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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Världen har genomgått ett paradigmskifte och lämnat den industriella norm som en 
gång rådde där ett stort värde sågs i maskiner och landarealer. Det paradigm som råder idag är mer 
fokuserat på kunskap, patent, nätverk och idéer. Idéer har en central roll i samhället och har stor 
betydelse för dess utveckling då dessa idéer, med hjälp av driftiga entreprenörer, omsatts till 
uppfinningar och företag. 
 
Vår uppfattning är att en idé inte alltid omsätts till att bli ett framgångsrikt företag. Det kan därför 
diskuteras huruvida en ursprungsidé är tillräckligt bärkraftig för att nå marknaden. Vi ställer oss 
frågande till om det är meningsfullt att utvärdera en idé i ett tidigt skede. Ett praktiskt exempel på 
denna problematik är att det i dagsläget pågår en diskussion kring de kriterier som finns för 
antagning till Entreprenörskapsprogrammet vid Linköpings Universitet. Det har visat sig att det 
finns svårigheter i att på förhand avgöra om en idé är genomförbar. Diskussionen berör huruvida 
det i antagningssituationen enbart bör fokuseras på idén i sig, eller om andra faktorer bör tas i 
beaktning. Dessutom kan det för potentiella investerare finnas ett intresse i att kunna avgöra om 
idén kommer att förändras eller ej, vilket har betydelse för om investering ska ske. Det finns således 
ett behov av att utreda denna problematik. 
 
Det finns även en teoretisk relevans bakom denna studie då forskning i relativ liten utsträckning 
har fokuserats på den tidiga utvecklingen av en idé i nystartade företag. Det finns således en 
avsaknad av forskning på hur en idé är förändrad över tiden i nystartade företag. Idag, pågår dock 
ett forsknings projekt; ”Business ideas and their development over time” vid Linköpings 
Universitet, som berör detta problemområde, där tyngdpunkten dock ligger på forskning kring 
affärsidéer. Denna studie formar en del av detta forskningsprojekt då den kommer att beröra en ny 
dimension av denna forskning. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera en idés utveckling i nystartade företag 



samt hur externa faktorer, ur ett institutionaliseringsperspektiv, påverkar idéns eventuella 
förändring 
 
Metod: Denna studie är en kvalitativ fallstudie baserad på personliga intervjuer med grundarna av 
sex småföretag. Studien har även blivit kompletterad med sekundärdata. 
 
Slutsatser: Vi menar avslutningsvis att vi utifrån denna studie kan dra slutsatsen att det är omöjligt 
att avgöra idéns bärkraftighet i ett ursprungsskede. De idéer som verkar vara väl genomtänkta i ett 
inledande skede, kan vara de som inte alls är hållbara i senare skeden och därför förkastas. 
Dessutom utgör omgivningen enligt vår uppfattning en stor påverkan på idén, speciellt under de 
faser som sker fram till lanseringen på marknaden, vilket skapar förändringar.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: The world has passed through a paradigmatic shift and is today more focused on 
knowledge, patent, networks and ideas. Ideas have a central role in society and its development, 
since these ideas have been transformed to innovations and companies. We are of the opinion that 
an idea not always may be transformed into a successful company. It may therefore be discussed 
whether the origin of a new idea is convincing enough to reach the market. It is questionable 
whether it is meaningful to value a venture idea at an early stage. A practical example of this is the 
difficulties encountered in the admission situation at the Entrepreneurial programme at the 
University of Linköping. There have been several discussions about whether one should focus on 
the idea per se or if other factors should be taken into consideration in the admission situation. 
Potential investors may also have an interest in whether a venture idea may change or not as a basis 
for considering making an investment or not. There is therefore a need to analyse this type of 
complexity. 
 
There is also a theoretical relevance behind this study, since research to a relatively low extent has 
been focused on the early development of a venture idea in newly created businesses. There is a 
lack of research in how an idea is changed over time in newly created businesses. Today, however, 
a research project called;” Business ideas and their development over time”, is carried out at the 
University of Linköping. This study concerns a new dimension of this research project since it 
concerns ideas instead of business ideas. 
 
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse the development of an idea in newly 
created companies and how external factors, from an institutional perspective, affect the possible 
change of the idea. 
 
Method: The study is a qualitative casestudy based on personal interviews with the initiators at six 
small businesses.  



 
Result: We are of the opinion that it is possible to draw the conclusion based on this study, that it is 
impossible to determine whether the venture idea is convincing enough to reach the market at an 
early stage. Venture ideas that are well considered at an early stage, may not be convincing enough 
at later stages and are therefore being rejected. The external environment has a great impact on 
venture ideas, especially during the stages before the introduction on the market, which creates 
changes in the venture ideas. 
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”Filosofen Descartes lade grunden för det rationella 
upplysningstänkandet med orden: Cogito ergo sum – jag tänker, 
alltså är jag. Grunden för den nya tidsåldern med kreativiteten 
som ledsagare istället för det strikta logiska tänkandet tycks 
lyda: Idha habeo, ergo sum – jag har en idé, alltså är jag.” 

 - Michanek & Breiler, 2004, s. 21 
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2 

Eureka!  
En naken man springer längs Syrakusas gator, skrikandes; ”Eureka! Jag har 
funnit det! ” Arkimedes hade just kommit på en strålande idé, nämligen hur det 
skulle vara möjligt att avgöra huruvida en kungakrona var gjord i rent guld 
eller i en annan metall. Än idag använder vi oss av denna idé som en gång 
uppkom i ett badkar i det antika Grekland. (URL 1) Det är inte bara teorier 
som har sitt ursprung i lysande idéer utan även produkter, tjänster och 
praktiska tillvägagångssätt. Dessa har alla sitt ursprung i en förirrad tanke från 
en människa som en gång tänkte någonting nytt på ett nytt sätt. Har du någon 
gång tänkt på att de alla de produkter och tjänster som omger dig i din vardag 
idag bygger på att människor någon gång kommit upp med en idé? Allting du 
upplever i din omgivning som är påverkat av människan är baserat på idéer. 
(Michanek & Breiler, 2004) Alla idag existerande stora framgångsrika företag 
var en gång i tiden små företag med en idé om vad framtiden skulle bära med 
sig. Vissa idéer har en bestående påverkan på ett företags tillämpningar och 
produkter, medan andra tillfälligt föds och sedan glöms bort snabbt.  (Drucker 
i Sahlman & Stevenson, 1992) För att det nystartade företaget ska kunna 
utvecklas är det av största vikt att företaget har en idé som det kan utveckla 
sin verksamhet utifrån. (Klofsten, 2002) 
 
”You look at any giant corporation, and I mean the biggest, and they all started with a guy 
with an idea, doing it well” - Irvine Robbins, Entreprenör (Kubr et. al. 1998, s.30) 
 
 
 
1.1 Problembakgrund 
Världen har genomgått ett paradigmskifte och lämnat den industriella norm 
som en gång rådde där ett stort värde sågs i maskiner och landarealer. Det 
paradigm som råder idag är mer fokuserat på kunskap, patent, nätverk och 
idéer. Idéer har en central roll i samhället och har stor betydelse för dess 
utveckling då dessa idéer, med hjälp av driftiga entreprenörer, omsatts till 
uppfinningar och företag. (Michanek & Breiler, 2004) 
 
Drucker (1985) menar att alla nystartade företag bygger på en idé. Vi anser att 
det faktum att en entreprenör har en idé, inte alltid innebär att denna kan 
omsättas till ett framgångsrikt företag. Det kan följaktligen diskuteras huruvida 
själva uppkomsten av en idé i ett nystartat företag innebär att idén är 
bärkraftig och därför kan det finnas en relevans i att studera detta. Vi ställer 
oss frågande till om det är meningsfullt att värdera en idé i ett tidigt skede. Ett 
praktiskt exempel på denna problematik är att det i dagsläget pågår en 
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diskussion kring de kriterier som finns för antagning till Entreprenörskaps-
programmet 1  vid Linköpings Universitet. Det har visat sig att det finns 
svårigheter i att på förhand avgöra om en idé är genomförbar. Diskussionen 
berör huruvida det i antagningssituationen enbart bör fokuseras på idén i sig, 
eller om andra faktorer bör tas i beaktning. Dessutom kan det för potentiella 
investerare finnas ett intresse i att kunna avgöra om idén kommer att 
förändras eller ej, vilket har betydelse för om investering ska ske. Det finns 
således ett behov av att utreda denna problematik. (Klofsten, 2004) 
 
Det finns även en teoretisk relevans för denna studie då forskning i relativt 
liten utsträckning har ägnats åt den tidiga utvecklingen av ett företags idé och 
de processer där idéerna utvecklas från den första gnistan till en första 
produkt eller tjänst. De få studier som har genomförts har inte i så stor 
utsträckning berört nystartade företag. Fokus i dessa studier har istället varit 
en skillnad i grundarnas ideal för en framtida organisation och det faktiska 
resultatet av organisationens struktur. Det finns följaktligen en avsaknad av 
forskning kring hur en idé förändras i nystartade företag. (Klofsten, 2004) I 
dagsläget pågår dock ett forskningsprojekt vid Linköpings 
Universitet, ”Business ideas and their development over time”, som berör detta 
problemområde, där tyngdpunkten ligger på forskning kring affärsidéer. Vår 
studie formar en del av detta forskningsprojekt då den kommer att beröra en 
ny dimension av denna forskning. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
En viktig fråga som bör ställas i dessa sammanhang är vad en idé egentligen är. 
I den entreprenörskapslitteratur som vi har gått igenom finns det många 
författare som beskriver idéers betydelse, dess slagkraft och dess funktioner 
(Vesper, 1980, Sjölander, 1983, Hisrich & Peters, 1989, Drucker, 1985, 
Sahlman & Stevenson, 1992, Zaltman et. al. 1973), men ytterst få definierar 
själva begreppet. Nationalencyklopedins ordbok beskriver en idé som 
en ”plötsligt uppkommande tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över visst 
område eller för ett visst resonemang, ofta med tonvikt på det nya eller originella”.  
Michanek & Breiler (2004) definierar idén som ”en tanke som kan skapa 

 
1 Programmet riktar sig till personer som har idéer och som tänker starta eller precis har 
startat ett eget företag eller annan verksamhet. Programmet erbjuder workshops om bland 
annat affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och finansiering som varvas med 
praktiskt arbete. (URL 2) 
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verklighet” (s.187). Vi anser dock att dessa definitioner endast fångar idén i dess 
födelseögonblick och syftar till något diffust eller flyktigt.  
 
Normann (1989, s.30) menar att en idé är en ”produkt av värderingar och 
intellektuella processer” och anser vidare att en idé inom en organisation snarare 
bör betraktas som ett idésystem. Detta system anses innehålla uppfattningar 
som är mer eller mindre medvetna angående företagets roll och uppgift samt 
vilken organisationsstruktur som är nödvändig för att uppnå effektivitet. Inom 
företaget sker en ständig konkurrens kring vilka av dessa idéer som ska 
accepteras. De idéer som är överlägsna i denna konkurrenssituation kallas 
dominerande idéer och de som besitter dessa dominerande idéer benämns 
signifikanta aktörer. De signifikanta aktörerna är således de individer inom en 
organisation som har tillräckligt med makt och inflytande för att kunna 
påverka de dominanta idéerna. Trots att ovanstående resonemang syftar till att 
beskriva större företag anser vi att tanken om dominanta idéer även skulle 
kunna appliceras på nystartade företag. Normann (1989) menar att de 
individer som kan beskrivas som signifikanta aktörer i ett företag ofta är färre 
än fem. Om detta resonemang skulle användas på mindre, nystartade företag 
skulle företagets grundare kunna ses som signifikanta aktörer. Enligt vår 
mening är det möjligt att se ett företags idé som ett idésystem, vilket innebär 
att idén är starkt kopplat till individer inom företaget. Detta skulle i sin tur 
innebära att idén inte nödvändigtvis är kopplad till företagets faktiska 
verksamhet, utan snarare till den mentala bild som dessa individer har av 
företaget. 
 
Enligt Vesper (1980) bör en klar idé angående den produkt eller tjänst som 
ska ligga till grund för det nya företaget finnas redan innan ett företag skapas. 
Detta utesluter inte möjligheten att ett nystartat företag bygger på en idé i 
inledningsskedet som förändras till att bygga på en annan idé under sin 
fortsatta livslängd. Vesper (i Klofsten, 2004) hävdar vidare att inte alla idéer 
förändras. Sarasvathy (2001) menar dock att processen kring en idé ofta är 
stegvis växande och upprepande till sin karaktär. För att beskriva denna 
process är det därför betydelsefullt att besvara; 
 

• På vilket sätt utvecklas och förändras en idé över tiden? 
 
Vi är av uppfattningen att det således är möjligt att se en idé i ett nystartat 
företag som en dynamisk process som förändras i takt med omgivningens 
påverkan. Enligt Davidsson et. al. (2004) finns det i dagsläget en avsaknad av 
forskning på området som fokuserar på förklaringar till en idés förändring 
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som inte är relaterade till effektivitets- och konkurrens faktorer. De menar att 
institutionaliseringsteori skulle kunna vara ett verktyg för att analysera hur och 
varför en idé förändras i nystartade företag. Förespråkare av 
institutionaliseringsteorin ser en organisation som ett öppet system som 
påverkas av sin omgivning (Scott, 2000) och traditionellt sätt används denna 
teori för att belysa varför en organisation anpassar sig till sin omgivning. 
Enligt Hatch (2002) är institutionalisering den process genom vilken 
handlingar upprepas och ges likartad betydelse av den enskilde individen och 
av andra. Författaren menar vidare att en institution baseras på gemensamma 
uppfattningar om verkligheten. Detta skulle kunna tolkas som att institutionen 
i sig kan liknas vid en idé, då vi anser att idén är en kollektiv, mental bild. 
Således skulle institutionaliseringsperspektivet, enligt vår mening vara relevant 
för att studera en idés förändring, då det snarare är idén som påverkas av 
externa faktorer än det nystartade företaget. Vi använder således 
institutionaliseringsperspektivet som ett verktyg för att betrakta en idés 
förändring, vilket är ett nytt angreppssätt inom detta område. 
 

• Hur påverkar externa faktorer en idés förändring i nystartade företag ur ett 
institutionaliseringsperspektiv? 

 
 
1.3 Syfte  
Att beskriva och analysera en idés utveckling i nystartade företag samt hur 
externa faktorer, ur ett institutionaliseringsperspektiv, påverkar idéns 
eventuella förändring 
 
 
1.4 Studiens fokus 
För att precisera studiens fokus vill vi i följande stycke förtydliga vad som 
avses med begreppet nystartade företag.  
 
Adizes (1988) presenterar en modell för en organisations livscykel, där stor 
vikt läggs vid organisationens tillväxtstadier. Författaren menar att en 
organisations tillkomst startar redan med en idé och trots att det då inte är 
möjligt att tala om en existens för företaget är detta en betydelsefull tid. Det är 
många diskussioner som sker och även om ingen verksamhet förekommer så 
bygger grundaren upp sitt engagemang. Detta idéstadium benämns förälskelsen, 
vilket följs av det som kallas babystadiet, där företaget karaktäriseras av att 
sakna struktur och administration och vara beroende av sitt arbetande kapital. 
När en stabilisering sker, inleds den så kallade barndomen. Studiens fokus ligger 
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på företag som befinner sig i början av sin livscykel, det vill säga nystartade 
företag i denna studie berör från det stadium som Adizes (1988) benämner 
förälskelsen till stadiet för barndomen.  
 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning 
Uppsatsens inledande kapitel introducerade läsaren till bakgrunden av 
problemområdet. Vidare identifierade vi studiens relevans. 
Problemdiskussionen mynnade ut i studiens forskningsfrågor och syfte. 
 
Kapitel 2 – Begreppsdiskussion 
Detta kapitel syftar till att utreda och klargöra idébegreppet. Detta för att 
tydliggöra vilken utgångspunkt studien har när det gäller begreppet idé, 
affärsidé samt hur vi betraktar en idés förändring. 
 
Kapitel 3 –Metod 
För att läsaren ska få en inblick och förståelse för hur vi har kommit fram till 
studiens resultat för vi en diskussion kring vårt vetenskapliga förhållningssätt 
och de metoder vi använt vid studiens genomförande. Vår avsikt är att ge 
läsaren en förståelse för våra resonemang, tankesätt, de val vi har gjort och 
motiven till dessa samt vår syn på vetenskap. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet som samlats in från sex 
företag. Fallbeskrivningarna följer en gemensam struktur, där vi inleder med 
en kort beskrivning av företaget och därefter följer en beskrivning av 
ursprungsidén, idéns utveckling och förändring samt idén i dagsläget. Syftet är 
att ge läsaren en målande bild av hur idéer inom respektive företag har 
utvecklats och förändrats över tiden. 
 
Kapitel 5 – Referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras, för vårt valda problemområde och 
syfte, relevanta teorier. Referensramen inleds med en modell som visar en idés 
utvecklingsprocess. Därefter sker en presentation av institutionaliserings-
perspektivet. Dessa används sedan som ett verktyg för att analysera och tolka 
den insamlade empirin.  
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Kapitel 6  – Fallanalys 
Det empiriska materialet från de sex studerade företagen analyseras i detta 
avsnitt var för sig mot bakgrund av den teoretiska referensramen. Denna del 
av analysen, som benämns fallanalys, syftar till att beskriva idéns utveckling 
och förändring samt att identifiera externa faktorer som har haft påverkan på 
företagets idé.  
 
Kapitel 7 – Analys 
I detta kapitel presenteras den analys som sker grundat på fallanalysen, i syfte 
att finna övergripande mönster samt att finna svar på de formulerade 
forskningsfrågorna. 
 
Kapitel 8 – Slutsatser & Reflektioner 
I det avslutande kapitlet belyser vi de slutsatser som har dragits utifrån den 
analys som presenteras i kapitel sju. Då vår studie är av explorativ karaktär, 
har vår avsikt varit att lägga en grund för framtida forskning. Under studiens 
gång har det framkommit tankar och idéer om framtida forskning som 
presenteras i detta kapitel.  
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BEGREPPSDISKUSSION  
 
Då begreppet ”idé” är av filosofisk karaktär anser vi det vara av vikt att 
tydliggöra detta begrepp.  Denna diskussion kan ses som ett avstamp, ett 
ställningstagande från vår sida där vi vill klargöra vår syn på de termer som 
kommer att genomsyra studien. Detta kapitel syftar alltså till att fortsätta den 
diskussion kring idébegreppet som påbörjades i föregående kapitel och dessutom 
klargöra de ståndpunkter studien har vad gäller definitioner av idéers förändring 
samt affärsidé. 
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2.1  Begreppsdiskussion 
 
2.1.1 Idé 
Det finns en viss problematik kring att definiera vad en idé egentligen är. Då 
begreppet är av komplex karaktär, är vår mening att det är betydelsefullt att 
föra en diskussion kring de definitioner som finns. Michanek & Breiler (2004) 
hävdar att det i dagens samhälle läggs en rad olika betydelser i ordet idé, bland 
annat; mål, åsikt, tanke, mental bild, koncept och plan. Detta stämmer i viss 
mån överens med den definition som Svenska Akademins ordlista (1989) 
ger: ”inledande tanke, föreställning, infall, uppslag”. Nationalencyklopedins ordbok 
(1996) ger följande definition: ”Plötsligt uppkommande tanke som ger en första 
överblick eller utgångspunkt över visst område eller för visst resonemang etc. ; ofta med 
tonvikt på det nya el. originella” . Relaterat till denna definition ställer vi oss 
frågande till om en idé nödvändigtvis är plötslig, vi anser att idén i vissa 
situationer kan vara vag och sedan utvecklas långsamt.  
 
2.1.2 Idéer i organisationer 
Normann (1989) skiljer mellan en enskild individs idé och den idé som 
dominerar en organisation. Vidare talar han om en organisations idésystem, 
vilket anses innehålla uppfattningar som är mer eller mindre medvetna 
angående företagets roll och uppgift samt vilken organisationsstruktur som är 
nödvändig för att uppnå effektivitet. Inom företaget sker en konkurrens 
angående vilka av dessa idéer som ska accepteras. Alla individers idéer i en 
organisation kan dock inte ha avgörande påverkan på företagets verksamhet, 
utan en kontinuerlig konkurrens om vilka idéer som skall accepteras och styra 
företagets verksamhet förs ständigt. De idéer inom företaget som 
utkonkurrerar de övriga idéerna benämns som dominerande idéer, som 
tidigare nämnts, vilket definieras som ”den psykosociala verklighet som härskar i 
gruppen av signifikanta aktörer”. Utifrån denna definition har vi valt att betrakta 
en idé som en mental, kollektiv bild. Då studien berör nystartade företag anser 
vi de dominerande idéerna vara den kollektiva, mentala bild som grundarna 
har och som således är deras psykosociala verklighet. Därför kommer vi i 
denna studie att hålla oss till denna definition och syn på en idé. 
 
2.1.3 Idéns förändring 
De personer inom organisationen som har mest makt över att kunna påverka 
de dominanta idéerna är, som tidigare nämnts, signifikanta aktörer. Denna 
grupp av signifikanta aktörer är relativt liten och därför har deras subjektiva 
verklighetsuppfattande ett stort inflytande över de processer som pågår inom 
företaget. (Normann, 1989) I nystartade företag är antalet individer få och de 
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signifikanta aktörerna kan därför motsvara grundarna. Således, menar vi, som 
tidigare nämnts, att de dominerande idéerna är den kollektiva, mentala bild 
som grundarna har. Dessa dominerande idéer blir vidare, enligt vår mening, 
företagets idé i nystartade företag, då idén är det som ligger till grund för att ett 
företag överhuvudtaget existerar. Den subjektiva verklighetsuppfattningen har 
således, enligt vår mening, en stark koppling till företaget. Då företaget utsätts 
för externt tryck från sin omgivning anser vi att det snarare är idén som utsätts 
för externt tryck i det nystartade företaget. Studien syftar till att söka utröna 
vilka faktorer som påverkar en idés förändring och av denna anledning väljer 
vi att betrakta idén utifrån att den är av processartad karaktär. Den 
beskrivning som Normann (1989) framför styrker den utgångspunkt som 
ligger till grund för denna studie: ”Den mest centrala process som pågår i ett företag är 
därför den process varigenom de dominerande idéerna uppkommer, förändras och 
situationsanpassas” (s.34)  
 
Då denna studie berör teknikbaserade företag betraktar vi kärnan av idén som 
tekniken, det vill säga den teknik som ligger till grund för den produkt som 
utvecklas. Dock anser vi att det som finns runt omkring denna teknikkärna, i 
form av användningsområden och tillämpningar för denna teknik är en del av 
idén, då vi anser den kollektiva mentala bilden förändras när en förändring i 
tillämpningsområde sker. Således, då ett tillämpningsområde förändras ser vi 
detta som en förändring av idén, vilket talar för att idéförändringar har ett 
starkt samband med produktutveckling.  
 
 
2.1.4 Skillnad mellan idé och affärsidé 
Det är av vikt att skilja ovanstående resonemang kring idéer från det som 
brukar kallas affärsidé. Klofsten (2002) menar att det finns en klar skillnad 
mellan en diffus idé och en affärsidé. En idé blir inte en affärsidé förrän den 
omformats till verklig kundnytta.  
 
Enligt Normann (1989) har en affärsidé karaktären av en plan som beskriver 
ett företags faktiska sätt att fungera. En affärsidé redogör för hur ett 
företag ”ska tjäna pengar” och har enligt Normann tre huvudingredienser: 1. 
Nisch eller marknadssegment, 2. Produktsystem, 3. Organisationsstruktur, 
resurser och organiserad kunskap. Vidare menar Normann (1989) att 
affärsidén är ett uttryck för företagets sätt att fungera. En affärsidé anses inte 
existera förrän den är förverkligad, en obeprövad idé angående hur företaget 
ska tjäna pengar är ingen affärsidé. Affärsidén beskrivs även som en slags 
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överlägsen förmåga som finns inbyggd hos företagets signifikanta aktörer och 
är följaktligen svår att imitera.  
 
Vår uppfattning av en affärsidé överensstämmer med det resonemang som 
Normann (1989) och Klofsten (2002) för, då det i ett teknikbaserat nystartat 
företag kan röra sig om en längre tids utvecklande av en idé, och då olika 
externa aktörer har krav på något mer konkret, därför bör en affärsidé 
karaktäriseras av något som är skriftligt formulerat. Av denna anledning är 
inte själva affärsidén nödvändigtvis den samma som företagets idé.  
 
Sammanfattningsvis betraktar vi en idé i sin kontext det vill säga att vi 
betraktar en idé som en kollektiv mental bild och som således 
överrensstämmer med den psykosociala verklighet som härskar inom en 
grupp. Dessutom går idén, enligt vår mening, ständigt igenom en process, 
under vilken idén även situationsanpassas och förändras. Den definition av 
affärsidé som vi håller oss till är när en idé formuleras skriftligt och således 
blir mer konkret, på ett sätt som gör det möjligt för de externa aktörerna att 
skapa sig en bild av vad företagets verksamhet ska karaktäriseras av. 
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METOD 
 
Sex studerade företag utgör grunden för denna kvalitativa fallstudie. I detta 
kapitel presenteras hur vi har gått till väga vid urval, datainsamling och analys. 
För att ge en övergripande bild av våra metodologiska val, väljer vi att inleda 
kapitlet med en presentation av studiens vetenskapliga förhållningssätt, vidare 
presenteras det teoretiska förhållningssättet och avslutningsvis det praktiska 
tillvägagångssättet. 
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3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vi är av meningen att det är betydelsefullt att klargöra och belysa författarnas 
och studiens vetenskapliga förhållningssätt, då det ligger till grund för de 
metodologiska val som görs. Skärvad & Lundahl (1999) ser på kunskap med 
hjälp av tre nivåer och beskriver den så kallade kunskapstrappan som består 
av data, information och kunskap. Data är kunskapens råmaterial och berör 
observationer och fakta av olika slag som exempelvis händelser och fenomen. 
En organisering av data gör att den skapar relevans, syfte och mening och 
övergår således till att bli information. Den tolkning som görs samt en 
bedömning av konsekvenser av informationen gör att kunskap skapas. Vad 
gäller samband mellan värderingar och fakta talas det om tre olika synsätt, 
varav ett berör möjligheten att dra en gräns mellan värderingar och fakta, då 
utredarens egna värderingar och erfarenheter påverkar den kunskap som 
skapas. Skärvad & Lundahl (1999) menar vidare att vetenskapligt arbete 
kännetecknas av att det sker inom ramen för olika spelregler. Vilka spelregler 
som väljs beror på de så kallade vetenskapsteoretiska utgångspunkterna, som 
bestämmer vilka spelreglerna är och motiverar varför de bör tillämpas. Vi 
anser att det är betydelsefullt att presentera vår vetenskapliga utgångspunkt, 
det vill säga våra spelregler, då det skapas en slags grund att stå på och således 
en bakgrund till de metodologiska val som gjorts i denna studie. 
 
 
3.1.1 Positivism och hermeneutik 
Inom vetenskapen finns det två vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 
betraktas som varandras motpoler; positivismen och hermeneutiken. 
Positivismen ligger till grund för det naturvetenskapliga forskningsidealet där 
utgångspunkten är att endast de fenomen som är iakttagbara är lämpliga 
objekt att studera. Uppfattningen är alltså att det inom samhällsvetenskapen 
ska tas avstånd från allt som inte är iakttagbart och som inte kan verifieras 
med empirisk data. (Skärvad & Lundahl, 1999)  Följaktligen anser vi den 
positivistiska utgångspunkten vara alltför snäv för studiens syfte då en idé är 
ett fenomen av abstrakt karaktär som därför inte är möjlig att iaktta.   
 
Patton (1990) menar att hermeneutiken behandlar frågeställningar som berör 
under vilka förutsättningar mänskliga handlingar sker och som gör det möjligt att 
tolka dess betydelser. Den berör forskning om mänskliga och sociala 
förhållanden som kan leda fram till kunskap som är bunden i tid och rum. De 
fenomen som studeras, tolkas och tyds av personen i fråga ges på så sätt 
innebörd och betydelse. (Skärvad & Lundahl, 1999) Detta stämmer överens 
med det resonemang som Gilje & Grimen (1992) för. De menar att 
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hermeneutiken söker förklara meningsfulla fenomen som till exempel 
beteendemönster, normer, regler, värderingar och förväntningsmönster och 
som således är baserat på tolkningar och förståelse. Skärvad & Lundahl (1999) 
menar vidare att förstå dessa betydelser är vad forskning på sociala fenomen 
handlar om. Syftet med forskningen är att skapa en förståelse för och uttolka 
hur andra individer upplever den situation de befinner sig i och vad detta har 
för konsekvens för deras beslut och handlingar. Då vår studie berör individers 
uppfattningar om sin idés utveckling och förändring, blir den empiriska datan 
karaktäriserad av vår tolkning av hur dessa individer upplever denna process. 
 
Målet med denna studie är således att tolka empirisk data för att kunna förstå 
ett socialt fenomen. Detta mål sammanfaller med Skärvad & Lundahls (1999) 
resonemang kring hermeneutiken där det betonas att forskning kring sociala 
fenomen handlar om att förstå betydelser. (Skärvad & Lundahl, 1999) De 
tolkningar som görs i denna studie är delvis påverkade av författarnas tidigare 
erfarenheter och perspektiv. Beroende på vem som gör tolkningen samt vilket 
perspektiv och språk denne har, styr även hur det enskilda fenomenet förstås. 
Enligt hermeneutiker är det omöjligt och inte alltid önskvärt att ägna sig åt 
helt opartisk forskning. 
 
Personliga erfarenheter ses ofta som ett nödvändigt verktyg för att 
åstadkomma vetenskaplig kunskap. (Skärvad & Lundahl, 1999) Gilje & 
Grimen (1992) menar vidare att grundtanken inom hermeneutiken är att 
individer förstår sin omgivning utifrån vissa förutsättningar.  Dessa 
förutsättningar har med en så kallad förförståelse att göra, vilket anses vara av 
största vikt för att kunna skapa förståelse. Förförståelsen är även nödvändig 
för att veta i vilken riktning uppmärksamheten ska riktas vid tolkningen av en 
text. Vi är av uppfattningen att vi som författare, hade en viss grad av 
förförståelse innan vi började studera fenomenet, då vi hade studerat 
företagsekonomi på D-nivå, vilket gjorde att vi kunde rikta uppmärksamheten 
mot relevanta frågeställningar. Dock har vi inte studerat entreprenörskap och 
därmed anser vi att vi har mött den empiriska verkligheten relativt 
förutsättningslöst. 
 
