det mest kritiska tillståndet befinner sig vid starten och det är många företag 

som går i konkurs relativt tidigt och aldrig riktigt lyfter. 

 

Många som startar företag betraktas eller betraktar sig själva som entreprenörer, vilket har 

blivit ett väldigt populärt begrepp under 2000-talet. Att vara entreprenör förknippas idag ofta 

med något positivt, men definitionen av vad entreprenörskap är skiljer sig väldigt brett från 

person till person. I dagens samhälle fokuseras det mycket på individen och många präglas 

utav ett individualistiskt tänkande, kanske är det för att människan i grund och botten är en 

individ och inte flera. Detta kan även ses inom entreprenörskapsforskning där det en längre tid 

fokuserats på entreprenörens personliga egenskaper (McClelland, 1961). Men McClelland är 

inget undantag då det finns en mängd olika forskare som fokuserat på entreprenörens 

personliga egenskaper även under senare år (Landström, 2005 s.64). Vikten av team och att 

kunna arbeta i grupper är också något som framhålls idag och tycks bli allt mer viktigt i 

dagens samhälle. Grupprocesser och hur grupper formas och ter sig är även det en intressant 

aspekt att se till då team bildas. Detta visar även nyare forskning på, där fokus övergått allt 

mer till företag som startats i grupp, vilket benämns som entreprenöriella team. Intresset har 

under senare tid växt för entreprenöriella team, vilket utgörs av två eller flera personer som 

leder fram till den entreprenöriella processen och då inte en enda person, som ”entreprenören” 

ofta blir framställd som (Birley, Stockley et al. 2000).  

 

Att starta företag i ett team har visat sig vara mer vanligt än vad många kanske tidigare trott, 

vid början av 90-talet i USA startades så många som 60 % av alla nya företag upp i just team 
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(Reynolds, 1993). Att starta upp ett företag i form av ett team leder till en snabbare etablering, 

högre effektivitet samt att man sprider på riskerna vid etableringen. Forskningen indikerar 

dock på att efter en tid tenderar konflikter att blossa upp, då de olika personerna inom 

företaget vill gå åt olika håll, beroende på den eventuella heterogeniteten i gruppen och därav 

olika intressen på lång sikt. Detta bygger på tidigare forskning i ämnet, som är relativt nytt då 

forskningen tog fart i början på 1990-talet (Sexton, Smilor et al. 1997). Att vara inom ett team 

kan för många ofta kännas tryggare, exempel på detta är ungdomar som söker sig till grupper 

där de tror att de passar in, för att identifiera sig med likasinnade. Men är inte ensam stark? 

Flera av världens största företag har startats av endast en grundare. Kan det tänkas att dessa 

företag om möjligt skulle ha varit ännu mer framgångsrika om de startats upp av flera eller 

skulle de kanske inte ha utvecklats alls till vad det är idag? Kan det tänkas vara så att dessa 

företag haft fler individer som funnits med i periferin medan en ensam entreprenör lyfts fram 

och visats upp för omvärlden då forskningen tidigare fokuserade på en entreprenörs 

personliga egenskaper (Landström, 2005 s.65). Vad är det då som avgör om man redan från 

starten väljer att samarbeta med andra eller att stå på sina egna två ben, är inte åtta ben bättre 

än två? Detta beror självklart på sammanhanget och vem man frågar. Forskningen inom 

entreprenöriella team är relativt ny och tyvärr finns inte alla svaren som man kunde ha önskat 

sig och därmed lämnas många ovetande. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Nystartande av företag är en väldig viktigt del i dagens samhälle, dels för dess utveckling 

samt dess ekonomiska tillväxt. Det är viktigt att man tar tillvara på de entreprenörer som finns 

och är villiga att bidra till denna utveckling. Entreprenörer tenderar att bilda entreprenöriella 

team, dessa är viktiga att ta tillvara på och bygga upp forskning kring, vilket kan hjälpa till att 

förstå och möjligtvis understödja skapandet och fortlöpandet utav team. Forskningen kring 

entreprenöriella team representeras av en positiv och lovande utveckling men mer teoretiskt 

arbete behövs kring ämnet (Forbes, Borchert, Zellmer-Bruhn, Sapienza, 2006). Det finns 

viktigt bidragande insikter till entreprenöriella team som exempel, Francis and Sandberg, 

2000; Ruef, Aldrich and Carter 2003; Forbes, Borchert, Zellmer-Bruhn, Sapienza, 2006; 

Ucbasaran, Lockett, Wright and Westhead 2003, vilka ger en viktig insikt om just 

entreprenöriella team. I den tidigare forskningen hittar man olika modeller för hur 

organisationer formas (Larson, Starr 1993) och hur entreprenöriella team kan bildas (Kamm, 

Nurick 1993).  
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Tidigare forskning visar på att det som ligger till grund för att starta ett nytt företag i team är 

bland annat tidigare fungerande relationer, samhörighet och gemenskap vilket gör att starkare 

band erhålls. Entreprenörer söker ofta till en början inom sin närmaste krets så som bland 

familj och vänner för information och för att kunna genomföra sin idé till verklighet (Larson, 

Starr 1993).  Att man hellre vänder sig till vänner man kan lita på och förhoppningsvis ha ett 

effektivt utbyte med, än till okända personer som man saknar tillit till förklarar sig självt. Man 

vill alltid ha det så tryggt som möjligt, speciellt då det råder stor osäkerhet som vid uppstarten 

av ett nytt företag. Vid ett sådant tillfälle kan tryggheten vara avgörande om man skall gå 

vidare med en idé eller inte. Vänskap inom entreprenöriella team kan ha både positiva och 

negativa influenser på teamets prestation och effektivitet (Francis, Sandberg 2000). Är 

vänskap en utav anledningarna till att man väljer att starta företag i team? 

Människor kan resonera på sådant sätt att man skulle kunna tänka sig att ingå i ett företag med 

en del av sina vänner, medan andra vänner vill man just bara vara vänner och inte 

affärspartners med beroende på olika omständigheter. Vänskapen utsätts även för hårda prov i 

en affärsrelation som kan få konsekvenser av ett avbrutet samarbete och en förlorad vän. Ett 

företag som man äger och driver med vänner/familj kan även vara svårare att styra objektivt 

har det visat sig (Kets de Vries, 1993). 

 

En annan anledning till att man startar företag i team som framhävs i forskningen av bland 

andra Forbes, Borchert, Zellmer-Bruhn, Sapienza, (2006) är att man söker efter andra resurser 

än dem man själv besitter för att komplettera/utveckla teamet. Det kan vara så att man själv 

har en jättebra idé men inte riktigt vet hur man skall genomföra denna eller saknar kompetens 

inom viktiga affärsområden för att förverkliga idén, då kan man vända sig till andra för att se 

om de kan tillföra något och samtidigt starta upp verksamheten med dem.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Att vara inom en grupp eller ett team är nästan alltid mer problematiskt än att agera som 

ensam individ, detta beroende på att man inom ett team har flera viljor och åsikter att ta 

hänsyn till än som ensam individ, där bara ens egen röst hörs. Ett team tenderar att vara mer 

dynamiskt samtidigt som det har en hög komplexitet. Frågan man då kan ställa sig är att om 

det är värt allt kompromissande, lyssnande och framför allt tid det tar för olika processer att 

genomföras inom ett team kontra mot en individ? Men inom ett team får man dock hjälp och 

feedback från andra där ett utbyte sker, vilket för många kan kännas skönt. Som nämnt ovan 
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tenderar team att utvecklas snabbare till en början. Det är alltid ett ställningstagande man får 

göra, väga fördelar mot nackdelar och därefter fatta ett beslut. I team eller som individ? 

För att ta ett citat från en av personerna som intervjuats, Rikard Gellborn som sade:  

 

”När jag låg hemma på kvällen och funderade trodde jag att jag var galen som gett mig in på 

detta, men när jag nästa dag kom till jobbet och träffade mina partners insåg jag att jag i alla 

fall inte var ensam”1. 

 

Tidigare forskning inom ämnet visar på att allt fler företag startas i team (Reynolds, 1993) 

men det som saknas inom forskningen är anledningarna till varför dessa individer formeras till 

ett team, istället för som enskild individ, vilket är främst det som belyses i denna uppsats. Det 

som skrivits om entreprenöriella team fokuserar mycket på processerna om själva teamen, hur 

det formas och på vilka kriterier man knyter an nya medlemmar. Att entreprenören som 

innehar idén ofta startar sitt företag och ser sedan ett behov av humankapital i efterhand då 

bolaget redan finns. Problematiken här är att man ser hur team formas och utvecklas men mer 

sällan bakomliggande varför de formas och på vilka grunder. Vi anser det vara viktigt att 

undersöka varför dessa individer bildar ett team och orsakerna bakom detta fenomen. Något 

som inte uppmärksammats i så stor utsträckning är hur det ser ut innan formationen och vilka 

faktorer som kan vara avgörande till valet att starta i team. Det vi saknar och hoppas kunna 

bidra med är att belysa de bakomliggande faktorerna till varför man väljer ett teambaserat  

entreprenörskap.  

 

1.4 Syfte 

Att undersöka varför individer beslutar sig samt att kartlägga de bakomliggande faktorerna till 

varför företag startas i team. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rikard Gellborn, Nej Registret AB, Intervju den 17 november 2007. 
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1.5 Begreppsdiskussion  

Inom forskningen finns det olika begrepp som förklarar startandet av företag i team, de som 

används främst är venture teams och entrepreneurial teams, vilket oftast syftar till samma sak. 

Vi definierar detta fenomen som ett entreprenöriellt team, vilket består av en grupp personer 

som har ett gemensamt mål. I undersökningen förekommer även begreppen teambaserat 

företagande och att starta företag i team, vilket här är synonymt med ett entreprenöriellt team. 

Denna grupp består av två eller fler personer, som samtliga har varit med från idéstadiet av 

företaget (Kamm et al. 1989). De framhåller att det finns en huvudentreprenör, som kan träda 

in i denna roll oavsett om den endast är med i projektet på deltid. Huvudsaken är att denna 

grupp arbetar tillsammans för att bilda detta entreprenöriella team. Oberoende av om personer 

inom denna process har heltidsjobb och tillför arbete under helgerna kan detta vara 

betydelsefullt för att teamet skall fungera. När sedan projektet etablerats börjar de delta på 

heltid (Roberts, 1970). 
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2. Metod 

När inledningen presenterats efterföljs den av metodkapitlet. Här redogörs 
tillvägagångssättet och de metodval som löpande har gjorts och som vägs upp med en 
motivering. Kapitlet avslutas med en diskussion angående undersökningens reliabilitet och 
validitet.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två olika förhållningssätt vilka har sin grund i de mest omdiskuterade 

vetenskapsteorierna, positivism och hermeneutik. Polemiken mellan dessa två teorier 

ligger främst i deras olika världsåskådningar. Positivismens uppfattning bygger på ett 

objektivt vetenskapsideal medan hermeneutiken betonar den mänskliga 

subjektiviteten (Lundquist, 1993). 

 

Vid undersökningens genomförande sker kontakt med flera olika personer, bland annat de 

man intervjuar samt andra som vill ge sin synpunkt på det aktuella ämnet, då handlar det inte i 

första hand om att handha exakta värden att arbeta utifrån. Utan det är mycket intryck och 

material som måste tolkas, översättas och sättas in i rätt sammanhang för att sedan kunna 

användas på ett riktigt och tillförlitligt sätt. Det hermeneutiska synsättet lämpar sig därför bäst 

för att utföra undersökningen.  

 

2.1.1 Förförståelse 

Då det inom hermeneutiken bygger på att människan inte är helt objektiv i sin syn utan har en 

subjektiv tolkning är det viktigt att veta med och mot vilken bakgrund denna uppsats är 

skriven. Vi båda studerar entreprenörprogrammet där en bred bild av entreprenörskap och 

dess grundläggande teoretiska förståelse skapats, dock har ingen större förförståelse om 

entreprenöriella team och de bakomliggande faktorerna till dessa frambringats. Bådadera 

kommer från liknande hemförhållanden vilket kan påverka i den utsträckningen att båda har 

föräldrar som antingen driver eller har drivit företag, vilket givit en insikt i hur det är att vara 

företagare. Större reflektioner har dock inte tagits i beaktningen om de startade företaget 

själva eller tillsammans med någon/några andra förrän det givna uppsatsämnet var valt.  
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2.2 Val av metod 

Metod är ett redskap för att kunna lösa problem och på så vis generera ny kunskap. 

