
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ENTREPRENÖRSKAP I 
SOFTWARE STARTUPS 
Kausalt eller effektuellt tänkande 
 
ENTREPRENEURSHIP IN 
SOFTWARE START-UPS 
Causal or effectual thinking 

Examensarbete inom huvudområdet 
Informationsteknologi 
Grundnivå 30 högskolepoäng 
Vårterminen 2018 
 
Jonathan Lindh 
 
Handledare: Jeremy Rose 
Examinator: Eva Söderström 



 
 

Sammanfattning 

De senaste decennierna har digitalisering fått allt större betydelse i vårt samhälle och IT 
marknaden skriker efter kompetent arbetskraft. Media belyser ofta de framgångsrika IT 
företagen i sina artiklar och skapar avund och hopp. Medan IT marknaden skriker efter 
arbetskraft och media skriver om framgångsrika IT företag vänder entreprenörer, samt 
blivande entreprenörer, blicken mot att starta egna IT företag; ofta omedvetna om att 
vägen till storhet är mycket lång och svårbesegrad, och chansen att deras företag 
överlever är mycket liten. 

Denna studie har genomförts med hjälp av metoden ”strukturerad fallstudie” för att 
undersöka ett företag vilka inriktade sig mot mjukvaruutveckling som idag likvideras. 
Företagets sätt att arbeta och utveckla sitt företag har analyserats och jämförs mot två 
olika arbetssätt. Det ena arbetssättet baseras på en mer traditionell logik om företagande, 
och det andra baseras på en relativt ny logik som enligt nyare forskning identifierats som 
det föredragna arbetssättet hos framgångsrika entreprenörer. 

Studien har resulterat i en utförlig beskrivning av det undersökta företagets, näst in till, 
fulla livscykel. Baserat på företagets livscykel samt tidigare relevant forskning har det 
identifierat hur företaget arbetade och utvecklades. Potentiella anledningar till varför 
företaget idag är under likvidering presenteras och baserat på detta har råd tagits fram 
som blivande entreprenörer kan ta del av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling, effektuellt 
tänkande, kausalt tänkande, entreprenörskap. 



 

Abstract 

Over the last decades digitization has become more and more relevant in our society and 

the IT market is desperately screaming for new competence. Mainstream media often 

highlight the successful IT companies in their articles and with that, breeding envy and 

hope.  While the IT market is screaming for new competence and mainstream media is 

writing about IT companies entrepreneurs, new and old, turn their heads toward the idea 

of making their IT companies, often unaware that the road to greatness is very long and 

hard to complete and that the chances of their company surviving is very minimal. 

This study was conducted using a “structured case study” methodology to investigate a 
software startup company that is currently being liquidated. The company’s way of 
working and business development has been analysed compared to two different logical 
ways of working. One of the ways of working is based on a more traditional logic of 
entrepreneurship, and the other is based on a relatively new logic that, according to recent 
research, has been identified as the preferred way of working with successful 
entrepreneurs. 

This study has resulted in a detailed description of the researched company’s, almost, full 
lifecycle. The detailed description, analysed along with relevant previous research, has 
resulted in the identification of the researched company’s ways of working and their 
approach to developing the company. Potential reasons as to why the company is 
currently under liquidation has been presented and some advice that future 
entrepreneurs can take part of are also presented.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Software startups, effectual thinking, causal thinking, entrepreneurship. 
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1 Inledning 

Startupföretag vilka inriktar sig mot innovativ mjukvaruutveckling med få resurser och 
inom smala tidsramar är ett växande fenomen. Det startas nya företag av denna typ varje 
dag (Bosch och Olsson, 2013; Giardino, Wang och Abrahamsson, 2014). Dessa företag har 
dock en tendens till att misslyckas (Bosch och Olsson, 2013; Giardino, Wang och 
Abrahamsson, 2014) och oftast är det på grund av självförgöelse (Giardino, Wang och 
Abrahamsson, 2014). Dessa startupföretag skiljer sig från mer etablerade företag som 
arbetar inom samma område då de introducerar nya utmaningar vilka är relevanta för 
mjukvaruutvecklingsforskning (Abrahamsson et al., 2016). Den nya framfarten inom 
detta forskningsområde påvisar att det behövs mer vetskap inom området för att bättre 
förstå startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling och lära oss nya 
värdefulla saker att lära vidare till framtida entreprenörsinitiativ (Abrahamsson et al., 
2016). Det framträder också att entreprenörer inom detta område har ett behov av att 
förstå varför de misslyckats för att undvika detta i framtiden (Giardino, Wang och 
Abrahamsson, 2014). 