Sammanfattningsvis så bygger hermeneutiken på att sociala fenomen måste 
tolkas för att kunna få en betydelse. Vi anser således att vår studies karaktär 
samt vår uppfattning om vetenskapsteorins sätt att betrakta hur ett fenomen 
bör studeras, stämmer överens med den hermeneutiska utgångspunkten. 
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3.2 Teoretiskt förhållningssätt 
 
3.2.1 Studiens karaktär 
Enligt Lekwall & Wahlbin (2001) kan undersökningar klassificeras som 
explorativa, beskrivande, förklarande och förutsägande utifrån studiens syfte. 
Avsikten med vår studie är att skapa en mer omfattande förståelse för ett 
relativt outforskat fenomen, vilket innebär att vår underökning är av 
explorativ karaktär. Detta resonemang styrks av Lekwall & Wahlbin (2001) 
som menar att en explorativ studie syftar till att ge grundläggande kunskap 
och förståelse för ett problemområde och skapar även en möjlighet att göra 
upptäckter om förhållanden som inte tidigare var kända  
 
 
3.2.2 Fallstudieansats 
En fallstudie karaktäriseras av att forskaren studerar enskilda 
undersökningsobjekt på djupet och lämpar sig för explorativa undersökningar 
där en detaljerad uppfattning om processer av olika slag söks samt där 
forskaren på förhand inte har vetskap om vad som är av vikt att undersöka 
och vad som är mindre viktigt. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Skärvad & Lundahl 
(1999) definierar en fallstudie som en undersökning som omfattar ett eller 
flera fall som studeras detaljerat i flera dimensioner. Vad som kan klassas som 
ett relevant fall är helt beroende av en studies forskningsfråga. Enligt Yin 
(1994) är en fallstudie lämplig när forskningsfrågorna syftar till att förklara ett 
fenomen. En fallstudies forskningsfrågor bör således utgå från att besvara 
frågorna hur eller varför kring ett samtida fenomen. Vidare menar Yin (1994) 
att det är viktig att forskaren inte har kontroll över undersökningens utfall. 
Bell (2000) hävdar att styrkan med en fallstudie är att forskaren kan 
koncentrera sig på en specifik företeelse och försöka få fram faktorer som 
inverkar på företeelsen i fråga. Ovanstående beskrivning stämmer väl in på 
den studie vi har genomfört. Vi har valt att fokusera på en idés utveckling och 
förändring, alltså en specifik företeelse och syftar även till att söka studera ett 
fenomen, idéers förändringar, på djupet. De övergripande problemfrågorna 
som ligger till grund för detta har hur och varför som utgångs punkt. Hur berör 
idéns utvecklingsprocess och varför de externa faktorer som påverkar. Studiens 
empiriska data är baserat på sex fall, där vår avsikt var att studera dessa fall 
med fokusering på fenomenet idéers utveckling och förändring sett ur ett 
institutionaliseringsperspektiv, vilket kräver att gå på djupet i flera 
dimensioner. Vi är därför av uppfattningen att vår studie är av 
fallstudiekaraktär. 
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3.2.3 Kvalitativ metod 
Enligt Skärvad & Lundahl (1999) så ligger den hermeneutiska 
vetenskapsteorin till grund för en kvalitativ metodteori En kvalitativ 
metodteori är inriktad mot tolkning och förståelse och behandlar hur 
forskaren kommer fram till en förståelse för hur människor upplever sig själva 
och sin situation. De studieobjekt som är basen i en kvalitativ undersökning är 
individer, grupper av individer och deras livsvärld. Tolkning är det 
grundläggande i en kvalitativ studie, det vill säga forskaren har inget intresse 
av hur världen är, utan hur den uppfattas vara. Frågeställningar som har som 
syfte att skapa förståelse för hur individer upplever eller förhåller sig till 
enskilda fenomen är vad kvalitativa studier passar bäst för. I kvalitativa studier 
tolkar sig forskaren fram till en teori med utgångspunkt från studier av 
beteende i vid bemärkelse. Den förförståelse, i form av tidigare erfarenheter, 
uppfattningar och föreställningar påverkar de tolkningar som görs, 
tolkningarna sägs vara ”teoriimpregnerade och perspektivstyrda”, det är därför 
av vikt att vara medveten om hur detta perspektiv har en påverkan på 
tolkningen. Att studera förlopp och processer, det vill säga hur ett fenomen 
utvecklas och förändras över tiden är ofta lämpligt att studera vid kvalitativa 
studier. Då vår studie syftar till att beskriva hur externa faktorer påverkar en 
idés utveckling och förändring i nystartade företag, är en kvalitativ studie det 
som bäst motsvarar studiens syfte. I detta fall kan det studerade fenomenet 
sägas vara en idés förändring, genom insamling av de empiriska data som 
ligger till grund för vår studie, kommer individers upplevelser av förändringen 
hos idén att beskrivas. En fokusering på individernas tolkning av idéns 
utveckling och förändring kommer att ske och med utgångspunkt från detta 
se vilka övergripande externa faktorer som påverkar förändringen.  
 
 
3.2.4 Induktiv ansats 
Paulsson (1999) menar att när en studie utförs sker en förflyttning mellan 
olika abstraktionsnivåer, där ändpunkterna utgörs av det konkreta; verkligheten 
och det generella; teorierna. Att ha verkligheten som utgångspunkt och där söka 
upptäcka mönster som kan sammanfattas i modeller och teorier är vad som 
kallas en induktiv ansats. (Paulsson, 1999) Enligt Patton (1990) innebär 
induktion att använda sig av öppna frågor, snarare än att testa teoretiska 
hypoteser. Vidare menar han att en förståelse för det studerade fenomenet 
skapas genom interaktionen med verkligheten. Då denna studie baseras på 
individernas uppfattning i de olika nystartade företagen och deras verklighet, 
samt det faktum att det finns en avsaknad på teorier som fokuserar på 
förklaringar till en idés förändring som inte är relaterade till effektivitets- och 
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konkurrens faktorer, anser vi vår ansats överensstämma med en induktiv 
ansats.  Det vill säga, vi har i en större utsträckning baserat vår studie på den 
verklighet som berör respondenternas relation till idéns förändring än de 
teorier som finns på området, trots att vi till viss grad hade läst in oss på 
området. Detta talar i viss mån emot den induktiva ansatsen, dock menar 
Patton (1990) att en induktiv ansats i praktiken aldrig kan vara helt renodlad. 
Detta eftersom en renodlad induktiv ansats skulle innebära att undersökaren 
inte på förhand skulle kunna bestämma vilka variabler eller kategorier som är 
värda att studera.  
 
För att ytterligare tydliggöra studiens induktiva ansats har vi för denna studie 
valt en disposition där empirin föregår den teoretiska referensramen.  
 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
3.3.1 Datainsamling 
Lekvall & Wahlbin (2001) skiljer på primär och sekundärdata vid insamlingen 
av data. Sekundärdata är tidigare insamlad data som till exempel befintlig 
statistik. En del av den sekundärdata som använts i denna studie är 
information angående företagen som vi inhämtat från tidigare utförda 
intervjuer av vår handledare, Magnus Klofsten. Syftet med dessa intervjuer var 
att skapa case-underlag för Entreprenörskapsprogrammet och är baserad på 
intervjuer med grundarna på de olika företagen. Undantagen är Mathcore 
Engineering, som gick i konkurs och återuppstod och där intervjuer utförts 
med den nya VD: n, samt Nescit Systems som inte ingick i detta material. 
Detta kan ha påverkat den empiriska grund som studien bygger på, då vår syn 
på företagen kan ha varit färgad av tidigare inhämtad information och således 
kan ha påverkat intervjuerna att ha fått en viss inriktning. Vi är dock av 
uppfattningen att denna sekundärdata snarare skapar en styrka i studiens 
tillförlitlighet, då den noggrant berör idéns tidiga utveckling och förändring 
och därför kan ses som ett komplement till den primärdata som har samlats in. 
Vi menar även att denna sekundärdata styrker studiens tillförlitlighet eftersom 
studien behandlar ett fenomen som sträcker sig fem-sex år bakåt i tiden vilket 
således gör att primärdatan blir bekräftad. Vi har även använt oss av 
information från olika hemsidor som berör inkubatorverksamhet och 
entreprenörskap. Utifrån referenserna framgår vilka som vi har låtit oss ta 
inspiration från, samt vilka som har utgjort sekundärdata. 
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Det teoretiska urval som skett, är den litteratur och de vetenskapliga artiklar 
som ligger till grund för den teoretiska referensramen. Den litteratur som 
tagits fram är i huvudsak relaterad till ämneskategorierna entreprenörskap och 
organisationsteori. Dock fanns det en avsaknad av teorier kring idéers 
förändring inom dessa ämneskategorier, därför presenteras modeller för idéers 
utveckling i den teoretiska referensramen. Vissa av dessa, beskriver 
utvecklingsprocessen som en styrd process, vilket överrensstämmer med 
utveckling av idéer i vissa fall, men inte i samtliga. Vi menar dock att dessa 
modeller skapar en bra teoretisk utgångspunkt för att kunna identifiera de 
olika faserna som en idé passerar igenom och således besvara frågan på vilket 
sätt en idé förändras.  
 
Det val av litteratur som gjorts för att bygga den referensram som ligger till 
grund för studien kan ha haft effekt på inriktningen av studien, då den på 
olika sätt kan ha varit färgad av dem som har författat litteraturen. Vi har sökt 
skriva studien med en medvetenhet om detta. Michanek & Breilers 
bok; ”Idéagenten”, har varit en utgångspunkt i modellerna kring en idés 
utvecklingsprocess och kan därför tyckas ha fått ta stor plats i den teoretiska 
referensramen. Vi är dock av uppfattningen att den skapar en bra och tydlig 
bild över de olika faserna som en idé passerar igenom och då det finns en 
avsaknad på teorier inom området anser vi denna modell lämpa sig väl för 
studiens syfte. Dessutom är den information som inhämtats från de olika 
företagens hemsidor gjord i marknadsförande syfte och kan därför vara färgad 
av dem, vilket vi har sökt behandla på ett distanserat sätt. 
 
Primärdata är den data som författarna av studien själva samlar in och som är 
avpassat för det specifika undersökningsområdet. För insamlandet av 
primärdata nämns två metoder; frågemetoder och observationsmetoder. Det 
faktum att fenomenets karaktär omöjliggör observation, gjorde att vi 
fokuserade på frågemetoder. Personliga intervjuer är en variant av 
frågemetoder där frågor ställs och besvaras muntligt (Lekvall & Wahlbin, 
2001). Då vår studie är av kvalitativ karaktär, syftar den till att undersöka 
respondenternas uppfattningar om ett fenomen och följaktligen ansåg vi att 
personliga intervjuer bäst uppfyller detta syfte. Dessutom menar Skärvad & 
Lundahl (1999) att intervjuer är nödvändiga vid fallstudier. 
 
Semistandardiserade intervjuer beskrivs som intervjuer där vissa frågor är 
förutbestämda, men där uppföljningsfrågor kan förekomma. Graden av 
standardisering av intervjun har att göra med om syftet med studien är att 
erhålla uttömmande och nyanserade svar. (Skärvad & Lundahl, 1999) De 
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intervjuer som utfördes stämmer överens med det som beskrivs som 
semistandardiserade intervjuer, då vi använde oss av förutbestämda teman, 
dock lät vi respondenterna tala relativt fritt och en del uppföljningsfrågor kom 
upp naturligt. Uppföljningsfrågorna var dock inte förutbestämda. Då det 
studerade fenomenet är av komplex karaktär och bygger således på varje 
respondents upplevelse av fenomenet ”idé”, lade vi stor vikt vid att inte styra 
intervjun alltför mycket och därför utformades intervjuguiden utifrån tre 
huvudteman. (Se bilaga 1) 
 
 
3.3.2 Empiriskt urval 
Lekvall & Wahlbin (2001) beskriver två typer av urval; sannolikhetsurval och 
icke sannolikhetsurval, där de beskriver bedömningsurval som ett icke 
sannolikhetsurval. Ett bedömningsurval kännetecknas av att den som utför 
undersökningen syftar till att få ett antal frågeställningar belysta. Det är studier 
där forskaren är ute efter en djupare analys av ett mindre antal 
undersökningsenheter. Bedömningsurvalet baseras på ett antal kriterier som 
på förhand bedöms som intressanta för urvalet. Vi anser vårt urval stämma 
överens med ett bedömningsurval då vår studie syftar till att utföra en djupare 
analys av ett enskilt fenomen, idéers förändring. Patton menar att inom 
kvalitativ metod ligger styrkan i att välja informationsrika fall för en studie på 
djupet. (Patton, 1990) Detta bekräftar ytterligare att ett bedömningsurval vid 
denna studie har stor relevans. 
 
Vi anser vidare vårt urval karaktäriseras av att vara ett bedömningsurval, då 
urvalet är utfört med hänsyn till studiens syfte. Urvalet skedde baserat på de 
tidigare nämnda fallbeskrivningar, som vi fick tillgång till i och med att vår 
studie utgör en del av forskningsprojektet; ”Business ideas and their development 
over time”, som bedrivs vid Linköpings Universitet.  
 
 
3.3.3 Urvalets storlek 
Då vår studie är en kvalitativ fallstudie, valde vi att fokusera på ett fåtal fall för 
att kunna gå mer på djupet i varje enskilt fall. Lekwall & Wahlbin (2001) 
menar att då syftet vid ett bedömningsurval inte är att beräkna storleken på 
slumpmässiga fel så finns det en avsaknad av regler för hur stor ett sådant 
urval ska vara för att skapa en viss grad av säkerhet i slutsatserna. En 
bedömning bör ske från fall till fall, med hänsyn till studiens syfte och upplägg. 
Vanligtvis används ett fåtal fall, i en explorativ studie anses ett par tre fall vara 
nödvändigt. Enligt Patton (1990) fokuserar kvalitativa undersökningar 
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vanligen på djupet hos relativt små urval. Även Patel (1987) menar att en 
fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv där forskaren försöker erhålla så 
täckande information som möjligt, vilket innebär att undersöka ett större antal 
variabler i detalj utifrån ett mindre antal fall. Vi fick tillgång till 
fallbeskrivningar av sex nystartade företag, dessutom fick vi namnet på 
ytterligare tre företag. Detta antal fall ansåg vi vara tillräckligt för att skapa en 
viss grad av säkerhet i våra slutsatser.  
 
Under den rundringning som gjordes bland företagen, fick vi veta att 
grundaren till ett av företagen befann sig i USA och detta omöjliggjorde 
därför en personlig intervju med honom. Ytterligare två företag gick inte att få 
kontakt med. Att problem uppstår när kontakt med respondenter söks, är vad 
Lekvall & Wahlbin (2001) benämner accessproblemet. Således bestod vårt 
urval av sex företag där intervjuer genomfördes med grundarna på respektive 
företag. Samtliga har genomgått Entreprenörskapsprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Vi är medvetna om de risker som detta urval kan ha medfört i 
form av en viss avsaknad av spontanitet i den insamlade primärdatan. 
Respondenterna kan ha påverkats att besvara på ett visst sätt, då de tidigare 
besvarat frågor kring sin idé samt funderat kring den under 
Entreprenörskapsprogrammet. Dock vill vi återigen påpeka att detta snarare 
är en styrka för studiens tillförlitlighet. 
 
 
3.3.4 Praktiskt tillvägagångssätt  
Vår avsikt var att tala med en av grundarna för varje företag, då dessa varit 
med när ursprungsidén uppstod och under den utveckling av idén som skett, 
samt hade varit med som respondenter i de tidigare utförda 
fallbeskrivningarna. 
 
Intervjuerna med de sex respondenterna på företagen genomfördes mellan 
den 29:e november och den åttonde december 2004. Inför varje intervju 
skickades intervjuguiden via e-post till respondenterna. Syftet med detta var 
att respondenterna skulle ges en chans att tänka igenom frågorna innan 
intervjuernas genomförande, då en del av frågorna berörde idéns ursprung 
och således kunde röra sig om fem till sex år tillbaka i tiden. Både när 
telefonsamtal gjordes och i den e-post som skickades förklarades studiens 
syfte, detta för att respondenterna skulle reflektera över det som berör vår 
studie och på så sätt inte fokusera lika mycket på andra faktorer som berör 
företaget i den kommande intervjun. 
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Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss själva och syftet för studien. 
Vid förfrågan om bandspelare kunde användas fick vi positiva svar från 
samtliga. Kvale (1997) menar att intervjuaren, genom att använda bandspelare 
har större möjlighet att koncentrera sig på dynamiken och temat för intervjun. 
Därefter initierades själva frågorna med att respondenten fick tala om 
företagets verksamhet generellt sett. Detta syftade till att ”bryta isen” och 
således låta personen i fråga tala om något som var enkelt för denne att tala 
om. Vidare syftade detta till att vi skulle inhämta ytterligare kunskap om varje 
enskilt företag. Varje intervju karaktäriserades även av att en person hade 
huvudansvaret för intervjun i form av att ställa frågor, medan den andre förde 
anteckningar. Orsaken till detta var att på så sätt kunde var och en 
koncentrera sig på att utföra sin uppgift och därför skapa en större möjlighet 
för att inte förbise viktiga följdfrågor. Den som antecknade hade följaktligen 
ett större utrymme för att observera och tolka det som sades och kunde 
därför även bistå den andre i att styra intervjun.  
 
Intervjuerna genomfördes i rum där vi kunde tala ostört. Detta hade betydelse 
för den bandinspelning som gjordes, samt att respondenten inte skulle känna 
sig stressad över eventuella avbrott, utan istället helt kunde fokusera på de 
frågor som ställdes. Ett tema som behandlades, berörde idéns utveckling och 
förändring och i detta skede ombads respondenten att visualisera fenomenet 
genom att rita. Syftet med detta var att ge respondenten ett alternativt 
uttryckssätt för att denne skulle kunna konkretisera ett abstrakt fenomen. 
Detta gav i sin tur en ökad förståelse vad gäller individens upplevelser av 
fenomenet. Två av respondenterna avböjde detta, det hörde dock troligtvis 
samman med att de var relativt vältaliga och ansåg sig bättre framföra detta i 
verbal form än genom att rita. Detta resonemang stöds av Gardner (i Olsson, 
2004) som menar att vissa individer har en mer välutvecklad verbal förmåga 
medan andra har en större förmåga att uttrycka sig i bilder. 
 
Då intervjuguiden var av tematisk karaktär var det möjligt att anpassa 
intervjuns riktning. Kvale (1997) menar att intervjuer av kvalitativ karaktär gör 
det möjligt att förändra ordningsföljd och form för att söka följa upp svaren 
som ges. Detta resonemang stämmer bra överens med genomförandet av 
intervjuerna. Dessa avslutades med att vi bad att få återkomma om något var 
oklart, antingen via e-post eller genom telefonsamtal. Dessutom erbjöds 
respondenterna möjlighet till anonymitet samt att materialet skulle kunna 
behandlas konfidentiellt, dock ansåg inte någon utav respondenterna att detta 
var nödvändigt. 
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3.3.5 Bearbetning av primärdata 
Alla intervjuer transkriberades för inte gå miste om viktiga detaljer i 
respondenternas svar, vilket enligt Lekwall & Wahlbin (2001) är ett 
rekommenderbart tillvägagångssätt. De transkriberade intervjuerna 
bearbetades till läsvänlig text, där materialet för varje fall kategoriserades enligt 
de tre huvuddelarna som bygger upp empirin; ursprungsidé, idéns utveckling 
och förändring samt nuläge. I vissa fall skedde återigen kontakt med några av 
företagen med e-post, då det fanns ett behov att komplettera primärdatan 
ytterligare. Dessutom fick respondenterna ta del av den färdiga empiriska 
texten för att på så sätt kunna opponera sig mot eventuella sakfel. Därefter 
genomfördes en fallanalys av den empiriska datan baserat på de övergripande 
forskningsfrågorna Denna fallanalys mynnade sedan ut i analysen där de sex 
olika företagen jämfördes i syfte att söka finna mönster och dra slutsatser.  
 
 
3.4 Metodkritiska aspekter 
 
3.4.1 Validitet 
Huruvida en studies mätmetod verkligen mäter det som avses mätas har att 
göra med validitet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Kvale (1997) menar att validitet 
är en kvalitetskontroll som bör genomföras under hela studiens gång. I vilken 
grad de observationer som görs speglar de variabler eller fenomen som 
intresserar forskaren är avgörande för om en studies mätmetod är valid eller ej. 
Då insamlandet av empirisk data har skett genom personliga intervjuer av 
semistrukturerad karaktär, har möjligheten till att avgöra om respondenternas 
svar är relevanta för studiens syfte varit relativt hög. Det vill säga i de fall då 
respondenten har berört faktorer som ligger utanför det studerade 
problemområdet har de kunnat styras in på rätt spår igen. 
 
 
3.4.2 Generaliserbarhet 
Skärvad & Lundahl (1999) menar att fallstudiers resultat inte kan generaliseras 
ur en statistisk synvinkel till att gälla populationer, dock är det möjligt att 
generalisera resultatet för att skapa teorier, se mönster samt att göra en 
jämförelse mot tidigare teorier. Detta kallas analytisk generalisering.  Denna 
studies resultat skulle således kunna generaliseras analytiskt, då den avser att 
söka se mönster och göra en jämförelse fallen emellan. 
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3.4.3 Reliabilitet 
Paulsson (1999) menar att reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i 
mätinstrumentet. Detta berör i vilken utsträckning samma värde uppnås om 
mätningen upprepas. Vidare menar Paulsson (1999) att det krävs upprepade 
intervjuer för att reliabilitet ska kunna mätas. Då denna studie baseras delvis 
på tidigare utförda intervjuer kan detta enligt vår mening stärka reliabiliteten 
även då det skapas svårigheter i att avgöra om exakt samma värden har 
uppnåtts, då det berör ett abstrakt fenomen.  
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EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer läsaren att följa de sex företagens idéutveckling och 
förändring, från den första gnistan som tände idén till den idé som företaget 
kretsar kring i dagsläget. Varje fallbeskrivning är uppdelad i tre delar som var 
för sig beskriver tre olika faser av företaget; ursprungsidén, idéns utveckling och 
förändring samt idén i dagsläget. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en 
övergripande bild av de fall som beskrivs och skapa förståelse för de faser idén 
har genomgått. 
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4.1 Optimal Solutions  
 
Optimal Solutions grundades 1999 av Patrik Eveborn och Mikael Rönnqvist. 
Företaget existerade dock som enskild firma sedan 1997. Företagets affärsidé 
är att utveckla optimeringssystem för komplexa beslutsprocesser och den 
verksamhet som företaget bedriver i dagsläget består av att utveckla 
programvara för servicelogistik. Det rör sig om två olika produkter; ”Laps 
Care” som är en programvara för dagligplaneringen av hemtjänsten och ”Laps 
Field Service” som berör planering av teknikers arbete som cirkulerar ute på 
fältet för reparering av utrustning. Kärnan i Optimal Solutions idé är 
optimeringsmoduler som företaget har utvecklat, vilka bygger på 
optimeringslära som är en del av matematiken med inriktning just på 
hantering av komplexa beslutsprocesser. 
 
 
4.1.1 Ursprungsidén 
Gnistan till idén tändes under åren 1987/88 när Patrik fortfarande studerade 
på gymnasiet. Patriks mor arbetade som studierektor och tillbringade ofta 
stora delar av sensommaren till att planera schemaläggning. Här såg Patrik ett 
problem som var i behov av en lösning och insåg samtidigt att det var ett 
komplext problem. I detta skede såg inte Patrik några direkta lösningar till 
problemet, det låg dock kvar i bakhuvudet. 
 
Det var i samband med studierna i optimeringslära på programmet för 
Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet som Patrik upptäckte att 
denna matematiska teori faktiskt skulle kunna utgöra en lösning på detta 
problem. På en föreläsning under sista terminen av Patriks studier kom han i 
kontakt med Mikael Rönnqvist, som tidigare hade doktorerat vid Linköpings 
Universitet och som nu höll en föreläsning angående ett projekt där han hade 
utvecklat ett logistiksystem för hamntrafik. Problemet med 
skolschemaläggning dök upp i Patriks tankar igen och han trodde att med 
optimeringslära som grundteknik och med den modell som Mikael använt för 
logistikplanering borde det gå att lösa problemet. Efter föreläsningen tog 
Patrik kontakt med Mikael för att diskutera problemet. Han insåg att 
optimering skulle kunna användas inom många olika områden. Inom den 
akademiska värden fanns det många existerande teorier inom detta område, 
men få av dessa teorier var omsatta till någonting praktiskt. Det fanns således 
få datorprogram som var utvecklade inom optimering. Patrik såg således den 
kommersiella potentialen i detta och den idé som föddes var följaktligen att 
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bygga programvara med inbyggd optimering i. Vid ett senare tillfälle fördes en 
diskussion kring optimering som teknik och båda hade en vilja att testa idén.  
 
Patrik menar att idén verkligen föddes då han fann lösningen i tekniken 
optimering till problemet med skolschemaläggning, i tidigare skede var han 
enbart medveten om att ett problem existerade. Det var i detta skede som 
tanken: ”att det här ska jag använda till skolschemaläggningsprogram” uppstod. I detta 
läge insåg Patrik att det fanns andra faktorer som är möjliga att lösa med hjälp 
av optimering, dock ville han börja med att angripa problemet med 
skolschemaläggning. 
 
Patrik började senare arbeta på Husqvarna i Jönköping, han trivdes dock inte 
så bra med denna situation och en utlösande faktor på arbetsplatsen gjorde så 
småningom att han valde att säga upp sig och satsa på sin idé istället. Det 
kändes som rätt läge när steget slutligen togs. Beslutet att satsa på idén 
baserades dock primärt på att driva igenom något eget och se om det 
fungerade och inte på viljan att starta eget företag. 
 
1997 började Patrik skissa på sina idéer angående utvecklingen av 
programvaran. Patrik ändrade namn på den enskilda firma som han hade haft 
vilande sedan 1994 och startade Optimal Solutions. Affärsidén formulerades 
dock 1999, när aktiebolaget startades. Då Patrik insåg att han hade begränsade 
kunskaper på optimeringslära, skrev han in sig som doktorand hos Mikael, vid 
Linköpings Universitet. Under denna period skapades möjligheter för Patrik 
att testa tekniken och fortsätta idéutvecklingen. Under hela det första året var 
tanken att den första produkten skulle bli ett skolschemaläggningsprogram.  
 
 
4.1.2  Idéns utveckling och förändring   
En förändring av ursprungsidén skedde under 1998, då idén vreds om till att 
beröra personalschemaläggning, även då kärnan fortfarande var optimering. 
Optimal Solutions första produkt som nådde marknaden var således 
programvara för personalschemaläggning. Orsakerna var flera, den främsta 
var att programvaran för skolschemaläggning saknade potential för att bli en 
lönsam produkt. Den skulle bli svår att kommersialisera då marknaden var 
liten och kapitalsvag i förhållande till hur tekniskt avancerad och kostsamt 
genomförandet och utvecklandet av idén var. Kontakt med kunder gav även 
insikt om produktens eventuella svårigheter på en framtida marknad. En 
annan orsak till idéns förändring var att Patrik vid denna tidpunkt flyttade in i 
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Creative Center, inkubatorn 2  vid Högskolan i Jönköping. Miljön hade 
betydelse för den omvridning av idén som skedde, då de kontakter och 
diskussioner som inkubatormiljön gav, stimulerade idén.  
 
Patrik återvände till Linköping i början av 1999, dels med anledning av den 
doktorandtjänst på halvtid som han hade där och dels beroende av att han 
ansåg att rekrytering av personal skulle vara lättare där. Under våren 1999 
genomgick Patrik Entreprenörskapsprogrammet vid Linköpings Universitet, 
vilket skapade kontakter och en uppmuntran till att ta fram en affärsplan. I 
samband med detta testades ett antal kundsegment som visade sig vara 
olönsamma och av denna anledning valde de andra spår. Efter att ha avslutat 
Entreprenörskapsprogrammet, övergick Optimal Solutions till att bli 
aktiebolag.  
 
Ett år senare, kunde idén kommersialiseras tack vare att så kallade affärsänglar, 
privata investerare, gick in med 1,5 miljoner kronor. Programvaran för 
personalschemaläggning, Scheduler, lanserades på marknaden och under de 
första åren fann Optimal Solutions ett kundsegment i Hotell och Restaurang. 
De affärsänglar som hade investerat pengar i bolaget hade goda kontakter i 
denna bransch och var därmed anledningen till att företaget riktade sig mot 
dessa kunder. Detta segment var dock svårmanövrerat, då utbudet på kapital 
var dåligt och mognaden inom IT var låg. Konjunktursvängningar gjorde att 
Hotell- och Restaurangbranschen drabbades av ekonomiska svårigheter och 
kundsegmentet blev efter hand allt svagare. Ett behov av att fokusera på något 
annat som fungerade växte således fram. 
 
Under år 2000 inspirerades Optimal Solutions av kunder till grunden 
för ”Laps Care”. Fokuseringen av idén har sedan gradvis vridits över på att 
gälla servicelogistik. Dessutom förde nya affärsänglar in nytt kapital i bolaget 
under denna fas och de var angelägna om att företaget skulle ändra fokus, bort 
från segmentet Hotell och Restaurang. Under 2001 fick idén om 
servicelogistik en inriktning mot hemtjänsten 
 
Kunder är de som primärt har påverkat förändringen och givit input till idén. 
Det handlade om en insikt om att det inte var lyckat att tillhandahålla en helt 
generisk produkt som skulle rikta sig till flera segment, utan en precisering var 
nödvändig. Den första produkten för personalschemaläggning var av generell 
karaktär och var således lämplig för fler än ett segment. Enligt Patrik blev 

                                                 
2  Inkubatorverksamhet innebär att det nystartade företaget får hjälp med att förkorta tiden från idé till 
marknad , hjälp ges med lokaler, kontakter, kompetens och finansiärer  (URL 3) 
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denna produkt aldrig riktigt lyckad och istället skapades produkter som var 
mer nischade. Vidare menar han att det dessutom har varit en lärande process, 
hade de haft kunskapen från början hade de troligtvis agerat annorlunda. 
Tanken de hade från början var att ”schemaläggning borde vara schemaläggning 
överallt”. De insåg dock att så var inte fallet. Dessutom kom de till insikt med 
det faktum att inte ha en riktigt nischad produkt gör att det skapas svårigheter 
i försäljningen och det genererar ökade kostnader. Försäljningsprocessen blev 
således någon form av informell marknadsundersökning. Idén förändrades 
och specialiserades primärt genom kundkontakten. 
 
 
4.1.3 Idén i dagsläget 
Den verksamhet som företaget bedriver i dagsläget består av att utveckla 
programvara för servicelogistik. Det rör sig, som tidigare nämnts, om två olika 
produkter; Laps Care som är en programvara för dagligplaneringen av 
hemtjänsten och Laps Field Service som berör planering av teknikers arbete som 
cirkulerar ute på fältet för reparering av utrustning. Av de två segment som 
Optimal Solutions arbetar med i dagsläget finns inom Field Service enbart 
utländska kunder. Däremot när det gäller Laps Care är alla kunder svenska.  
 
Tidigare har konkurrenterna inte påverkat förändringen av idén, då de har 
återfunnits inom samma segment först under senaste halvåret och då främst 
inom hemtjänsten. Under de två första åren har Optimal Solutions i princip 
varit själva i detta segment. Segmentet för Laps Field Service har ungefär fyra till 
fem utländska konkurrenter men inga svenska konkurrenter. 
 
Sammanfattningsvis skedde två förändringar av Optimal Solutions idé. Den 
första förändringen av idén skedde från att beröra skolschemaläggning till att 
beröra personalschemaläggning. Den andra förändringen av idén var 
förändringen från att beröra personalschemaläggning till att beröra 
servicelogistik. 
 