Metodvalet grundas på vad och på vilket sätt en företeelse skall undersökas. Kvantitativa 

metoder ger en möjlighet att använda informationen och omvandla denna till siffror och 

utifrån dessa göra statiska analyser. Medan en kvalitativ metod belyser ens tolkning eller 

uppfattning, t.ex. tolkningen av referensramar, motiv, sociala sammanhang och processer 

(Holme, Solvang 1997 s.13).  

 

Undersökningsmetoden är här kvalitativ då detta lämpar sig bäst för det valda ämnet. Tidigare 

studier inom ämnet har även de använt sig utav en kvalitativ metod, vilket medför att valet här 

föll sig mer naturligt, baserat på tidigare väl genomförda studier. Kvalitativa datametoder har 

sin styrka i att de visar på totalsituationen vilket bidrar till en större insikt för sociala 

processer och sammanhang. I och med en kvalitativ metod skapas en bättre och närmare 

kontakt till undersökningsobjektet, vilket bidrar till en ökad förståelse för dennes situation 

(Holme, Solvang 1997 s.79). Avsikten är att skapa en större och djupare förståelse till de 

bakomliggande faktorerna till varför man väljer att starta företag i form av ett team för att 

sedan kunna relatera det till den givna teorin, därav är den kvalitativa metoden bäst lämpad.  

 

Sättet undersökningen genomförs på sker genom djupintervjuer med grundare för olika 

företag, då man genom dessa intervjuer kan gå in på djupet i frågor om värderingar, åsikter, 

anledningar och andra bakomliggande faktorer, vilket torde bidra till mer utförliga och 

sanningsenliga svar. Intervjuerna bidrar till att få en klarare bild och tämligen lättare 

datamaterial att bearbeta än vad en kvantitativ studie skulle ha bidragit med. Man skall även 

beakta att den kvalitativa undersökningsmetoden har en del nackdelar då närheten mellan 

forskaren och det denne studerar också kan bidra till att de försvårar tolkningen av materialet, 

då forskarens egna värderingar lätt tolkas in. Detta är något som hela tiden kommer att 

beaktas då intervjuer och analys genomförs. Dock är våran tidigare kunskap inom ämnet inte 

så utbredd och det föreligger inga förutfattade meningar om anledningar till varför man väljer 

att starta företag i team vilket torde bidra till att den risken minskas.  

 

2.3 Deduktiv ansats 

Man kan skilja mellan en induktiv och en deduktiv ansats, där den första bygger på empiri och 

den senare på logik då man drar sina slutsatser (Thurén, 1998, s. 46).  Den ansats 
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undersökningen använder är den deduktiva, då den utgår ifrån en vedertagen teori. Avsikten 

är inte att pröva hypoteser utan att utifrån teorin och empirin undersöka vilka bakomliggande 

faktorer det finns att starta företag i team och vad detta kan bero på, för att se om de stämmer 

överens med de givna teorierna.   

 

2.4 Teorival 

De teorier som valts ut i denna undersökning baserar sig på tidigare forskning med inriktning 

på hur team formerar sig. Den tidigare forskningen fokuserar dels på hur ett team formas från 

idéstadiet till hur idén implementeras (Kamm & Nurick, the stages of team venture formation: 

a decision-making model, 1993). En vidareutveckling av den forskningen där fokus ligger på 

hur nya medlemmar adderas till gruppen, om det beror på mellanmänsklig attraktion eller som 

en ren resurs (Forbes, Borchert, Zellmer-Bruhn, Sapienza, Entrepreneurial team formation: 

An exploration of new member addition, 2006). Dessa två artiklar kompletterar varandra för 

undersökningen. Att ha artikeln som förklarar hur en idé implementeras eller ej med dess 

olika kriterier för en ny medlem är bra för att förklara hur en ensam ”lead entrepreneur”, den 

som innehar idén, har olika vägar att gå för att få sin idé implementerad. Den presenterar dock 

en mer komplex förklaring till hur den nya medlemmen ska adderas, uppbyggt på källor, 

normer och övertalning. Detta är något som den senare artikeln ser från ett annat perspektiv 

och förenklar den till att en ny medlem adderas antingen på grund av att den tillför en ny 

resurs alternativt att de har en mellanmänsklig attraktion till varandra. Dessa artiklar 

tillsammans ger oss ett angreppssätt för att undersöka vilka bakomliggande faktorer det finns 

till att starta företag i team. Då de ger en enklare bild av en mer komplexa verklighet, lämpar 

sig dessa teorier väl för denna studie. 

 

2.5 Urval 

För de intervjuer som har genomförts, valdes företag med minst två grundare ut. Intervjuerna 

har genomförts med en av grundarna på respektive företag, att intervjua alla har det tyvärr inte 

funnits möjlighet till då det ej gick att samordna. En person ger i det här fallet en 

övergripande bild och kan dela med sig av sina bakomliggande faktorer. Anledningen till 

urvalet av företag är att de ska vara grundade av minst två personer för att uppfylla kraven att 

vara ett entreprenöriellt team.  
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2.5.1 Urvalsprocessen 

Företagen har samlats in genom bekanta ur ett bekvämlighetsurval, där vetskapen redan 

funnits om att företagen startats upp av minst två grundare. Vid tidigare kontaktförsök har det 

uppstått vissa hinder med att finna företag med minst två grundare, något som institutioner för 

företagande kunnat hjälpa till med. Almi, Jobs and Society-Nyföretagarcentrum, Södertörns 

Högskola och Bolagsverket har därför kontaktats för att få tag på lämpliga företag. De företag 

som valts ut genom olika institutioner, har medfört att kontakten etablerats lättare, vilket 

sparat oss tid utan att påverka företagets lämplighet. Vid den första kontakten med företagen 

har förfrågan om intervju tagits upp, där en avtalad tid sedan bokats in och intervjun sedan 

utförts. Det har även förekommit ett snöbollsurval, då respondenterna rekommenderat 

lämpliga personer, där vidare kontakt etablerats. Då det inte ställts några krav på företagen i 

form av bransch, storlek eller antal anställda, har företagen valts utifrån de som varit lättast 

tillgängliga. Detta på grund av begränsade resurser. 

 

2.6 Datainsamling 

Information som är nödvändig för att denna undersökning ska kunna genomföras, är 

förstahandsdata från personer som själva har upplevt detta. Primärdata har samlats in från 

företag med en av grundarna, för att sedan kunna analysera den och få reda på de 

bakomliggande faktorerna. En studie som bygger på sekundärdata, skulle ej vara möjlig då 

den inte skulle tillhandahålla den information som krävs för denna undersökning. Primärdata i 

det här fallet ger ett djup och insikter till de bakomliggande faktorerna. Den information som 

samlats in till undersökningen baseras därav på två ursprungskällor, dels på primärdata samt 

sekundärdata. Sekundärdata består av material som tidigare publicerats, tillika de artiklar och 

litteratur som lästs och refererats till i studien. En kombination av primärdata och 

sekundärdata har gjorts, då viss data redan funnits till hands och varit användbara för att 

bygga upp bakgrunden samt för att skapa en teoretisk referensram. Detta val ger en bredare 

och djupare bild, samt chansen att kunna tolka och analysera resultatet på ett mer tillförlitligt 

sätt ökar, än t.ex. om insamlandet av primärdata sker via enkäter. För att kunna bygga upp en 

bra uppsatsgrund och ha relevant information är det nödvändigt att använda sig av 

sekundärdata i form av artiklar och böcker. Detta måste självklart vara betydande för arbetet 

och bidra med insikter man annars skulle ha gått miste om, vilket sekundärdatan som använts 

här gör. Viss sekundärdata har vi fått tilldelat av vår tidigare föreläsare Tommy Larsson som 

själv aktivt forskar kring entreprenöriella team. Sökningar har gjorts via Jstor, Business 



 16

source elit och Google scholar där fördjupning inom ämnet gjorts. Sökord som använts på 

dessa internetplatser är: venture team, entrepreneurial team, team formation, teambaserat 

företagande, företag med flera grundare, entreprenöriella team och företagande. 

 

2.6.1 Bearbetning av data 

Både primärdata och sekundärdata är använt i undersökningen. Primärdata har samlats in 

genom intervjuer, dessa har skrivits ned vid intervjutillfället samt spelats in. En 

sammanställning har sedan gjorts av det insamlade materialet, där jämförelse mellan 

varandras anteckningar har gjorts samt att diktafonen avlyssnats, för att ha ett fastställt 

material till empirin. Den teoretiska referensramen används för att analysera empirin, genom 

att använda Kamm och Nuricks modell, för att se de vägval respondenterna tagit. Utifrån 

Forbes analys se hur ytterligare medlemmar adderats innan implementering av affärsidén, 

med utgångspunkt ur den mellanmänskliga attraktionen eller resursperspektivet. Genom att 

applicera detta tillvägagångssätt, sätts teorierna på prov för att se om de håller alternativt att 

ny kunskap danas. Sekundärdata har insamlats främst genom Internet. Artiklar och böcker har 

sedan lästs igenom för att sätta sig in i dess relevans för studien, dessa har sedan tolkats, 

analyserats och skrivits ned för att användas i undersökningen. Data som används i denna 

undersökning har alltså bearbetats innan för att bekräfta och fastställa dess relevans för 

studien. 

 

2.6.2 Kritik mot primärdata 

Primärdata har samlats in genom intervjuer, kritiken som kan ges mot dessa är att risken är 

stor för en alltför subjektiv bild från respondenten och då från en utav grundarna och inte alla. 

Då intervjuerna spelats in med diktafon kan det även tänkas att respondenten i vissa fall kan 

ha känt sig hämmad och sanningsgraden därmed blivit lidande. Alla intervjuer har inte 

genomförts i vad man kan kalla en trygg miljö. De flesta har genomförts på respondentens 

arbetsplats, men en utav intervjuerna har dock inte det vilket i sin tur kan ha påverka svaren 

beroende på miljön. Det kan även förekomma svårigheter då intervjuerna skall tolkas och 

skrivas ner från bandupptagningen. Brus och andra störande faktorer kan göra att något blir 

ohörbart och därmed kan viss information gå förlorad. Det kan även vara svårt att förstå vad 

respondenten menar i vissa sammanhang, detta måste ändå tolkas så att tredje part kan förstå, 

vilket kan leda till att svaret får en annan innebörd än vad som ursprungligen var menat.     
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Det kan även tänkas att respondenten vinklat sina svar, för att bevara specifika 

företagshemligheter.  

 

2.6.3 Kritik mot sekundärdata 

Den sekundärdata som använts i undersökningen har legat till grund för inledningen, 

bakgrunden samt till teoridelen, vilket varit viktigt för denna studie. Dessa artiklar har vi 

själva läst och skapat en egen uppfattning kring. Vid artikelsökningen har det framgått att det 

i dagsläget är ett relativt nytt ämne, tidigare forskning är därav inte så omfattande. Kritik kan 

riktas mot den skriftliga källan då den kan byggas på upphovsmannens egna tolkningar och 

därav inte av objektivitet. Samtliga artiklar är skrivna på engelska, vilket kan innebär att det 

kan förekomma feltolkningar. 

 

2.7 Upplägg på intervjuer 

Intervjuerna som genomförts har varit av en semistrukturerad karaktär, vilket leder till en 

flexibilitet under intervjun och att den intervjuade får ett friare spelrum att uttrycka sina idéer 

om ämnet. Detta i jämförelse med en strukturerad intervju med en begränsad uppsättning 

svarsalternativ, alternativt en ostrukturerad där fokus på området lätt kan tappas. Ett antal 

olika ämnesområden har satts upp av samma innehåll inför alla intervjuer (se bilaga 1), för att 

höja undersökningens objektivitet. Dessa har utformats utifrån studiens teorier. Utöver de 

övergripande ämnesområdena har passande följdfrågor ställts för att komplettera svaren. Detta 

för att grunden i alla intervjuer skall vara likartad. Fokus har varierat i viss omfattning mellan 

företagen, då vissa aspekter lyfts fram av respondenterna, men att det är av samma grund är 

väldigt viktigt.  