 
4.2 MathCore Enginering  
 
1998 bildades MathCore av Peter Fritzon, Johan Gunnarsson och Mats 
Jirstrand. Företaget tillhandahöll modellerings- och simuleringsverktyg, det vill 
säga programvara för hela system. Produkten MathModelica är en mjukvara 
inom vilken det är möjligt att modellera och simulera produkter redan på 
konstruktionsstadiet. MathCore gick dock i konkurs i oktober 2002 och 
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delades sedan i två bolag, varav ett är MathCore Engineering AB, som har en 
likartad verksamhet medan det andra företaget InNetics har en verksamhet 
inom bioteknik. Jan Brugård är ny VD i MathCore Engineering sedan 
november 2004  
 
 
4.2.1 Ursprungsidé  
Peter Fritzon inledde 1989 ett forskningsarbete på PELAB, Programming 
Environment Laboratory, vid Linköpings Universitet. Forskningens mål 
rörde ”stödsystem för översättning av matematiska modeller till körbar kod”, vilket 
innefattade specifik programmering och simulering.  Peter Fritzon hade 
tidigare doktorerat på ”stödsystem för programmering med inkrementella och integrerade 
programmeringsomgivningar”, vilket har stora likheter med den plattform 
MathCore kom att stå på.  
 
Dag Fritzon, som är bror till Peter Fritzon doktorerade på Chalmers Tekniska 
Högskola 1988, med inriktningen maskinelement. Hans arbete bestod i att 
manuellt omvandla matematiska modeller till industriellt körbara former.  
Denna process var tidskrävande då den utfördes manuellt och fel uppstod 
ofta. Under 1989 inledde Peter och Dag således ett planeringsarbete för att 
kunna datorisera denna process. Tanken bakom detta var att utforma ett 
system som kunde hantera matematiska formler i datorn så att det skulle vara 
möjligt att frångå det tidskrävande arbetet med papper och penna. Målet var 
att automatiskt eller halvautomatiskt kunna konvertera matematiska modeller 
till en användbar kod och kunna se på ett visualiserat resultat.  De var av 
uppfattningen att detta utgjorde ett problem inom industrin och genom att 
påskynda dessa processer skulle företag kunna minska utvecklingskostnaderna 
 
PELAB tog sig an denna problematik vilket ledde till forskning liksom stora 
EU-projekt inom ”parallellprogrammering för att snabba upp beräkningar”. Arbetet 
fortsatte även med en utveckling av ett nytt språk som skulle kunna hantera de 
tillämpningar inom industrin som Peter och Dag hade diskuterat. Det nya 
språket som utvecklades kallades för Objectmath och fyra olika versioner 
framställdes fram till 1996. Den första versionen som var industriellt gångbar 
kom 1993 och användes av SKF för att generera en kod från matematiska 
modeller. Dag Fritzon hade tidigare varit anställd av SKF och blev därför en 
betydelsefull kontakt för PELAB, vilket även skapade ett samarbete med SKF 
som var långsiktigt. I rollen som industriell samarbetspartner hade SKF en 
stor påverkan på de olika prototyperna av Objectmath.  
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Objectmath är baserat på programmeringsspråket Mathematica, vilket har 
utvecklats av det amerikanska företaget Wolfram. Mathematica är ett 
kombinerat programmeringsspråk, utvecklingsverktyg och datoralgebrasystem. 
Tidigare hade PELAB gjort en analys av befintliga språk som kunde 
representera matematiska modeller och formler. Mathematica ansågs vara det 
språk som passade bäst och därför hade de beslutat att arbeta vidare utifrån 
detta. 
 
Då PELAB ansåg att Wolframs internationella försäljningsnätverk utgjorde en 
möjlighet för en eventuell lansering av produkten på marknaden presenterade 
Peter en prototyp (Objectmath 4) för dem som han trodde skulle klara av att 
hantera industriella problem. Vid ett senare tillfälle presenterade Peter även ett 
system som var delvis baserat på Wolframs Mathematica, som dock hade 
utvecklats vidare vad gäller objektorientering, kodgenerering och visualisering. 
Wolfram såg dock ett problem i att PELAB: s på många områden avancerade 
prototyp låg för långt ifrån deras egen produkt för att de skulle kunna 
marknadsföra den. En större integrering mellan de båda koncepten skulle 
krävas enligt deras mening, om de skulle vara möjligt att sälja dem som 
en ”third part” till programmet Mathematica. 
 
Under 1996 lämnade några inom forskargruppen arbetet och de som fanns 
kvar var tvungna ta ett beslut angående hur de skulle gå vidare. De alternativ 
som fanns var att antingen extrahera fram en delmängd ur Objectmath, vilket 
var den prototyp som hade visats för Wolfram eller att utveckla en version 5 
av Objectmath. Peter hade ett intresse av att försöka förverkliga och sälja idéer 
och därför pågick samtidigt planer på att kommersialisera forskningsresultaten 
genom att starta ett företag. Dessutom hade projektet visat sig ha industriell 
relevans redan 1992, vilket gjorde att tankarna på att starta företag kring den 
här problematiken hade funnits under hela den här tidsperioden. Efter att de 
andra hade dragit sig ur projektet 1996 sökte Peter efter andra 
samarbetspartners. 
 
Peter startade 1997 handelsbolaget Frigun tillsammans med Johan 
Gunnarsson, som tidigare arbetat med Mathematica och med simulering. 
Frigun byggde på idén att vidareutveckla alternativet att göra en ”third part” 
till Wolframs Mathematica. I ett senare skede skulle de sedan komma att 
utveckla något mer heltäckande kring den grundidé som Peter och Dag 
formulerade. De skapade MathCode C++, genom att plocka ur kod-
genereringssystemet ur Objectmath4 och göra om det till Mathematica. 
Programmet gör att Mathematica fungerar snabbare och den genererar fram 
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den kod som man tidigare var tvungen att skriva för hand. Det beslutas i ett 
senare skede att Wolfram ska sälja och distribuera MathCode C++ mot 50 % 
av intäkterna. 
 
Peter deltar även under denna tid i ett forskningsprojekt kring visualisering 
och simulering. Lunds Universitet arrangerade en rad olika internationella 
seminarier för forskare och företag som hade ett intresse i objektorienterade 
programmeringsspråk. I samband med detta skapas Modelica; ett helt 
nydesignat språk och forskningskonstellation kom att kallas Modelica 
Association. Inom Frigun påbörjades ett arbete med ett nytt övergripande 
stödsystem, som liknade originalidén fast utifrån språken Modelica och 
Mathematica utifrån erfarenheterna från Objectmath. Det nya systemet kom att 
kallas MathModelica  
 
Under våren 1998 deltog Johan tillsammans med en ny person, Mats Jirstrand, 
i Entreprenörskapsprogrammet vid Linköpings Universitet. Senare under 
samma år bildades MathCore. Teknikbrostiftelsen investerade pengar i bolaget 
och var en drivande kraft av den marknadsfokusering av Mathcore som 
skedde. 
 
MathCode C++, den första produkten, förpackades under hösten 1998. 
Produkten var en fokusering av den ursprungliga idén. Dessutom fortlöpte 
arbetet med utvecklingen av det nya språket MathModelica parallellt. Detta var 
ett mer övergripande system i linje med den ursprungliga idén. Kapital fördes 
in i bolaget av riskkapitalbolaget InnovationsKapital under våren 1999 och en 
extern VD tillsattes. Riskkapitalister hade ett större intresse av den mer 
generella produkten MathModelica, vilken ansågs ha större potential. Deras 
tydlighet med vad de ville satsa på, påverkade vad som kom att fokuseras på 
utvecklingsmässigt inom MathCore. Under år 2000 fanns det en version av 
MathModelica färdig för marknaden. 
 
I samband med IT-boomens början kom det in riskkapital i Mathcore, vilket 
skapade planer på en massiv försäljning av produkten. I detta skede fanns 
även planer på en lansering i USA och att öppna ett kontor där. 
 
Ursprungsskedet av idén kännetecknas, enligt Jan Brugård, av att basera sig på 
att det fanns högtravande planer. I princip fanns en ambition att lösa allt och 
syftet var således att göra ett generellt verktyg. Fokuseringen låg på 
fordonsindustrin, som använder sig mycket av simulering och verktyget som 
utvecklades skulle följaktligen lösa allt från dokumentation till modellering och 
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simulering, till kommunikationer. I detta skede var detaljerna enklare och 
helheten mera komplierad. Jan menar att idén bakom MathModelica är av 
relativt generell karaktär och i princip oberoende av tillämpningsområde. 
Inom respektive tillämpningsområde är det möjligt att relativt enkelt skapa 
komponenter som det är möjligt att klicka på och dra ihop. 
 
 
4.2.2 Idéns utveckling och förändring 
I ursprungsskedet var idén, som tigare nämnts, mer fokuserad på att 
MathCore skulle kunna lösa allt från dokumentation, modellering och 
simulering till kommunikation. Detta hade påverkat att utvecklingen av 
verktyget var av mer generell karaktär. Ändock var verktyget relativt komplext, 
det krävde en rad olika programvaror som Microsoft Visio, Mathematica och 
Dymola, vilka är tre stora programvaror i sig som tillsammans bildar 
MathModelica. Dymola går att använda separat, dock ville inte företaget utåt sett 
visa att denna kunde vara självständig utan ville framhäva att kunden behövde 
alla tre. Kunden skulle således vara tvungen att köpa alla dessa tre och det 
saknades en tydlighet inför kunden angående vilken nytta produkten gav. 
Dessutom gick MathCore miste om potentiella kunder, då många företag 
redan massinvesterat i egna system. Det förekom redan väl etablerade 
programvaror och konkurrenter inom fordonsindustrin, vilket gjorde att det 
skapades svårigheter för MathCore att få fotfäste på marknaden. Dessutom 
försvann riskkapitalet i denna fas. Dessa faktorer sammantaget gör att 
MathCore enligt Jans mening möttes av den första ”muren” 2001. 
 
Dessa faktorer hade inverkan på idéns inriktning och gjorde att en förändring 
av idén skedde i detta läge till att istället fokusera på bioteknik. Innan 
förändringen bestod produkterna av en rad olika komponenter som kopplas 
ihop, där alla de mekaniska komponenterna består av differentialalgebraiska 
ekvationer, vilket innebär en blandning av ekvationer som beror av 
variablernas derivator, så väl som sådana som inte gör det. När fokusering 
gjordes på bioteknik fanns samma typ av derivator och ekvationer i 
produkterna, skillnaden var att ”y” i de gamla modellerna står för t.ex. 
rotationshastighet, medan ”y” i de nya produkterna står för t.ex. 
reaktionshastighet. Således var det möjligt att använda i princip samma 
grundidéer för modellering inom bioteknik, däremot krävdes inte lika 
avancerade simuleringar för de modellerna. 
 
Vid utveckling av dessa produkter saknades kunskap vad gällde bioteknik, 
följaktligen kontaktade MathCore samarbetspartners som Astra Seneca och 
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Chalmers Tekniska Högskola. Dessa hade en relativt stor påverkan på idén 
och utformning av produkten, men den påverkades även av andra kunder i 
stor utsträckning. Utifrån kunderna identifierades vissa problem. Det fanns 
bland annat ett kunskapsgap inom modellering och simulering mellan 
ingenjörer och biologer eftersom den teknik som för ingenjören varit erkänt 
sedan många år tillbaka i tiden var helt ny för biologen. Detta gjorde att ett 
enklare verktyg krävdes. Jan menar att, trots att det var väldigt bra i grunden, 
var dömt att misslyckas, då det bestod av för många olika komponenter och 
därför blev för komplicerat. Det verktyg som utvecklades i detta skede var 
PathwayLab, som i princip utför samma funktioner, dock för ett system som är 
av enklare karaktär rent matematiskt. Inom ingenjörsegmentet är oftast 
detaljkunskapen om de olika komponenterna ganska god, men ihopkopplade i 
större system kan systemen bli mycket komplexa, samt svåra att lösa 
matematiskt. Inom biotekniken är varje enskild del tämligen enkel, det finns 
en koncentration av ett ämne och en faktor som styr så att det omvandlas till 
ett annat ämne Hela processen karaktäriseras av flera sådana omvandlingar 
mellan ämnen som kopplas ihop i en lång kedja av reaktioner och detta 
karaktäriserar hela processen. Problemet ligger istället i att det saknas vetskap 
om vilka alla dessa ämnen och reaktioner är. 
 
Orsaken till att steget över ”muren” togs och bioteknik anammades var i 
första hand att riskkapitalisterna sa ifrån. Fram tills cirka år 2001 hade IT varit 
det stora området där viljan att satsa kapital var stor. Detta förändrades sedan 
till att vara bioteknik. 
 
Då riskkapitalisterna enbart gav chans till utvecklingen och försäljningen av 
bioteknikprodukten under ett år innan de drog sig ur bolaget, gick Mathcore i 
konkurs i oktober 2002. Om riskkapitalisterna hade haft en mer långsiktig 
fokusering och strategi, så hade den tiden istället ha kunnat ägnas åt kunder 
och försäljning, dock var Mathcore i detta skede tvungna att använda sig av all 
befintlig tid till att formulera affärsidén för att sälja in den till riskkapitalet, då 
bolaget kontinuerligt var i behov av att få in kapital snabbt. Således kunde 
företaget inte skapa den kundfinansierade utveckling som de hade velat. 
 
I detta skede förändrades inriktningen av idén återigen, den delades i två delar 
och två nya bolag bildades. Det ena bolaget, InNetics AB fortsatte att bygga 
vidare på bioteknik-idéerna och med PathwayLab.  Det andra bolaget som 
bildades var MathCore Engineering. Enligt Jan var deras grundidé att ta med 
sig ingenjörsdelen från ”gamla” MathCore, dock skulle verktyget vara lättare 
att använda, bland annat genom att minska beroendet till de olika delprogram 
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som MathModelica utnyttjade. Genom att sammanföra ingenjörstankarna från 
MathModelica och användarperspektivet från PathwayLab, är målet att få fram 
en mer lättanvänd produkt för ingenjörssegmentet. Idén karaktäriserades 
vidare av de tre komplicerade delarna och att omvandla detta, med hjälp av 
ingenjörstankarna från MathModelica och användartankarna från PathwayLab, 
tillsammans utveckla det nya verktyget. Verktyget skulle således vara lika 
lättanvänt som PathwayLab, dock rikta sig mot ingenjörskunder. Dock valdes 
att behålla en av de gamla produkterna och vidareutveckla denna, då det fanns 
intresse i de kunder som fortfarande använde sig av denna produkt. 
Följaktligen gick mycket tid åt till en början till att stabilisera denna produkt 
innan tid kunde ägnas åt utveckling av den nya idén. 
 
 
4.2.3 Idén i dagsläget 
I samband med att MathCore Engineering bildades 2002, var det första steget 
att formulera om idé och affärsidé. Den omformulering som skedde 
förändrades till att fokusera på att erbjuda en helhetslösning och således vara 
experter på modellering och simulering, samt med tiden nischa in sig mot 
olika segment. En nischning kräver, enligt Jan en viss kompetens hos 
konsulterna och en specifik inriktning av hur programvaran ska se ut. 
 
De val som MathCore Engineering står inför nu handlar om att finna de 
kunder som skulle kunna bli en slags hjälp i att ställa krav på produkten och 
hur uppdelningen ska ske mellan konsultverksamhet och kundanpassad 
utveckling av produkten. De projekt som finns på gång i dagsläget är bland 
annat med ABB och SKF. Jan menar att en noggrannare analys av kunderna 
bör göras för att komma till insikt om vilka gemensamma nämnare dessa har, 
för att på så sätt även söka utröna vad MathCore Engineering kan bidra med. 
Detta är även betydelsefullt för att se vilka kunder som bör släppas taget om. 
 
Under 2004 har fyra personer från MathCore Engineering genomgått 
Entreprenörskapsprogrammet. Detta har enligt Jans mening bidragit till en 
ökad kunskap angående framförallt försäljning. Dock anser han inte 
programmet har påverkat inriktningen av idén, dock har det hjälpt till med att 
skapa en fokusering av idén. 
 
Sammanfattningsvis skedde två förändringar av idén. Den första förändringen 
skedde när MathCores idé övergick till att gälla bioteknik. Den andra 
förändringen av idén var när MathCore gick i konkurs och idén därefter 
således delades i två delar och två nya företag bildades.  
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4.3 Licera   
 
Licera startades som ett aktiebolag 1999 av Niklas Swartz och Johan Ekberg, 
som båda tidigare har studerat på programmet för datateknik vid Linköpings 
Universitet. Licera tillhandahåller produkter som gör det möjligt att 
automatiskt övervaka och kommunicera med maskinell utrustning. Dessa så 
kallade M2M-applikationer larmar och skickar driftsinformation över GSM-
nätet.  
 
 
4.3.1 Ursprungsidé 
I samband med studierna vid Linköpings Universitet 1991 träffades Niklas 
och Johan och redan då diskuterades det att de i något skede ville prova att 
starta eget företag. Sju år senare, 1998, arbetade båda med kryptering och 
GSM på Sectra. Under denna period påbörjades den faktiska planeringen för 
att starta bolag, de hade dock inte någon konkret idé ännu. Denna tidsperiod 
talades det mycket om WAP (Wireless Application Protocol) och samtidigt 
var de elektroniska kalendrarna, PDA:erna (Personal Digital Assistant), 
populära. De började således utveckla en idé som handlade om WAP för 
PDA. Idén byggde på en mjukvara som skulle göra det möjligt att koppla sin 
PDA till mobiltelefon och WAP. Även då de inte var helt övertygade om 
idéns hållbarhet i detta skede hade prototyper presenterats för företag och 
offerter hade varit under förhandling 
 
Denna idé blev en tillräcklig drivkraft för att säga upp sig från Sectra och 
utveckla idén. Licera bildades i augusti 1999 som ett aktiebolag. Niklas 
erkänner i dagsläget att han nog aldrig riktigt trodde på denna idé, dock fanns 
en vilja att starta eget företag och därför blev idén något att fokusera på. 
Grundidén var att använda GSM-teknologin (Global System for Mobile 
Communications) på något sätt. Niklas menar emellertid att det dröjde cirka 
tre månader efter det att de hade startat företaget innan det började 
utkristalliseras vad de skulle rikta in sin verksamhet mot. Några veckor efter 
bildandet av företaget fick Licera erbjudande om att åta sig ett konsultuppdrag 
åt Kreatel, gällande utvecklandet av en idé som berörde GSM. De var 
fortfarande inte övertygade om sin egen idés bärkraft, försäljningen skulle 
troligtvis ha varit möjlig, emellertid trodde de inte att deras kompetens skulle 
vara tillräcklig för att omvandla sin idé till slutprodukt. Grundat på detta, valde 
Licera att åta sig konsultuppdraget åt Kreatel och bara någon vecka efter 
bildandet hade företaget blivit ett konsultbolag. Tanken var att Licera skulle 
använda sig av konsultuppdrag för att säkra ett kassainflöde för att kunna 
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utveckla en egen idédriven verksamhet vid sidan av konsultverksamheten. Vid 
denna tidpunkt anställdes ett antal personer till konsultverksamheten. 
 
Under denna fas skedde en förändring av idén som senare skulle komma att 
ligga till grund för Liceras verksamhet. Idén var att arbeta med maskin- till- 
maskin kommunikation (M2M), det vill säga att maskinell utrustning via 
GSM-nätet skulle kunna skicka meddelande om status, vilket innebär att 
företag skulle kunna kommunicera med och övervaka sina maskiner, oavsett 
var de befann sig. Idén blev således vid denna tidpunkt att applicera GSM-
teknik mot maskiner inom industrin, dock var de i detta skedet inte medvetna 
om hur detta skulle gå till. 
 
Grunden till att Niklas och Johan tog steget och startade företaget berodde på 
drivkraften att göra någonting eget. De hade under sin yrkeskarriär skaffat sig 
mycket erfarenhet, tidpunkten i livet de befann sig i var idealisk och dessutom 
var konjunkturläget förmånligt. Det sistnämnda gjorde det möjligt att säga 
upp sig utan att det innebar ett risktagande. Även en stark tro på att ”det här 
fixar vi” fanns hos de båda entreprenörerna. Konjunkturläget hade även 
betydelse för möjligheterna att starta bolaget under denna period, då det 
startades precis innan den riktiga IT-haussen egentligen hade börjat, 1999-
2000. Grundat på detta fanns en rad riskkapitalister som var intresserade av 
att investera i Licera. Företaget valde dock att inte ta in riskkapital, även då de 
hade möjligheten. 
 
”Att ge sig in utan större mängder kapital med en helt ny teknik på en relativt konservativ 
marknad” är vad som karaktäriserade Licera i ursprungsskedet anser Niklas. 
 
 
4.3.2  Idéns utveckling och förändring 
Från en idé som byggde på en mjukvara som skulle göra det möjligt att koppla 
sin PDA till mobiltelefon och WAP, till att maskinell utrustning via GSM-
nätet kunna kommunicera med och övervaka sina maskiner, oavsett var de 
befann sig, var den primära förändringen av idén som skedde. 
 
Orsaken till denna förändring var att i den dialog med potentiella kunder inom 
industrin, som gjordes under konsultverksamheten, upptäcktes att behov 
fanns. I samband med att de sålde in sina tjänster passade de på att ställa 
frågor angående den idé de brann för och på så sätt utkristalliserades behovet 
att industrin skulle kunna ta nytta av denna teknik samt vad företagen hade för 
intresse i M2M. Ett konkret behov identifierades i att kunna kommunicera 
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med sina maskiner, det vill säga möjligheten att kunna få larm och 
driftsinformation från maskiner över GSM-nätet eller Internet, för att 
övervakningen ska kunna effektiviseras. Då Niklas och Johan hade kunskap 
och en idé om vad GSM-tekniken kunde tillföra förde de diskussioner med 
potentiella kunder där de sökte reda ut hur mycket företaget kunde tjäna in på 
att få reda på ett driftsstopp i förväg. Under detta skede kom Licera i kontakt 
med bland annat ABB, Stiga och Siemens. Licera var ständigt aktiva i att söka 
kontakter och samarbete med företag. M2M-området kunde mot bakgrund av 
detta delas in i två segment; telemetriområdet som handlar om stillastående 
maskiner inom industrin och telematikområdet som handlar om rörliga och 
otillgängliga föremål som kräver GPS-komponenter (Global Positioning 
Systems). Detta är enligt Niklas möjligt att se som en slags informell 
marknadsundersökning som pågick under denna period. Det skapade senare 
funderingar kring vilken typ av utrustning och erbjudande som skulle bli 
nödvändig för att kunna lösa de behov som de potentiella kunderna hade. 
 
Företaget Stiga hade en viktig påverkan på inriktningen av idén inom 
telematikområdet. Genom att ge en bild av den faktiska miljön som 
produkterna skulle finnas i, kunde Licera skapa sig en uppfattning om de krav 
som skulle komma att ställas på produkten. Även ABB gav värdefull 
information angående vad gällde efterfrågan inom industrin. Anledningen till 
att Licera åtog sig ett konsultuppdrag för ABB var för att få tillgång till deras 
önskemål om telematik. 
 
Siemens kom att bli en av Liceras mest betydelsefulla kontakter och ett längre 
samarbete utvecklades. På ett tidigt stadium visade Siemens en tydlighet i att 
de trodde på M2M-området, de hade utfört marknadsstudier som visade 
områdets tillväxtpotential, vilket Licera fick ta del av. Liceras trovärdighet på 
marknaden ökade även genom att Siemens deltog i flertalet kundbesök.  Idag 
är relationen mellan Licera och Siemens mer av partnerkaraktär. Siemens får 
ut sina GSM-komponenter, som är själva kärnan av GSM, det vill säga själva 
radiodelen, genom Licera. ”Siemens är en dörröppnare som heter duga” menar 
Niklas. I affärsförhandlingar har mottagandet på större företag fungerat bättre, 
då Siemens som varumärke väger tungt. 
 
Efter att Johan hade lämnat bolaget under år 2000, fortsatte Niklas att 
utveckla M2M-verksamheten. I samband med detta påbörjades avvecklingen 
av konsultverksamheten. Det största konsultuppdraget då var för Kreatel och 
detta avslutades i början av år 2001. I samband med detta kom Licera till 
insikt om att det fanns en avsaknad av tillräckligt många potentiella kunder 
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inom industrin. Dessutom fanns det en medvetenhet om svårigheterna för ett 
litet bolag att nå ut till stora industriföretag. Lösningen blev att identifiera 
vilka aktörer som hade deras potentiella industrikunder som kunder. Genom 
detta tillvägagångssätt identifierades olika konsultbolag. Som alternativ till att 
utveckla färdiga plattformar valde Licera att göra utvecklingsverktygen till 
olika plattformar. Idén var att konsultföretagen skulle köpa 
utvecklingsverktygen för att sedan kunna sälja sin tid för utveckling till 
industriföretagen. Licera såg en potential att överleva på den nischen, trots att 
de på så sätt var ett steg längre bort från slutkunden. Denna inriktning av 
verksamheten på en speciell nisch gjorde att en stor säljfunktion inte var 
nödvändig då konsultföretagen tog sig an denna del. Positiva gensvar på 
Liceras produkter kom under 2001 från kunder inom både telemetri och 
telematiksegmenten, som bland annat Siemens, SOS Alarm, Scania och Dinex.  
 
Idén förändrades senare i viss mån. Genom klassificeringar av maskiner sökte 
Licera finna olika segment som var möjliga att erbjuda samma produkt. I 
samband med detta skapades även insikt om att det var nödvändigt att kunna 
tillhandahålla en hel kommunikationslösning till kunden. I samarbete med 
Wireless Maingate utvecklades en sådan systemlösning för stordrift. I detta 
skede fanns dessutom ett lagförslag gällande övervakning av fastigheter. 
Under 2002 kunde Licera helt lämna konsultverksamheten då de egna 
produkterna hade blivit framgångsrika.  
 
Ursprungsidén var enligt Niklas mening mer begränsad kring tekniken, det vill 
säga Licera var mer fokuserad på det de hade byggt och ansåg sig inte kunna 
gå utanför dessa ramar. Således var idén mer teknikfokuserad än vad som 
kännetecknar Licera idag, då tekniken är av underordnad betydelse och idén är 
mera kundfokuserad. Detta är även relaterat till en mognadsprocess som 
Niklas anser att de har genomgått. I dagsläget har Licera även möjlighet att 
ställa fler krav i affärerna med kunder. Som Niklas uttrycker det: ”Ursprungsidén 
följer väl med upp lite när man börjar lösa problem.”  
 
 
4.3.3 Idén i dagsläget 
Liceras verksamhet i dagsläget kännetecknas av att bistå företag både på 
fordonssidan och industrisidan med att kunna kommunicera med teknisk 
utrustning trådlöst och framförallt via GSM-nätet. En av produkterna inom 
telematikområdet är en GPS-mottagare för positionering, som finns i olika 
typer av fordon, som bland annat lastbilar, bussar polisbilar och motorcyklar. 
Idén bakom denna typ av produkt är att företaget ska kunna ha kontroll över 
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sina fordon, i form av det så kallade Preventive Maintenance, det vill säga att 
företaget kan varnas för ett eventuellt driftsstopp i förväg så att detta kan 
åtgärdas i tid. Kunden kan fokusera på att samla in fordonsdata och analysera 
den, medan Licera tar sig an att den kommer in på ett tillfredställande sätt och 
förflyttas därifrån till servrar. Licera kan antingen fungera som en leverantör 
på fordonssidan eller som systemleverantör. Det senare berör ofta mindre 
företag som är i behov av en helhetslösning. Inom telemetriområdet har 
Licera mestadels industrikunder som äger olika typer av fastigheter, ofta berör 
det fabrikslokaler som kräver övervakning av en rad olika faktorer, som 
exempelvis ventilation.  
 
Sammanfattningsvis, var den förändring av idén som skedde att istället 
applicera GSM-teknik mot maskiner inom industrin. Det vill säga idén 
förändrades från en mjukvara som skulle göra det möjligt att koppla sin PDA 
till mobiltelefon och WAP, till att maskinell utrustning via GSM-nätet skulle 
kunna kommunicera med och övervaka sina maskiner, oavsett var de befann 
sig. 
 
 
 
4.4 Nescit Systems  
 
Nescit Systems AB grundades 1999 av Ioannis Iakovodis och Patrik Westlund, 
företaget bedriver verksamhet inom programvaru- och 
informationstjänsteområdet, med utveckling av program och tjänster för 
terminologihantering. Detta skulle med andra ord kunna beskrivas som ett 
dataprogram som fungerar som en ordbok, där större företag med hjälp av 
detta program kan skapa sin egen terminologi.  Programmet gör det möjligt 
för företaget att göra sökningar på specifika ord på olika språk och i 
sökningen är det även möjligt att inkludera definitioner och produktskisser.  
Nescit Systems vänder sig framför allt mot större multinationella företag, dock 
har företaget under senare år även riktat in sig mot översättningsföretag och 
erbjuder förutom programvaran även utbildning och support.  
 
 
4.4.1 Ursprungsidé 
Ioannis Iakovidis och Patrik Westlund studerade samtidigt vid Programmet 
för Datavetenskap vid Linköpings Tekniska Högskola. När de skulle skriva 
examensarbete fick de två studenterna ett uppdrag från Interverbum, ett av 
Skandinaviens ledande företag inom översättning.  Uppdraget bestod i att 
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utveckla ett användarvänligt system för terminologihantering som skulle 
fokusera på interaktionen mellan människa och dator.  Varken Ioannis eller 
Patrik hade kunskap om vad terminologihantering innebar och de var inte 
heller medvetna om att det fanns ett behov av detta på större företag. I 
enlighet med uppdraget utvecklade Ioannis och Patrik ett nätverksbaserat 
program vars prototyp testkördes i samarbete med några av Interverbums 
kunder. Programmet fick positiv respons och redan innan utvecklingen var 
avslutad blev de uppringda av företag som efterfrågade produkten. Redan i 
detta skede såg grundarna en möjlighet att göra affärer och idén om att starta 
ett företag föddes. 
 
 
4.4.2 Idéns utveckling och förändring 
Första steget mot den idé som idag präglar företagets verksamhet skedde 1999 
då Ioannis och Patrik genomgick Entreprenörskapsprogrammet. Här 
tvingades grundarna att formulera, ifrågasätta idén och dessutom göra en 
grundlig analys av idéns hållbarhet. En viktig slutsats av denna analys var att 
de ansåg det nödvändigt att hitta en större partner. Anledningen till detta var 
att de var av uppfattningen att en partner skulle skapa en större trygghet än 
vad riskkapitalister kunde erbjuda. Under 1999 fanns det goda möjligheter att 
locka till sig externt kapital, grundarna fann emellertid detta alltför riskfyllt. De 
ville hellre ta del av den trygghet som en större partner kunde erbjuda 
eftersom partnerskap skulle leda till ett mer långsiktigt samarbete där båda 
företagen skulle kunna dra konkurrensfördelar av samarbetet. I samband med 
Entreprenörskapsprogrammet valdes ett lämpligt kundsegment, som i 
praktiken bestod av kunder som Ioannis och Patrik fått kontakt med under 
sin tid på Interverbum. I detta skede förändrades inte idén, men den 
konkretiserades då en affärsplan formulerades och företaget grundades.  
 
Ioannis menar att konjunkturläget var en bidragande orsak till att företaget 
och dess idéer kunde fortsätta utvecklas eftersom det runt 1999 fanns en hög 
tilltro till nystartade IT-företag. De blev dock ifrågasatta kring valet av teknisk 
inriktning eftersom många menade att de borde satsa på att utveckla hemsidor 
istället för att ägna sig åt terminologihantering. Ioannis och Patrik valde dock 
att bortse från denna kritik. 
 
I ett senare skede förändrades idén, vilket tog sig uttryck i produktutveckling. 
Idéns kärna, det vill säga programvara för terminologihantering, är identisk 
med den ursprungliga idén. Det som har förändrats är produkterna som 
företaget erbjuder. Företagets första produkt var, som tidigare nämnts, 
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nätverksbaserad och kallades TermMate. På Nescit Systems var uppfattningen 
att det var denna typ av programvara som kunderna efterfrågade. Det visade 
sig dock att kunderna hade ett större intresse i webbaserade lösningar. 
Påtryckningar från kunder gjorde att de skapade en ny webbaserad produkt, 
TermWeb, denna produkt var således ett resultat av kunders önskemål. Det 
hade dessutom dykt upp en hel del buggar i det gamla systemet som gjorde att 
företaget ville förenkla produkten så mycket som möjligt.  
 
Ett avgörande skede för Nescit Systems idéförändring var när Interverbum i 
slutet av år 2000 gick in som delägare i företaget. Ioannis presenterade idén 
för Interverbum som just hade tillsatt den nye VD:n Bengt Sjögren.  Ioannis 
menar att det faktum att Bengt Sjögren, som tidigare arbetat som chef på 
Tetra Pak och som därför hade vana av att ta snabba beslut, var en bidragande 
orsak till att verksamheten kunde inledas. Trots de snabba besluten dröjde det 
sex månader innan allting var klart kring partnerskapet. När Interverbum gick 
in som partner såg Nescit Systems en ny möjlighet, nämligen att inrikta sina 
produkter mot översättningskonsulter. Nu hade företaget plötsligt två 
målgrupper vars behov skulle tillfredsställas. Resultatet blev en förfinad 
produkt som kan kombineras med Trados, ett program som vanligen används i 
översättningssammanhang som fungerar som ett minneshanteringssystem och 
som kan spara redan översatta fraser.    
 
 
4.4.3 Nuläge 
Idag är syftet med verksamheten att ”effektivisera företagens arbete med 
dokumenthantering genom att tillhandahålla ett system för sammanställning, organisering 
och presentation av kundens terminologi”. Det finns dock en rad olika faktorer som 
skulle behöva åtgärdas i programmet. Åtgärderna och uppdateringarna är 
tillräckliga för att ge ut fem nya versioner av programvaran. Planen i dagsläget 
är att ge ut två nya versioner per år.   
 
Sammanfattningsvis, var den förändring av idén som skedde att en övergång 
skedde från en programvara som var nätverksbaserat till att bli webbaserad 
 
 
4.5 Kreatel Communications  
 
Kreatel grundades av David Lövenbrand och Påhl Mellin 1996. Verksamheten 
i dagsläget är att ta fram produkter för digital TV via bredbandsnät, antingen 
via ett ADSL-modem (Asymmetric Digital Subscriber Line) eller via ett 
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fibernätverk. De tjänster som används via produkterna kan vara traditionella 
TV-kanaler, men det kan även vara nya tjänster av mer interaktiv karaktär, 
som till exempel att beställa hem videofilmer, läsa e-post eller kommunicera 
via TV: n.  
 
 
4.5.1 Ursprungsidén 
Kreatels grundare, David och Påhl, drevs i ursprungsskedet av en vilja att 
starta någonting eget. Drivkraften låg i att finna ett projekt som de kunde 
utveckla och på så sätt skapa sin egen verksamhet. David uttrycker det som 
att: ”Den grundläggande idén var att vi ville göra någonting, att inte ta en anställning, utan 
dra igång någonting och vad det sen blev hade helt klart en underordnad betydelse.”  
 
Under studietiden vid Linköpings Universitet bestämde sig de båda för att 
försöka starta ett företag. 1993 diskuterade David och Påhl en rad olika idéer 
och började undersöka olika lösningar utifrån vad de skulle klara av i 
förhållande till det kapital som de hade tillgång till samt de möjligheter och 
problem de såg på eventuella marknader. Det fanns dock ett grundläggande 
intresse för Telecomområdet och det var kring detta område de flesta idéer 
kretsade.  
 
Under 1995 började de utveckla sina idéer på allvar. De hade identifierat ett 
behov av två telefonlinjer för småföretag, där den ena skulle användas för 
privat bruk och den andra för företagets räkning. De flesta småföretagare 
hade dock inte möjligheten rent ekonomiskt att dra in två olika telefonlinjer 
vilket David och Pålh ville lösa genom att bygga en box som kunde separera 
samtalen. På detta sätt skulle företagare kunna ta emot privatsamtal på en linje 
och företagssamtal på en annan. Boxen skulle även göra det möjligt att ha två 
separata telefonsvarare. Det var denna idé som fick David och Pålh att ta 
steget att starta sitt företag. 
 
 
4.5.2 Idéns utveckling och förändring 
Under våren 1995 påbörjade David och Pålh Entreprenörskapsprogrammet 
vid Linköpings Universitet. I samband med att de tvingades att konkretisera 
sin idé för att formulera en affärsplan insåg de att den tilltänkta produkten 
skulle bli för kostnadskrävande. Produktionskostnaderna beräknades till cirka 
3000 kr och priset i förhållande till detta gjorde att det skulle vara billigare för 
företagarna att dra in en andra telefonlinje än att köpa boxen. Detta gjorde att 
det inte fanns någon tvekan om att idén skulle omformuleras. 
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Utvecklandet av boxen fortsatte, dock med en annan inriktning. Detta 
samanföll med telemarknadens avreglering och att det hade dykt upp ett antal 
nya operatörer på marknaden som erbjöd sina kunder lägre samtalsavgifter. 
Emellertid låg det ett problem i att det var ganska komplicerat att använda sig 
av dessa operatörer. Utifrån detta förändrades idén till att underlätta för 
kundens val av operatör genom att skapa en produkt som automatiskt valde 
den operatör som erbjöd lägst samtalstaxa. Resultatet blev en router, som 
under slutet av 1995 skickades som prototyp till Tele2. Då produkten ej var 
färdigutvecklad blev idén ratad av Tele2.   
 
David och Påhl fortsatte dock med att utveckla sin produkt i enlighet med sin 
idé. 1996 avslutades Entreprenörskapsprogrammet och företaget flyttade ut 
till Mjärdevi Science Park. Planen var att produktutvecklingen för routern 
skulle ta ett halvår och Kreatel beräknades ha en färdig produkt till sommaren. 
David och Påhl var tvungna att ägna en del tid åt konsultverksamhet för att 
budgeten skulle gå ihop. David anser att detta gjorde att de fick ett splittrat 
fokus, vilket påverkade produktutvecklingen negativt eftersom tiden ägnades 
åt konsultverksamheten. Under en tid fick de även ”starta eget bidrag”, vilket 
förlängde företagets överlevnad ytterligare några månader.  
 
David och Påhl lyckades inte färdigställa sin produkt till sommaren eftersom 
den ursprungliga idén inte uppfyllde marknadens krav. Anledningen var att 
det planerades omläggningar av telenäten vilket skulle leda till att vissa prefix 
skulle förändras och därmed skulle den befintliga produkten inte fungera. 
Detta gjorde att de var tvungna att göra routern omprogrammeringsbar.  
 
När Kreatel blev aktiebolag i juni 1996 omvärderades idén återigen, då det vid 
en marknadsanalys upptäcktes att det fanns konkurrerande företag som 
utvecklade avancerade routrar. Dessa företag hade alla satsat på 
hårdvarustyrda routrar och av denna anledning bestämde sig Kreatel för att 
utveckla en mjukvarustyrd router, vilket ledde till att Kreatel även var tvunget 
att utveckla ett managementsystem som kunde hantera de mjukvarustyrda 
routrarna.  
 
Under hösten 1996 förändrades idén till en teknisk plattform som var 
uppbyggt som ett tjänstesystem. Istället för att ha fasta routrar kunde nu dessa 
styras centralt och ge möjlighet att installera olika kundalternativ. Samma år 
fick företaget sin första kund, NetNet. Trots att det inte fanns någon färdig 
produkt var NetNet intresserade av att satsa den tid och energi som behövdes 
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för att produkten skulle kunna färdigställas. I november 1997 levererades de 
första 500 routrarna till NetNet. Idén som föddes två år tidigare hade äntligen 
tagit form och blivit bärande för företaget. David menar att: ”Just att vi hittade 
en kund som var så pass intresserad att de kunde satsa tid och energi på att ta fram den 
här produkten tillsammans med oss var en nyckelfaktor för att lyckas.”  
 
Lyckan blev dock kortvarig. Redan under 1999 insåg Kreatel att den idé som 
de hade byggt sin verksamhet kring inte skulle vara hållbar i längden. 
Marknaden var på nedgång och när företaget år 2000 fick ett rejält 
kapitaltillskott såg de möjligheten att starta nya projekt och utveckla nya idéer. 
De flesta projekt som startades var inom Telecom, Kreatel tog emellertid in 
på ett sidospår och utvecklade en box som kunde köpa och sälja 
bredbandstjänster. Denna förändrade idé var den som överlevde då 
routermarknaden praktiskt taget kollapsade under 2001. Även i detta skede 
fanns en nyckelkund som i början av år 2002 visade sig ha intresse i Kreatels 
produkter, den italienska bredbandsoperatören FastWeb. Denna kund var av 
stor betydelse för att den nya idén skulle överleva.  
 
 
4.5.3 Idén i dagsläget 
Idag säljer och utvecklar Kreatel mjukvaruplattformar och set-top-boxar för 
TV-baserade tjänster i IP-nät (Internet protocol). Produkterna riktar sig mot 
operatörer och tredjepartsföretag och gör det möjligt att utveckla och 
distribuera digitala applikationer som bland annat TV, video, spel, e-post och 
Internet till vanliga analoga TV apparater. Utifrån basprodukterna kan det 
skapas ett oändligt antal produktvarianter, som alla kan anpassas till kundernas 
behov och önskemål. Av denna anledning har kunderna fått ett väldigt stort 
inflytande över produktutvecklingen. David hävdar att det är just kundernas 
input som påverkar företaget att komma framåt. David menar att ”det är 
kundernas krav som har störst inverkan, det finns ingenting som får företaget att röra sig så 
snabbt som när en kund säger ifrån”.   
 
Kreatel är verksam inom en bransch som är hårt konkurrensutsatt vilket 
speglas både när det gäller försäljning och produkt utveckling. Det är viktigt 
att ligga främst bland de konkurrerande företagen och att hela tiden utveckla 
bättre produkter till förmånligare priser och uppfylla kundernas behov. 
Företaget agerar på en internationell marknad där merparten av aktörerna är 
internationella. I ett ganska tidigt skede insåg Kreatel att de var tvungna att 
rikta sig mot en internationell marknad eftersom de bedömde att den svenska 
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marknaden var alltför liten. Idag är endast 5% av försäljningen till den svenska 
marknaden.  
 
Sammanfattningsvis, skedde fyra förändringar av Kreatels idé. Den första 
berörde skillnaden i idé mellan att ha varit en box som kunde skapa två 
telefonlinjer till att vara en produkt som automatiskt valde lägsta samtalstaxa 
för kunden, en så kallad router. Den andra förändringen av idén var att göra 
denna router omprogrammeringsbar. Den tredje förändringen av idén var att 
utveckla mjukvarustryrda routrar från att ha varit hårdvarustyrda. Slutligen 
skedde en helomvändning av idén till att gälla plattformar för 
bredbandstjänster. 

 
 
 
4.6 Micromuscle   
 
Micromuscle är ett medicintekniskt företag som grundades år 2000 av Olle 
Inganäs, Dr Edwin Jager och Anders Selbing. Företaget utvecklar 
mikrokirurgiska instrument baserade på polymerer som genom elektrisk 
påverkan kan ändra form. Tekniken kan underlätta inom mikrokirurgi, 
exempelvis vid handkirurgi, neurokirurgi, och transplantationskirurgi.  

 
 
4.6.1 Ursprungsidén 
Idén grundar sig på forskningsresultat från IFM (Institutionen för Mätteknik) 
vid Linköpings Universitet där Professor Olle Inganäs, Professor Ingemar 
Lundström och Dr Elisabeth Smela sedan 1990 hade forskat på polymerer. 
Under år 1992 upptäckte forskarteamet att polymerer, som är en typ av plast, 
reagerade på elektrisk stimulans. Denna upptäckt inspirerade teamet till 
fortsatt arbete med att utveckla strukturer som rörde sig vid elektrisk 
stimulans. Ett tidigt experiment var exempelvis en kub som kunde vika ihop 
sig själv. I denna fas var de dock inte medvetna om vad denna teknik skulle 
kunna användas till.  
 
Det var framför allt Professor Olle Inganäs, som var pådrivande i början när 
det gällde att finna en kommersiell tillämpning av produkten. Edwin Jager, 
som 1996 tillsattes som doktorand på IFM som idag arbetar som teknisk chef 
på Micromuscle, menar att det i ett inledande skede fanns höga ambitioner när 
det gällde denna idé, dock insåg de relativt snart att det var nödvändigt att 
sänka nivån en aning för att kunna hitta ett praktiskt tillämpningsområde.  
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Redan i ett tidigt skede uppkom tanken att de skulle försöka satsa inom 
området medicinteknik. En anledning till detta var att de ansåg att detta var ett 
lämpligt tillämpningsområde då det tillåter höga utvecklingskostnader, 
dessutom fanns det tekniska skäl. Ytterligare ett motiv till detta var att 
företaget redan i detta tidiga skede kom i kontakt med Brezelius Science Park, 
där ett flertal företag med medicinsk inriktning har sina kontor. Brezelius 
Science Park har varit en viktig inspirationskälla för idéns utveckling och har 
på sätt och vis varit drivande i processen då de har bistått med handledning.  
 
Under årens lopp försökte Professor Olle Inganäs och forskarteamet att fånga 
företag som hade intresse i den nya tekniken, det var dock först under 1998 då 
åtta läkare bjöds in till en brainstorming inom Brezelius Science Park, som 
idéer kring tillämpning väcktes. Anders Selbing, som arbetade som gynekolog 
med inriktning mot fosterdiagnostik, kom med idén att använda tekniken som 
ett mikrokirurgiskt verktyg. Inom Anders Selbings område fanns det möjliga 
tillämpningsområden, emellertid såg de ingen kommersiell nytta med att 
utveckla ett sådant verktyg då det utförs ytterst få ingrepp där här tekniken 
skulle kunna vara behjälplig.  Brezelius Science Park fick företagets grundare 
att fundera kring idén och formulera denna på ett kommersiellt sätt. 
 
 
4.6.2 Idéns utveckling och förändring 
I detta skede kom de till insikt om att det var möjligt att ”vända på tekniken”, 
istället för att utvidga materialet skulle de kunna krympa det med elektricitet, 
vilket skulle innebära att när elektriciteten sedan tas bort återgår materialet till 
ursprunglig form.  Den första produkten som de hade i åtanke var ett rör som 
skulle ersätta ett stent, (ett metallnät som sätts i kranskärlsförträngningar). 
Tanken var att använda det självexpanderande plaströret istället för ett stent. 
 
Under 1999 deltog de i både Venture Cup och Linköpings Universitets 
Entreprenörskapsprogram. Omkring årsskiftet 1999-2000 formulerades en 
affärsidé, vilket Edwin Jager upplevde positivt. Han menar att själva 
dokumentet inte tillförde bolaget någonting, det existerar snarare för externa 
parter, så som finansiärer och framtida samarbetspartners. Enligt Edwin var 
dock själva förarbetet en viktig process för företaget då idén verbaliserades 
och de fick en överblick av vad som skulle karaktärisera verksamheten. I detta 
skede stod den tekniska utvecklingen i fokus. 
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Fram till år 2002 ägnades största delen av tiden åt den tekniska utvecklingen. 
Under vintern visade det sig att det fanns vissa tekniska problem kring det 
självexpanderande plaströret och dess tilltänkta tillämpningsområde. 
Problemet låg i materialets hållbarhet, ju större röret gjordes desto bräckligare 
blev materialet. Det rör som var tilltänkt för kranskärl skulle behöva en 
diameter på 5 mm och vid den storleken var materialet inte tillräckligt kraftigt. 
Om materialets styrka skulle behållas kunde röret inte vara mer än 2-3 mm i 
diameter vilket gjorde att de fick tänka om när det gällde tillämpningsområde. 
Anders var den som kom upp med idén att röret kunde skarva ihop trasiga 
blodkärl. Läkaren skulle på så sätt slippa att sy samman blodkärlen under 
mikroskop. Denna förändring av idén som rörde tillämpning ligger kvar hos 
företaget än idag. Produkten kom att kallas Connector Här hade företaget 
frångått sitt tekniska fokus för att istället helhjärtat satsa på medicinteknik.  
 
 
4.6.3 Idén i dagsläget 
År 2003 tillsattes Gert Kindgren som ny extern VD för Micromuscle. Han 
ville utöka företagets verksamhet så att de inte enbart ägnar sig åt 
medicinteknik. Han ansåg att industrin skulle kunna använda sig av denna 
teknik och dessutom att tekniken skulle kunna användas i utveckling av 
konsumentprodukter som exempelvis leksaker. Idag satsar Micromuscle 
således inte bara på tekniken kring Connector, utan även på det som kallas 
mikrosystem. Micromuscle har ännu inte lanserat någon produkt på 
marknaden. 
 
Sammanfattningsvis har två förändringar av idén skett. Den första var idén att 
det var möjligt att vända på tekniken, istället för att utvidga materialet skulle 
de kunna krympa det med elektricitet, vilket skulle innebära att när 
elektriciteten sedan tas bort återgår materialet till ursprunglig form. Den andra 
idéförändringen som skedde var en förändring av tillämpningsområde till att 
använda röret till att skarva trasiga blodkärl. 
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REFERENSRAM 
 

Detta kapitel syftar till att klargöra de för studien relevanta teorierna. 
Referensramen utgörs av två huvudsakliga delar. Inledningsvis presenteras 
modeller för utveckling av idéer, syftet med detta är att läsaren klart ska kunna 
betrakta de olika faser som en idé passerar igenom. Därefter behandlas 
institutionaliseringsperspektivet som är det teoretiska verktyg som används för 
att analysera de externa faktorernas påverkan på idéns förändring. 
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5.2 En idés utvecklingsprocess  
 
Sarasvathy (2001) menar att en idé är av processartad karaktär och att 
processen ofta är stegvis växande och upprepande till sin natur. För att 
åskådliggöra denna process presenteras Michanek & Breilers (2004) modell 
som en utgångspunkt för en idéprocess. Denna modell består av fem olika 
faser; behov, idégenerering, idéutveckling & urval, konkretisering och resultat. 
De menar att denna process kan uppfattas som linjär och påpekar därför att 
det snarare, i likhet med Sarasvathtys (2001) resonemang, är en 
upprepningsprocess. Michanek & Breiler (2004) menar vidare att idén blir 
alltmer tydlig ju längre in i processen idén kommer och att det inledande 
steget ofta är av mer generell karaktär. Denna process beskrivs vidare som ”en 
evighetsmaskin vars olika kugghjul snurrar vid varandras sida, tidvis hakar i och byter 
plats och riktning –men som aldrig slutar röra sig” (Michanek & Breiler, 2004, s.32). 
I vissa studerade fall av idéer har så kallade ”rockader” inträffat, vilket innebär 
att en originalidé ersätts av en annan idé. (Klofsten, 2004) 
 
Michanek & Breiler skiljer på idéprocesser i olika branscher, till exempel så 
kan den kreativa processen i ett kunskapsföretag vara relativt kort medan den i 
verkstadsföretag kan ta lång tid då det i produktutvecklingsfasen kan finnas 
flera kreativa former som återupprepas. Utvecklingen från ursprungsidé till en 
färdig produkt för lansering på marknaden kan ta upp till 10 år i ett 
verkstadsföretag. Detta beror på att det kreativa arbetet i verkstadsföretag ofta 
blir för snävt och stelt, den så kallade ingenjörskulturen gör ofta att tänka rätt 
och konkret blir av större vikt än ett fritt tänkande. (Michanek & Breiler, 2004) 
Nedan presenteras de olika faserna för idéns utvecklingsprocess som även 
integreras med ytterligare författares modeller. 
 
 
5.2.1 Behovsfasen 
Michanek & Breiler (2004) menar att det under behovsfasen sker ett 
fastställande av ett projekts grund och ramarna för slutresultatet. Ett behov 
har sin utgångspunkt i den enskilde individen som i sin tur är del av en familj, 
en organisation, ett samhälle och en marknad. Det är möjligt att skilja på tre 
olika typer av behov; problemorienterat behov, möjlighetsorienterat behov, känslo- eller 
åsiktsorienterat behov. Det förstnämnda är baserat på ett konkret problem som 
behöver en lösning, det kan exempelvis beröra att kunden inte är nöjd med en 
del av en produkt. Möjlighetsorienterat behov är att skapa ett behov som 
potentiella kunder ännu inte är medvetna om att de har. Slutligen, känslo- eller 
åsiktsorienterat behov har ett känslomässigt uttrycksbehov hos den enskilda 
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individen som utgångspunkt. En identifiering av hur behovet verkligen ser ut 
är grundläggande för att utvecklingen av idén ska gå i den riktning som 
entreprenören hade som avsikt från början. Det är således betydelsefullt att 
vara medveten om vilket målet är innan steget in i idégenereringsfasen tas.  
(Michanek & Breiler, 2004) 
 
Michanek & Breilers resonemang kring behovsidentifiering kan jämföras med 
det som Sjölander (1983) kallar identifiering av ett prestationsgap. Zaltman et al (i 
Sjölander 1983) definierar detta som ”skillnaden mellan vad som kan göras, 
definierat som mål och möjligheter och vad som verkligen görs” (s.83). Rogers (i 
Sjölander 1983) menar att prestationsgapet består i skillnaden mellan vad som 
uppfattas vara möjligt och uppfattningen av nuläget. Vidare påpekar Sjölander 
(1983) att prestationsgapet kan bestå av en technology push där ”uppfattade 
avvikelser är relaterade till en teknisk upptäckt som ännu inte funnit sin användning” 
(s.83). Dessa avvikelser kan även vara relaterade till en ”möjlighet eller ett behov på 
marknaden som väntar på en teknisk tillämpning” (s. 83), vilket benämns som 
demand pull.  
 
 
5.2.2 Idégenereringsfasen 
Idégenereringsfasen karaktäriseras av en användning av metoder för att skapa 
många idéer med olika infallsvinklar.  Det är av vikt att fokusera på kvantitet 
och inte kvalitet, det vill säga i början av idéprocessen ska många olika idéer 
skapas, som en bas att bygga vidare på. Att i ett skede då ett ackumulerande av 
många idéer redan skett, bör en förståelse och översikt skapas, som vid senare 
tillfälle ligger till grund för ett urval. Detta kan liknas vid en slags kreativ 
process där fyra olika delar bör beaktas för att nå bästa resultat: kunskap, mental 
miljö, fysisk miljö samt metoder och tekniker. Som en del av kreativ metodik för 
idégenerering, är den mest kända och vanligaste proceduren ”brainstorming”. 
De metoder för kreativitet som finns kan göra att en förnyelse av de 
existerande tankebanorna sker och skapar förhoppningsvis en möjlighet att 
tänka utanför de ramar som utgörs av rutiner, samhällsvärderingar, grupptryck 
och den egna kunskapens begränsningar. Att strategiskt söka starta olika 
tankeprocesser ger en större chans att finna revolutionerande lösningar än en 
analys av problemet enligt logikens lagar. Kunskap är av stor vikt för 
nyskapande processer och således rätt kompetens för utvecklandet av en 
produkt på hög teknisk nivå. Däremot kan det vara betydelsefullt att personer 
med icke-kunskap också finns med i processen, då de kanske ställer sig frågor 
som övriga experter inte gör och därför frigör dem från sina specifika 
tankebanor. Detta kan exempelvis vara kunder som kommer att vara de som 
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använder produkten eller servicen i slutändan. Den fysiska miljön är en viktig 
del av idégenerering, det bör övervägas vad som skapar inspiration; ett grått 
kontor eller annan stimulans i form av en ”lekfull” miljö. Den mentala miljön är 
den inbördes relation som skapas mellan medlemmarna i gruppen, för att 
processen ska bli lyckad krävs att personernas sociala kontakt är bra och 
således det mentala välmåendet. (Michanek & Breiler, 2004) 
 
Sjölanders (1983) modell för idégenerering beskriver vad det är som får en 
individ att söka nya idéer. Som tidigare nämnts, inleds denna modell med 
identifiering av prestationsgap. I processens nästa steg utvärderas prestationsgapet 
av de individer som deltog i identifieringen. Här bedöms resultatet utifrån 
konsekvenser för organisationen och belöningar för individen. Om det under 
utvärderingen bedöms att prestationsgapet bör slutas och att detta medför 
nytta både för enskilda individer och företaget föds en att-idé. Denna idé 
syftar till att vidta åtgärder, det vill säga att överbygga prestationsgapet, vilket i 
sin tur leder fram till en sökprocess för att undersöka hur gapet kan 
överbyggas. Denna sökprocess resulterar i hur-idéer.   
 
 
5.2.3 Idéutvecklingsprocessen 
Idéutvecklingsprocessen minskar efter hand antalet idéer, dock ökar den deras 
kvalitet. De val som bör göras i idéutvecklingsprocessen kräver en analytisk 
arbetsmetod, denna del av processen kan dock göra att nya idéer uppstår. 
Under denna fas, är det av vikt att skapa en överblick över alla potentiella 
idéer, för att senare skapa sig en bild av deras slagkraft. (Michanek & Breiler, 
2004) I Sjölanders (1983) modell motsvarar detta en utvärdering av hur-
idéerna utifrån dess relevans för företaget och möjlighet till belöningar för 
individer.  
 
 
5.2.4 Konkretisering 
Konkretiseringen innebär att entreprenören fördjupar sig i sin idé och går ett steg 
längre i processen i form av tankar kring kundbehov. Idén som finns i 
idégivarens huvud och som ofta är en stor vision, bör konkretiseras så att 
omvärlden kan förstå den. Exempelvis så kan en konkretisering av idén i ett 
verkstadsföretag handla om att presentera en mekanisk skiss eller en prototyp 
på en ny maskin. (Michanek & Breiler, 2004) Detta resonemang stöds av 
Hisrich & Peters (1989) som kallar denna fas för konceptstadiet där själva idén 
utvecklas till ett mer genomarbetat koncept genom att ta potentiella kunders 
behov i beaktning. Om konceptet har blivit godkänt, utvecklas det ytterligare 
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till en prototyp som testas, vilket benämns som produktutvecklingsstadiet. 
(Hisrich & Peters, 1989) 
 
Även under denna fas kan nya idéer eller ny kunskap uppstå, vilket innebär en 
omstart i idéprocessen. Dessutom kan det vara nödvändigt att bedöma 
kvaliteten i konceptet, vilket kan göra att det är nödvändigt att gå tillbaka till 
tidigare delar av processen. Dessa så kallade ”loopar”, ska betraktas som 
positiva och fruktbara delar av den ständiga utvecklingsprocessen. (Michanek 
& Breiler, 2004) 
 
 
5.2.5 Resultat 
När fasen för resultat är nådd har utvärderingar och fördjupningar behandlats 
och en diskussion kring om resurser ska tillföras förts. Det gäller i detta skede 
att presentera sin idé och hitta ett sätt att få den accepterad av sin omgivning. 
Kommunikation för att skapa förståelse för sin idé är ofta väldigt svårt, det 
kan krävas upprepade förklaringar. Inledningsvis karaktäriseras processen av 
den nyfikne uppfinnaren för att senare successivt bli mer resultatinriktad. 
(Michanek & Breiler, 2004)  
 
Hisrich & Peters (1989) menar att om idén kretsar kring en produkt bör 
produkten testas på marknaden i denna fas för att säkerställa en lyckad 
kommersialisering. I detta stadium testas det verkliga försäljningsresultatet, 
vilket visar kundernas acceptansnivå. Positiva resultat från detta stadium pekar 
på graden av sannolikhet för en lyckad produktlansering och/eller företags-
bildande.   
 
Sammanfattningsvis, kan en idé sägas genomgå fem olika faser, där 
ursprungsfasen är relaterad till det behov eller prestationsgap som identifieras 
och den slutliga fasen där produkten utvecklas utifrån idén. Däremellan sker 
idégenerering, idéutveckling och konkretisering. (Michanek & Breiler, 2004; Sjölander, 
1983) Denna del syftar till att klargöra för läsaren de faser som idén genomgår 
fram tills lanseringen på marknaden. De företag som ligger till grund för den 
empiriska datainsamlingen befinner sig i vad Adizes (1988) benämner 
barndomen, vilket berör när produkten har lanserats på marknaden. Detta 
behandlades i inledningskapitlet under ”studiens fokus”. Därför presenteras i 
kommande stycke teorier kring identifiering av affärsmöjligheter. 
 
  
 



 
 
 
 

54 

5.3 Från idé till affärsmöjlighet 
 
I den utveckling som idén går igenom, är det relevant för denna studie att 
beröra identifieringen av affärsmöjlighet och dess olika faser, då detta berör 
faser som sker efter Michanek & Breilers (2004) resultatfas. Nedan sker en 
förklaring kring skillnaden mellan idé och affärsmöjlighet för att klargöra för 
läsaren varför idén i mångt och mycket föregår en affärsmöjlighet.  
 
5.3.1 Skillnad mellan en idé och affärsmöjlighet 
Enligt Singh (2000) finns det en förvirring inom entreprenörskapslitteratur 
kring vad en affärsmöjlighet är. Den subjektivitet som ligger i definitionen av 
en affärsmöjlighet är det som skapar problem att enas kring en och samma 
definition. Ur ett ekonomiskt perspektiv definieras en affärsmöjlighet som en 
marknadsimperfektion eller som bristande ekonomisk jämvikt, vilket 
entreprenören kan utnyttja genom att göra upptäcker som inte övriga aktörer 
på marknaden gör. Timmons (i Singh, 2000) menar att en affärsmöjlighet ska 
vara hållbar, tilltalande, ligga rätt i tiden samt att den bör skapa värde för 
kunden. Vidare menar han att en idé ligger alltid i grunden för en 
affärsmöjlighet. 
 
Singh (2000) anser inte att idén i sig är betydelsefull utan utvecklandet, 
implementerandet och byggandet av idén och senare av ett framgångsrikt 
företag. Det finns en viktig distinktion mellan idé och affärsmöjlighet, vilken 
är att affärsmöjligheten bygger på idén. Exempelvis idén att öppna en indisk 
restaurang i centrala Chicago kan var en bra idé. Dock är det ingen 
affärsmöjlighet, då grundaren kanske inte har kunskap angående 
restaurangbranschen och de tillstånd som är nödvändiga för att öppna en 
restaurang i Chicago. Således, genom efterforskningar angående vad som 
krävs så blir idén om att öppna en restaurang en affärsmöjlighet. Följaktligen 
är idén en byggsten som leder till en affärsmöjlighet. Även andra faktorer som 
bör has i åtanke innan en idé blir en affärsmöjlighet, är exempelvis att det bör 
finnas ett kundbehov av produkten eller tjänsten i fråga. I flertalet av fallen 
kan dock affärsmöjligheten vara identifierad och väl utvecklad innan resurser 
finns. 
 