 

2.8 Bortfall 

Det bortfall som förekommit i undersökningen är endast externt. Detta har förekommit i form 

av företag som tackat nej till att ställa upp på intervju, samt kontakter som har etablerats med 

olika institutioner där svar inte givits och vidare kontakter ej har kunnat etableras. Detta har 

påverkat undersökningen i den utsträckningen att urvalet blev annorlunda än det var tänkt från 

början, då det var svårare att komma i kontakt med företag än vad som tidigare förutspåtts. 



 18

Trots det externa bortfallet har undersökningen kunnat genomföras på ett tillförlitligt sätt och 

detta har ej kommit att påverka det slutgiltiga resultatet.  

 

2.9 Reliabilitet och Validitet 

Med reliabilitet menas det att en undersökning skall vara pålitlig dvs. att man skall kunna göra 

samma observation flera gånger, med andra ord tillförlitligheten i undersökningen. 

Mätinstrumenten man använder sig av vid observationerna skall vara pålitliga, vilket här 

menas vid att man ska kunna göra samma mätningar flera gånger. (Hartman, 1998, s.124). 

Validitet avser hur giltig en undersökning eller metod är dvs. hur väl den påvisar världen som 

den verkligen är. Det är här viktigt att den använda metoden är ett relevant mått på den 

undersökta egenskapen. För att undersökningen skall få god validitet är det viktigt att den 

mäter det den är avsedd för att mäta (Hartman, 1998, s.125). 

Reliabiliteten i undersökningen anses vara god utifrån de intervjuer som genomförts. 

Intervjuerna har genomförts på respondentens arbetsplats bortsett från en av dem, detta torde 

borga för en god reliabilitet då respondenten har känt sig bekväm, frågorna har formulerats så 

att de var av öppen karaktär och har inte rört känsliga ämnen för att undvika eventuellt 

prestigebias i svaren. Detta medförde att vid eventuella svårigheter och missförstånd, kunde 

frågan omformuleras så att den lättare kunde förstås. Svaren som respondenterna lämnat får 

här ses som tillförlitliga då eventuella felkällor har minimerats och de både har spelats in och 

nedtecknats. Samma mätning skulle kunna göras igen vid olika tillfällen och svaren torde då 

bli desamma som i denna undersökning beroende på att de är olika faktorer och anledningar 

som tagits fram till varför de startat företag i grupp. Sådana svar ändras inte över tid och 

beroende på olika förhållanden vilket borgar för en god reliabilitet. Det som även i denna 

undersökning bidrar till en god reliabilitet är det att till en del av respondenterna har det 

funnits vänskapsband, vilket i högre grad torde leda till sanningsenliga och uppriktiga svar 

men där personiga detaljer kan ha utelämnats. 

 

Validiteten får även den ses som god för undersökningen då den har mätt det den var avsedd 

för att mäta. Det som kan tas i beaktning är att det funnits risk för eventuella feltolkningar då 

intervjuerna genomförts och sedan skrivits ner. För att minimera detta har båda författarna 

antecknat under intervjuns gång samt att hela intervjun spelats in för att kunna återgå till den 

vid oklarheter, vilket torde bidra till en högre validitet. Då undersökningen inte handlade om 

känsliga ämnen och svar gavs på alla frågor som ställdes samt att det funnits vänskapsband till 
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en del av respondenterna bör sannolikt detta leda till en god tillförlitlighet i undersökningen 

och att dess resultat stämmer överens med verkligheten.  
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3. Teori 

Utifrån inledningen och metoden, kommer detta kapitel presentera de teorier och modeller 
som valts ut. Dessa kommer senare att användas som utgångspunkt för att besvara syftet, 
varför företag startas i team samt att kartlägga de bakomliggande faktorerna. Nedan 
introduceras en teoretisk bakgrund, varpå det första perspektivet med figur presenteras, 
efterföljt av det andra perspektivet. Kapitlet avslutas med en teoretisk sammanfattning.  
 

3.1 Teoretisk bakgrund 

I tidigare avsnitt förklaras att tidigare forskning har fokuserat på processer och formationer i 

entreprenöriella team. Denna forskning har banat vägen och skapat ett teoretiskt fundament åt 

denna studie. Det är utifrån artikeln ”the stages of team venture formation: a decision-making 

model” (1993), som beskriver hur man individuellt eller i form av ett befintligt team kan ta tre 

olika vägar från faserna idé till implementering. Artikeln ”Entrepreneurial team formation: An 

exploration of new member addition” (2006), förklarar att nya medarbetare till ett team 

baseras utifrån två delperspektiv, en ytterligare resurs eller en mellanmänsklig attraktion. 

Tidigare forskning fokuserar alltså på hur nya medlemmar tas in i gruppen och processen från 

idéstadiet till implementering. Dessa resonemang som tidigare forskning tar upp är något 

människor står inför då de ska starta ett företag om minst två, ett så kallat entreprenöriellt 

team. Dessa två artiklar är därmed applicerbara för studiens forskningsämne då de 

kompletterar varandra. Dessa teorier är användbara för undersökningen då de hjälper till att 

förklara och analysera primärdata. Kommande rubriker förklarar dessa två teorier. 

 

3.2 A decision-making model of team venture formation 

I denna artikel, ”the stages of team venture formation: a decision-making model”, förklarar 

Kamm och Nurick i en tvåstegs modell hur ett team formas (se figur.1). Den utgår från att en 

idé skapats, varpå denna idé tar sig till nästa steg och implementeras med dess olika vägval.  

 

3.2.1 Steg 1 - Idé 

Det första steget kan uppkomma på olika sätt, dels kan en person finna en möjlighet på en 

marknad, även kallad ”lead entrepreneur approach”, där det är en person som får idén efter att 

ha bearbetat information, något man ofta fått från sitt sociala nätverk. Det första steget kan 

även utgöras av två eller flera personer, som tillsammans ser en möjlighet i att arbeta 

tillsammans, oavsett om de har någon speciell idé att arbeta efter. Detta kallas ”the group 
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approach” och fördelarna att arbeta i grupp belyses mer än att ha någon specifik arbetsuppgift 

som i the lead entrepreneur. Denna person/personer i form av the lead entrepreneur aproach 

eller group approach står nu inför frågan, att agera eller ej. Om beslutet blir att agera, ställs de 

inför ytterligare beslut, hur skall mer information bearbetas för att idén ska bli 

handlingskraftig. När informationen tas in och bearbetas kan affärsidén komma att ändras, 

likaså rollfördelningen och teamet kan då ändra riktning. Pilen från ”partners selected” är en 

feedback till ”business concept” där man omstrukturerar, modifierar och omdefinierar den 

huvudsakliga affärsidén (vad som ska göras och hur det skall genomföras), det är här i 

problemlösningsfasen som denna grupp av personer går från att vara en informell social 

grupp, till att vara ett entreprenöriellt team.  

 

3.2.2 Steg 2 - Implementering 

I det här steget står individen eller gruppen inför att ta in nya medarbetare eller ej. Modellen 

kan visualiseras med en väg med tre avfarter, vänster, höger och rakt fram. En ensam ”lead 

entrepreneur” kan gå via ”individual supplies resources” (arbeta ensam) om nya medarbetare 

inte anses nödvändigt. ”Lead entrepreneur” tar då vänster avfart där nästa steg är att starta upp 

affärsidén i verkligheten. Att ta höger avfart är ett liknande alternativ, då gruppen eller ”group 

approach” finner att de inte behöver fler medarbetare och går till ”existing partners supply 

resources” (teamet är komplett), vilket innebär att de passerar hela partiet över ”additional 

partners supply reasources” och går till boxen ”team maintenance methods decision”, där de 

tar beslut i om de skall starta upp eller lösas upp. Det tredje alternativet är då individen eller 

gruppen (lead/group approach) kommer fram till att ytterligare medarbetare behövs, de 

hamnar då i boxen ”additional partners supply resources”. Oavsett om de är en grupp eller ej 

så ställs verksamheten inför; vart de ska finna medarbetare, hur ska de välja ut den/dem bästa 

och hur ska de övertala dem att medverka. I modellen finns det dubbelhövdade pilar, som 

påverkar varandras beslut. De är uppdelade efter sources (källa), criteria (normer) och 

inducements (övertalning), vilka bör förklaras enskilt. 

 

Sources – källor 

Denna box bygger på hur det entreprenöriella teamet är uppbyggt, många tenderar att byggas 

upp med vänner, släkt, tidigare vänner från arbete eller utbildning. De är alltså bekanta sedan 

tidigare. Alla entreprenöriella team är dock inte uppbyggda på detta sätt, vissa går utanför sitt 

kontaktnät för att finna partners men många väljer att inte gå denna väg. 
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Criteria - normer 

Denna box baseras på personkemin mellan partners. Kamm och Nurick (1993) fick till svar då 

de informellt frågade entreprenörer hur en ny partner eller medarbetare ska vara, de liknar det 

då med ett förhållande. Personkemin måste fungera för att ett entreprenöriellt team ska vara 

produktivt. Individer dras till andra med liknande tro, intressen och som har liknande 

utbildning eller specifika färdigheter. Andra fördelar kan vara att det reducerar oroligheter och 

stress, samtidigt som informationsflödet ökar och möjligheten till samarbete finns, om 

personkemin stämmer. Attraktion bör finnas för att ett samarbete ska löpa på bra, något som 

beskrivs som ett multidimensionellt fenomen. En vanlig beskrivning på ett effektivt och 

kreativt team är att det ska vara en balans mellan medlemmarnas specifika kompetens, 

ledarskapsfärdigheter, beslutsfattarstilar och erfarenhet. Man kan säga att de har en attraktion 

till individer som besitter kompetens och kvalitéer som skiljer sig från sin egna, men som 

behövs i verksamheten. Heterogenitet är bra i ett entreprenöriellt team, men det går även att 

starta upp i ett homogent team också. Viktigt är att man ligger på samma mognadsnivå och 

har samma intresse för verksamheten samt lägger ned lika mycket arbete och har en stark 

drivkraft. 

 

Inducements – övertalning 

En ny partner måste vara inställd på att vara en del av det entreprenöriella teamet, vara på det 

klara med att ta vissa risker, vilket kan påverka både karriär och familj. Att locka med delat 

ägarskap i framtiden är vanligast förekommande i entreprenörskapslitteraturen, just för att 

motivera kandidater. Ägarskap kan te sig på flera olika sätt, delat lika eller i olika procentuella 

delar. Delat ägarskap är kombinerat med vissa risker, t.ex. att aktieandelarna blir mindre värda 

eller att beslutskontrollen över verksamheten minskar. Andra alternativ för att övertala en 

kandidat kan vara att ge materiella tillgångar t.ex. pengar eller produkter. Immateriella 

tillgångar kan också erbjudas, då i form av prestige, utmärkelse och makt eller att man får 

tillhöra något ”stort” vilket skapar en stolthet. Det är ofta det immateriella som kan locka över 

någon till denna typ av verksamhet som ofta kännetecknas av stark tillväxt och goda chanser 

för att utvecklas. Dessa tre olika faktorer påverkar sedan valet av medarbetare. När de har 

vägt in dessa tre faktorer och beslutat vem de skall addera till teamet, går man sedan vidare 

till boxen ”team maintenance methods decisions” där beslut återkommer om man ska starta 

upp, upplösas eller ändra medarbetarstrukturen. (Kamm & Nurick, the stages of team venture 

formation: a decision-making model, 1993) Nedan följer modellen för teorin:  
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Figur 1: A decision making model of team venture formation (Kamm & Nurick 1993) 
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3.3 Entrepreneurial team formation 

Teorin baseras utifrån de två perspektiv som Forbes, Borchert, Zellmer-Bruhn och Sapienza 

presenterar i deras artikel ”Entrepreneurial team formation: An exploration of new member 

addition” (2006). De fokuserar i artikeln på hur ett team påverkas när en ny medlem tas in, 

utifrån perspektiven resource-seeking (resurssökande) och interpersonal attraction 

(mellanmänsklig attraktion). Samma tankegångar som ett team står inför när de skall lägga till 

en ny medlem, är samma tankegångar som rör människor då de ska starta upp ett nytt team. 

Den person som innehar grundidén till verksamheten, funderar om han skall etablera idén 

själv eller genom ett team. Det senare alternativet berör de två perspektiven innehavaren av 

grundidén står inför, addera nya medlemmar som en resurs eller mellanmänsklig attraktion.  