En affärsmöjlighet är enligt Singh (2000) mer som en situation, och för att en 
situation ska vara en bra affärsmöjlighet bör den vara genomförbar och 
representera ett önskvärt framtida tillstånd. Vidare menar Singh 
att ”genomförbar” ofta relateras till ekonomiska och tekniska faktorer, 
medan ”önskvärt” är av mer subjektiv karaktär. För att en affärsmöjlighet ska 



 
 
 
 

55 

existera krävs att den är genomförbar. I de fall där en idé är omöjlig att 
genomföra så är det således ingen affärsmöjlighet. Dock bör påpekas att alla 
affärsmöjligheter inte är genomförbara eller önskvärda för alla entreprenörer. 
Det är en affärsmöjlighet när de potentiella intäkterna uppväger kostnaderna 
av den idé som entreprenören har för avsikt att genomföra.  
 
Bland fyra olika miljöfaktorer som kan leda till affärsmöjligheter nämns teknik. 
Nya tekniker har genom historien ersatt äldre tekniker. Många gånger är 
förbättrade tekniker det medel genom vilket företag kan tillhandahålla 
produkter eller tjänster som är bättre, snabbare och billigare. På detta sätt kan 
en ny teknik ge upphov till affärsmöjligheter och potentiella vinster. Som 
exempel ges Internet som har gjort det möjligt att sälja produkter och tjänster, 
vilket gör att en större marknad kan nås och marknadsföringskostnaderna blir 
lägre jämfört med andra kommunikationskanaler. Dessa snabba 
teknikförändringar har skapat nya affärsmöjligheter för entreprenörer, genom 
att det är möjligt för mindre företag att finna en nisch som de kan dominera 
över större företag. (Singh, 2000) Även timing kan enligt Singh (2000) skapa 
en affärsmöjlighet.  
 
Singh (2000) menar vidare att en affärsmöjlighet är något som resulterar från 
faktorer som både är kontrollerbara och icke-kontrollerbara. De faktorer som 
inte är kontrollerbara är miljö och de faktorer som entreprenören kan 
kontrollera är exempelvis personliga erfarenheter. Efter en identifiering av 
affärsmöjligheten kan ett affärskoncept utvecklas och resurserna som är 
nödvändiga för att utveckla affärsmöjligheten förvärvas, för att kunna utnyttja 
affärsmöjligheten rent ekonomiskt. En affärsmöjlighet av 
entreprenörskapskaraktär är något genomförbart, vinstsökande, potentiellt för 
ett startande av ett företag, och är ett skapande av en innovativ lönsam 
produkt eller tjänst. Denna definition innebär att en affärsmöjlighet av 
entreprenörskapskaraktär kan skapa en ny produkt som i sin tur skapar sin 
helt egna marknad. (Singh, 2000) 
 
Ur ett praktiskt perspektiv så bör även relationen mellan entreprenören och 
affärsmöjligheten klargöras, en entreprenör som upptäcker en affärsmöjlighet 
måste inkluderas i konceptet av affärsmöjlighet, eftersom om inte en individ 
upptäcker affärsmöjligheten så finns det ingen betydelse att den existerar. 
Oupptäckta affärsmöjligheter är således okända och omöjliga att studera. 
Samtidigt kan omständigheter göra att någonting som utgör en affärsmöjlighet 
för en entreprenör, inte gör det för en annan entreprenör. Det krävs rätt 
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person och rätt miljö för att utveckla en ny idé som kan resultera i faktisk 
affärsmöjlighet. (Singh, 2000)  
 
 
5.3.2 Identifiering av affärsmöjligheter 
Att identifiera och välja adekvata affärsmöjligheter är bland de mest viktiga 
förmågorna som en entreprenör bör besitta i steget att starta ett företag. 
Följaktligen är upptäckandet och utvecklingen av affärsmöjligheter en 
fundamental del i forskningen kring entreprenörskap. (Ardichvili et.al., 2003). 
 
Enligt Ardichvili et. al. (2003) kräver en framgångsrik identifiering av affärs-
möjligheter en vakenhet hos entreprenören. Denna identifiering av affärs-
möjligheter bygger på tre olika faser; upptäckande, utveckling och utvärdering av 
affärsmöjligheter. Detta överrensstämmer med det resonemang som 
McMullan & Long (1984) för och som beskriver en modell för identifiering av 
affärsmöjligheter, vilken är uppdelad i tre faser; upptäckandefasen, utvecklingsfasen 
och utvärderingsfasen. Vad gäller upptäckande av affärsmöjligheter, så menar 
Ardichvili et. al. (2003) att de beror av 1. att ha en känsla för att urskilja 
marknadsbehov 2. att upptäcka en möjlig matchning mellan marknadens 
behov och tillgängliga resurser samt 3. att skapa en matchning mellan 
marknadens behov och tillgängliga resurser. Det är av vikt att inse att vad som 
kan betraktas som en affärsmöjlighet för en person betraktas högst osannolikt 
som en affärsmöjlighet av en annan person (McMullan & Long, 1984). 
Ardichvili et.al. (2003) menar att dessa skillnader mellan individer i upptäckande 
av affärsmöjligheter beror på skillnader i erfarenhet, bakgrund, genetisk 
ärftlighet samtidigt som vilken typ av information de besitter angående 
affärsmöjligheten i sig. McMullan & Long (1984) menar att upptäckandefasen av 
en affärsmöjlighet bör betraktas snarare som en process än som en enskild 
företeelse. En affärsmöjlighet uppstår inte bara, utan är ett resultat av en 
avsiktligt styrd aktivitet. Affärsmöjligheter som är avsiktligt styrda skapas 
oftast till något mer konkret efter månader eller år av 
bakgrundsundersökningar. Detta sammanfaller med Ardichvilis et. al. (2003) 
synsätt att medan idéer är något som upptäcks är affärsmöjligheten något som 
aktivt görs. Det kan exempelvis vara en analys av kundernas specifika behov 
och tillgängliga resurser som kan hjälpa entreprenören att utveckla 
affärsmöjligheten.  
 
Utvecklingen av affärsmöjligheten börjar som enkla koncept som blir mer 
utarbetade när entreprenören utvecklar dem. Denna utvecklingsprocess kan ge 
upphov till ett helt nytt företag. Vidare är Ardichvilis et. al. (2003) syn på 
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utvecklingen av affärsmöjligheter att det är en kontinuerlig process som är 
grundläggande för skapandet av ett nytt företag. Utvecklingsprocessen av 
affärsmöjligheten är även upprepande till sin karaktär, sannolikt kommer 
entreprenören att göra granskningar under olika faser under utvecklingens 
gång (McMullan & Long, 1984).  
 
Utvärdering av affärsmöjligheter sker under varje fas av utvecklingen och kan ta 
sig uttryck i marknadsundersökningar om förmodade behov på marknaden 
eller att söka finna tillgängligt kapital. Detta kan göra att företaget antingen går 
vidare i utvecklingen eller frångår denna affärsmöjlighet. Den första 
utvärderingen när det gäller att utveckla en ny produkt kan röra sig om 
affärsmöjlighetens genomförbarhet, om kombinationen av resurser kan ge 
ekonomisk utdelning. Ardichvilis et.al. (2000) menar vidare att en metod för 
utvärdering av affärsmöjligheter och som är möjlig att applicera på en rad olika 
situationer är den så kallade ”stage-gate” proceduren, som uttryckligen kräver 
utvärdering i varje fas i utvecklingsprocessen. Huruvida en affärsmöjlighet 
verkligen passerar vidare till nästa fas beror till stor del på en rad olika 
begränsningar, som vanligtvis upplevs av entreprenören. Exempel på dessa 
begränsande faktorer kan bland annat vara mål för avkastning, riskpreferenser, 
finansiella resurser, individuella ansvar och personliga målsättningar. Denna 
utvärdering kan även skapa ytterligare affärsmöjligheter eller förändringar av 
den ursprungliga versionen. (McMullan & Long, 1984) 
 
McMullan & Long (1984) betraktar således en identifiering av en 
affärsmöjlighet som en process, som delvis under den personliga kontrollen av 
entreprenören blir en realiserbar möjlighet enbart efter avsevärt mycket 
förberedelser. Den affärsmöjligheten som skapas blir ”personlig” och lämnar 
den generellt sett oåtkomlig för andra. Ett utvecklande av affärsmöjligheten 
innebär att en mer kritisk bedömning bör ske och att frångå ett linjärt 
tänkande och strikta bedömningar.  Det innebär ett kreativt tänkande 
som ”fyller i gapen” och som förutser problem. Olika entreprenörer har olika 
strategier för denna process somliga kan förminska affärsmöjligheten för att 
den ska vara anpassad till det tillgängliga kapitalet, medan andra kan försöka 
anskaffa mer kapital för att anpassa sig till affärsmöjligheten. Således så 
kommer en matchning av kapital och affärsmöjlighet att ske. Att sälja in idén 
till sin omgivning är ett sätt att skapa mer kapital.  
 
Processen för identifiering av affärsmöjligheter sträcker sig över en längre 
tidsperiod, under vilken entreprenören drar till sig och lagrar de resurser som 
krävs för att kunna realisera affärsmöjligheten. Entreprenören kan genom 
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fortsatt anställning inom samma bransch eller fortsatta studier utöka sin 
kunskap om till exempel potentiella kunders uppfattning innan realiserandet 
av idén. Resultatet av en utvecklingsprocess av affärsmöjligheter är att det nya 
företaget ska kunna konkurrera inom den specifika branschen. Ursprungsidén 
ska hela tiden finnas till hands för att kunna förbättra effektiviteten inom 
företaget. Genom ett utökande och professionaliserande av verksamheten och 
genom eventuella biprodukter kan ursprungsidén upprätthållas. 
Utvecklingsprocessen medför ofta en kritisk analytisk granskning och 
entreprenören kommer ofta till en fas då denne antingen kommer att slopa 
affärsmöjligheten eller gå vidare till nästa steg i processen. Slutligen bör en 
utvärdering av affärsmöjligheten ske utefter ett antal relevanta kriterier för att 
avgöra om den kan bli framgångsrik eller inte. (McMullan & Long, 1984)  
Ardichvili et. al. (2003) menar att identifiering av affärsmöjligheter påverkas av 
både situationen och individuella faktorer. 
 
Sammanfattningsvis, bygger enligt McMullan & Long (1984) och Ardichvili et. 
al. (2003) identifiering av affärsmöjligheter på tre faser; upptäckande, utveckling och 
utvärdering av affärsmöjligheter. Den första fasen berör att ha en känsla för att 
upptäcka marknadsbehov, att upptäcka en möjlig matchning mellan 
marknadens behov och tillgängliga resurser, samt att skapa en matchning 
mellan marknadens behov och tillgängliga resurser. Utvecklingen av 
affärsmöjligheten berör att utveckla enkla koncept som kan leda till startandet 
av ett nytt företag. Slutligen, utvärdering av affärsmöjligheter kan ta sig uttryck 
i marknadsundersökningar om förmodade behov på marknaden eller att söka 
finna tillgängligt kapital. 
 
 
5.4 Institutionaliseringsteori 
 
Att studera ett företags idé ur ett institutionaliseringsperspektiv innebär, som 
tidigare nämnts, att institutionen i sig kan liknas vid en idé. Därför presenteras 
nedan institutionaliseringsperspektivet, som i analysen kommer att fungera 
som ett verktyg för att betrakta en idés förändring.  
 
5.4.1 Utgångspunkt för institutionaliseringsperspektivet 
Grunden för institutionell teori är uppfattningen att organisationer inte bara 
anpassar sig efter interna målen utan även till den externa omgivningens 
värderingar. Förespråkare av institutionaliseringsteorin ser en organisation 
som ett öppet system som påverkas av sin omgivning. (Hatch, 2002) Hatch 
(2002) skiljer på två olika sätt som en organisations omgivning kan ställa krav 
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på organisationen; de teknisk-ekonomiska kraven samt de sociokulturella 
kraven. De förstnämnda innebär att organisationen är tvungen att producera 
och utbyta sina varor på en marknad. De sociokulturella kraven som ställs 
medför att organisationen måste agera med speciella roller i samhället samt 
skapa och bibehålla en viss yttre fasad. Den ersättning som ges till 
organisationer i omgivningar som domineras av tekniska eller ekonomiska 
krav beror på att den på ett effektivt sätt förser omgivningen med varor och 
tjänster. Däremot i en omgivning som domineras av sociala och kulturella 
krav belönas en organisation som anpassar sig till normer, värderingar, regler 
och åsikter. Sjölander (1983) talar om idéhantering som en mekanism för att 
genom stimulans av tekniskt entreprenörskap, skapa en balans mellan nutid 
och framtid. De relevanta delarna av företagets omgivning bör involveras i 
processen. 
 
De av Hatch (2002) benämnda neo-institutionalisterna beskriver även de 
processer som gör att handlingsmönster och organisationer blir institutioner. 
Den amerikanske neo-institutionalisten Richard Scott, (Hatch 2002, s.108) 
definierar institutionalisering som;”the process by which actions are repeated and given 
similar meaning by self and others”. Grundat på detta resonemang så kan inte bara 
organisationer utan även handlingar, som att rösta i politiska val betraktas som 
institutioner i samhället. Orsaken är att de upprepas och ges en likartad 
betydelse. En institution baseras således på upprepade handlingar och 
gemensamma uppfattningar om verkligheten. (Hatch, 2002) Upprepningen av 
handlingarna beror ibland på uttryckliga regler eller lagar som har en 
tvingande effekt på dessa. Normer, värderingar och förväntningar, ett så kallat 
kulturellt inflytande, samt en strävan efter att likna en annan institution, ett så 
kallat socialt inflytande, har en inverkan på handlingsmönster. (Hatch, 2002)  
 
 
5.4.2 Tvingande isomorfisk förändring 
En del av institutionaliseringsteori behandlar även så kallade isomorfiska 
förändringar, vilket innebär att förändringar inom organisationer sker som ett 
resultat av ett antal externa influenser som i slutändan gör organisationer mer 
likartade. Isomorfi definieras som en process som influerar en enhet i en 
population att likna andra enheter med samma externa 
omgivningsförutsättningar. (Di Maggio & Powell, 1983) DiMaggio & Powell 
(1983) skiljer på två typer av isomorfi: konkurrens- och institutionsbetingad, 
den institutionsbetingade isomorfiska förändringen sker genom tre 
mekanismer: en tvingande, en mimetisk och en normativ. Som ett exempel på 
tvingande isomorfi kan säga vara när en organisationsförändring sker som ett 
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resultat av lagar och bestämmelser i samhället. Regler och normer måste dock 
vara uppbackade av sanktioner om de ska kunna vara effektiva (Scott, 2000). 
Sjölander (1983) menar att så kallade tvingande behov av produktförnyelse 
beror bland annat av samhällets förändringar av regleringar. Enligt Hisrich & 
Peters (1989) kan nya regleringar skapa förändringar för idéer som bas för ett 
nytt företag. Exempelvis när en amerikansk lag för yrkessäkerhet och hälsa 
infördes, tvingades företag med mer än tre anställda att vara utrustade med 
första förbandslåda. Detta skapade en rad nya företag som fokuserade på 
utvecklingen av olika typer av första förbandslådor. Singh (2000) menar även 
att politiska förändringar och regleringar kan skapa helt nya näringsgrenar som 
exempel ges miljölagstiftning under 1970-talet i USA som skapade en ny 
näringsgren av miljökonsulter Även avregleringen av Telecom marknaden i 
USA har möjliggjort för mindre företag att konkurrera på en vad som tidigare 
var en monopolistisk marknad. I de fall då entreprenören baserar sig på en idé 
som har sitt ursprung från tidigare arbetsplats kan olika legala restriktioner 
skapa problem, då information och viss kompetens kan vara skyddade av 
företaget på olika sätt (Vesper, 1980). Johannisson (1992) menar att 
entreprenören i sin interaktion med kunder ofta upplever olika typer av krav 
för att vinna framgång på marknaden. Då samtliga organisationer 
är ”tvingade” på detta sätt, så går organisationer mot att bli allt mer homogena 
på detta plan (DiMaggio & Powell, 1983). 
 
 
5.4.3  Mimetisk isomorfisk förändring 
Mimetisk isomorfisk förändring kan sägas vara när en organisation söker imitera 
andra organisationer som en reaktion till osäkerhet i den externa omgivningen, 
denna imitering kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. En bred kundbas kan 
uppmuntra mimetiska isomorfiska förändringar eftersom det sätter större press på 
företaget att tillhandahålla den service eller de produkter som andra 
organisationer tillhandahåller. (DiMaggio & Powell, 1983) Enligt Hisrich & 
Peters (1989) kan en bevakning och utvärdering av befintliga eller nya företags 
produkter och tjänster göra att en imitation av dessa med en liten förbättring, 
skapar möjligheter för att starta ett nytt företag. Johannisson (1992) menar att 
när konkurrenter agerar på ett bra sätt skapar detta ett ifrågasättande av det 
egna företagets agerande, vilket kan skapa impulser till förändring. Sjölander 
(1983) menar att ju högre grad av osäkerhet som finns i företagets omgivning, 
desto större motivation skapas för att ta tekniska och kommersiella risker. I 
takt med att drivkrafterna till förändring blir starkare ökar även behovet av 
öppenhet och följaktligen sker utvecklingen snabbare. 
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5.4.4 Normativ isomorfisk förändring 
Den tredje mekanismen; normativ isomorfisk förändring har sin grund i 
professionalism. Professionalism kan definieras som en strävan efter att definiera 
förutsättningar och metoder i sitt yrke, att etablera en kognitiv bas och 
legitimera sitt yrkes självständighet. Exempelvis så kan ”professionella” i vissa 
situationer, behöva kompromissa med kunder, som i detta fall skulle kunna 
ses som icke-professionella. (DiMaggio & Powell, 1983) Enligt Sjölander 
(1983) är kunder ofta medvetna om sina behov, de definierar dock dessa 
behov på ett annorlunda sätt, således krävs kunskap, fantasi, praktisk 
erfarenhet och en god portion intuition för att framgångsrikt bedöma 
marknaden för produkt innovationer. Två aspekter av professionalism är viktiga 
källor till isomorfi; en bygger på en känsla av legitimitet till följd av utbildning 
och den andra är tillväxten i de professionella nätverken som spänner över 
organisationer och genom vilka nya modeller sprids snabbt. Bland professionella 
chefer och anställda är internutbildningar och universitet viktiga centra för 
skapandet av normer. Sådana mekanismer skapar en rad nästan oföränderliga 
individer, som har likartade positioner inom olika organisationer. Ett sätt att 
gynna normativ isomorfi är att anställa människor som tidigare arbetat i 
organisationer inom samma bransch.  
 
Det som Landström (1987) benämner inkubationsorganisation, är 
entreprenörens tidigare arbetsplats. Då entreprenören ofta startar ett företag 
baserat på en teknologi eller inom en marknad som denne har kunskap om, 
kan en klar koppling till tidigare anställning göras. Inkubationsorganisationen 
påverkar även motivationen hos innovatören att skapa ett nytt företag. Det 
kan vara en känsla av att det är en utmaning eller en frustration över den 
nuvarande situationen. Dessutom kan sägas att ju fler personer med en 
akademisk bakgrund som anställs i en organisation, ju mer kommer 
organisationen att likna andra organisationer i samma bransch. (Landström, 
1987) Akademiker har under sin universitetsutbildning genomgått en slags 
socialiseringsprocess och tenderar därför i större utsträckning än andra att 
internalisera regerande normer och organisationsmodeller. De personer som 
har studerat på ett och samma universitet, tenderar att se problem på ett 
likartat sätt och har även en likartad syn på principer, strukturer och 
procedurer som normativt sanktionerade och förhåller sig därför till 
beslutsfattande på ett likartat sätt. Dessa isomorfiska processer kan pågå utan att 
nödvändigtvis ge bevis på större effektivitet inom organisationen. (Di Maggio 
& Powell, 1983) De förtroenderelationer som företagsledare i småföretag har 
till omgivningen, skapar enligt Landström (1987) en dubbel nätverksstruktur i 
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form av att fungera som en länk mellan sina medarbetare som finns internt 
och det externa nätverket i form av förtroenderelationer till omgivningen. Om 
problem uppstår kan lokalsamhället runt ett småföretag i form av de 
personliga nätverken öka kapaciteten att lösa dessa problem. I en sådan miljö 
då företagen samarbetar genom sina personliga nätverk, skapas ofta en form 
av institutionalisering av företagandet i sig. De så kallade ”forskarbyarna” har 
en viktig funktion i den miljö som skapas omkring innovatören, dit kan 
innovatören söka sig för att ha en närhet till ett universitet och till andra 
innovativa företag. (Landström, 1987) Enligt Salvato et. al (1999) är 
entreprenörers personliga nätverk betydelsefulla för att upptäcka idéer, 
information, och andra resurser i sin externa omgivning. 
 
 
5.4.5 Institutionalisering av omgivningen 
Att en omgivning har blivit institutionaliserad handlar således om att en 
omgivning organiseras kring de olika formerna av institutionellt tryck; tvingande, 
mimetiskt och normativt. (Hatch, 2002) Enligt Scott (i Hatch 2002) verkar det 
institutionella inflytandet genom statliga myndigheter, lagar, domstolar, 
yrkesgrupper, intressegrupper och en aktiv allmän opinion. Hatch (2002) 
menar att skillnaden mellan en institutionaliserad och en icke-
institutionaliserad omgivning ligger i rationalitet, det vill säga tekniska och 
ekonomiska framgångar ses som ett resultat av rationella beslut medan en 
social likformighet ses som mer symboliskt. Om en anpassning efter de 
institutionella kraven sker påverkar det organisationens överlevnad på grund 
av att organisationen följer allmänt accepterade överenskommelser. Dock bör 
det inte skiljas på institutionaliserade eller icke-institutionaliserade 
omgivningar enbart baserat på rationalitet, då vad som kan betraktas som 
rationella ekonomiska beslut i själva verket är baserat på känslor. Som 
exempel kan ges när en person väljer att köpa en bil och anser sig ha använt 
rationella argument, vilket dock var baserat på känslor. Det finns således en 
allmän uppfattning i omgivningen om hur organisationer ska se ut och hur de 
ska agera. För att en organisation ska kunna betraktas som socialt legitim och 
således kunna fortsätta att använda sig av tillgängliga resurser i form av kapital 
och/eller offentligt stöd bör den följa dessa uppfattningar. Organisationer är 
således beroende av en acceptans i det samhälle de verkar i, det vill säga en 
social legitimitet, vilket gör att ett ifrågasättande från omgivningen av en 
organisations överlevnad kan upplösa organisationen. Exempel på detta är de 
företag som gick i konkurs på grund av att de gjorde affärer i Sydafrika under 
apartheidsystemet och Greenpeace sätt att skapa en allmän opinion mot en 
organisations sociala legitimitet. Vid tillämpning av institutionell teori på en 
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analys av en viss organisation bör man ha i åtanke hur organisationen anpassar 
sig till sin institutionella kontext. 
 
En del organisationer förändras snabbt av externa påtryckningar medan andra 
organisationer förändras först efter en längre period av motstånd. En 
beroendesituation mellan organisationer leder ofta till isomorfisk förändring, 
däremot har organisationer generellt sett en större förmåga att motstå 
påtryckningar från organisationer som de inte är beroende av. Som exempel 
kan ges den transaktionsspecifika situation som råder mellan leverantör och 
företag, leverantören utvecklar en specifik expertis samt en omfattande 
kunskap som ger leverantören en fördel gentemot företaget. Ju mer tvetydiga 
mål en organisation arbetar efter, ju mer kommer organisationen att utforma 
sig efter andra organisationer som upplevs som framgångsrika. Sådana 
organisationer kan se större fördelar i att kopiera andra organisationer än att 
skapa egna beslut. (DiMaggio & Powell, 1983)  
 
Sammanfattningsvis, studerar institutionalister varför så många organisationer 
liknar varandra och omgivningens inflytande är det fundamentala. De menar 
att omgivningen är det som kan förklara organisatoriska strukturer, processer 
och resultat. (Hatch, 2002) Institutionell teori kan ge en hjälp att förklara 
observationer som har att göra med att organisationer blir allt mer 
homogeniserade. (DiMaggio & Powell, 1983) Det är av vikt att komma ihåg 
att institutioner ger både riktlinjer och resurser för agerande liksom förbud 
och restriktioner. (Scott, 2001) Institutionell teori behandlar även en form av 
strategisk anpassning, i form av att till exempel en organisation bibehåller den 
sociala legitimiteten. (Hatch, 2002) 
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FALLANALYS 
 
Från första gnistan som får en idé att tändas, till ett konkret resultat är en lång 
väg som kantas av många irrgångar. Detta kapitel syftar till att belysa de olika 
faserna som de studerade företagens idé har genomgått samt att identifiera olika 
externa faktorernas påverkan på idén. En analys av de olika fallen med 
utgångspunkt från ovanstående sker, med stöd av den teoretiska referensramen.  
 
Vi vill här förtydliga den skillnad vi gör mellan ”loop” och idéförändring med 
en metafor. Tänk dig att du står i en amfiteater, mitt i den cirkelformade 
arenan och blickar upp mot de trappstageformade åskådarplatserna som 
koncentriskt omger arenan. Där nerifrån tar du sikte på en av de översta 
åskådarplatserna och börjar i maklig takt ta dig upp mot ditt mål. På din väg 
upptäcker du att ett trappsteg inte riktigt håller för din tyngd och du måste 
därav ta ett eller två steg tillbaka för att reparera de trasiga trappstegen innan 
du kan fortsätta din färd uppåt.  Trots detta håller du samma riktning och 
siktar fortfarande på samma mål som tidigare. Detta är vad som skulle kunna 
beskrivas som en ”loop”. I en utvecklingsprocess tar idén ett steg tillbaka, men 
fortsätter sen i samma riktning.  En idéförändring kan i dessa metaforiska 
termer beskrivas som när du börjar klättra uppåt men din färdriktning av 
någon anledning ändras. Kanske en vindpust får dig att tappa fotfästet och 
därmed tvingar dig i en annan färdriktning än vad du först hade tänkt. 
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6.1 Optimal Solutions 
 
6.1.1 Idéns utveckling och förändring  
Den ursprungsidé som tog form hos en av grundarna till Optimal Solutions 
karaktäriserades av identifieringen av ett behov, behovet av att kunna hantera 
skolschemaläggning på ett smidigare sätt. Detta är vad Michanek & Breiler 
(2004) benämner ett problemorienterat behov, som är del av den första fasen av 
idéprocessen och som berör ett konkret problem som behöver en lösning.  
 
Enligt vår mening är behovsfasen tydlig vad gäller Optimal Solutions idé, 
denna fas av idéprocessen är betydelsefull för idéns fortsatta utveckling och 
förändring. Vi menar vidare att det av Michanek & Breiler (2004) benämnda 
möjlighetsorienterade behovet är av vikt då det inte är säkert att idén hade tagit form 
i händelse av att Patrik inte hade kommit i kontakt med optimeringslära samt 
det faktum att han insåg potentialen i en kommersialisering. Michanek & 
Breiler (2004) anser vidare att en identifiering av hur behovet verkligen ser ut 
är grundläggande för att idén ska gå i den riktning som entreprenören hade 
som avsikt från början. Enligt vår uppfattning var Patriks identifiering av 
behovet grundat på två faktorer, det problemorienterade behovet i form av behovet 
av att kunna hantera skolschemaläggning på ett enklare sätt samt det 
möjlighetsorienterade behovet i form av att Patrik såg den kommersiella potentialen, 
vilket gjorde senare att steget att satsa på idén togs. Det som Sjölander (1983) 
benämner prestationsgap anser vi kan jämföras med den kommersiella 
potentialen som Patrik såg samt att optimeringslära skulle kunna utgöra en 
lösning på problemet med skolschemaläggning och således Michanek & 
Breilers (2004) möjlighetsorienterade behov. Det är även enligt vår mening relativt 
tydligt att prestationsgapet består av vad Sjölander (1983) kallar ”technology 
push”, då optimeringsläran som Patrik även såg det inte ännu hade funnit sin 
användning. Idén som skapades till följd av denna behovsidentifiering 
och ”technology push” blev såldes att bygga programvara med inbyggd 
optimering.  
 
Då steget togs att satsa på idén och Patrik initierade skissandet på sina idéer 
angående utvecklingen av programvaran kan jämföras med Sjölanders (1983) 
utvärdering av prestationsgapet, då Patriks utveckling av programvaran gjordes i 
syfte att lösa ett konkret problem för den enskilda individen, det vill säga att 
en belöning i form av en lösning på problemet skulle kunna skapas för 
potentiella kunder. Vi är av uppfattningen att den kreativa process som 
genomgås i idégenereringsfasen och som för att nå bästa resultat enligt Michanek 
& Breiler (2004) bör beakta kunskap, mental miljö, och fysisk miljö har betydelse 
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för den idégenerering som skedde i Optimal Solutions. Då Patrik gavs 
möjligheten att testa tekniken och fortsätta idéutvecklingen som doktorand 
inom optimeringslära hade den fysiska och mentala miljön som doktorand 
betydelse, då Patrik tidigare saknade djupare kunskap inom optimeringslära. 
Vår uppfattning är att idén som tog form var påverkad av den miljö som 
omgav den i form av tillgänglig kunskap. Idén var under denna fas att 
produkten skulle beröra skolschemaläggning, utifrån de bedömningar som 
skedde kan idén i detta läge sägas vara vad Sjölander (1983) benämner som en 
att-idé, då tanken var att ett prestationsgap borde slutas i form av ett 
skolschemaläggningsprogram skulle medföra nytta för företaget och 
potentiella kunder. 
 
I nästkommande skede förändrades idén till att gälla 
personalschemaläggning. Detta kan enligt vår mening, sannolikt ha skett i 
Michanek & Breilers (2004) idéutvecklingsprocess. Detta då de menar att en 
överblick över alla potentiella idéer bör ske för att kunna skapa sig en bild 
över deras slagkraft. Den överblick som Patrik skapade sig kan enligt vår 
mening relateras till de orsaker som gjorde att förändringen skedde. Det som 
Sjölander (1983) behandlar som hur-idéer, det vill säga hur prestationsgapet kan 
överbyggas och senare en utvärdering av dessa hur-idéer kan även relateras till 
de orsaker som gjorde att idén förändrades till att gälla 
personalschemaläggning. Rörande skolschemaläggningsprogrammet fann 
Patrik i sin utvärdering av hur-idéer att produkten saknade potential att bli 
lönsam, det skapades svårigheter i en kommersialisering, då marknaden var 
liten och kapitalsvag i förhållande till hur tekniskt avancerad och kostsam 
produkten var. Denna utvärdering skedde i kontakten med kunder, samt i den 
inkubatormiljö Patrik befann sig i under denna period. Vår mening är att 
denna fas i idéprocessen hade betydelse för den förändring av idén som 
skedde, då en utvärdering av hur-idéer gjorde att idén tog ny form och gjorde 
att Optimal Solutions första produkt på marknaden blev programvara för 
personalschemaläggning. Vidare menar vi att i händelse av att denna 
utvärdering inte hade skett skulle en lansering av en produkt sannolikt ha 
misslyckats. 
 
Under den tid då Patrik genomgick Entreprenörskapsprogrammet 
uppmuntrades han att ta fram en affärsplan samtidigt som det gavs tillfälle att 
testa ett antal kundsegment, som senare visade sig vara olönsamma kan 
jämföras med Michanek & Breilers (2004) konkretiseringsfas. Då denna fas 
innebär att entreprenören bör konkretisera sin idé så att omvärlden kan förstå 
den, kan enligt vår mening anses vara när olika kundsegment testades, och att 
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Patrik tvingades att göra idén förståelig för potentiella kunder. Detta 
sammanfaller även med Hisrich & Peters (1989) resonemang kring 
konceptstadiet, där potentiella kunders behov tas i beaktning.  
 
Då programvaran för personalschemaläggning, Scheduler lanserades på 
marknaden skedde detta enligt vår mening i det som Michanek & Breiler 
benämner fas för resultat, vidare kan man även betrakta denna fas utifrån det 
som McMullan & Long, (1984) benämner utvärdering av affärsmöjlighet. Eftersom 
marknadsundersökningar om förmodade behov på marknaden skedde och ett 
behov växte fram att fokusera på någonting annat och kunder inspirerade till 
idén om servicelogistik. Under denna fas skedde således den förändring av 
idén som dessutom skedde till följd av konjunktursvängningar som gjorde att 
segmentet blev ekonomiskt svagare. 
  
Enligt vår mening är det även här möjligt att se att det här skedde vad 
Michanek & Breiler (2004) benämner en ”loop” tillbaka till tidigare del av 
idéprocessen då det bland kunder var möjligt att identifiera ett problemorienterat 
behov. Dock är vår uppfattning att de faser av idéprocessen som den ursprungliga 
idén genomgick inte gör sig gällande när det gäller idén om servicelogistik, då 
teknikkärnan i form av optimeringen inte var nödvändig att testa på nytt. 
Vidare menar vi att det i denna behovsfas var tydligare att det gällde en enda 
idé och därför inte berörde Michanek & Breilers (2004) fas för idégenerering på 
samma sätt som ursprungsidén. Däremot genomgick idén troligtvis Sjölanders 
(1983) fas för utvärdering av hur-idéer innan idén om servicelogistik fick den 
slutgiltiga fokuseringen på hemtjänsten samt planering av teknikers arbete ute 
på fältet.  
 
McMullan & Long (1984) och Ardichvili et. al. (2003) benämner 
upptäckandefasen i identifiering av affärsmöjligheter, som berör att ha en känsla för 
att urskilja ett marknadsbehov, upptäcka en möjlig matchning emellan 
marknadens behov och tillgängliga resurser samt att skapa en matchning 
mellan marknadens behov och tillgängliga resurser. Detta upptäckande av 
affärsmöjlighet menar vi kan ses i när Optimal Solutions upptäckte att 
matchningen mellan marknadens behov och tillgängliga resurser inte var 
möjligt när det gällde skolschemaläggning och därför skapades således en 
matchning mellan marknadens behov och tillgängliga resurser vad gäller 
personalschemaläggning istället. I detta skede gjorde även det kapital som 
affärsänglar gick in med att en matchning kunde ske. Vidare menar Singh 
(2000) att en affärsmöjlighet uppstår inte bara utan är ett resultat av en 
avsiktligt styrd aktivitet. Vår mening är att Patrik lät det bli en styrd aktivitet i 
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det läget som han valde att satsa på idén angående skolschemaläggning, dock 
kunde inget direkt resultat urskiljas förrän produkten för 
personalschemaläggning lanserades på marknaden. 
 
Optimal Solutions grundades 1997 som en enskild firma och således i ett 
tidigare skede än vad vi menar att ett upptäckande av affärsmöjlighet skedde. 
Enligt Ardichvili et. al. (2003) och McMullan & Long (1984) är utvecklingsfasen 
för affärsmöjligheten, som är den andra fasen i identifiering av affärsmöjlighet, en 
kontinuerlig process som är grundläggande för grundande av ett nytt företag 
samt att de enkla koncepten blir mer utarbetade. Detta överrensstämmer 
enligt vår uppfattning med det skede då Patrik började skissa på idéer 
angående programvaran som således var ett utarbetande av ursprungsidén och 
grundandet av företaget skedde. Vi menar följaktligen att det i detta fall blir 
tydligare att se utveckling av affärsmöjlighet som att beröra den period som Patrik 
deltog i Entreprenörskapsprogrammet och företaget sedermera övergick till 
att bli aktiebolag tillsammans med Mikael Rönnqvist. 
 
Vidare menar McMullan & Long (1984) att en identifiering av affärsmöjligheter 
sträcker sig över en längre tidsperiod under vilken entreprenören lagrar och 
drar till sig resurser och resultatet av denna process är att det nya företaget ska 
kunna konkurrera inom den specifika branschen. Den konkurrenssituation 
som Optimal Solutions idé befinner sig i dagsläget påverkar utvecklingen av 
produkten. Dock fanns inte denna konkurrens i tidigare skede. Vi är av 
uppfattningen att den de faser av identifiering av affärsmöjligheter som Optimal 
Solutions har genomgått har skapat en grund för den konkurrenssituation som 
företaget befinner sig i idag. Framför allt menar vi att fasen för utvärdering av 
affärsmöjligheter har skapat de förändringar av idén som lett fram till den 
konkurrenssituation som råder i företagets omgivning i dagsläget. 
 
 
6.1.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring  
Enligt Sjölander (1983) bör ett företags omgivning involveras i processen 
kring idéhantering. Vidare menar Hatch (2002) att en organisation bör ses 
som ett öppet system som påverkas av sin omgivning. Vår uppfattning är att 
den process som skett kring idéhanteringen inom Optimal Solutions har 
påverkats av dess omgivning. Enligt vår mening har förändring av idén skett 
vid två tillfällen under idéns utvecklingsprocess; då den förändrades till att gälla 
personalschemaläggning samt när den övergick till att gälla servicelogistik. I 
nedanstående figur kan dessa förändringar betraktas.  
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Som tidigare nämnts skedde den första förändringen av idén då en övergång 
skedde till att gälla personalschemaläggning istället för skolschemaläggning. 
De externa faktorer som påverkade denna förändring var att genom 
kundkontakt kom Patrik till insikt om att produkten saknade potential för att 
bli lönsam då marknaden var liten och kapitalsvag i förhållande till hur 
tekniskt avancerad och kostsam produkten var. Det uppkom således 
svårigheter vid en kommersialisering av produkten. De potentiella kunderna 
skapade således enligt vår uppfattning en vad DiMaggio & Powell(1983) 
benämner tvingande isomorfisk förändring av idén. Vår mening är, att även då 
kunder inte kan skapa lagar och regleringar på det sätt som staten kan och att 
de enligt Scott (2000) även bör vara uppbackade av sanktioner för att de ska 
vara effektiva, så har potentiella kunder till ett nystartat företag en så pass stor 
inverkan att det sannolikt kan betraktas som en tvingande isomorfisk förändring. Vi 
menar vidare att i händelse av att idén inte skulle anpassa sig efter denna 
påverkan, skulle sanktioner i form av en omöjlighet i försäljning och således 
sannolikt en icke överlevnad på marknaden ske. Detta resonemang stöds även 
av Johannisson (1982) som menar att entreprenören i sin interaktion med 
kunder ofta upplever olika typer av krav för att vinna framgång på marknaden. 

Figur 1 Optimal solutions idés utveckling och förändring, Egen illustration 
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En annan orsak till denna förändring av idén var den inkubatormiljö som 
Patrik vid denna tidpunkt befann sig i, vilket stimulerade förändringen av 
idén. Vi är av uppfattningen att denna inkubatormiljö sannolikt kan ses som 
en extern faktor som påverkade idéns förändring. Enligt DiMaggio & Powell 
(1983) har normativ isomorfisk förändring sin grund i professionalism, vilket bland 
annat innebär att de individer som har studerat på samma universitet tenderar 
att se problem på ett likartat sätt och har även en likartad syn på principer, 
strukturer och procedurer. Ett sätt att gynna normativ isomorfi är att anställa 
personer som tidigare arbetat i organisationer inom samma bransch. Vår 
mening är att de diskussioner som skedde i denna inkubatormiljö kan 
förknippas med en slags normativ isomorfisk förändring av idén då de individer 
inom inkubatorn troligtvis hade en likartad akademisk bakgrund som Patrik. 
Vi menar vidare att även då de inte var från samma universitet, kan synen på 
principer, strukturer och procedurer ändå vara av likartad karaktär, vilket vi 
menar skulle påverka Patriks tankar i den riktning som dessa individer ville. 
Även då Patrik genomgick Entreprenörskapsprogrammet kan det enligt vår 
mening ha skapats en viss normativ isomorfisk förändring av idén då de individer 
som ledde detta program troligtvis hade likartad syn på principer strukturer 
och procedurer och därför hade en stor inverkan på idéns förändring. 
 
Den andra förändringen av idén som enligt vår mening skedde var 
övergången av idén från att gälla personalschemaläggning inom segmentet 
Hotell och Restaurang till att beröra servicelogistik och de två segmenten 
hemtjänsten och planering av teknikers arbete ute på fältet. De externa 
faktorer som påverkade denna förändring var att de affärsänglar som förde in 
nytt kapital i bolaget under denna period som var angelägna om att Optimal 
Solutions skulle ändra fokus och således frångå segmentet Hotell & 
Restaurang. Vi är av uppfattningen att även detta kan ses som det av 
DiMaggio & Powell (1983) benämnda tvingande isomorfiska förändringen, då 
idéns förändring har skett till följd av investerare som kan använda sig av 
sanktioner i form av att inte vidare investera i bolaget, vilket enligt vår mening 
har en stor betydelse i ett nystartat företag. Dessutom hade kunder en 
inverkan vad gäller inriktningen mot hemtjänsten, vilket vi, som tidigare 
nämnts anser vara en tvingande isomorfisk förändring, då kunder har en stor 
påverkan på idén i nystartade företag genom de sanktioner de kan utöva. Även 
konjunktursvängningar påverkade indirekt förändringen av idén i detta 
skede, då de gjorde att Hotell- och Restaurangbranschen drabbades av 
ekonomiska svårigheter och kundsegmentet efter hand blev svagare. Vi anser 
dock att det är sannolikt att betrakta konjunktursvängningar som en indirekt 
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extern faktor som har påverkat idéns förändring, då detta hade en påverkan på 
de kunders köpvilja som fanns i segmentet för Hotell- och Restaurang. 
 
DiMaggio & Powell (1983) menar att en beroende situation organisationer 
emellan ofta leder till isomorfisk förändring, däremot har organisationer generellt 
sett en större förmåga att motstå påtryckningar från organisationer de inte är 
beroende av. Vi är av uppfattningen att det är relativt tydligt att andra 
organisationer i form av kunder har påverkat idéns förändring, dock har idén 
fram tills nuläget inte påverkats av konkurrenter på det sättet, då företagets idé 
inte har varit beroende av att anpassa sig efter konkurrenter. 
 
 
 
6.2 MathCore Engineering 
 
6.2.1 Idéns utveckling och förändring 
Den ursprungsidé som karaktäriserade det som senare blev MathCores idé var 
att det fanns en vilja att frångå det manuella tidskrävande arbetet att omvandla 
matematiska modeller till industriellt körbara former. Idén var således att 
datorisera denna process genom att utforma ett system som kunde hantera 
matematiska formler i datorn. Det fanns dock redan i ett tidigare skede 
forskning på detta område. Entreprenörerna såg att det utgjorde ett problem 
inom industrin och genom att påskynda dessa processer skulle företagen 
kunna minska utvecklingskostnaderna. Vår mening är att identifieringen av 
ursprungsidén sammanfaller med Michanek & Breilers (2004) problemorienterade 
behov, då Dag och Peter Fritzon hade identifierat ett problem inom industrin 
som krävde en konkret lösning. Vi menar dock att idén i viss mån existerade 
innan ett problemorienterat behov identifierades. Denna identifiering av ett 
problem som kräver en konkret lösning menar vi även kan ses som Sjölanders 
(1983) identifiering av prestationsgap, då det finns en skillnad mellan vad som kan 
göras och som vad som verkligen görs i nuläget. Vi anser även att 
identifieringen av ursprungsidén i MathCore kan ses som vad Sjölander (1983) 
benämner ”technology push”, då den tekniska upptäckt som gjordes i detta skede 
ännu inte hade funnit sin användning. 
 
Michanek & Breilers (2004) idégenereringsfas är enligt vår uppfattning inte helt 
tydlig när det gäller idén som berörde den första produkten. I detta skede tog 
PELAB sig an denna problematik, vilket ledde till forskning och arbetet med 
en utveckling av ett nytt språk som skulle kunna hantera de tillämpningar 
inom industrin som Dag och Peter hade diskuterat, fortsatte. Dessutom 
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gjordes i detta skede en analys av befintliga språk som kunde representera 
matematiska modeller och formler och de fann Mathematica som mest lämpat. 
Dock bör enligt vår mening kunskap och den fysiska miljön, som delar av 
Michanek & Breilers (2004) kreativa process inom idégenereringsfasen tas i 
beaktande. Vi menar att PELAB som var ett laboratorium för forskning 
troligtvis hade en påverkan på den fysiska miljö där idén utvecklades. Dessutom 
kan det sannolikt vara så att det fanns kunskap på området.  Dessutom föddes 
i detta skede en vad Sjölander (1983) benämner en att-idé, då en bedömning 
sannolikt skedde för att sluta prestationsgapet. Detta skede i MathCores idés 
utvecklingsprocess kan även relateras till Michanek & Breilers (2004) 
idéutvecklingsprocess, då Dag och Peter i detta skede sannolikt sökte skapa sig en 
bild av idéns slagkraft. Det utvecklingsarbete som skedde kan även relateras 
till Hisrich & Peters (1989) konceptstadium och produktutvecklingsstadium. 
 
Idén som berörde utvecklandet av ett nytt språk och som låg till grund för 
Objectmath, vilken framställdes i fyra olika versioner fram till 1996 gick i detta 
skede in i Michanek & Breilers (2004) fas för resultat.  Den första versionen 
som var industriellt gångbar kom 1993 och användes av SKF för att generera 
en kod från matematiska formler. SKF hade betydelse som industriell 
samarbetspartner och hade en påverkan på de olika prototyperna av 
Objectmath. Vi menar att idén här gick in i Michanek & Breilers (2004) fas för 
resultat, då det i denna fas berör att få sin idé accepterad av omgivningen och 
menar att SKF spelade en viktig roll för detta syfte. Hisrich & Peters (1989) 
menar att ett testande på marknaden av produkten skapar en grund för en 
lyckad kommersialisering och vi är av uppfattningen att SKF: s påverkan på de 
olika prototyperna hade betydelse i denna fas. 
 
McMullan & Longs (1984) och Ardichvilis (2003) syn på upptäckande av 
affärsmöjligheter sammanfaller enligt vår mening till viss del med Michanek & 
Breilers (2004) fas för resultat då MathCore, för att få idén accepterad var 
beroende av att upptäcka och skapa en möjlig matchning mellan marknadens 
behov och tillgängliga resurser, samt att få idén accepterad av omgivningen. 
Här anser vi även en av entreprenörernas bakgrund som orsak till upptäckande 
av affärsmöjlighet har betydelse, som även McMullan & Long (1984) menar är av 
betydelse. Dag Fritzon hade kontakter på SKF, då han tidigare arbetat där. 
Detta är enligt vår uppfattning knutet till entreprenörens bakgrund och kan 
således ha haft betydelse i upptäckande av affärsmöjligheten för det som senare 
blev MathCore. 
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När Peter presenterade en prototyp, en Objectmath 4 som var baserat delvis 
på Mathematica, som dock hade utvecklats vidare vad gäller objectorientering, 
kodgenerering och visualisering är vår mening att detta är möjligt att 
identifiera som en vad Michanek & Breiler (2004) benämner ”loop” då idén tog 
ett steg tillbaka till konkretiseringsfasen, då en prototyp återigen presenterades. 
Dock anser vi inte att en förändring av idén skedde, då den mentala bilden 
kring idén gick i samma riktning som tidigare. 
McMullan & Long (1984) och Ardichvili (2003) menar att utvecklingen av 
affärsmöjligheter är att det är en kontinuerlig process som kan ge upphov till ett 
helt nytt företag. Vi är av uppfattningen att under det skede av idéns 
utvecklingsprocess där några inom forskargruppen lämnade arbetet och då de 
som återstod funderade över två alternativ för att gå vidare med sina idéer kan 
jämföras med denna fas för utveckling av affärsmöjlighet. Då det dessutom 
samtidigt fanns tankar angående att kommersialisera forskningsresultatet hos 
Peter, eftersom det hade funnits en industriell relevans sedan 1992 och således 
hade tankar funnits på att starta företag kring denna problematik ända sedan 
dess. Handelsbolaget Frigun startades i detta skede. Då detta företag byggde 
på idén att vidareutveckla alternativet att göra en ”third part” till Wolframs 
Mathematica.   
 
Enligt vår mening skedde senare vad McMullan & Long kallar en utvärdering av 
affärsmöjlighet då företaget gick vidare och skapade MathCode C++, som 
senare skulle säljas och distribueras av Wolfram och således menar vi att 
utvärdering av förmodade behov på marknaden hade gjorts. 
 
Det matematiska modelleringsspråk, Modelica som Peter var med och 
utvecklade tillsammans med Modelica Association, gick idén enligt vår mening 
en tillbakagång till fasen för Hisrich & Peters (1989) konkretisering eller 
produktutveckling och gjorde således en enligt Michanek & Breiler (2004) 
ytterligare en ”loop”. Vi menar även att utvecklingen av MathModelica var en 
tillbakagång för idén till konkretisering, då prototyper sannolikt togs fram och 
en konkretisering i form av omvärldens förståelse skapades. 
 
MathCore grundades 1998 efter att grundarna hade genomgått 
Entreprenörskapsprogrammet. Kapital fördes in i bolaget i detta skede av 
InnovationsKapital som hade ett större intresse i den mer generella produkten 
MathModelica. I samband med IT-boomens början kom det in riskkapital i 
bolaget, vilket möjliggjorde en massiv försäljning av produkten. Den första 
förändring av idén som enligt vår mening kan identifieras är då MathCore 
under 2001 hade svårigheter i att få fotfäste på marknaden. Anledningarna var 
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i första hand att verktyget var av för komplex karaktär för kunden, som 
dessutom redan hade massinvesterat i egna system. Dessutom fanns det redan 
etablerade programvaror och konkurrenter inom denna bransch. De 
riskkapitalister som tidigare funnits gjorde inga nya investeringar i bolaget. 
Enligt vår mening skedde denna förändring i vad McMullan & Long (1984) 
och Ardichvili et. al. (2003) benämner fasen för utvärdering av affärsmöjlighet, i 
den situation på marknaden som MathCore befann sig i blev det tydligt att 
idéns fortsatta utvecklande inte var möjlig. Idén förändrades till att beröra 
bioteknik. 
 
Vi betraktar idéns förändring som att i viss mån återgå till Sjölanders (1983) 
fas för identifiering av ett prestationsgap som består av en ”technology push”, eftersom 
avvikelser som var relaterade till en teknisk upptäckt som ännu inte funnit sitt 
användningsområde. Den tekniska upptäckten i detta fall anser vi redan ha 
existerat till viss mån, dock var användningsområdet, bioteknik nytt. Den 
inverkan som riskkapitalisterna hade på bioteknik- idéerna gjorde att en att-idé 
skapades. Med stöd av Michanek & Breilers (2004) resonemang gör således 
idén enligt vår mening en ”loop” tillbaka till behovsfasen. Senare går idén 
återigen igenom Michanek & Breilers (2004) idégenereringsfas och således den 
kreativa process som berörs av kunskap, då Astra Seneca och Chalmers 
Tekniska Högskola gav sin kunskap som i detta läge saknades inom MathCore, 
i form av påverkan på produktens utformning. Att skapa sig en bild av idéns 
slagkraft som enligt Michanek & Breiler (2004) sker i idéutvecklingsprocessen samt 
att konkretisera idén så att omvärlden får en förståelse för den skedde sannolikt 
enligt vår uppfattning mer baserat på riskkapitalisternas vilja än en process av 
idén inom företaget. Resultatet av bioteknik-idéerna blev den produkt som 
nådde marknaden, PathwayLab.  
 
Nästa förändring av idén såsom vi identifierar den kom under 2002, då 
MathCore gick i konkurs och idén delades i två delar och två nya företag 
skapades. Det ena bolaget InNetics fortsatte att bygga vidare på bioteknik-
idéerna och MathCore Engineering, fortsatte att bygga på ingenjörsdelen av 
idén med gamla MathCore. Enligt vår synvinkel fick företagen startas från ett 
ursprungsskede, dock anser vi inte att idén återgick till Michanek & Breilers 
(2004) behovsfas eller Sjölanders (1983) identifiering av prestationsgap, då båda 
företagen använde sig av delvis gamla idéer där problemorienterade behov tidigare 
identifierats. Dock är vår mening att MathCore Engineering:s idé genomgick 
Michanek & Breilers (2004) fas för idéutveckling, då idén var att utveckla ett mer 
lättanvänt verktyg med hjälp av en omvandling av de tre komplicerade delarna 
och med hjälp av ingenjörstankarna från MathModelica och användartankarna 



 
 
 

 

från PathwayLab. Detta krävde således att skapa en gemensam nämnare av 
dessa faktorer och således att skapa en överblick över potentiella idéer och 
senare av deras slagkraft. Dessutom krävdes en omformulering av affärsidén 
till att gälla erbjudandet av en helhetslösning och således vara experter på 
simulering och modellering och samtidigt nischa in sig mot olika segment. De 
val som företaget står inför idag berör hur uppdelningen ska ske mellan 
konsultverksamhet och kundanpassad utveckling av produkten. Detta menar 
vi kan relateras till att idén befinner sig i den fas som McMullan & Long (1984) 
och Ardichvili et. al. (2003) betecknar upptäckande av affärsmöjlighet i viss grad, 
då det berör upptäckande och ett skapande av en matchning mellan 
marknadens behov och tillgängliga resurser. 
 
 
6.2.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring 
Vi har identifierat två förändringar som idén har genomgått. Dessa 
förändringar är beroende av externa faktorer som har funnits i idéns 
omgivning. Vi anser det möjligt att identifiera två externa faktorer som har 
utsatt idén för ett externt tryck; kunder och samarbetspartners. Dessa hade 
dock inte tillräckligt stark påverkan för att orsaka en isomorfisk förändring av 
idén. Nedan illustreras idéns förändringar.  
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Figur 2: MathCores idés utveckling och förändring, Egen illustration 
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Den första identifierade förändringen av idén som skedde var i samband 
med övergången till bioteknik. De externa faktorer som påverkade idéns 
förändring var en svårighet att få fotfäste på marknaden på grund av redan 
etablerade programvaror och konkurrenter inom denna bransch samt kunder 
som redan hade massinvesterat i egna system och att MathCores verktyg var 
för komplext för dessa kunder. Dock var den externa faktor som påverkade 
förändringen primärt, riskkapitalisterna. De drog ur sitt kapital från 
MathModelica och skapade påtryckningar för andra idéer. Vår mening är att 
denna externa påverkan på idéns förändring sammanfaller med vad DiMaggio 
& Powell (1983) benämner tvingande isomorfisk förändring. Då det för 
riskkapitalisterna fanns en trend i att göra investeringar inom bioteknik, 
betraktar vi detta som en faktor som har påverkats av vilka investeringar som 
skett i andra organisationer, det vill säga riskkapitalisternas imitation baserat 
på trender, skapar indirekt således den förändring av idén som sker i 
MathCore. Därmed betraktar vi riskkapitalisternas handlingar som mimetiskt. I 
detta fall betraktar vi snarare riskkapitalisters imitation av andra företags och 
investerares agerande som en indirekt impuls till den tvingande isomorfiska 
förändringen av idén. 
 
Den andra förändring av idén skedde enligt vår mening när MathCore gick i 
konkurs och idén därefter således delades i två delar och två nya företag 
bildades. MathCore Engineering:s idé byggde vidare på ingenjörsdelen från 
gamla MathCore, dock skulle verktyget vara mer lättanvänt. Den primära 
externa faktor som påverkade denna förändring av idén var riskkapitalisterna 
som enbart gav utveckling och försäljning av PathwayLab ett år innan de drog 
sig ur bolaget. Om riskkapitalister hade haft en mer långsiktig fokusering och 
strategi, hade tiden istället kunnat ägnas åt kunder och försäljning, istället fick 
MathCore använda sig av all befintlig tid för att formulera affärsidén vad 
gällde riskkapitalet, då bolaget var i kontinuerligt behov av att få in kapital 
snabbt. Vi är av uppfattningen att det är sannolikt att se detta riskkapital som 
en vad Scott (2000) benämner sanktion, vilket är förenat med DiMaggio & 
Powells (1983) tvingande isomorfi. Vi betraktar således riskkapitalisternas 
agerande i form av att kapitalet drogs ur bolaget som en sanktion och således 
en form av tvingande isomorfi. De idéer som skapades efter denna konkurs och 
som var de nya företagens idéer blev dock enligt vår synvinkel inte påverkade 
av externa faktorer på det sättet. Vi menar dock att det är intressant att 
framhäva att MathCore Engineering i dagsläget står inför valet hur 
uppdelningen ska ske mellan konsultverksamhet och kundanpassad utveckling 
av produkten, detta implicerar att de redan är beredda att anpassa sin idé efter 
kundens framtida påverkan. Vi anser detta vara ett tecken på den omfattning 
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av extern påverkan som en kund till MathCore Engineering utgör på 
företagets nuvarande och framtida idéer. 
 
 
  
6.3 Licera 
 
6.3.1 Idéns utveckling och förändring  
Det ursprungsskede av den idé som senare blev Liceras idé var snarare en 
drivkraft att starta eget företag än en konkret idé. Det fanns en vilja att starta 
eget företag och den idé som senare tog form blev någonting att fokusera på. 
Vår uppfattning är att detta är en faktor som snarare fungerat som 
påtryckningar mot den idé som senare tog form, vi menar således att detta 
ursprungsskede snarare kan identifieras som att ske innan Michanek & 
Breilers (2004) fas för behov och Sjölanders (1983) identifiering av prestationsgap. 
Således menar vi denna drivkraft att starta företag föregår en idés 
utvecklingsprocess. Efter hand började en idé ta form som handlade om WAP för 
PDA. Orsaken var att det under denna tidsperiod talades mycket om WAP 
(Wireless Application Protocol) och de elektroniska kalendrarna, de så kallade 
PDA: erna (Personal Digital Assistant) vilket skapade inspiration till den idé 
som tog form. Grundarna var inte helt övertygade om idéns bärighet i detta 
skede. Detta kan således inte relateras till Michanek & Breilers (2004) 
problemorienterade behov eller Sjölanders (1983) identifiering av prestationsgap 
och ”technology push”. Dock anser vi att denna fas av idéns utvecklingsprocess kan 
ses som ett möjlighetsorienterat behov, då syftet var att skapa ett behov som 
potentiella kunder inte var medvetna om att de hade. Idén karaktäriserades av 
att bygga en mjukvara som skulle göra det möjligt att koppla sin PDA till 
mobiltelefon och WAP. Detta var således något som inte existerade i 
potentiella kunders värld, således identifierades enligt vår mening ett 
möjlighetsorienterat behov. Michanek & Breiler (2004) menar vidare att det är 
grundläggande för entreprenören att identifiera hur behovet verkligen ser ut 
för att utvecklingen av idén ska gå i den riktning som entreprenören hade som 
avsikt från början. Vi menar att då grundarna inte var övertygade om idéns 
bärkraft i detta skede hade de sannolikt inte heller identifierat hur behovet 
verkligen ser ut. 
 
I utvecklandet av denna idé nåddes fasen för Michanek & Breilers (2004) 
konkretiseringsfas, då prototyper under denna tidsperiod presenterades för 
företag även då en tro på idéns bärkraft saknades. Denna fas kan dessutom 
relateras till Hisrich & Peters (1989) konceptstadiet och produktutvecklingsstadiet. 
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Vår mening är att de faser som föregår fasen för konkretisering, konceptstadiet 
och produktutvecklingsstadiet i form av idégenereringsfas och idéutvecklingsprocess är 
svåra att identifiera när det gäller den ursprungliga idén. Av de fyra olika 
delarna av den kreativa processen som Michanek & Breiler (2004) beskriver är 
fysisk miljö och kunskap, enligt vår mening det som sannolikt kan ha haft en 
påverkan på den eventuella kreativa process som fanns. De båda 
entreprenörernas tidigare arbetsplats har sannolikt haft sin påverkan då de 
båda vid denna tidpunkt arbetade med GSM, vilket i sin tur skapade 
förutsättningar för en viss grad av kunskap. Dessutom var konjunkturläget 
förmånligt vid denna tidpunkt och möjligheten att ta in riskkapital fanns. Det 
är även möjligt att dessa externa omgivningsförutsättningar skapade grunden 
för idéns fortsatta utveckling. Vi menar vidare att i viss mån nådde denna idé 
även Michanek & Breilers (2004) fas för resultat, då presentationen för olika 
företag sannolikt involverade att skapa en acceptans och förståelse för den. 
Niklas och Johan ansåg i denna fas att försäljning hade kunnat vara möjlig, 
men de ansåg inte att deras kompetens var tillräcklig för att omvandla idé till 
slutprodukt. Detta gör att vi ställer oss frågande till om idén nådde McMullan 
& Longs (1984) och Ardichvilis et. al. (2003) faser för upptäckande och utveckling 
av affärsmöjlighet. 
 
Å andra sidan menar vi att det är möjligt att i viss mån identifiera McMullan & 
Longs (1984) och Ardichvilis et. al. (2003) fas för upptäckande och utveckling av 
affärsmöjlighet, då de troligtvis i detta läge även syftade till att upptäcka och 
skapa en möjlig matchning mellan tillgängliga resurser och marknadens behov 
i sina möten med företag. McMullan & Longs (1984) och Ardichvilis et. al. 
(2003) fas för utveckling av affärsmöjlighet är möjlig att se i att Niklas och Johan 
startade företaget Licera baserat på denna idé. Dock är det intressant att 
påpeka att det i detta skede fortfarande var drivkraften som fick dem att starta 
bolaget och inte idén i sig. Drivkraften att bolaget skulle överleva gjorde att 
Licera blev ett konsultbolag efter starten, detta gjorde att de kunde fortsätta 
den idédrivna verksamheten parallellt. 
 
Det är enligt vår uppfattning sannolikt att den förändring av idén som skedde, 
skedde i McMullan & Longs (1984) och Ardichvili et. al. fas för upptäckande av 
affärsmöjlighet. Detta är sannolikt möjligt att se i att affärsmöjlighetens 
genomförbarhet var tveksam och således frångicks denna idé, i förlängningen 
affärsmöjligheten. Förändringen av idén var att idén nu var att applicera 
GSM-teknik mot maskiner inom industrin. Det vill säga idén förändrades från 
en mjukvara som skulle göra det möjligt att koppla sin PDA till mobiltelefon 
och WAP, till att maskinell utrustning via GSM-nätet skulle kunna 
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kommunicera med och övervaka sina maskiner, oavsett var de befann sig. 
Teknikkärnan i form av GSM är densamma, dock betraktar vi detta som en 
förändring då den kollektiva, mentala bilden krävde omarbetning för att 
beröra andra användningsområden. 
 