 

3.3.1 Resurssökande 

Att starta i team bygger på att en eller flera personer ses som resurser, där de ska förstärka och 

etablera idén. Resursen är något som krävs för verksamhetens framgång och att ta in dessa ses 

som en lösning både för nuläget samt för framtiden. Idéhavaren identifierar ett resursproblem 

vid uppstarten, vilket leder till att han/hon söker efter lösningar på detta problem, i form av en 

eller flera nya personer. Det resurssökande perspektivet ligger nära associerat med human och 

social kapitalteorin, det vill säga hur och varför en ytterligare person leder till ett bättre 

resultat.  

Det humana kapitalet kan ses som en persons kunskaper och färdigheter (utbildning, 

arbetslivserfarenhet och generella ledaregenskaper), som sedan kan användas för att uppnå 

ekonomisk framgång. En hypotetisk förklaring till humant kapital finns med i artikeln: ”Beth 

was added because she had a deep knowledge of the technology we were dealing with, and we 

believed she could help us break through the engineering barriers that were preventing us 

from developing a work prototype”. Man tar in en okänd person pga. dess kunskaper och 

färdigheter. 

Det sociala kapitalet fokuserar på ogripbara tillgångar som gör det möjligt att ta tillvara på 

sociala resurser i en större social kontext. Sociala resurser i en större social kontext kan liknas 

med ett nätverk. Det sociala kapitalet har en hypotetisk förklaring med att: ”John was added 

because he had close ties to the venture capital community. We anticipated that were going to 

need to raise venture capital, and he is a person who fits into our culture and values”. Här tar 

man in en okänd person från ett nätverk, för att den passar in i kulturen och dess värderingar.  
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Likaså resource-dependence (resursberoende) är relaterat, då man genom tillökning reducerar 

osäkerheten, ett steg för att förbättra resultat. Bättre resultat baseras på målet och 

affärsmodellen, verksamhetens strategiska riktning. Det resursberoende perspektivet, kan 

liknas med human- och socialkapitalteorin, men drivs här av en annan logik och process. Att 

de har tillgång till eller kontrollerar över kritiska resurser, att ta in en ny person inom 

verksamheten leder till att den förstärks. 

 

Det tre delperspektiven; humana kapitalet, sociala kapitalet och resursberoende beskriver 

normativt hur entreprenöriella team ska formas, hur nya medlemmar ska tas in och under 

vilka förutsättningar. Att ta in en ytterligare individ skall leda till ett utbyte eller få tag i en 

resurs. Som Buchholtz, Ribbenz och Houle (2003, s.506) förklarar humankapitalteorin med 

att väga kostnader mot framtida intäkter som en förstärkning innebär. Överväger de framtida 

intäkterna kostnaderna bör man förstärka. Den sociala kapitalteorin är en kalkylering mellan 

vem som kan leda till viktiga kontakter och har möjlighet att använda sitt kontaktnät, finns 

dessa redan inom företaget och marknadsförhållandena är stabila, bör ingen förstärkning ske. 

Resursberoende perspektivet förespråkar att man nödvändigtvis inte behöver ta in någon 

förstärkning för att reducera risker, utan genom extern hjälp i form av en banktjänsteman i 

styrelsen, kan riskerna reduceras till en låg kostnad.  

 

3.3.2 Mellanmänsklig attraktion 

Istället för att se ytterligare personer som resurser till teamet, handlar det i detta perspektiv om 

en inneboende mellanmänsklig attraktion. När denna attraktion finns och tas med i teamet, 

vilket kan baseras på att man delar samma typ av bakgrund, som sedan leder till att teamet får 

en stark homogenitet. Ett delperspektiv kan förklaras med similarity/attraction theory 

(likhet/attraktions teori), där individer attraheras av andra liknande individer, som de sedan 

tenderar att gruppera sig med, individer som delar samma värderingar, bakgrund, utbildning, 

sätt att lösa problem, personlighet och liknande karaktärer. Detta beteende kan ligga till grund 

för att de vill ha kvar samma ”atmosfär” inom teamet, att denna inte skall rubbas och att de 

fortfarande har kontrollen. Ett annat delperspektiv på varför det blir en homogenitet i ett 

entreprenöriellt team eller grupper i allmänhet, är utifrån sociologin och studier om nätverk 

som förklarar det med att individer umgås i par eller grupp som liknar en själv, interaktion 

mellan individer sker i större utsträckning mellan lika individer än olika. Utifrån detta 

tenderar alltså en liknande individ att tas in i teamet än en olik i högre utsträckning. En ny 
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medlem läggs till om den stämmer överens socialpsykologiskt med de befintliga 

gruppmedlemmarna och deras mål. (Forbes, Borchert, Zellmer-Bruhn, Sapienza, 

Entrepreneurial team formation: An exploration of new member addition, 2006). 

 

3.4 Teoretisk sammanfattning 

Hur en huvudentreprenör eller ett entreprenöriellt team går från idé till implementering finns 

det redan forskning om (Kamm & Nurick 1993). Däremot hur olika individer tenderar att 

bilda team tillsammans är det bristfälligt med forskning kring. Däremot kan den befintliga 

forskningen hjälpa till att belysa de bakomliggande faktorerna, huruvida man bildar team med 

någon på grund av en resurs eller mellanmänsklig attraktion, något som Forbes belyser i sin 

artikel och som kan utvecklas. Den andra artikeln av Kamm och Nurick belyser hela 

processen från idé till implementering där modellens tyngdpunkt ligger i att addera nya 

medlemmar och hur denna process går till. Intresset ligger främst i varför individer väljer att 

arbeta tillsammans och vilka vägar de kan gå. Det centrala som Kamm och Nurick 

åskådliggör är hur ett team formeras och likt Forbes definiera addition av ny medlem som 

mellanmänsklig attraktion eller resurs. 
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4. Empiri 

Här presenteras de resultat som framkommit, utifrån tillvägagångssättet som beskrevs i 
metodkapitlet. En sammanställning av de erhållna svaren från intervjuerna redovisas per 
företag med underrubriker för bakgrund, grundare och bakomliggande faktorer. 
 

4.1 Intervju ABC-Gruppen AB 

Intervju har genomförts med Alexander Grepe, VD för ABC-Gruppen AB, på deras kontor, 

Hörnåkersvägen 12, Täby. 

 

4.1.1 Bakgrund 

ABC-Gruppen AB grundades i december år 2002 av Alexander, Babak och Thomas. 

Alexander och Thomas känner varandra sedan tidigare då de gick tillsammans i högstadiet, 

senare i gymnasiet har alla tre gått på samma skola. Thomas och Babak har även arbetat med 

varandra sedan tidigare, då de haft ett företag inom grafisk design, allt ifrån visitkort till 

hemsidor. Idén med att starta ABC-Gruppen kommer ursprungligen ifrån att ett företag 

kontaktat Babak och Thomas företag om hjälp med att designa skoltröjor. Detta företag 

sköttes inte särskilt bra, det hela ledde till att det blev en del strul, trots det hade de stor 

försäljning. När Alexander och Thomas diskuterade detta kom de fram till att de skulle kunna 

göra detta mycket bättre, att utveckla kvalitetstänket och göra något bättre av idén:  

 

”Att göra som dem fast mer seriöst”2. 

 

De kom överens om att starta upp denna idé, som kan liknas med en ”copy-paste” av det 

tidigare företaget, under en gemensam middag.  

 

4.1.2 Grundarna 

ABC-Gruppen AB:s grundare är alla mellan 25 och 26 år gamla. Alla tre har erfarenheter 

inom företagande sedan tidigare, då Alexander, redan vid 16 års ålder startat ett IT-företag, 

med syfte att sälja det vidare efter två år. Han utvecklade en så kallad ”webbhosting” där man 

tar betalt för att ge folk en plats för att lägga upp sin webbsida. Thomas och Babak hade sedan 

                                                 
2 Alexander Grepe, VD ABC-Gruppen AB, intervju den 21 november 2007. 
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tidigare ett företag tillsammans inom grafisk design. Alla tre har gymnasieutbildning, men 

saknar för tillfället eftergymnasial utbildning.  

 

Alla tre äger en lika stor andel av företaget och har gjort så ända från starten. Det har inte 

funnits några planer på att ta in ytterligare en partner, då det inte kunnat se nyttan av detta och 

problematiken att ta in en delägare med tanke på värderingen av företaget.  

 

Rollerna var till en början ej utarbetade då alla hjälpte varandra med det som behövdes göras, 

men har under senare tid då företaget växt blivit mer utkristalliserade. Rollerna har utarbetats 

genom att man fördjupat sig i det man är intresserad av. Babak har nu ansvar för försäljning 

och marknadsföring samt till en viss del ordrar. Thomas ansvarar för ekonomin och 

Alexander för tekniken. Fortfarande så hjälps de alla tre åt, då det inte finns någon som har ett 

tydligt ansvar för en specifik uppgift. Alexander anser att deras personligheter ger en bra mix, 

då han själv tänker på framtiden, Babak tänker i nuet och Thomas är den som är defensiv och 

lite mer försiktig och beaktar konsekvenserna av handlandet. ABC-Gruppen AB präglas av en 

ung kultur, där det vid nyanställning är viktigt att passa in i den rådande kulturen. Som 

Alexander menade:  

 

”Det går inte, även om du har en jättebra femtioåring så skulle det inte fungera, frågan är 

vem är chef över vem?”3. 

4.1.3 Bakomliggande faktorer 

De bakomliggande faktorerna som uppenbarats under intervjun är att grundarna känner 

varandra sedan tidigare. De har tydliga vänskapsband historiskt sett, trots att Babak och 

Alexander inte haft en djupare relation, men där Thomas utgjort en knytpunkt. Samtliga har 

innan uppstarten av ABC-Gruppen AB haft företag sedan tidigare, som även dem startats av 

flera grundare. Alexander tyckte att det kändes naturligt att starta i denna formation och var 

den som ”pushade” för idén. Samtidigt nämner han att det hela skedde lite av en slump, han 

menar även på att det är roligare att starta tillsammans och att man genom en grupp kan ge 

varandra stöd. En annan bakomliggande faktor som nämndes är deras livssituation, att de är 

unga och inte hunnit bilda familjer, vilket leder till en mindre kravfylld miljö. 

 

                                                 
3 Alexander Grepe, VD ABC-Gruppen AB, intervju den 21 november 2007. 
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4.2 Intervju Nej Registret AB 

Intervju har genomförts med Rikard Gellborn, en av de tre grundarna till Nej Registret AB, på 

deras kontor, Torsvägen 26, Lidingö. 

 

4.2.1 Bakgrund  

Nej Registret AB grundades år 2006 av Rikard, Sami och Daniel. Rikard och Daniel har varit 

kompisar sedan de var små medan Sami är vän till Daniel från början, så genom Daniel har de 

alla tre blivit vänner. Daniel och Sami har även haft företag inom media tidigare där de har 

samarbetat. Idén till Nej Registret kommer ifrån lärdomar Daniel och Sami anskaffade när de 

hade företag, då de var i kontakt med mycket journalister och dylikt märkte de att det pratades 

en del om jobbiga telefonförsäljare som folk störde sig på och bluffakturor som skickades ut. 

Då uppkom idén till att skapa liknande Nix-registret fast för företag. De såg på olika 

möjligheter om hur det skulle kunna göras och bestämde sig senare för att köra på idén. 

Daniel hade även pratat med Rikard om detta och han tyckte det lät som en väldigt bra idé och 

ville gärna vara delaktig, alla tre träffades och bestämde sig sedan för att köra igång. Man kan 

även se att Rikard togs med lite som en finansiär då han har en större tillgång på kapital än de 

andra två. 

 

4.2.2 Grundarna  

Två av Nej Registret AB:s grundare är 23 år och den tredje är 26 år. Alla tre har erfarenheter 

inom företagande sedan tidigare, Rikard har haft en målerifirma och Daniel och Sami har 

båda haft företag inom media. Alla tre har en gymnasieutbildning men ingen fortsatt 

utbildning därefter.  

 

Alla tre äger en lika stor del av företaget och så har det varit ända från starten. Det har inte 

funnits några tankar om att ta in ytterligare en delägare då de ser detta som något 

problematiskt, de tar hellre hjälp externt. 

 

Rollerna är ej utarbetade mellan de tre grundarna och har så aldrig varit. Alla jobbar för 

varandra och hjälps åt med det som behöver göras. Sen är det så att de ofta gör det som de är 

bäst på men några typiska arbetsuppgiftsmönster är svåra att se. Som Rikard uttryckte det: 
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”Ibland känns det som allvaret kan försvinna då vi är så pass bra kompisar vilket kan leda till 

att det blir svårare att säga till varandra. Men trots detta så sköts allt professionellt och det 

som måste göras görs”4. 

 

Men som Rikard ser det, kompletterar de varandra på ett bra sätt vilket ger dem ett givande 

samarbete. Nej Registret AB präglas av en ung kultur, då alla som anställs är unga och det är 

viktigt att man passar in i den rådande kulturen på företaget. Detta medför att det ofta kan 

vara vänner eller bekanta som anställs.  
 

4.2.3 Bakomliggande faktorer  

De bakomliggande faktorerna som uppenbarats under intervjun är att grundarna känner 

varandra sedan tidigare. Vänskapsbanden går långt tillbaka även om Sami och Rikard inte 

varit jättenära, men då Daniel fungerat som en knytpunkt för de tre. Att de kompletterar 

varandra framhåller Rikard som en orsak men främst att de var vänner. Att alla haft företag 

tidigare är även det en avgörande faktor, Rikard drev det med flera grundare medan de andra 

två var själva, men att de här såg det som en fördel att vara flera. Fördelen att ha någon att 

dela miljön och ansvaret med, samt veta att man inte är ensam om det, utan är flera som är 

delaktiga underlättar. Rikard säger att det skulle vara väldigt tungt att starta själv och nämner 

även i sammanhanget att han inte tror att han skulle klara av att starta ett företag själv. 

 

4.3 Intervju med a.m. byrå  

Intervju har genomförts med Andreas Lundin, delägare för a.m. byrå, på deras kontor, 

Östermalmsgatan 39, Stockholm. 

 

4.3.1 Bakgrund 

Under åren 2001-2002 blev det dåliga tider i reklambranschen, folk blev avskedade, vilket 

innebar att förhållandet blev betydligt hårdare och förutsättningarna blev inte heller som de 

var innan. Andreas och Maximiliano är båda 30 år och lärde känna varandra under de fyra år 

de arbetade tillsammans och ville efter en tid köpa sig fria och driva ateljén själva. De fick ett 

dyrt förslag, då den ursprungliga arbetsplatsen inte skulle tjäna något på en försäljning.  

 

                                                 
4 Rikard Gellborn, Nej Registret AB, intervju den 17 november 2007. 
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Detta resulterade i att de sa upp sig, varpå de senare i mars 2003 startade upp a.m. byrå. Till 

en början hade de inte några kunder eller några egentliga kontakter, i en tid då 

reklambranschen var i lågkonjunktur. Andreas beskriver att de startade från noll och använde 

sina egna datorer i en gemensam väns bostad utan något externt kapital. Anledningen till att 

just de två startade upp a.m. byrå var att de hade precis samma förutsättningar och liknande 

mål, båda sålde sina lägenheter och satsade på företaget, de upplevde att ateljén drevs dåligt 

och att de kunde göra det bättre.  

 

4.3.2 Grundarna 

Andreas och Maximiliano har gymnasieutbildning sedan tidigare, där Andreas haft 

inriktningen media. Andreas har tidigare arbetat med business-2-business och har erfarenhet 

av det och Maximinliano är självlärd inom reklambranschen. 

 

De äger 50 % vardera i företaget, där det inte varit intressant att ta in någon ytterligare 

delägare, med tanke på hur denne ska belönas samt att de blivit avrådda från detta av Andreas 

släkting Olof, då han ansett att de som mest skall vara två stycken. Olof har fungerat som en 

mentor till a.m. byrå, han har varit bollplank för idéer och givit råd under tiden. De har löst 

problemet då de inte har kompetensen inom företaget med att arbeta i projektform, att 

samarbeta med andra företag där programmering tas som ett exempel, alternativt hyra in 

kompetensen. 

 

Rollerna som de har i företaget är att de hjälper varandra så att de arbetar lika mycket, men 

Andreas är utpräglad lite mer åt det administrativa hållet, även inom printproduktion, samt 

ansvar då olika kontrakt ska skrivas. Maximiliano arbetar främst med filmklippning och 

design, främst rörlig produktion. De kompletterar varandra i dess arbetssysslor och den som 

har störst intresse för uppgiften tar ansvar den. Även deras personligheter kompletterar 

varandra, då Andreas är tillbakadragen och Maximiliano är eldig och framåt, det har därav 

varit minimalt med konflikter. 

 

4.3.3 Bakomliggande faktorer 

De bakomliggande faktorerna som uppenbarats under intervjun är att de har en yrkesmässig 

relation sedan tidigare och lärt känna varandra på deras tidigare gemensamma arbetsplats. De 
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båda upplevde att ateljén kunde skötas bättre samt att förhållandena hade försämrats i och 

med branschens lågkonjunktur. Då de kompletterar varandra i print- och rörlig produktion såg 

de en möjlighet att köpa ut ateljén, men startade själva ett eget bolag. Andreas menar på att: 

 

”Man ska tänka igenom både två och tre gånger innan man startar ett företag själv” 5 

 

Genom att vara två håller man igång arbetet hela tiden även om någon får en svacka i livet, 

man lyfter varandra till framgång. Andreas ansåg det inte vara möjligt att starta en reklambyrå 

själv, då man behöver kunskap inom flera områden. Deras bakgrund och livssituation såg 

likadan ut, de kunde sälja sina bostäder och satsa på företaget.  

 

4.4 Intervju med Haldelius & Tepper investment AB 

Intervju har genomförts med David Tepper, delägare för Haldelius & Tepper investment AB. 

Intervjun ägde rum på Birger Jarlsgatan 57, Stockholm, där David arbetar. 

 

4.4.1 Bakgrund 

Haldelius & Tepper investment AB startades i mars 2007 av David och Johan. David har 

länge sett sig själv som en egenföretagare och alltid tänkt starta upp ett företag, dock hände 

det lite snabbare än väntat, då han egentligen tänkt arbeta först och bygga på sin erfarenhet 

innan han själv började bedriva företag. Men när han var med tre av sina vänner ute på en 

kompis landställe la han fram sitt förslag om affärsidén. Alla tre var jätteintresserade och 

tyckte att det lät som en bra idé, men David ställde vissa krav, att inom ett halvår skulle de 

som ville vara med klarat av en del teoretiska prov som var nödvändiga för att kunna bedriva 

verksamheten, en taxilicens. De fyra är alla bästa vänner sedan länge, men det var bara en 

förutom David som tog tag i det hela för att kunna vara med, detta var Johan. Således valde 

David och Johan att köra igång. Idén bakom företaget står David för, det dem gör är att de är 

franchisetagare åt taxi kurir där de har två bilar rullandes, samtidigt som de har egna jobb. 

Målet med företaget är att växa så att de båda kan jobba med företaget på heltid och senare 

även gå in på andra affärsområden, därav valdes namnet investment.  

 

                                                 
5 Andres Lundin, a.m byrå, intervju den 22 november 2007. 
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4.4.2 Grundarna 

David och Johan är båda 27 år gamla och ingen av dem har bedrivit företag tidigare. David 

som har examen från entreprenörprogrammet vid Södertörns Högskola har dock alltid haft 

viljan att driva eget företag. Johan som är utbildad copywriter ser nu enligt David deras 

företag som det han främst vill syssla med. Båda har föräldrar som driver egna företag, det är 

även från sin pappa som David hämtat idén till företaget då han har en liknande verksamhet. 

De ser företaget för tillfället mest som ett sidoprojekt tills det börjar generera mer pengar.  

 

De båda äger lika stor andel av företaget. Tanken på att ta in ytterligare en delägare har 

funnits, då en av deras kompisar som också ville vara med fått ytterligare lite tid på sig att 

klara av alla bitar som behöver göras. Dock ser David detta som lite problematiskt hur han 

skall kunna köpa in sig i företaget och hur det skall värderas. De har även blivit erbjudna att 

sälja en del av företaget till en tredje part, men avböjde detta då de själva vill ha kontroll över 

företaget och med en utomstående skulle det bli mer problematiskt.  

 

Rollerna inom företaget är ej utarbetade, deras mål är att det skall vara ett självgående företag 

där de själva tar hand om det övergripande, som att betala ut löner och se till så att 

verksamheten fungerar på ett korrekt sätt. De sköter det mesta tillsammans, men nu när de har 

två bilar har de ansvar för varsin bil, men om det är mycket att göra med den ena bilen hjälps 

de självklart åt, så några tydliga roller går ej att urskilja.  

 

4.4.3 Bakomliggande faktorer 

De bakomliggande faktorerna som uppenbarats under intervjun tyder mycket på att det är bra 

vänner sedan länge, därför valde de att starta företag tillsammans. David hade aldrig startat 

företaget själv, såg inte detta som något alternativ då det inte rör sig om en heltids 

sysselsättning. Utan påpekar att det är mycket bättre att driva tillsammans med någon då man 

kan bolla idéer, inte behöver fatta alla beslut själv, man avlastar varandra, att man känner sig 

tryggare och starkare tillsammans med någon annan.  David tror inte att det hade fungerat 

själv, då det hade blivit en för stor börda. Från början tillfrågade David tre av sina vänner, just 

för att de är nära vänner, sedan blev det så att Johan var den som han startade upp företaget 

med. Men han ser kanske inte Johan som den ultimata att starta företag med gällande 

erfarenheter men den ultimata med tanke på deras vänskapliga relation och därav föll sig valet 

naturligt.  
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4.5 Intervju med Anonymt företag 

Intervju har genomförts med en av grundarna till de anonyma företaget, hemma hos denne i 

Stockholm. 

4.5.1 Bakgrund 

Företaget är precis i uppstartsfasen och allt är inte riktigt klart ännu. Från början var de fyra 

stycken. Men nu är de två stycken, anonym och en till, då de andra två inte riktigt var villiga 

att lägga ner den tid och arbete som krävs för att starta och driva ett företag. Grundarna 

känner varandra genom jobb, då båda jobbar med studenter via olika företag, har de träffats 

när de varit ute och arbetat. Idén till företaget kommer inte från anonym utan dennes kollega, 

då den varit ute mycket på skolor och arbetat med studenter har denne sett möjligheten att 

samla in information och kontaktuppgifter från dem för att sälja dem vidare till andra företag. 

Idéinnehavaren frågade från början de andra tre om de ville vara med, men anonym var den 

enda som riktigt engagerade sig i projektet och således blev det dem två. Även anonym har 

erfarenhet från att jobba med studenter och såg detta som en bra affärsidé då detta är en 

oskuldsfull marknad och studenter är en oskyldig målgrupp. Med båda deras bakgrunder och 

kontakter inom branschen såg de detta som en bra affärsidé och valde därför att satsa på den. 

 

4.5.2 Grundarna 

Grundarna är 22 och 23 år gamla, ingen av dem har någon direkt erfarenhet av att driva 

företag sedan tidigare, men anonym har varit på väg att starta företag två gånger tidigare och 

den andre håller även på att starta upp ett annat företag parallellt. De båda har en gymnasial 

utbildning. Inom idéinnehavarens familj är det ingen annan som driver företag, medan 

anonyms mamma har ett företag. Anonym är främst driven av att kunna tjäna mycket pengar, 

som han själv uttryckte det:  

 

Jjag vill driva företag för drömmen om att kunna tjäna mycket pengar”6 

  

De båda äger för tillfället lika stor del av företaget, men tanken är att till en början överlåta  

20 % av företaget till andra för att kunna expandera till Göteborg och Malmö. Detta måste de 

göra då det inte har något kapital så de kan anställa folk utan måste istället erbjuda dem en del 

                                                 
6 Anonym,  intervju den 30 november 2007. 
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i företaget. Anonym ser det inte heller som något hinder att senare ge ut ännu mer av företaget 

om det kan resultera i större intäkter.  

 

Eftersom de befinner sig i uppstartsfasen har det ännu inte utarbetats några specifika roller. 

Båda gör allt som behöver göras och det som krävs, det man kan se är att de personer som 

kommer att tas in i företaget för att kunna sprida det geografiskt kommer få ett övergripande 

ansvar för det området dem är verksamma i. Dock kommer de båda grundarna fortfarande att 

ha det övergripande ansvaret för verksamheten. Anonym tror att rollerna kommer att 

utkristalliseras när företaget är på fötter och blivit rullande. Båda två är väldigt drivna och 

duktiga säljare, enligt anonym sitter de lite på samma egenskaper och kompetenser men då 

båda kan sälja ser han inget hinder i detta för det är mycket däri framgången ligger enligt 

honom själv.   