Orsaken till denna förändring var att kontakten med kunderna under 
konsultverksamheten utkristalliserade behovet av denna teknik inom industrin. 
Ett konkret behov identifierades inom industrin i att kunna kommunicera 
med sina maskiner. Vår uppfattning är att detta kan betraktas som Michanek 
& Breilers (2004) möjlighetsorienterade behov, då det i viss grad rörde sig om att 
skapa ett behov som potentiella kunder inte var medvetna om att de hade. 
Dessutom hade Niklas och Johan kompetens på området och kunde i 
diskussion med potentiella kunder få dem att inse att detta var ett behov. Å 
andra sidan skulle detta kunna identifieras som Michanek & Breilers (2004) 
problemorienterade behov, då det är möjligt att se det som ett konkret problem 
som behöver en lösning, dock ett problem identifierat snarare av 
entreprenörerna än av potentiella kunder. Det är även möjligt att identifiera 
Sjölanders (1983) prestationsgap, då entreprenörerna hade en uppfattning om 
vad som var möjligt att göra i förhållande till vad som gjordes i nuläget. Vi 
menar vidare att det identifierade prestationsgapet skulle kunna bestå i både 
Sjölanders (1983) ”technology push” och ”demand pull”. Den senare kan enligt vår 
mening betraktas i att de identifierade avvikelserna i viss mån var relaterade till 
en teknisk upptäckt som ännu inte hade funnit sitt användningsområde. Det 
är å andra sidan möjligt att se behovet som ett behov på marknaden som 
väntar på en teknisk tillämpning. Vi menar dock att den senare är mer trolig 
då demand pull enligt vår mening berör att kunden har en viss grad av 
medvetenhet angående sitt behov. Vi är även av uppfattningen att vad 
Michanek & Breiler (2004) benämner ”loop”, skedde här. Då det är tydligt att 
idén tog ett steg tillbaka till behovsfasen. 
 
Även Michanek & Breilers (2004) faser för idégenerering och idéutveckling då det i 
detta skede skedde funderingar kring vilken typ av utrustning och erbjudande 
som skulle bli nödvändig för att kunna lösa de potentiella behov som kunder 
hade. Michanek & Breilers (2004) fas för konkretisering samt i Hisrich & Peters 
(1989) konceptstadie och produktutvecklingsstadie skulle enligt vår mening vara 
möjligt att den förändrade idén passerade igenom. Detta kan ses i att Stiga 
hade en påverkan i konceptstadiet genom att ge en bild av den faktiska miljö 
som produkterna skulle finnas i, vilket enligt vår mening var ett sätt att ta 
potentiella kunders behov i beaktande. 
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Vår mening är att idén sannolikt nådde fasen för Michanek & Breilers (2004) 
resultatsfas, då förståelse för idén skapades genom den betydelsefulla kontakten 
med Siemens, som visade en tydlighet i att de trodde på M2M-området och 
hade utfört marknadsstudier som visade områdets tillväxtpotential. Under vad 
vi anser sannolikt kunna identifieras som vad McMullan & Longs (1984) och 
Ardichvilis et. al. (2003) benämner en av utvärdering av affärsmöjlighet var när 
idén fick en inriktning på att konsultföretagen skulle köpa Liceras 
utvecklingsverktyg för att sedan kunna sälja sin tid för utveckling till 
industriföretagen, vilket gynnade Licera i slutändan. 
 
Vi menar att en omprövning av idén skedde senare då Licera genom 
klassificeringar av olika maskiner sökte finna olika segment som det var 
möjligt att tillgodose med samma produkt. I samband med detta skapades en 
insikt om att det var möjligt att kunna tillhandahålla en hel 
kommunikationslösning till kunden. Då detta berörde samma produkt anser vi 
att den förändring i den mentala, kollektiva bilden hos entreprenörerna inte 
förändrades på ett sådant sätt som den identifierade förändring av idén, då 
användningsområdet var radikalt annorlunda. Vår mening är vidare att denna 
omprövning av idén möjligtvis skedde i McMullan & Longs (1984) och 
Ardichvilis et. al. (2003) fas för utvärdering av affärsmöjlighet, då denna 
omprövning skedde som ett resultat av någon slags informell 
marknadsundersökning. 
 
Niklas menar att idén i dagsläget snarare är av mer kundfokuserad karaktär 
och att den i ursprungsskedet var mer teknikfokuserad, vilket även är förenat 
med den mognadsprocess som entreprenörerna anses ha genomgått. Vi anser 
att detta skulle kunna vara ett tecken på den mentala, kollektiva bild som idén 
i denna studie har som definition. Det är enligt vår uppfattning sannolikt att 
kunder har varit den primära externa faktorn som har påverkat idéns 
förändring. 
 
 
6.3.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring  
Vi har identifierat en förändring som Liceras idé har genomgått. Denna 
förändring är beroende av externa faktorer som har funnits i idéns omgivning. 
Enligt Sjölander (1983) bör ett företags omgivning involveras i processen 
kring idéhantering. Som tidigare nämnts, så anser vi att studera ett företags idé 
ut ett institutionaliseringsperspektiv innebär att en idé är en gemensam 
uppfattning om verkligheten. Vi är av uppfattningen att Liceras idé sannolikt 



 
 
 

 

har påverkats av externa faktorer. Nedan illustreras den förändring som 
Liceras idé har genomgått. 
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Figur 3: Liceras idés utveckling och förändring, Egen illustration  
 
Den förändring av idén som skedde var till stor del påverkad av kunderna. 
Det var dock enligt vår mening ett behov av mer möjlighetsorienterad karaktär, då 
de potentiella kunderna inte var medvetna om detta behov i lika stor grad som 
entreprenörerna kunde se. När dessa kunder insåg vidden av sparade 
kostnader växte deras intresse. Vi ställer oss därför något frågande till om 
kunder i detta fall kan utgöras av vad DiMaggio & Powell (1983) benämner 
tvingande isomorfi. Dock skulle det kunna tänkas att i det skede när de insåg vilka 
kostnader de skulle kunna spara sannolikt hade för avsikt att påverka idén i 
denna riktning. Å andra sidan anser vi att deras vad Scott (2000) benämner 
sanktioner i detta fall troligtvis inte är möjligt att se som att ha en tillräckligt 
negativ effekt på Licera som företag. Detta grundar vi på att Licera inte skulle 
förlora ekonomiskt på det sätt att de ständigt var uppbackade av 
konsultverksamheten. Dock är det relativt tydligt att kunder påverkade idéns 
förändring men det är emellertid inte helt sannolikt att det kan betraktas som 
en tvingande isomorfisk förändring. 
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Enligt vår mening var även Siemens roll som kontakt även sannolikt en extern 
faktor som påverkade idéns förändring, dock inte i lika stor utsträckning 
som kunder. Då Siemens tidigt visade att de trodde på idéns potential samt att 
de utförde marknadsundersökningar fick idén att rikta in sig på M2M-området. 
Vi anser dock inte detta helt överrensstämma med den av DiMaggio & Powell 
(1983) benämnda tvingande isomorfiska förändringen, Siemens hade investerat i 
dessa marknadsundersökningar och de var dessutom en potentiell leverantör 
av sina radiodelar i kärnan av GSM, dock var deras påverkan inte av 
avgörande karaktär för idéns förändring. Dock skulle det vara möjligt att 
betrakta det såsom att Siemens troligtvis hade för mycket att vinna i form av 
ökade intäkter, på denna idé för att den inte skulle få denna inriktning.  
 
 
 
6.4 Nescit Systems  
 
6.4.1 Idéns utveckling och förändring  
Idén har sitt ursprung i Interverbums verksamhet, det vill säga det företag 
som gav Ioannis och Patrik i uppdrag att utveckla ett program för 
terminologihantering. Detta företag hade genom branschkännedom redan 
identifierat ett behov av denna typ av programvara. De identifierade att det 
fanns ett problem som borde lösas, vilket Michanek & Breiler (2004) 
benämner ett problemorienterat behov. Det var även Interverbum som 
identifierade det som Sjölander (1983) betecknar ett prestationsgap, det vill säga 
skillnaden mellan vad som kan göras och vad som egentligen görs. Det 
faktum att företaget anställde Ioannis och Patrik, som var studenter vid denna 
tidpunkt, visar enligt vår mening sannolikt på att de var medvetna om att det 
fanns en teknik som skulle kunna lösa detta problem för att på så sätt 
tillfredställa ett behov på marknaden. Detta skulle kunna jämföras med vad 
Sjölander (1983) benämner som ”demand pull”, då det kan anses vara ett behov 
på marknaden som väntade på en teknisk tillämpning. 
   
Ioannis och Patrik besatt den tekniska kunskap som behövdes för att utveckla 
terminologihanteringsprogrammet. Detta stöd av Michanek & Breilers (2004) 
resonemang, de betonar vikten av kunskap i den inledande kreativa process 
som ingår i den så kallade idégenereringsfasen. Själva idégenereringen skulle enligt 
vår mening kunna betraktas att redan vara utförd av Interverbum vilket 
innebar att metoder som brainstorming i detta fall inte var nödvändigt. I denna 
fas koncentrerade sig istället Ioannis och Patrik på att omvandla denna idé 
från att vara en Sjölanders (1983) att-idé till att bli en hur-idé. Det visste 
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således vad de skulle göra dock inte exakt hur de skulle utveckla ett 
terminologihanteringsprogram, vilket i enlighet med Sjölanders (1983) 
resonemang resulterade i en sökprocess där de hittade lösningen för 
tillvägagångssättet. Denna lösning bestod i att utveckla ett nätverksbaserat 
terminologihanteringsprogram.  
 
Den av Michanek & Breiler (2004) benämnda idéutvecklingsprocessen är enligt vår 
uppfattning svår att betrakta vad det gäller Nescits idé då idén inte var deras 
helt egna. Det kan tänkas att det uppdrag som Interverbum gav, var fokuserat 
på en idé och att det således inte skapades behov av att minska antalet idéer då 
det redan i ursprungsskedet sannolikt rörde sig om en enda idé. 
 
Det nästa steg i processen som innebar att utveckla en prototyp som 
testkördes på några av Interverbums kunder skulle kunna ses som Michanek 
& Breilers (2004) konkretisering av idén eller Hisrich & Peters (1989) 
konceptstadie och produktutvecklingsstadie. Vi menar att det är möjligt att påstå att 
det identifierade behov som sågs i ett tidigt skede blev bekräftat i denna fas då 
de blev uppringda av kunder som efterfrågade produkten. I detta skede fick de 
en uppfattning om att det fanns en efterfrågan för den produkt som hade 
skapats. De kunde således urskilja ett marknadsbehov, vilket skulle kunna ses 
som McMullan & Longs, (1984) och Ardichvilis et al. (2003)  upptäckandet av 
affärsmöjlighet.  
 
Deltagandet i Linköpings Universitets Entreprenörskapsprogram bidrog även 
i viss mån till att vad Michanek & Breiler (2004) benämner att idén 
konkretiserades, eftersom den då på ett tydligt sätt diskuterades, analyserades 
och formulerades. I detta skede förändrades inte Nescit Systems idé, men den 
konkretiserades ytterligare då en affärsplan formulerades och företaget 
grundades.  
 
Under denna process är det enligt vår mening inte möjligt att urskilja någon 
form av förändring. Från det att uppdraget gavs till studenterna till dess att 
McMullan & Longs (1984) och Ardichvilis et. al. (2003) identifiering av 
affärsmöjlighet upptäcktes hade Ioannis och Patrik arbetat utifrån den 
ursprungliga idén. Förändringen skedde först när produkten skulle ut på 
marknaden. Det visade sig att det fanns ett intresse för själva idén kring ett 
terminologihanteringsprogram dock inte i den form av nätverksbaserat 
program som hade tagits fram. Kunderna efterfrågade istället en webbaserad 
lösning vilket gjorde att den idé som tog form i Michanek & Breilers (2004) 
idégenereringsfas kastades omkull och gjorde en så kallad av Michanek & Breiler 
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(2004) benämnd ”loop” tillbaka till en ny idéutvecklingsfas.  Idéns kärna, det vill 
säga programvaran för terminologihantering, var dock intakt, trots att 
tekniken för att utveckla en webbaserad programvara skiljer sig markant från 
den nätverksbaserade programvaran. Processen fortsatte därefter framåt mot 
ytterligare en konkretisering och vidare in i det som Michanek & Breiler kallar 
för fasen för resultat av själva idéprocessen.  
 
Enligt vår uppfattning, övergick idén till affärsmöjlighet när Interverbum gick in 
som partners till Nescit Systems. Detta styrks av McMullan & Longs 
resonemang (1984) där de menar att en affärsmöjlighet först uppstår när det sker 
en matchning mellan marknadens behov och tillgängliga resurser. Tidigare 
hade företaget ingen egentlig möjlighet att göra affärer eftersom företaget var i 
starkt behov av en finansiär och tillgången på kapital infann sig först då 
Interverbum gick in som partner. Nescit Systems hade i ett tidigt stadium valt 
att inte släppa in riskkapital i bolaget då detta ansågs alltför osäkert.   
 
I och med att Interverbum hade gått in som partner kunde Nescit Systems 
vad McMullan & Long (1984) och Ardichvili et. al. (2003) benämner utveckla 
affärsmöjligheten Detta skedde även i samband med 
Entreprenörskapsprogrammet, då en affärsplan togs fram och företaget 
grundades. Då Interverbum arbetar med översättning såg Nescit Systems att 
de med små förändringar nu kunde rikta in sin produkt mot ett nytt 
kundsegment; översättare.  De tog således ytterligare en målgrupp i beaktning 
när de fortsatte med själva produktutvecklingen. Själva idén var dock den 
samma som tidigare.  
 
 
6.4.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring 
Vi anser att idén under tidens gång utsatts för ett externt tryck och betraktar 
Entreprenörskapsprogrammet som en sådan faktor. Där utsattes idén för en 
prövning och den synades i sömmarna. Ytterligare en extern faktor som hade 
påverkan på idén var åsikter från omgivningen som menade att idén inte var 
hållbar i längden. Dessa kritiker menade att det skulle vara mer lönsamt för 
Ioannis och Patrik att ägna sig åt att skapa hemsidor istället för att lägga tid 
och energi på terminologihanteringsprogrammet. Vidare menar vi att även 
partnerskapet med Interverbum utsatte idén för ett externt tryck då Nescit 
Systems grundare återigen fick sin idé granskad. Dessa tre faktorer var dock 
inte avgörande för att idén skulle förändras. Faktorerna utgjorde enligt vår 
mening sannolikt en påverkan på idén, dock var de inte tillräckligt starka.  
 



 
 
 

 

Den faktor som orsakade förändring i idén var kundernas efterfrågan. 
Denna faktor kan enligt vår mening ha gett upphov till en av DiMaggio & 
Powell (1983) benämnd tvingande isomorfisk förändring. DiMaggio & Powell 
(1983) menar att tvingande isomorfisk förändring är när organisationsförändring 
sker som ett resultat av lagar och regler i samhället. Scott (2000) menar att 
dessa lagar och regler måste vara uppbackade med sanktioner om de ska vara 
effektiva. Att applicera detta tankemönster på en idé innebär enligt vår mening, 
som tidigare nämnts, att kunderna betraktas som att de kan skapa inflytande 
över företagets idé om de väljer att inte köpa varan. Detta anser vi skulle 
kunna betraktas som en sanktion och således kan det inflytande som Nescits 
potentiella kunder hade över företaget ha skapat en tvingande isomorfisk 
förändring av idén, vilken kan betraktas i nedanstående figur. 
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Figur 4: Nescit Systems idés utveckling och förändring, Egen illustration 
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6.5 Kreatel Communications  
 
6.5.1 Idéns utveckling och förändring 
Vår uppfattning är att grunden till Kreatel Communications ligger i den 
drivkraft som grundarna hade redan innan de kom upp med själva 
ursprungsidén. Denna drivkraft har egentligen ingenting med själva idén att 
göra, utan är snarare en vilja att skapa någonting. Denna drivkraft föregår 
idéns utvecklingsprocess och har betydelse för idéns fortsatta utveckling och 
förändring. 
 
Idén för Kreatel Communications startade i det som Michanek & Breiler 
(2004) benämner som idégenereringsfasen där David och Påhl bollade idéer med 
varandra för att hitta en lämplig idé som kunde ligga till grund för ett företag. 
Detta kan närmast liknas vid vad Michanek & Breiler (2004) vidare benämner 
brainstorming, vilket beskrivs som en lämplig metod vid idégenerering. I detta 
skede diskuterades ett flertal idéer och områden som företaget skulle kunna 
tänkas röra sig inom. Detta mynnade dock ut i en idé om vilket område 
verksamheten skulle röra sig kring, nämligen Telecom. Denna utgallring av 
idéer skulle enligt vår mening kunna betraktas som del av den fas som 
benämns av Michanek & Breiler som idéutvecklingsprocessen.  I detta skede går 
idén in i en behovsfas, vilket enligt Michanek & Breiler (2004) i vanliga fall är 
själva utgångspunkten i idéprocessen, dock menar vi att denna kommer i detta 
fall i ett senare skede. I denna fas identifierades ett behov som enligt 
Michanek & Breiler (2004) benämns som ett problemorienterat behov som bestod 
i att bygga en box som kunde separera samtal så att småföretag skulle slippa 
dra in två telefonlinjer. Detta kan även i enlighet med Sjölanders resonemang 
(1983) ses som ett behov som väntar på en teknisk tillämpning, det vill 
säga ”demand pull”. Idén kring denna box utgjorde företagets grundidé.  
 
Därefter går idén återigen in i Michanek & Breilers (2004) idéutvecklingsprocess 
där idén analyserades ytterligare. I denna fas utvärderades idén i likhet med 
Sjölander (1983) utifrån vilka möjligheter det skulle finnas för belöningar för 
individer det vill säga bland annat vilka potentiella intäkter denna idé skulle 
kunna inbringa. I denna analys insåg de att produkten som skulle bli resultatet 
av denna idé skulle bli alltför kostsam för de potentiella kunderna. Således 
fanns det ingen möjlighet att tjäna pengar på denna produkt och av denna 
anledning tvingades Kreatels grundare att förändra sin idé. Det fanns 
ytterligare en avgörande faktor för att idén skulle ta en ny riktning. 
Förutsättningarna på den tilltänkta produktens marknad förändrades, det vill 
säga telemarknaden avreglerades, vilket gjorde att Kreatels grundare återigen 
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började fundera på tillämpningsområden för sin tilltänkta box Vi är av 
uppfattningen att idén skulle kunna ses som att den åter gick in i Michanek & 
Breilers (2004) idégenereringsfas. Resultatet av denna idégenereringsfas var en idé 
som låg till grund för en ny produkt som automatiskt valde den operatör som 
kunde erbjuda lägst samtalstaxa, en så kallad router. Denna idé menar vi 
konkretiserades i och med att en prototyp byggdes.  Denna idé nådde dock inte, 
enligt vår uppfattning, Michanek & Breilers (2004) fas för resultat, då den 
redan i ett tidigt skede ratades av en potentiell kund, Tele2.  
 
Trots detta fortsatte idéutvecklingen och i och med produktutvecklingen, 
dock stötte även denna idé på problem när ytterligare en omvärldsfaktor 
tvingade idén till förändring. Denna gång handlade det om en planerad 
omläggning av telenäten vilket tvingade Kreatel att omformulera idén och 
utveckla en omprogrammeringsbar router. Ytterligare förändring skedde då 
produkten, som var ett resultat av idén, utsattes för konkurrens från andra 
företag. I detta skede valde de att på grund av den yttre påverkan utveckla 
idén i en riktning som inte konkurrerade med andra idéer vilket resulterade i 
utvecklandet av en teknisk plattform som var uppbyggt som ett tjänstesystem. 
Idén hade i detta skede enligt vår mening uppnått Hisrich & Peters (1989) 
konceptstadium, då idén utvecklats till ett mer genomarbetat koncept, dock 
fanns det ingen färdig produkt utvecklad.  Denna idé nådde slutligen 
Michanek & Breilers (2004) resultatfas då en potentiell kund visade sitt intresse 
för idén. Därmed utsattes idén för ett viss påverkan som påskyndade själva 
vad Hisrich & Peters (1989) benämner produktutvecklingsstadiet så att idén 
fortare kunde ta form och bli bärande i och med att den slutliga produkten 
uppnådde acceptans hos marknaden.   
 
I detta skede insåg Kreatel att de återigen var tvungna att förändra företagets 
idé och därmed menar vi startade en ny idégenereringsfas för att utveckla nya 
idéer. Utifrån denna fas blev idéerna utvärderade i en ny idéutvecklingsfas. Den 
idé som överlevde denna fas var helt olik den ursprungsidé som företaget haft 
tidigare, vilket innebar att idén inte längre rörde Telecomområdet utan istället 
tjänster inom bredbandsteknologin. I detta fall menar vi att det inte längre är 
möjligt att tala om en förändring av idén eftersom den helt skiljer sig från sitt 
ursprung, detta handlar snarare om en vad Klofsten (2004) så kallad 
idérockad. Även denna idé utsattes för en extern påverkan då en kund visade 
intresse för idén. Detta påskyndade idéns utvecklingsprocess till att forma den idé 
som företaget bygger sin verksamhet på i dagsläget.  
 
 



 
 
 

 

6.5.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring  
 
Enligt vår mening skedde fyra förändringar av Kreatels idé, vilket illustreras i 
figuren på nästkommande sida. Den första förändringen av idén, då den 
förändrades till att beröra en router istället för produkten som berörde 
telefonval. De externa faktorer som påverkade denna förändring av idén var 
primärt att de beräknade priset skulle bli för högt för potentiella kunder. I 
samband med detta skedde en avreglering av telemarknaden som även fick en 
påverkan på den nya inriktningen av idén. Denna påverkan skulle kunna 
betraktas som en det av DiMaggio & Powell (1983) benämnda tvingande 
isomorfiska. Vår mening är att potentiella kunder i detta fall skulle troligtvis 
kunna betraktas som en vad DiMaggio & Powell (1983) benämner en tvingande 
isomorfisk förändring av idén, då det var tydligt att potentiella kunder inte skulle 
kunna köpa denna produkt, vilket skulle fungera som den av Scott (2000) 
benämnda sanktion och följaktligen skulle inte Kreatel överleva som företag 
med denna idé. Avregleringen av telemarknaden kan enligt vår mening ha haft 
en mer indirekt påverkan på idéns förändring, då det indirekt påverkar 
potentiella kunders köpkraft. 
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Figur 5: Kreatels idés utveckling och förändring, Egen illustration  
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Den förändring av idén som rörde att göra routern omprogrammeringsbar, 
var påverkat av en omläggning av telenäten. Detta kan sannolikt betraktas som 
en extern faktor av tvingande isomorfisk karaktär, då det inte gavs någon 
valmöjlighet för idén att fortsätta den initiala inriktningen. Detta kan enligt vår 
mening relateras till det av Scott (2000) benämnda sanktioner, då detta är en 
form av lag som trätt i kraft. 
 
Den externa faktor som påverkade den tredje förändringen av idén att bli 
mjukvarustyrda routrar istället för hårdvarustyrda routrar, var i första hand 
konkurrenter, vilket i likhet med ovanstående resonemang kan ses som en av 
DiMaggio och Powell (1983) benämnd tvingande isomorfisk förändring. Vår 
mening är att anledningen till att den sannolikt kan ses som tvingande är att 
Kreatel i ett visst skede utsattes för ett val där de tvingades att välja mellan att 
fortsätta att utveckla samma idé som konkurrenterna eller att styra in idén på 
ett nytt spår. Huruvida företaget hade fortsatt med samma idé som tidigare, 
hade det funnits en stor risk att de konkurrerande företagen hela tiden skulle 
ligga ett steg före när det gällde erövringar av nya marknadsandelar, vilket i sin 
tur skulle kunna ha lett till företagets konkurs. Således hade Kreatel, om de 
ville fortsätta sin verksamhet, inget val när det gällde förändring av idén och 
av denna anledning kan konkurrenternas inflytande sannolikt enligt vår 
mening ses som en tvingande isomorfisk förändring av idén. 
 
Slutligen är det möjligt att identifiera en drastisk förändring av idén då 
kundernas påverkan har varit så stor att företaget till och med valde att 
förkasta sin ursprungliga idé, för att istället satsa på en annan. Detta betraktar 
vi som en av Klofsten (2002) benämnd idérockad. Följaktligen anser vi att 
det även i detta fall möjligt att betrakta kundernas inflytande som en vad 
DiMaggio & Powell (1983) benämner en tvingande isomorfisk förändring av idén.    
 
 
 
6.6 Micromuscle 
 
6.6.1 Idéns förändring och utveckling 
Idéns har sitt ursprung i den teknologi som utvecklades på Instutionen för 
Mätteknik vid Linköpings Universitet. Vår mening är att det finns en relativ 
tydlighet i det som Sjölander (1983) beskriver som en ”technology push”, det vill 
säga det fanns en teknik som saknade ett tillämpningsområde. I detta fall tog 
det emellertid tämligen lång tid innan en lämplig användning för den nya 
tekniken hittades. Vi menar att här dock fanns tydliga inslag av en kreativ 
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drivkraft där Professor Olle Inganäs drev överbyggandet av Sjölanders (1983) 
prestationsgap genom att initiera ett sökande av ett sätt att kunna 
kommersialisera idén. Idén tog således sin utgångspunkt i den första fasen av 
idéns utvecklingsprocess. 
 
Michanek & Breilers (2004) idégenereringsfas bestod framför allt i att söka finna 
en lämplig genre som tillät höga utvecklingskostnader. I denna fas bestämdes 
det att en satsning skulle ske på medicinteknik och av denna anledning bjöds 
läkare in till en brainstorming för att påskynda idéutvecklingen. Michanek & 
Breiler (2004) nämner brainstorming som en del av idégenereringsfasen. Detta 
resulterade bland annat i att Anders Selbing tog kontakt med Olle Inganäs för 
att diskutera en del förslag. I detta skede fanns ett antal idéer om 
tillämpningsområde, dessa avfärdades dock eftersom de inte såg någon direkt 
kommersiell nytta med dessa tillämpningsområden.  Vi menar att detta kan 
jämföras med det som Michanek & Breiler (2004) benämner 
idéutvecklingsprocessen som handlar om att analysera de idéer som uppkommit i 
tidigare faser för att utvärdera dess hållbarhet. Det är även enligt vår 
uppfattning möjligt att betrakta det som att dessa idéer utvärderades utifrån 
relevans och möjlighet till belöningar för individer, vilket Sjölander (1983) för 
ett resonemang kring. I detta skede skapades en insikt om att 
användningsområdet för mikrokirurgiskt verktyg inom gynekologi inte skulle 
inbringa tillräckliga inkomster vilket ledde till att de var tvungna att arbeta 
vidare med denna inriktning. De såg dock att mikrokirurgi var ett intressant 
område och utifrån detta fortsatte idéutvecklingsprocessen.   
 
I och med kontakten med Brezelius Science Park gick idén in i Michanek & 
Breilers (2004) konkretiseringsfas, där idén formulerades utifrån ett 
kommersialiserings perspektiv. Ifrån denna fas anser vi det möjligt att 
identifiera en av Michanek & Breiler (2004) benämnd ”loop” tillbaka till 
idéutvecklingsfasen då den tekniska utvecklingen hade gått framåt vilket väckte 
idén om att utveckla stent för kranskärlsutvidgning. Här skedde således en 
förändring av idén, då de valde att vända på tekniken, vilket enligt vår 
mening krävde en förändrad mental bild. I ett senare skede konkretiserades idén 
ytterligare en gång, nu handlade det emellertid både om att utveckla en 
kommersiellt gångbar produkt och att formulera och verbalisera idén. 
Anledningen till det sistnämnda var att detta utgjorde ett krav från Linköpings 
Universitets Entreprenörskapsprogram. Det krävdes dessutom en liknande 
formulering för att delta i Venture Cup. 
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I detta skede gjorde idén ytterligare en ”loop” tillbaka till idéutvecklingsfasen då 
Anders Selving kom på att den befintliga tekniken kunde användas för att 
sammanfoga trasiga blodkärl, vilket även i detta fall var en förändring av 
idén enligt vår mening då den berörde förändrat tillämpningsområde. 
Produkten som skapades, Connector, befinner sig fortfarande i en vad Hisrich 
& Peters (1989) benämner produktutvecklingsfasen. Det är således enligt vår 
mening möjligt att säga att idén har tagit form och konkretiserats, dock befinner 
den sig fortfarande i denna fas. Med utgångspunkt från Hisrich & Peters 
(1989) resonemang innebär detta enligt vår mening att idén har gått igenom 
konceptstadiet och gått in i produktutvecklingsstadiet.  Vi menar vidare att det inte 
är sannolikt att idén har nått ett konkret resultat då produkten inte helt är 
slutförd och därmed inte har gått in i det som Michanek & Breiler (2004) 
betecknar resultatfasen. Då produkten ännu inte har lanserats på marknaden 
och då företaget just nu letar efter partners för att tillsammans avsluta själva 
produktutvecklingen och kommersialiserandet är vår uppfattning att 
produkten sannolikt befinner sig i detta skede. 
 
Enligt Singh (2000) bör en affärsmöjlighet vara genomförbar och representera 
ett önskvärt framtida tillstånd. Av denna anledning är det enligt vår synvinkel 
inte möjligt att betrakta Micromuscles idé som att den har övergått från att 
vara en idé till att bli en affärsmöjlighet. Vi anser att det finns en idé men 
huruvida den är genomförbar eller inte är i nuläget svårt att avgöra. McMullan 
& Longs (1984) och Ardichvilis et. al. (2003) resonemang kring upptäckandet av 
en affärsmöjlighet innebär detta att entreprenören ska skapa en matchning mellan 
marknadens behov och tillgängliga resurser.  Om det inte pågår någon 
försäljning är affärsmöjligheten helt beroende av att externt kapital tillförs och 
detta kapital kräver någon form av avkastning. Vi anser det rimligt att anta att 
problemet kring produktutveckling är branschspecifik. Många företag inom 
medicinteknik ägnar en lång och därmed kostsam period åt just 
produktutveckling innan en färdig produkt kan lanseras.   
 
 
6.6.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring  
Den första identifierade förändringen av idén var att från att tanken var att 
det skulle vara ett mikrokirurgiskt verktyg inom fosterdiagnostik till att vända 
på tekniken och utveckla ett rör som skulle ersätta ett stent. Den externa 
faktor som påverkade idéns förändring menar vi kan betraktas i att det inte 
fann någon kommersiell nytta inom detta användningsområde. Det skulle 
kunna vara möjligt att betrakta detta som att potentiella kunder i 
företagsekonomisk synvinkel inte existerade. Vår mening är att då företaget 



 
 
 

 

inte var i kontakt med potentiella kunder, eftersom idén inte nådde längre än 
till Michanek & Breilers (2004) konkretiseringsfas, så är det inte sannolikt att 
detta går att betrakta som en av DiMaggio & Powell (1983) benämnt tvingande 
isomorfisk förändring. Eftersom det i detta fall skapas svårigheter i att ens tala om 
potentiella kunder. 
 
Den andra förändringen av idén som skedde var att den befintliga tekniken 
fick ett annat tillämpningsområde i form av att kunna sammanfoga trasiga 
blodkärl. I detta fall fanns det ingen extern faktor som påverkade idéns 
förändring Utan det var snarare upptäckten att det rent medicinskt inte var 
möjligt att genomföra. Det var även rent medicinska faktorer som gjorde att 
idén fick den nya inriktningen. Enligt vår mening har den forskningsmiljö som 
idén befann sig i kunnat påverka detta eftersom det till mångt och mycket är 
en ”skyddad verkstad”. 
 