 

4.5.3 Bakomliggande faktorer 

De bakomliggande faktorerna som uppenbarats i intervjun är främst att det helt enkelt inte 

skulle gå att starta ett sådant företag själv om man inte har tillräckligt med kapital, vilket 

ingen av grundarna har. Idéinnehavaren vände sig till tre andra för att starta företaget, i dessa 

såg denne kompetenser som var nödvändiga för att få igång företaget, att sedan anonym var 

den enda av de tre som var villig att jobba kan ses som en missbedömning på personligheterna 

hos de andra två. Men idéinnehavaren vände sig till dem för att hon behövde ytterligare 

resurser och det fanns inte tid att starta själv. Anonym menade på att all den information som 

behöver samlas in kan inte endast en person göra själv utan man måste vara flera. En annan 

anledning var att de själva inte hade tillräckligt med kapital, för då skulle de kunnat anställa 

folk istället för att dela ägarskapet. Men även att det är skönt att ha någon med sig som man 

kan bolla idéer med, att man kan motivera varandra och hjälpas åt när det behövs är viktigt.  

 

4.6 Intervju Rekryteramer RN AB 

Intervju har genomförts med Nahir Acar, en utav grundarna till Rekryteramer RN AB, på 

deras kontor, Kungsgatan 50, Stockholm. 
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4.6.1 Bakgrund 

Rekryteramer RN AB grundades november 2007, av Nahir och Rubin. De har sedan tidigare 

arbetat tillsammans och det är via deras tidigare jobb som de lärde känna varandra. Det var 

Nahir som har haft en idé, vision och dröm om att prova på detta vid ett tillfälle, chansen dök 

upp nu när det var intressanta människor som kunde vara med och sjösätta idén. Nahir 

planerade för att etablera sin idé, att sköta rekrytering och utbildning åt företag, men insåg att 

det är mycket han behöver hjälp med. Dels i form av kapital samt arbetskraft. Det hela ledde 

till att Nahir och Rubin tillsammans startade upp Rekryteramer RN AB. Nahir såg det inte 

som självklart att han skulle starta upp tillsammans med någon, men det föll sig naturligt att 

starta upp det med Rubin då han kunde bidra med både kapital och arbetskraft. Nahir hade till 

en början tänkt anställa folk i takt med att företaget växer, men ser nu fördelar med att ha 

startat upp i team då han får dela på ansvaret. 

 

4.6.2 Grundarna 

Rekryteramer RN AB:s grundare består av Nahir och Rubin, 28 respektive 30 år gamla. Rubin 

har erfarenhet av att driva företag sedan tidigare, då han själv drivit två stycken bolag och 

Nahir har i sin släkt företagande inom restaurang. De har därför viss erfarenhet av företagande 

och kan få goda råd och tips. Nahir har gymnasieutbildning, likaså Rubin som även har viss 

eftergymnasial utbildning. 

 

Några tydliga roller har inte etablerats ännu, de delar lika på uppgifterna och kunde efter en 

tid se att de kompletterar varandra. Nahir är mer praktiskt lagd och mer spontan medan Rubin 

är mer analyserande och noga tänker igenom innan handling. Baserat på deras personligheter 

utformas vissa sysslor, ett exempel är att Nahir ringer direkt till ett försäkringsbolag medan 

Rubin räknar på vilket av dem som är bäst. 

 

De båda äger lika stor andel i företaget, de har inte några planer på att ta in någon ytterligare i 

dagsläget, det behovet finns ej för tillfället och i framtiden har de tänkt avlöna nyinkomna till 

företaget monetärt. 

 

Nahir berättar att han inte skulle starta företag med en nära vän eller bror, som han har ett 

förutbestämt intryck av, Rubin passar bra då de inte känt varandra så länge och de 

kompletterar varandra bra. 
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4.6.3 Bakomliggande faktorer 

Båda grundarna har liknande livssituationer, de är jämngamla, har nyligen gift sig och 

kommer från samma företag med liknande arbetsuppgifter. Nahir uttrycker en vilja att själv 

skapa något innan han pensionerar sig, att ha ett fast arbete är inte något som i längden lockar 

honom. Branschen de är aktiva inom, rekrytering och utbildning, är deras nätverk otroligt 

viktigt. Nahir berättar: 

 

”Jag dubblade mitt nätverk genom att ta in kollegan”7 

 

Han menar vidare på att genom samarbetet med Rubin, så förenklade det väldigt mycket för 

att starta upp företaget och implementera idén. För tillfället är denna bransch de blivit aktiva 

inom, väldigt attraktiv och lönsam, där de genom sina tidigare arbeten skaffat sig erfarenheter 

om detta. Nahir såg chansen att starta upp det han länge tänkt, där Rubin blev ett bra 

komplement till honom, som han delar ansvar, bolla idéer men även att sprida riskerna 

tillsammans med. 
 

4.7 Intervju Stockholm Färgcenter AB 

Intervju har genomförts med Philip Bergman, Butiksansvarig, Tomtebogatan 14, Stockholm. 
 

4.7.1 Bakgrund 

Stockholm Färgcenter AB startades i april år 2003 av Philip, Anders och Kent. Anders har 

tidigare varit tränare för Philip, då han spelade pojklagsfotboll. Kent är Philips far och även 

vän med Anders, så de alla tre känner varandra sedan tidigare. Anders har jobbat inom 

färgbranschen sedan 1983, då han varit butiksansvarig på Tomtebogatan samt för en färgbutik 

på Ringvägen. Under slutet av 90-talet anställdes Philip för extrajobb utöver hans 

fotbollskarriär. De butiker de var aktiva inom blev uppköpta av ett tyskt bolag, där Anders 

och Philip inte trivdes så bra i efter en tid. Butiken på Tomtebogatan ansåg det tyska bolaget 

vara för liten och ville därför inte ha kvar sin verksamhet där, vilket ledde till att Anders och 

Philip tog reda på hur det stod till med hyreskontraktet för butiken. Butiken var bara att ta 

över då den skulle bli uthyrd, de såg möjligheten att starta upp denna butik tillsammans i 

gemensam regi med Kent, vilket de sedan gjorde. 

                                                 
7 Nahir Acar, Reakryteramer RN AB, intervju den 28 november 2007. 
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4.7.2 Grundarna 

Stockholms Färgcenter AB:s grundare består av Philip 28 år, Anders 42 år och Kent 52 år. 

Anders och Philip har inte någon akademisk bakgrund, men lång erfarenhet av färgbranschen 

och hur det är att arbeta i butik. Kent har akademisk bakgrund i form av civilingenjör och 

driver även ett konsultbolag.  

 

När de drivit sitt företag blev de efter en tid kontaktade, av Mikael som föreslog att de skulle 

öppna upp en butik i söderort tillsammans. De träffades ett antal gånger och diskuterade 

igenom idén varpå en ny butik vid Globen öppnades april 2006. Mikael 43 år, hade en 

liknande situation som Anders och Philip, han arbetade i en färgbutik där han inte trivdes och 

ville starta något eget. Lösningen blev bra för alla, då han bidrog med nya kunder och Anders 

och Philip såg även en möjlighet att täcka upp nya geografiska ytor. Det finns även planer på 

att öppna upp ytterligare butiker och då ta in en ny delägare. Philip menar på: 

 

”Moralen blir högre om du är en del av något, vilket kan saknas av en anställd”8 

 

Vid starten såg ägarfördelningen ut enligt följande, att Anders ägde 50 % av aktierna, Philip 

30 % och Kent 20 %. Men vid expansionen förändrades ägarandelarna i och med att en fjärde 

part togs in. Den nya ägarfördelningen är nu att Anders äger 35 %, Philip 25 %, Mikael 25 % 

och Kent 15 %.  

 

Rollerna är utarbetade till den mån att Anders ses som VD för verksamheten, Philip 

butiksansvarig för Tomtebogatan 14, Mikael butiksansvarig för Arenavägen 33 och Kent som 

ej är aktiv men medfinansiär och bidrar med råd och kunskap. I butiken på Tomtebogatan 

fördelas arbetsuppgifterna grovt att Anders arbetar mer mot kunderna och Philip har ett lite 

mer administrativt ansvar. I butiken på Arenavägen sköter Mikael driften och har även en 

butiksanställd. 

 

4.7.3 Bakomliggande faktorer 

De bakomliggande faktorerna är främst att de tre grundarna är vänner och den nya delägaren 

Mikael har inga vänskapsband sedan tidigare utan sågs mer som en resurs. Philip understryker 

                                                 
8 Philip Bergman, Stockholm Färgcenter AB, intervju den 4 december 2007. 
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att göra något tillsammans är mycket roligare än att göra det själv, då man kan lyckas uppnå 

något tillsammans och känslan utav att det är flera. Philip förklarar genom att:  

 

”Alla vi har lirat fotboll tidigare, vi spelar inte tennis om vi inte gör det tillsammans med 

någon kompis. Att resa runt själv kan bli jävligt tråkigt och ensamt, vi har sagt att vi vill göra 

saker ihop och ha en trevlig resa ihop”9 

 

Det var vissa tillfälligheter som gjorde det möjligt att starta upp denna idé, då det tyska 

bolaget skulle stänga butiken och fastighetsägaren fortfarande skulle hyra ut butiken. De 

diskuterade innan uppstarten att de har kompletterande personligheter och sitter inne på olika 

kompetenser, vilket skulle leda till ett bra samarbete. Det var även en fördel att de kunde 

utbyta idéer med varandra och att deras föräldrar har drivit och driver företag.  

 

4.8 Intervju med Restaurang El-Diablo 

Intervju har genomförts med David Ammer, delägare, Norra agnegatan 43, Stockholm. 

 

4.8.1 Bakgrund 

El Diablo grundades december 2006 och öppnades senare upp i mars 2007. De är i grunden 

fyra stycken vänner, David, Christian, Henrik och Kristian som träffades då alla på något sätt 

varit aktiva inom Stockholms nattklubbsverksamhet. De hade talat mycket med varandra om 

att starta upp en restaurang gemensamt, de hade länge funderat över olika koncept, när David 

och Christian var i New York tillsammans fann de ett koncept som de gillade och bestämde 

sig för att ta med sig det till Sverige. Konceptet bygger på ett latinamerikanskt influerat kök 

med tequilabar, något som de presenterade för sina vänner, de diskuterade igenom konceptet 

och bestämde sig för att utveckla idén. David menar på att de är ensamma om detta koncept i 

Skandinavien. När de hade funnit en lämplig lokal, bestämde de sig för att implementera 

deras projekt. 

 

                                                 
9 Philip Bergman, Stockholm Färgcenter AB, intervju den 4 december 2007. 
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4.8.2 Grundarna 

El Diablos grundare består av unga människor (27-32 år) som tidigare varit verksamma inom 

restaurangbranschen. Samtliga har arbetat högt upp i hierarkin i branschen, David har även 

drivit ett eventbolag tidigare och var innan, precis som Christian barchef för varsin restaurang. 

Även Christian har haft en enskild firma. Henrik och Kristian som är bröder driver utöver El-

Diablo två stycken andra restauranger. Det finns i denna grupp en gedigen erfarenhet av hur 

restauranger drivs och hur barverksamhet sköts på bästa sätt. David har studerat 

företagsekonomi efter gymnasiet och Christian har eftergymnasiala studier på ett media- och 

journalistprogram. De andra har en gymnasieutbildning.  

 

Alla delägare äger 25 % var vilket föll sig naturligt vid uppstarten då alla gick in med samma 

kapital. De har inte funnits planer på att ta in ytterligare en delägare, då de redan hunnit 

passera den mest kritiska punkten, att få restaurangen rullande.  

 

Rollerna inom företaget är inte direkt utarbetade, men de fyra har möten kontinuerligt och 

försöker delegera uppgifter och ansvarsområden. Det har blivit så att Christian och Kristian 

mer sköter de ekonomiska bitarna medan David och Henrik sköter baren och servisen. I och 

med att restaurangen är relativt ny så hjälps de åt väldigt mycket med olika delar. Men det 

visar sig att de ofta gör vad de är bäst på samt tycker är roligast. Alla fyra jobbar aktivt inom 

restaurangen vilket bidragit till att alla är insatta och mynnat ut i att ge en professionell 

service.  

 

Kulturen är viktig för El Diablo, att passa in och kunna leverera hög service är något som 

efterfrågas och måste uppfyllas. Sen är alla relativt unga för branschen och det vill de gärna 

behålla. 

 

4.8.3 Bakomliggande faktorer 

De bakomliggande faktorerna som uppenbarats under intervjun är att alla grundare känner 

varandra sedan tidigare. Alla har erfarenheter inom branschen och vet precis vad de kan 

prestera och har under tiden sett att de kompletterar varandra, tillräckligt för att själva starta 

en restaurang. Att de just kompletterar varandra bra ser David som en viktig anledning till att 

de fyra valde att göra gemensam sak av idén som länge varit under planering. De fyra 

grundarna är alla företagsamma och har drivit företag tidigare och att starta upp El Diablo var 
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något som inte var främmande för någon utav dem. Att starta upp en restaurang från grunden 

är väldigt svårt och kostsamt, därav var den ekonomiska aspekten en faktor till att de är flera.  

David nämner även att han tror att det är lättare att starta upp ett företag med andra, man delar 

på allt och klarar av den psykiska pressen man kan utsättas för på ett bättre sätt. David menar: 

 

”Att det alltid är bättre att dela sina problem med andra”10 

                                                 
10 David Ammer, El-Diablo, intervju den 5 december 2007. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer de empiriska data som presenterades i förgående kapitel att 
analyseras utifrån de två teorierna, för att se hur de följer modellen och om de formerats 
enligt resurs eller mellanmänsklig attraktion. Dessa kommer att analyseras utifrån de fyra 
vägar teamen i denna undersökning tagit, vilka åskådliggörs i modellen på sida 46. Kapitlet 
avslutas med att analysera distinktionen mellan resurs och mellanmänskliga perspektivet.  
 

5.1 A Decision-making model of team venture formation 

Utifrån modellen (figur 1) har en utveckling gjorts för att visualisera de vägar respondenterna 

i denna undersökning tagit innan de startar upp företaget. Vägarna har kategoriserats i en A, 

B, C och D-väg (se figur 2). Väg A baseras på att de i grupp tagit fram affärsidén, varit ett 

komplett team och sedan startat upp ett företag. Väg B baseras på att de i grupp tagit fram en 

affärsidé, lagt till ytterligare medlem/medlemmar för att sedan starta upp företaget. Väg C 

baseras på att det är en innehavare av grundidén som valt att ta in ytterligare 

medlem/medlemmar, formationen ändras varpå företaget senare startar. Väg D baseras på att 

det är en innehavare av grundidén, ytterligare medlem/medlemmar tas in, varpå företaget 

startas. 

 

5.1.1 Väg A 

I flera fall bland företagen har grundarna gemensamt utvecklat affärsidén och ingen är 

utpräglad ledare då alla bidragit med tankar och synpunkter för att skapa en komplett 

affärsidé. Detta är väg A och de respondenter som tagit denna väg är ABC-Gruppen AB, a.m. 

byrå och El Diablo. Dessa företag har börjat arbeta i grupp då de haft en mellanmänsklig 

attraktion till varandra, med undantag från a.m. byrå, där de formerats i grupp på grund av 

kompletterande resurser, de skapar då en heterogenitet i teamet. De väljer att gå samma väg 

då de är vänner sedan tidigare, vilket har visat sig vara ett viktigt steg inför företagsstarten. De 

känner sig säkrare att göra det med en vän än med en främling, då företagande handlar om 

risktagande vilket sprids i det här fallet. I a.m. byrås fall hade de en arbetsrelation och kände 

inte varandra särskilt bra privat. De valde att starta tillsammans då situationen på deras 

arbetsplats var dålig i och med en lågkonjunktur och att de upplevde att det inte sköttes 

effektivt. Att fortsätta arbeta på reklambyrån var en risk i sig då många blivit uppsagda, de 

valde därav att ta denna risk i ett eget projekt som de hade kompletterande kunskaper om. 



 43

Dessa företag har valt att starta upp företaget tillsammans och bedömt att några ytterligare 

grundare ej behövts. 

 

I väg A kan vi se att deras livssituation varit liknande, att personerna som startar företaget 

tillsammans varit jämnåriga och gått in med samma förutsättningar. Detta omfattar även hur 

deras tidigare liv sett ut, där grundarna i ABC-Gruppen AB och El Diablo har drivit företag 

tidigare medan grundarna i a.m. byrå har arbetat tillsammans. I dessa fall har respondenterna 

uttryckt att de upplever det som skönt att starta företaget med någon, så man kan bolla idéer, 

dela ansvar och beslut, samt att befinna sig i en gemenskap med. I företagen som tagit denna 

väg kan man se att grundarna gått in med samma förutsättningar, de är jämnåriga och har en 

relativt kravlös omgivning, vilket leder till att de kan satsa på affärsidén. 

 

5.1.2 Väg B 

På denna väg har företagen ursprungligen formerats i grupp, men innan start har de valt att 

addera ytterligare en medlem till teamet. Respondenterna som gått denna väg utgörs av, Nej 

Registret AB och Stockholm Färgcenter AB. De ursprungliga medlemmarna har vänskapliga 

band sedan tidigare dvs. att de har en mellanmänsklig attraktion. Dessa företag har i grunden 

varit två men ansett sig behöva ytterligare delägare. Affärsidén har växt fram ur den 

ursprungliga formationen av gruppen inom deras tidigare arbetssituation, vilket de 

tillsammans utvecklat och där det funnits en möjlighet till förverkligande. Det som framgått i 

dessa fall är att de två inte haft möjlighet att klara allt vad affärsidén innebär själva, vilket 

resulterat i att de tagit in ytterligare en person med vänskapsband men som även tillgodosett 

någon form av resurs. Detta har lett till att de är ett komplett team för att implementera 

affärsidén. I Nej Registret AB:s fall hade samtliga grundare drivit företag tidigare, vilket 

innebar att det ej var främmande att ta chansen med detta projekt då tillfället gavs. I 

Stockholm Färgcenter AB såg situationen liknande ut, men de hade ej drivit företag tidigare. 

De trivdes med arbetet i färgbutiken men inte så som det sköttes, vilket fanns latent bland de 

ursprungliga grundarna, som tog chansen med att själva starta färgbutik då de fick reda på att 

lokalen skulle överges. Det som framgår är att de ursprungliga medlemmarna tagit in en 

ytterligare medlem främst för att tillgodose den ekonomiska aspekten, på grund av att det kan 

vara kostsamt att starta upp ett företag. En ytterligare medlem leder till en ekonomisk 

trygghet, samtidigt som de haft en mellanmänsklig attraktion till varandra.  
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Vissa skillnader framkommer i drivkrafterna bakom uppstarten av företaget, då Nej Registret 

AB hade en idé som inte fanns tidigare och hade ett behov av att snabbt bli implementerat. 

Detta skulle leda till att de ursprungliga grundarna skulle drabbas av för stor arbetsbörda, att 

det inte skulle ha varit möjligt med två personer. Stockholm färgcenter AB har en mer 

traditionell idé, men där de präglats av att göra det tillsammans, att de trivdes med att arbeta 

med varandra, då de liknar sig själva med lagspelare. Det var här tillfälligheter som ledde till 

att företaget startades. Att starta företag i dessa grupper var inte en självklarhet till en början, 

men de tog denna formation för att sprida risker, ta hjälp av varandra och dela arbetsbördan. 

 

5.1.3 Väg C 

På denna väg är det en så kallad huvudentreprenör som innehar grundidén, denna vill/kan inte 

utveckla/implementera idén själv. Därför söker den efter nya medlemmar att knyta till 

affärsidén för att genomföra den tillsammans. Respondenterna som gått denna väg är det 

anonyma företaget och Haldelius & Tepper investment AB. Båda huvudentreprenörerna har 

haft en vilja att förverkliga affärsidén och har därav förfrågat personer i sin omgivning. I det 

anonyma företaget frågades personer som idéinnehavaren kommit i kontakt med via arbetet, 

medan David från Haldelius & Tepper investment AB föreslog idén under en resa med sina 

närmaste vänner. Idéinnehavaren såg behovet av ytterligare arbetskraft där de nya 

medlemmarna utgjorde en resurs, tillskillnad från David som vände sig till sina vänner där det 

fanns en mellanmänsklig attraktion. Innan företagsstarten har de fallit bort två personer från 

respektive grupper, eftersom de saknat den drivkraft som behövdes. I båda fallen har de ändå 

kommit överens om att implementera affärsidén. 

 

Att starta upp det anonyma företaget på egen hand var inte något alternativ, det behövs i 

dagsläget ytterligare personer, men detta skall adderas i ett senare skede. Det fanns heller inte 

kapital att ge till några anställda, därav delägarskap. Även de som kommer att adderas senare 

kommer att lockas med delägarskap, för att arbetet skall bli så bra som möjligt. David hade 

inspirerats av sin far att starta upp affärsidén, denna kunde även genomföras på två personer, 

vilket inte var av så stor betydelse när två stycken hoppade av. David ville heller inte starta 

upp det själv, då han såg projektet som en del i ett större sammanhang med sina vänner. De 

två affärsidéerna hade förmodligen implementerats snabbare om fler delägare varit med, men 

har trots det klarat av den kritiska starten. 
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De bakomliggande faktorerna till att starta upp dessa företag är att starta i liten skala för att i 

framtiden bli något större. Idéinnehavaren till det anonyma företaget insåg att det ej skulle gå 

att göra det själv, anonym gillade idén och de båda kunde göra det parallellt med sina 

heltidsjobb. Likaså har David en vision av att det i framtiden ska bli ett investmentbolag, där 

de båda kan jobba heltid. De har även sina heltidsjobb, men det är det gemensamma företaget 

de brinner för, trots att de båda utbildat sig och fått relaterat arbete efter sina studier. Något 

som är specifikt med väg C, är att det är en huvudentreprenör som har en vision om ett företag 

som i framtiden skall växa sig större. De arbetar med det parallellt med en annan huvudsyssla, 

med ett övre syfte att en dag bli stora och framgångsrika, en heltidssyssla. De sprider inte sina 

risker här, utan för att förverkliga sin vision tar de in medhjälpare för att nå dit.  

 

5.1.4 Väg D 

Denna väg representeras av företaget Rekryteramer RN AB, där Nahir är huvudentreprenör 

och hade affärsidén sedan tidigare. Nahir har väntat in det rätta läget att starta upp företaget, 

inte självklart att det skulle vara i form av ett team. När det sedan fanns förutsättningar för att 

genomföra idén var kompanjonen Rubin i samma livssituation och fann då att han skulle vara 

ett bra komplement. Rubin kan ses som en resurs, vilket resulterade i att implementering 

kunde ske fortare och att kontaktnätet till affärsidén dubblades, han adderades då i form av 

humantkapital. Planering av affärsidén hade inte gjorts utförligt, hur mycket resurser som 

skulle krävas var inte fast beslutet till en början, så att starta det med Rubin blev snabbt en 

fördel. Genom att vara två i detta projekt kunde de praktiska arbetsuppgifterna fördelas och 

effektivitet upprättas. Att ta in en ytterligare person så att de praktiska arbetsuppgifterna 

fördelas är viktigt, likaså att de har kompletterande personligheter, så att det tillför en 

ytterligare dimension i företaget. Om endast de praktiska aspekterna tillförs går denna att 

avlöna längre framöver, att ha en delägare med ett engagemang för företaget som 

kompletterar huvudentreprenörens personlighet leder till en dynamik.  

 

Väg C och D liknar varandra, den enda skillnaden är att teamet som bildats ändrar formation i 

väg C, det är en huvudentreprenör som vill förverkliga sin vision. I Rekryteramer RN AB:s 

fall ville huvudentreprenören Nahir till en början starta själv, men såg fördelar med att ta in 

ytterligare en medlem, att dela på ansvaret och upprätta en social miljö på arbetsplatsen. Att få 

utbyte av någon annan, så att han kan fråga sin kompanjon istället för att ta hjälp av tredje 

part, var betydelsefullt.  
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Här presenteras den utvecklade modellen där de olika vägarna visualiseras.  