De två identifierade förändringarna av idén illustreras i nedanstående figur 
 
 

Utvärdering 
Affärsmöjlighet 
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Upptäckande 
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Konkretisering 
En Idés  

Idéutveckling utvecklingsprocess 

Idégenerering 

Behov 

Idéförändring

Idéns ursprung

Figur 6: Micromuscles idés utveckling och förändring, Egen illustration 
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ANALYS 
 
Detta kapitel syftar till att genom en komparativ analys belysa de övergripande 
mönster som kan betraktas i de olika företagens idéers utvecklingsprocesser. 
Vidare skapas en överblick över de externa faktorernas betydelse.  
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7.1 Idéns förändring och utveckling  
 
Ursprungsidén karaktäriseras övervägande av att initieras i Michanek & 
Breilers (2004) behovsfas. Dock är det, enligt vår mening, möjligt att identifiera 
en kreativ drivkraft som har sin utgångspunkt innan behovsfasen i två av 
fallen. Det är intressant att påpeka att grundarna i dessa två företag hade en 
drivkraft att starta eget företag innan idén föddes. Kreatels idé övergick till 
Michanek & Breilers (2004) idégenereringsfas, detta är enligt vår mening sannolikt 
en mer naturlig väg att gå än i Liceras fall där behov identifierades. Detta 
skulle kunna betraktas som att det i Liceras fall snarare fanns någon form av 
diffusa tankar om vilken riktning en eventuell idé skulle kunna ha, medan 
grundarna till Kreatel sannolikt hade en större drivkraft att starta eget företag 
oavsett idé. Vi anser det således betydelsefullt att ta denna drivkraft i 
beaktande då denna är av central betydelse för idéns fortsatta utveckling. 
 
Ett mönster är möjligt att betrakta i att majoriteten av idéerna tog sin 
utgångspunkt i Michanek & Breilers (2004) behovsfas och Sjölanders (1983) 
identifiering av prestationsgap och övervägande en ”technology push”, det vill säga 
avvikelser relaterade till en teknisk upptäckt som ännu inte funnit sin 
användning. Det finns ett övertygande mönster i entreprenörernas bakgrund, 
de har samtliga studerat ingenjörsinriktade utbildningar och således menar vi 
att för dem var den naturliga idén något som baserade sig på en teknik. Andra 
entreprenörers idéer hade troligtvis i inte lika stor utsträckning haft en 
utgångspunkt i tekniken i sig. Då idén övervägande i dessa företag har berört 
Sjölanders (1983) ”technology push” i inledningsskedet är det enligt vår mening 
möjligt att identifiera deras utgångspunkt i första fasen av idéns 
utvecklingsprocess. Sjölanders (1983) ”Demand pull” är dock möjligt att 
betrakta i två av företagens idéers utveckling. Övervägande har idén i 
inledningsskedet karaktäriserats av en identifiering av Michanek & Breilers 
(2004) problemorienterade behov, det vill säga ett konkret problem som behöver 
en lösning. Dock har ingen idé kännetecknats av Michanek & Breilers känslo- 
eller åsiktsorienterade behovet i inledningsskedet. Detta kan enligt vår mening 
sannolikt relateras till idéernas karaktär som att beröra Sjölanders 
(1983) ”technology push”, då idén i samtliga fallen berör en teknikkärna och att 
det känslomässiga behovet snarare skulle beröra andra typer av idéer som 
således inte är förenade med en teknik som grund. Det skulle kunna urskiljas 
som att då företagen är teknikbaserade, och i vissa lägen inte hade tillräckliga 
kunskaper om hur de borde möta marknaden är det naturligare att 
en ”technology push” skapas, då de kanske inte hade den insikten som 
krävdes för att se ett behov på marknaden i form av ett ”demand pull” 



 
 
 

 

 
Samtliga idéer anser vi sannolikt ha passerat igenom Michanek & Breilers 
(2004) idégenereringsfas, i majoriteten av fallen är det möjligt att urskilja detta i 
inledningsskedet, dock har det i Liceras fall inte lika tydligt skett i 
inledningsskedet. 
 
Vidare menar vi att det är möjligt att se ett mönster i att idén inte följer 
utvecklingsprocessens faser kronologiskt. Vad gäller McMullan & Longs 
(1984) och Ardichvili et. al. (2003) fas för utveckling av affärsmöjlighet stämmer 
inte övergripande med när företag startades. Vissa företag har startats även då 
de inte kunde se en affärsmöjlighet, det vill säga att idén var genomförbar.  
Grundat därav anser vi att det i den verkligheten inte alltid är möjligt att se 
idéns genomförbarhet i samband med att ett företag grundas. Å andra sidan 
kan detta i vissa fall relateras till den drivkraft som fanns att starta eget företag 
oavsett idé. 
 
Det är enligt vår uppfattning möjligt att identifiera att ett flertal förändringar 
av idéerna skedde strax innan lanseringen på marknaden, dvs i Hisrich & 
Peters (1989) konceptstadium och produktutvecklingsstadium eller i det som 
Michanek & Breiler (2004) benämner som idéutvecklingsprocessen. Vår mening är 
således att det är möjligt att betrakta denna period som ett känsligt skede för 
idén. I nedan illustreras samtliga idéförändringar i samma figur.  
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Figur 7: Samtliga idéers förändringar, Egen illustration   
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Vi menar följaktligen att idén i detta skede verkar vara något känsligare för de 
externa faktorernas påverkan. Detta skulle möjligtvis kunna relateras till den 
osäkerhet i form av acceptans och potentiella kunder på marknaden som det 
nystartade företaget är starkt beroende av i ett inledande skede. Vidare är det 
även möjligt att övergripande se att förändringar av idén skett i fasen för 
McMullan & Longs (1984) och Ardichvilis et. al. (2003) utvärdering av 
affärsmöjlighet, vilket även gör sig gällande i fall där fler än en förändring av idén 
skett. Vi är av uppfattningen att detta sannolikt kan relateras till en större 
säkerhet vad gäller marknadskännedom, dock tillsammans med de externa 
faktorernas påverkan. Således anser vi att det övergripande känsliga läget för 
idén att förändras är i samband med produktlansering.  
 
Vad Michanek & Breiler (2004) benämner ”loop” som är en återgång till en 
tidigare fas i idéns utvecklingsprocess, dock inte alltid är en förändring av idén. 
Dessa ”loopar” har enligt vår mening kunnat identifieras i samtliga fall. När det 
gäller förändring av idén är det sannolikt en naturlig del att exempelvis återgå 
till behovsfasen och i en övervägande del av fallen har ”looparna” varit 
relaterade till förändringarna av idén. I några av fallen har dock ”loopar” av 
idén skett även då en förändring inte skett. Exempelvis då de fann ett första 
tillämpningsområde för en teknik efter fasen av konkretisering och där idén 
återgick till idéutvecklingsprocessen. Enligt vår mening sker det således loopar av 
idén som gör att steg tillbaka i idéns utvecklingsprocess tas, vilket sannolikt är 
relaterat till behovet att testa idén på nytt.  
 
I ett av fallen sker en av Klofsten (2002) benämnd idérockad, där idéns 
förändring helt skiljde sig från sitt ursprung och kom att beröra en annan 
teknikkärna och därmed fick en helt ny inriktning. Vi anser att det är sannolikt 
att denna rockad av idén skedde just i Kreatels fall då vi anser att deras 
marknadskännedom troligtvis var större och således kunde de vid rätt 
tidpunkt dra sig ur en idé som de fick insikt om att det inte fungerade på 
marknaden. Dessutom är vi av uppfattningen att den fas av drivkraft att starta 
eget som föregick idéns ursprung troligtvis kan ha haft betydelse för att de i 
slutändan frångick teknikkärnan helt och skapade en ny idé. Vår mening är att 
det finns en relativ tydlighet i att de övriga fallen har en tendens till att vilja 
hålla sig fast vid den ursprungliga teknikkärnan av idén, vilket skulle kunna 
betraktas som en anledning till att idérockader inte skett i dessa fall. Å andra 
sidan har dock de olika externa faktorerna haft sin påverkan på idéns 
förändring, vilket enligt vår mening troligtvis också gjort att idérockader inte 
skett.  
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Med ett undantag har alla företags idéer nått McMullan & Longs (1984) och 
Ardichvilis et. al. (2003) process för identifiering av affärsmöjlighet, dock inte 
Micromuscles idé, som ännu inte har lanserat sin produkt på marknaden. Vår 
mening är, som tidigare nämnts att problemet kring produktutvecklingen är 
branschspecifik. Många företag inom medicinteknik ägnar en lång och därmed 
kostsam period åt just produktutveckling innan en färdig produkt kan lanseras.   
 
Övergripande anser vi idéerna ha passerat de olika faserna för idéns 
utvecklingsprocess i något skede, dock inte alltid i den kronologiska ordning som 
modellerna föreslår. Det är sannolikt att urskilja en fas av drivkraft att starta 
eget företag hos entreprenörerna som föregår behovsfasen, och i ett av fallen 
anser vi att denna drivkraft skulle kunna ligga till grund för den idérockad 
som skedde i ett senare skede. Det skulle kunna vara möjligt att betrakta fasen 
som föregår en lansering av produkten på marknaden som känslig för extern 
påverkan av idén som gör att den förändras. Det är således möjligt att se en 
idé som att den passerar olika faser, dock kan det ske ”loopar” och 
förändringar som gör att en kronologisk ordning efter de olika modellerna 
inte sker.  
 
 
 
7.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring  
 
Då en idés förändring betraktas ur ett institutionaliseringsperspektiv förutsätts 
det att externa faktorer är orsaken till själva idéförändringen eftersom dessa 
faktorer har utsatt idén för en relativ hårt externt tryck, vilket har gjort att idén 
har varit tvungen att anpassa sig till sin omgivning. Det är enligt vår mening 
sannolikt att urskilja en rad olika externa faktorer som har påverkat företagens 
idéer så att de skulle ha kunnat ändra inriktning, helt upphöra eller ta att annat 
uttryck. Vi anser dock att vi kan urskönja ett visst mönster där det är möjligt 
att skilja de faktorer som de facto har orsakat en förändring av idén och andra 
som inte har det. De faktorer som orsakar dessa idéförändringar skiljer sig 
dock mellan företagen. Detta skulle enligt vår mening kunna bero på att vissa 
faktorer är starkare än andra och därmed har haft större inflytande över idéers 
förändring.  
 
 
7.2.1 Faktorer som har orsakat ett externt tryck på företagets idé 
Det är enligt vår uppfattning inte självklart att en idé förändras då den utsätts 
för extern påverkan. Vi menar av denna anledning att det skulle kunna vara 
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möjligt att urskilja faktorer som har utsatt idéerna för externt tryck utan att 
orsaka en förändring. Nedan följer två sådana externa faktorer. 
  
 

 
Kritiker  
En extern faktor som har framkommit är den kritik som Nescit Systems 
utsattes för av sin omgivning. Vår mening är att denna kritik inte kan 
betraktas som en av DiMaggio & Powell (1983) betecknad tvingande 
isomorfisk förändring, då idén inte ändrade inriktning på grund av dessa 
kritikers åsikter. Denna faktor har således inte varit tillräckligt stark för att 
ha orsakat en idéförändring. Om dessa kritiker de facto hade haft 
inflytande över idén, skulle detta tryck som de utsatte idén för, sannolikt 
kunnat betraktas som tvingande. 
 
 
Partners 
Vad gäller två av företagen är det möjligt att urskilja partners som att ha 
haft en viktig roll vid idéns förändring. Dock skulle det inte, enligt vår 
mening, vara möjligt att påstå att partnerföretagen har haft tillräckligt 
inflytande för att förändra idén och följaktligen skulle dessa faktorer inte 
kunna orsaka en isomorfisk förändring av idén. Dock anser vi det möjligt att 
påstå att dessa partners snarare har påskyndat idéns utvecklingsprocess då 
de fungerat som stöd, kundkontakt och delvis som finansiärer. Vad gäller 
Liceras förändring av idén till att beröra M2M-området är Siemens roll av 
betydelsefull för idéns inriktning, vi anser dock att deras inflytande inte var 
det som var avgörande för att idén förändrades. 
 

 
7.2.2 Externa faktorer som har orsakat isomorfiska förändringar av idén  
De externa faktorer som enligt vår mening är möjliga att identifiera som att ha 
orsakat isomorfiska idéförändringar har haft ett stort inflytande över företagens 
idéer. Detta inflytande har varit så stort att en idéförändring har skett för att 
anpassa sig till denna externa påverkan  
 

Inkubatormiljö 
Optimal Solutions idé förändrades på grund av den inkubatormiljö som 
Patrik befann sig i en miljö där individerna med liknande tankesätt och 
värderingar påverkade idén. Den idéförändring som uppkom i denna 
situation skulle kunna klassas som en av DiMaggio & Powell (1983) 
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benämnd normativ isomorfisk förändring av idén.  Det är dock enligt vår 
mening inte möjligt att se något mönster i inkubatormiljö som att ha 
orsakat en normativ isomorfisk förändring av idén hos de övriga företagen. 
 
 
 
Deltagande i Entreprenörskapsprogram  
Den granskning och analysering av idén som förekommer vid 
Entreprenörskapsprogrammet kan på många sätt liknas vid det tryck som 
idén utsätts för i en inkubatormiljö. Det faktum att alla företag har 
genomgått Linköpings Universitets Entreprenörskapsprogram anser vi har 
utsatt idén för en viss påverkan, eftersom idén i och med detta har 
granskats, diskuterats och analyserats. Enligt vår uppfattning är det möjligt 
att urskilja ett fall där idén har förändrats till följd av 
Entreprenörskapsprogrammet i viss mån. Optimal Solutions idé har i viss 
mån haft en vad DiMaggio & Powell (1983) benämner normativ isomorfisk 
förändring. Detta menar vi är möjligt att betrakta i de individer som ledde 
detta program troligtvis hade likartad syn på principer strukturer och 
procedurer och därför hade en stor inverkan på idéns förändring. 
 
Befintliga kunder  
En extern faktor som enligt vår mening, har en stor påverkan på idéerna är 
kundernas inflytande. Vi menar dock att det bör skiljas på befintliga 
kunder och potentiella kunder. I två av företagen, Kreatel 
Communications och Nescit Systems, har företagens befintliga kunder haft 
stort inflytande över idén som gjort att denna har förändrats. Detta har 
dock skett på två olika sätt. Vad gäller Nescit Systems fick företaget ett 
uttalat krav från kunderna där de önskade en förändring av den produkt 
som företaget erbjöd, vilket ledde till en förändring av idén eftersom den 
efterfrågade produkten innebar en större förändring av idéns teknikkärna. I 
Kreatels fall berodde förändringen snarare på att kunderna inte längre 
efterfrågade den produkt som företaget erbjöd vilket innebar att idén inte 
längre var hållbar. Det är således enligt vår uppfattning möjligt att urskilja 
att idéförändringarna skiljer sig åt eftersom det i det ena fallet handlar om 
kunders direkta krav och i det andra fallet snarare handlar om sviktande 
efterfrågan. Båda utgör dock samma typ av hot för företaget, nämligen ett 
hot mot fortsatt försäljning. Företaget måste således ta dessa hot på allvar 
om de strävar efter fortsatt överlevnad, eftersom kunder genom att inte 
köpa produkterna skulle utgöra en av Scott (2000) benämnd sanktion. Detta 
tyder på att kunder som en extern faktor orsakar en vad DiMaggio & 
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Powell (1983) betecknar tvingande isomorfisk förändring av idén. Nescit 
Systems förändrade sin idé genom att förändra tekniken och på så sätt 
skapa en helt ny produkt. I Kreatels fall tvingades företaget att helt släppa 
sin ursprungsidé vilket i ett senare skede ledde till en idérockad.   
 
Vi menar vidare att kunder även kan utsätta idén för en annan typ av 
påverkan, vilket enligt vår mening är möjligt att betrakta i Kreatels fall. 
Nyckelkunder har vid två olika tillfällen varit relativt avgörande för 
företagets överlevnad. Vi kan dock inte se att dessa nyckelkunder har utsatt 
idén för ett yttre tryck som orsakat förändring i idén, utan snarare skyndat 
på själva idéutvecklingen så att de tilltänkta produkterna snabbare kunde ta 
sig ut på marknaden. Dessa nyckelkunder fungerade således som någon 
form av affärspartner under idéns utvecklingsprocess. 

 
Potentiella kunder 
I två företag, Optimal Solutions och Kreatel var det företagets potentiella 
kunder som orsakade idéförändringen. I båda fallen handlade det om 
inofficiella marknadsundersökningar där företagen konstaterade att det inte 
fanns något underlag för att fortsätta att utveckla idén i dess tilltänkta 
riktning. Även då det gäller potentiella kunder har idéerna i dessa två fall 
genomgått DiMaggio & Powells (1983) tvingande isomorfiska förändring.  Vad 
gäller Liceras idé, då det behov som entreprenörerna identifierade är av 
möjlighetsorienterad karaktär, då det snarare var Niklas och Johan som 
identifierade behovet i inledningsskedet och ställer vi oss därför något 
frågande till om detta är en tvingande isomorfisk förändring av idén i 
förhållande till de övriga två företagen. Vad gäller Micromuscles förändring 
av idén, så är det enligt vår mening inte möjligt att urskilja några potentiella 
kunder, utan snarare en insikt angående att det skulle saknas en 
kommersiell nytta, vilket indirekt handlar om kundernas efterfrågan. 

 
Konkurrenter 
Det är sannolikt möjligt att i ett av fallen, Kreatel betrakta att idén 
tvingades till förändring då den utsattes för en extern påverkan i form av 
konkurrens från andra företag. Även här menar vi att företaget är tvunget 
att anpassa idén till sin omgivning vilket i detta fall innebar en förändring 
av idéns inriktning för att på så sätt kunna erbjuda marknaden något unikt. 
Av denna anledning anser vi att även konkurrens kan klassas som en 
extern faktor som kan orsaka DiMaggio & Powells (1983) tvingande 
isomorfiska förändring av idén.  
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Riskkapitalister och affärsänglar 
När ett företag väljer att ta in riskkapital till sin verksamhet kan dessa 
investerare ställa krav på företaget. För vissa företag har det faktum att 
företaget tagit in externkapital inte haft någon betydelse för idéns 
utveckling. Detta gällde dock inte MathCore eftersom finansiärerna i detta 
fall ställde krav som resulterade i en av DiMaggio & Powell (1983) 
benämnd tvingande isomorfisk förändring av idén. I ett av fallen orsakade även 
affärsänglar en DiMaggio & Powells (1983) tvingande isomorfisk förändring av 
idén. 
 
 
Lagar och regleringar 
I ett av fallen är det möjligt att urskilja en tydlig DiMaggio & Powells (1983) 
tvingande isomorfisk förändring av idén, då lagar troligtvis var det som låg 
bakom den avregleringen av telemarknaden som orsakade en tvingande 
isomorfisk förändring av idén. Detta är dock det enda fall där det är möjligt att 
betrakta en tvingande isomorfisk förändring av idén som beror på lagar och 
regleringar. Dock anser vi att det finns anledning att betrakta andra externa 
faktorer som tvingande isomorfiska, som tidigare nämnts. 
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SLUTSATSER OCH 

REFLEKTIONER 
 
Detta avslutande kapitlet syftar till att framhäva de slutsatser och reflektioner 
som utkristalliserats under studiens gång. De forskningsfrågor som ställdes upp i 
det inledande kapitlet kommer att besvaras och vidare ger vi förslag på framtida 
forskning. 
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8.1 Idéns utveckling och förändring  
  
Vår uppfattning är att det är tydligt att idéerna i övervägande del av fallen tar 
sin utgångspunkt i Michanek & Breilers (2004) fas för behov. Det är dessutom 
av vikt att belysa att idén i denna behovsfas framförallt har berört Michanek & 
Breilers (2004) problemorienterade behov och Sjölanders (1983) technology push. Vi 
menar att det som enligt Michanek & Breilers (2004) benämns 
möjlighetsorienterade behov inte gör sig gällande i lika stor utsträckning, då detta 
behov enligt vår mening kräver en större grad av marknadskännedom. Vi 
anser dock att även då entreprenörerna sökte ett problem som krävde lösning 
i form av ett behov, var detta i hög grad relaterat till tekniken i sig. I de två fall 
där idén föregicks av en drivkraft att starta eget företag, är det möjligt att 
betrakta en större tendens till att frångå teknikkärnan av idén. Vi anser det 
följaktligen finnas ett samband mellan en högre grad av entreprenörsanda och 
lägre grad av ingenjörsanda. Det vill säga, i de fall där idéns utvecklingsprocess 
föregicks av drivkraften att starta eget företag, var idén i sig således inte av lika 
stor vikt, då det fanns en större benägenhet att frångå teknikkärnan. Detta tar 
sig uttryck i den av Klofsten (2004) benämnda idérockad som skedde i Kreatel, 
där den ursprungliga teknikkärnan frångicks.  
 
Vår uppfattning är följaktligen att det kan finnas ett samband mellan den 
drivkraft att starta eget företag som föregår idéns utvecklingsprocess med 
eventuella idérockader. Vidare menar vi att ett mönster i teknikfokusering kring 
idén och följaktligen en tendens till att inte tillåta en idérockad kan innebära att 
företaget inte överlever. En del av entreprenörerna har berört den 
mognadsprocess de anser sig ha genomgått, vilket övervägande handlar om en 
större kundfokusering än i idéns ursprungsskede. Det finns enligt vår mening 
en benägenhet att i kontakten med potentiella kunder skapades det en insikt 
om att teknikfokuseringen var nödvändig att frångå i viss mån. Denna insikt 
anser vi skulle kunna utlösa idérockader i framtiden i de studerade fallen, då den 
ökade kundfokuseringen skapar en insikt om McMullan & Longs (1984) 
affärsmöjligheter.  
 
Det är enligt vår mening relativt tydligt att idéerna passerat genom Michanek 
& Breilers (2004) fas för idégenerering, Det har dock inte varit en styrd process i 
en övervägande del av fallen då tekniken snarare har testats på olika sätt. En 
relativt tydlig styrd idégenerering har skett i ett av fallen, där drivkraften hade 
större betydelse än idén i sig. Detta kan enligt vår mening även ha haft 
betydelse för den idérockad som senare skedde, då idégenereringen var styrd och 
således kan tidigare bortsållade idéer ändå finnas kvar i bakhuvudet och 
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påverka den idérockad som senare skedde. Detta skulle kunna ställas mot de 
fall där idégenereringsfasen snarare var knuten kring en teknikkärna och att 
det följaktligen inte fanns någon större mängd överblivna idéer.  
 
De faser som har kunnat identifieras som känsligast för idéns förändring var i 
Michanek & Breilers faser för idéutvecklingsprocess och konkretisering, det vill säga 
innan idén är på väg ut på marknaden. Idéutvecklingsprocessen ska skapa en bild 
av idéns slagkraft, konkretiseringen berör till stor del att den idé som finns i 
entreprenörens huvud i form av en stor vision som bör konkretiseras så att 
omvärlden kan förstå den. Vi menar att det är tydligt att se att det nystartade 
företagets idé har en större tendens till att anpassa sig till omgivningens krav 
fram tills att idén har blivit accepterad på marknaden och därför blir dessa 
faser för idén känsligare för förändring i förhållande till när idén har blivit en 
McMullan & Longs (1984) och Ardichvilis et. al (2003) affärsmöjlighet. När idén 
väl har accepterats och således lanserats på marknaden är det enligt vår 
mening inte längre lika nödvändigt för idén att anpassa sig till omgivningen. 
Dessutom är möjligt att se ett mönster i att det kan ta lång tid att få en 
teknikbaserad produkt accepterad, då den ofta är av komplex karaktär. Detta 
skulle enligt vår uppfattning även kunna påverka att det känsliga skedet för 
idéns förändring just är i och med konkretiseringen, då det skapas svårigheter i 
att förklara sin idé.  
 
När idén nått marknaden, blir den enligt vår mening inte längre ifrågasatt på 
samma sätt. Det är relativt tydligt att de studerade företagen är beroende av att 
potentiella kunder har åsikter om idéns inriktning för att den ska kunna få den 
inriktning som gör att idén faktiskt blir lanserad på marknaden i form av en 
produkt. När produkten är lanserad blir idén inte ifrågasatt på samma sätt, vi 
anser det möjligt att se en av Hatch (2000) benämnd social legitimitet i detta då 
företaget har skapat en acceptans för sin idé hos sin omgivning. De har 
således anpassat sin idé efter de olika externa påverkansfaktorerna i högre grad 
när det gäller faserna som idén passerar precis innan lansering av produkten. 
Vi anser vidare att det möjligt att kunna betrakta att när det gäller de studerade 
företagens idéer sker en slags av Hatch (2002) benämnd institutionalisering av 
omgivningen, då det skulle kunna tänkas vara möjligt att samtliga nystartade 
företags idéer, skulle kunna gå igenom samma process. Vi anser även den 
kollektiva mentala bilden på så sätt kunna överföras till omgivningen, vilket 
såldes inte sätter ett lika stort tryck på den att förändras i tidigare faser som i 
Michaneks & Breilers faser för idéutvecklingsprocessen, konkretisering samt Hisrich 
& Peters konceptstadium och produktutvecklingsstadiet. De förändringar som skett i 
McMullan & Longs (1984) och Ardichvilis et. al utvärdering av affärsmöjlighet är 
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enligt vår mening idén inte lika känslig som i tidigare faser även då 
förändringar skett, efter det att idén har blivit en affärsmöjlighet.  
 
Vi menar vidare att idén följer de olika faserna för idéns utvecklingsprocess, i en 
övervägande del av fallen, dock inte alltid kronologiskt. De loopar som har 
inträffat har kunnat identifieras som att ta ett steg tillbaka, vilket dock inte 
alltid har sammanfallit med idéns förändring.  
 
Vår mening är att det finns ett mönster i att idén ständigt fortsätter att 
utvecklas. Det är tydligt att de studerade företagens idéer ständigt påverkas av 
sin omgivning och därför följaktligen kommer att fortsätta att förändras och 
utvecklas. 
 
 
8.2 Externa faktorers påverkan på idéns förändring 
 
Vi är av uppfattningen att nystartade företag inte har någon möjlighet att 
förbise krav från omgivningen. De har helt enkelt inget val och blir således 
tvingade att förändra sin idé. Ett ungt företag kan alltså inte opponera sig mot 
sin omvärld och en anpassning är följaktligen livsavgörande för idén.  Således 
drar vi slutsatsen att det är högst sannolikt att idéer, under företagets 
tillväxtstadier, utvecklas och förändras till följd av externa faktorer.  
 
De faktorer som utsätter idéer för externt tryck skiljer sig åt mellan olika 
företag. Vi hävdar dock att det framförallt är de externa faktorer som 
betraktas som DiMaggio & Powells (1983) tvingande som har störst påverkan 
på idéer i nystartade företag.  Exempel på dessa är kunder och finansiärer som 
båda utgör ett tryck som tvingar idéer i nystartade företag till en förändring, 
och därmed kan ses som dominanta i detta sammanhang. Vi vill framhäva att i 
idéns känsligaste skede är det övervägande kunder som har orsakat DiMaggio 
& Powells (1983) tvingande isomorfiska förändringarna av idén. Vi anser att det är i 
dessa faser som kunden har som mest betydelse, då idén är på väg att lanseras 
på marknaden och således kräver acceptans och förklaring. Det är även tydligt 
att se finansiärers tvingande isomorfiska förändring av idén och att denna externa 
faktors påverkan övervägande skett i det känsliga skedet för idén. 
 
Ytterligare ett tryck som har orsakat en isomorfisk förändring av idén är det av 
DiMaggio & Powell (1983) benämnda normativa. Vi hävdar dock att detta inte 
har påverkat lika starkt som de tvingande isomorfiska faktorerna.  
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Vi ser även en avsaknad när det gäller direkt mimetisk isomorfisk förändring av 
idéer. Vi är av uppfattningen att detta beror på att de företag som har 
studerats alla är teknikintensiva företag. Ett litet teknikintensivt företag måste 
komma upp med en helt unik idé för att kunna överleva. Det finns således 
ingen anledning för företaget att försöka imitera andra företags idéer då det är 
just det unika som gör idén konkurrenskraftig och det finns heller ingen 
önskan från omvärlden att en sådan förändring ska ske. Följaktligen drar vi 
slutsatsen att sannolikheten för att en idé i ett nystartat teknikintensivt företag 
ska utsättas för en mimetisk isomorfisk förändring är förhållandevis liten.  
 
Vi menar avslutningsvis att vi utifrån denna studie kan dra slutsatsen att det är 
omöjligt att avgöra idéns bärkraftighet i ett ursprungsskede. De idéer som 
verkar vara väl genomtänkta i ett inledande skede, kan vara de som inte alls är 
hållbara i senare skeden och därför förkastas. Dessutom utgör omgivningen 
enligt vår uppfattning en stor påverkan på idén, speciellt under de faser som 
sker fram till lanseringen på marknaden, vilket skapar förändringar.  
 
 
 
8.3 Förslag på framtida forskning 
 
Då vi anser att det finns en stor teoretisk relevans för detta problemområde 
och under studiens gång har tankar kring förslag på framtida forskning 
framkommit. 
 
Då denna studie delvis kompletteras med tidigare utförda intervjuer, anser vi 
det vara relevant att utföra en uppföljningsstudie på denna studie inom några 
år. Vi anser att det skulle vara intressant att studera hur idéer utvecklas och 
förändras när de studerade företagen har tagit sig ur det som Adizes (1988) 
benämner företagets barndom. Det kan då även vara intressant att utreda 
huruvida externa faktorer orsakar förändringar av idén i lika stor utsträckning 
som i denna studie. Det är dessutom intressant att jämföra om dessa externa 
faktorer i lika stor utsträckning är tvingande isomorfiska som i denna studie. 
Således anser vi det vara relevant att utföra en uppföljningsstudie av 
komparativ karaktär. 
 
Vi har under studiens gång under olika skeden funderat kring vilka skillnader 
som finns mellan nystartade teknikbaserade och tjänstebaserade företag när 
det gäller idéns utveckling och förändring och de externa faktorernas påverkan 
på desamma. Vi anser att det kan finnas förklaringar till de förändringar av 
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idén som skett i dessa företag som är relaterade till den teknikfokusering som 
finns. Vår mening är att en likartad studie utförd på nystartade tjänstebaserade 
företag är relevant att utföra då det sannolikt finns skillnader i förhållande till 
teknikbaserade nystartade företag. 
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BILAGA 1 
 

INTERVJUGUIDE  
 
 

Syftet är med intervjun är att undersöka en idés utvecklingsprocess, det vill säga hur 

och varför en idé har förändrats från ursprungsidéns tillkomst till dagens datum. Av 

denna anledning har vi delat upp intervjun i tre delar; Ursprungsidén, nuläge och vägen 

dit.  

 

 
 

 
NULÄGE 
- Idén i dagsläget 
-  Skillnad mot ursprungsidén 

URSPRUNGSIDÉN 
-   Ursprung 
-   Inspirationskällor 
-   Vision 
-   Steget från idé till handling 
-   Formulering av affärsidén 

IDÉNS UTVECKLING OCH 

FÖRÄNDRING 
-  Idéns förändring 
- ”Faser” som idén har gått igenom 
– Rita! Förklara, varje steg 
-  Orsak till förändring 
-  Anpassning till idéns förändring 
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