 
 

Figur 2: Vägvalsfigur (Visualisering av respondenternas vägval utifrån Kamm & Nurick, 

A decision making model of team venture formation, 1993) 
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5.2 Resurs eller mellanmänsklig attraktion 

Att starta företag med en ren resurs, någon som tillför kompetens till företaget där det inte 

finns någon mellanmänsklig attraktion, har vi ej funnit i denna undersökning. De som startat 

upp företag tillsammans har haft någon form av relation sedan tidigare, där de som har en 

relation via arbetet tillgodosett att ta in ytterligare kompetenser i större utsträckning. Dessa 

företag är a.m. byrå, anonyma företaget och Rekryteramer RN AB. Att starta upp ett företag i 

team har bland respondenterna liknats med ett förhållande:  

 

”Då man träffar sin kompanjon mer än sin gifta fru”11 

 

Här ser man att den mellanmänskliga attraktionen är avgörande, likt ett äktenskap som bygger 

på mellanmänsklig attraktion i stor utsträckning, kan denna faktor vara av betydelse även i 

valet av medlemmar till sitt team. En teoretiskt ren resurs har genom undersökningen ej 

uppenbarats, endast en kombination av resurs och mellanmänsklig attraktion i de ovan 

nämnda företagen. Att ingå ett delägarskap med någon som ses som en ren resurs, stannar 

antagligen vid det teoretiska planet, att ta in en ren resurs i sitt företag utan mellanmänsklig 

attraktion sker med större fördel i form av en anställning än delägarskap. 

 

Livssituationen som grundarna har är i de flesta fall, med undantag för Stockholm Färgcenter 

AB, slående lika. De är jämnåriga, har liknande erfarenheter sedan tidigare och delar samma 

mål med affärsidén. Detta torde vara viktigt för driften i företaget, då de går in i verksamheten 

på lika villkor. Det är inte en bakomliggande faktor att befinna sig i liknande livssituationer 

för att starta upp ett gemensamt företag, däremot kan man se att det är viktigt att ha samma 

förutsättningar, så att alla startar på samma ruta och delar målsättningen. Detta torde minska 

på konflikter då den mellanmänskliga attraktionen finns där och grundarna har en förståelse 

för varandra i större utsträckning. Genom att ha liknande livssituationer ökar förutsättningarna 

för arbetet, alternativt att man som i Stockholm Färgcenter AB:s fall känner varandra sedan 

lång tid tillbaka och redan har den mellanmänskliga attraktionen. Detta stöds av 

similarity/attraction teorin och social psykologin som tidigare kommit fram till att man 

grupperar sig med liktänkande. Bra exempel på detta är ABC-Gruppen AB, El Diablo och Nej 

Registret AB som väljer sina anställda noga, så att de ska passa in i den rådande kulturen.  

 

                                                 
11 Nahir Acar, Reakryteramer RN AB, intervju den 28 november 2007. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel ges slutsatser utifrån analysen, vidare kommer en diskussion att föras kring 
undersökningen och dess slutsatser. Detta leder fram till förslag till framtida forskning och de 
reflektioner som gjorts under arbetets gång. 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka varför individer beslutar sig samt att kartlägga 

de bakomliggande faktorerna till varför företag startas i team. De slutsatser författarna 

kommit fram till är följande: 

 

• Tidigare erfarenheter - Att ha erfarenhet inom den bransch man startar upp i leder till 

att man får kunskaper och en förmåga att se brister i befintliga mönster. Vilket sedan 

mynnar ut i en affärsidé och ligger till grund för att man startar företag i form utav ett 

team. Även om man drivit företag sedan tidigare med en eller flera andra, är det en 

erfarenhet som talar för att man gör det igen.  

• Vänner – En viktig anledning är att ha vänner i sin närhet som är benägna att vara med 

att starta företag eller ge förslag på affärsidéer, när en stor del av företagen enligt 

undersökningen startas av personer med vänskapsband. Att starta företag med vänner 

ger också en större trygghet, genom att ha den mellanmänskliga attraktionen skapas en 

tillit till varandra vilket i vissa fall kan vara viktigare än att man kompletterar 

varandra.  

• Resurs – Bygger på att en idé är svår att förverkliga på egen hand och tar man då hjälp 

av någon annan som kan bidra med den kunskapen man saknar. Resursen blir ett 

nödvändigt komplement för att kunna starta upp. Kompletteringen sker på flera plan, 

dels genom personlighet, kunskaper och kontaktnät. Enligt undersökningen har ingen 

tagits in som ren resurs, utan en kombination av mellanmänsklig attraktion och resurs.  

• Samhörighet – En anledning till att starta i team är samhörigheten som bildas, man är 

inte ensam, ansvaret sprids ut, man kan bolla idéer, motiverar varandra, fatta 

gemensamma beslut och att ha någon att dela fram- och motgångar med.  

• Sprida risker – Vissa idéer är kostsamma och tidskrävande att sjösätta, genom att gå 

ihop med någon eller några sprids riskerna och därmed vilar inte ansvaret på en ensam 

individ. En idé som tidigare var svår att genomföra själv är nu enklare med någon 

annans hjälp.  
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• Roligare – Att starta företag i team har alla respondenter sagt vara roligare än att göra 

något själv. Att få vara en del av en gemenskap och arbeta mot ett gemensamt mål ses 

som en anledning till att vara i team istället för som enskild individ.  

• Tillfälligheter – I vissa fall är det tillfälligheter som för samman grundarna till en 

affärsidé, de kan arbeta tillsammans, gemensamt se en möjlighet eller av en slump se 

att deras färdigheter bildar ett bra koncept. Detta resulterar i att företag startas.  

• Avsaknad av kapital – Det finns många som har bra idéer men inte möjlighet att 

genomföra dessa då de saknar kapital för att själv kunna starta det. Genom att göra det 

med någon ökar möjligheterna till förverkligande.  

 

6.1 Avslutande diskussion 

De entreprenöriella teamen i undersökningen har max utgjorts av fyra personer, det kan vara 

så att det finns någon form av kritisk gräns för när den mellanmänskliga attraktionen är viktig. 

Då man är ett entreprenöriellt team med tio grundare, är förmodligen den mellanmänskliga 

attraktionen till samtliga medlemmar inte av lika stor vikt, som vid mindre formationer där 

samarbetet tenderar att bli intensivare. Detta är något som ej belysts i denna undersökning, då 

avsikten varit att undersöka bakomliggande faktorer till teambaserat företagande, där 

respondenterna utgjorts av relativt nystartade företag om 2-4 personer. Det kan tänkas att de 

slutsatser som undersökningen kommit fram till skulle ha blivit annorlunda om 

respondenterna haft en större andel grundare, dock kan detta inte ses som något avgörande för 

undersökningen då få företag formeras med ett stort antal grundare.  

 

Att addera nya medlemmar i gruppen baserat på resursperspektivet har inte påvisats genom 

undersökningen. Däremot har personer adderats likt den mellanmänskliga attraktionen i form 

av similarity/attraction i kombination av resurssökande då i form av socialt kapital. Personen i 

fråga adderas i form av att vara vän och passa in i den rådande kulturen men tillför företaget 

en ny resurs som behövs vid starten.  

 

Vad vi även kan se, som dock ligger lite utanför undersökningens syfte, men som styrker 

tidigare forskning är att flertalet entreprenöriella team tenderar att växa snabbt efter sin 

etablering (Sexton, Smilor et al. 1997). I undersökningen har de flesta entreprenöriella teamen 

växt snabbt med tanke på antal anställda och omsättning sedan etableringen. 
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Den tidigare forskningen som Forbes artikel (2006) bidrar med, baseras på befintliga företag 

där man har ett större spelrum och har möjlighet att chansa på en ytterligare en medlem, något 

som kan bli förödande i en grupp innan implementering. När man chansar med en ny medlem 

i ett ännu ej uppstartat företag kan det leda till att idén lätt rinner ut i sanden, om medlemmen 

inte kan tillföra det man trott från början. Att välja rätt medlem/medlemmar från början är 

fundamentalt för att implementering ska bli möjlig. 

 

Respondenterna har i alla fallen inte utgjorts av huvudentreprenören, vilket kan leda till att 

viss data gått förlorad då en medlem av ett team kan ha gått in av andra orsaker än en annan 

medlem. Att intervjua samtliga grundare hade varit det bästa för att få fram allas orsaker och 

däri se skillnader och likheter dem emellan. Det hade medfört en djupare och mer 

kontrasterande bild då undersökningen nu endast har med en synvinkel från respektive 

företag. 

 

Samtliga respondenter har varit av ringa ålder vilket kan ha legat till grund för andra 

bakomliggande faktorer än om de hade varit äldre. Med både äldre och yngre respondenter 

kan det tänkas att resultatet blivit mer nyanserat. Alla respondenter har varit män vilket kan ha 

varit av betydelse, då det eventuellt kan förekomma vissa skillnader mellan könen. 

 

Undersökningen som genomförts ämnar ej ge en generaliserande bild av de bakomliggande 

faktorerna till att starta företag i team. För detta hade det krävts ett betydligt större urval av 

entreprenöriella team, än de åtta som ingått i undersökningen. Denna undersökning ger dock 

välgrundande hypoteser om de bakomliggande faktorerna till varför individer tenderar att 

formeras i team för att sedan starta företag.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Då undersökningen påvisat att den mellanmänskliga attraktionen påverkat starkt, gällande 

formationen av teamet. Vore det intressant att undersöka entreprenöriella team med fler än 

fyra grundare, vilket skulle vidga denna undersökning. Det kan tänkas att andelen 

mellanmänsklig attraktion skulle minska om teamen blev större, att i ett större entreprenöriellt 

team tenderar resursen för varje addition av ny person bli allt viktigare, att tillföra en 

ytterligare specifik kompetens. De företag och dess affärsidéer har inte karaktäriserats av 

någon större komplexitet, det kan tänkas att vid tekniska och biologiska innovationer behövs 
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specifika nyckelkompetenser som inte finns inom sitt nätverk. Sådana innovationer kan tänkas 

kräva addition av ytterligare medlemmar i form av rena resurser för att göra dessa möjliga. 

 

Intressant vore även att göra en jämförelse mellan entreprenöriella team och 

huvudentreprenörer som valt att implementera affärsidén själv. Att kartlägga de 

bakomliggande faktorerna till att vara själv, för att göra en jämförande studie mellan individ 

och grupp, vilket även det skulle vidga entreprenörskapsforskningen.  

Det finns mycket sekundär data som redan är insamlad, t.ex. genom bolagsverket eller 

statistiska centralbyrån, som skulle ge ett fundament åt den svenska 

entreprenörskapsforskningen om den analyseras. Det skulle då vara möjligt att se om det finns 

vissa branscher där entreprenöriella team är vanligare eller huvudentreprenörer i form av 

enmansföretag.  

 

6.3 Egna reflektioner 

Denna undersökning har legat till grund för ytterligare reflektioner inom ämnet, andra 

områden som skulle vara intressanta att fördjupa sig i och om möjlighet ges att utveckla. Här 

har det getts en bild av olika anledningar till varför det startas företag i team, detta är inte 

något som beaktas i så stor utsträckning då många tänker att en företagare ofta är ensam. Men 

sanningen är att många företag startas av mer än en grundare och de var detta som först väckte 

vårt intresse, främst att se varför man väljer att inte göra det själv, vilket resulterade i denna 

undersökning. I och med denna undersökning har vi insett hur svårt det kan vara att starta ett 

företag själv och att det antagligen är enklare att göra det med någon eller några andra.  

Vi har diskuterat sinsemellan och är överens om att den dagen vi väljer att starta företag, 

kommer det ske i form utav ett entreprenöriellt team.  
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8. Bilageförteckning 

8.1 Bilaga 1: Intervjumall 

 
Bakgrund till företaget (historia) 
 
- Huvudentreprenör 
- Finansiering vid uppstarten 
- Hjälp vid etablering (tips och dylikt) 
- Företagets tillväxt 
- Bransch 
 
Grundare 
 
- Ålder 
- Akademisk bakgrund 
- Tidigare erfarenheter (eget företagande/specifika 
kompetenser/utbildning/arbetslivserfarenhet) 
- Rollfördelning 
- Relation till/mellan grundare (yrkesmässig/vänskaplig) 

- Hur man väljer sina partners 
- Hur får man dem att delta, ifall inte viljan fanns där från början? 

 
 
Ägarfördelning/maktfördelning 
 
- Konflikter 
 
Teori 
- Resurs eller mellanmänsklig attraktion 
- Från idé till implementering 
 
Bakomliggande faktorer 