År 2001 utförde Saras D. Sarasvathy en undersökning där hon undersökte olika 
tillvägagångsätt hos entreprenörer (Sarasvathy, 2001a). Hon identifierade då att 
majoriteten av entreprenörer som har lyckats med sina startupföretag inom diverse 
områden tänkte på ett speciellt sätt när de skulle lösa olika problem. De tillvägagångsätt 
entreprenörerna använde skiljde sig mot de mer traditionella tillvägagångsätten som lärs 
ut från majoriteten av skolor (Sarasvathy, 2001a). I hennes undersökning kom hon fram 
till att oftast är marknader väldigt oförutsägbara, och de entreprenörer hon undersökte 
hade ett uppenbarligen effektivt tillvägagångsätt för att hantera detta.  Tillvägagångsättet 
Sarasvathy identifierade kom hon att kalla ”effektuella tillvägagångsätt” och är 
motsattsen till ”kausala tillvägagångsätt” som hon identifierar som det mer traditionella 
tillvägagångsättet vilket ofta lärs ut av skolor.  

Trots att marknaden för mjukvaruutveckling har identifierats som väldigt oförutsägbar 
och volatil (Igel, 2001; Ruokolainen och Igel, 2004; Giardino, Wang och Abrahamsson, 
2014; Paternoster et al., 2014; Giardino et al., 2015) finns det knappt någon undersökning 
som applicerar Sarasvathys teorier på mjukvarumarknaden.  

År 2011 utförde Aaen och Rose en undersökning på ett antal datavetenskapsstudenter 
där de jämförde två olika paradigm (tillvägagångsätt) mot varandra (Aaen and Rose, 
2011). De undersökte vilket av de olika paradigmen studenterna föredrog när det kom till 
utveckling av mjukvara och fiktiva startupföretag. De två olika paradigmen skapades av 
Rose och baseras på Sarasvathys effektuella och kausala tänkande (se tabell 3 som 
presenterar de två paradigmen) och beskriver två olika arbetsätt, ADE(baserat på kausalt 
tänkande) och CDA(baserat på effektuellt tänkande). I undersökning visade det sig att 
studenterna föredrog att arbeta efter det effektuella tillvägagångsättet (Aaen och Rose, 
2011).  Denna studie har dock ingen fakta baserat på hur ett riktigt företag föredrar att 
arbeta inom området relaterat till paradigmen. Studiens resultat baseras enbart på vilket 
paradigm studenter inom området föredrar.  

Denna studie kommer undersöka ett verkligt startupföretag vilka fokuserade på 
mjukvaruutveckling samt alla steg och beslut dess VD och grundare tog i företagets 
livscykel för att relatera detta till ADE och CDA paradigmen olika delar för att på detta vis 
identifiera vilket arbetssätt företaget föredrog. Studien kommer med hjälp av den 
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kvalitativa metoden strukturerad fallstudie (Carroll och Swatman, 2000) samla in data för 
att sedan jämföra Rose två paradigm och dess riktlinjer mot de tillvägagångsätt det 
faktiska företaget använde. På detta vis förädlas Aaen och Rose (2011) undersökning där 
de också förklarar att deras resultat enbart baseras på studenter och inte på några riktiga 
fall. På detta vis verifierar studien om modellen för de två paradigmen är applicerbara på 
ett riktigt fall och inte bara på studenter.  Studien bidrar också till en ökad kunskap inom 
området ”startupföretag som riktar sig mot mjukvaruutveckling” för blivande 
entreprenörer genom en uppsättning av råd som dessa entreprenörer kan ta del av.  

Frågeställningen studien är menad att besvara är:  

 
1. Följde företaget primärt ADE eller CDA paradigmet? 

2. Varför misslyckades företaget? 

3. Var deras arbetssätt kopplat till misslyckandet? 

4. Vad kan vi lära oss av detta företag för att hjälpa andra entreprenörer inom 
startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling? 

Studien struktureras enligt följande:  

(1) Inledande presentation om området och det undersökningstemat studien berör.  (2) 
Bakgrundskunskaper presenteras, en förklarning på vad ett ”Software startup” är samt 
en djupare beskrivning av Sarasvathys definitioner på effektuella och kausala 
tillvägagångsätt applicerat mot olika metaforer och sedan hur dessa relaterar till 
startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling enligt Aaen och Rose (2011). (3) 
Studiens problembakgrund presenteras samt en tydligare problemprecisering vilket 
studien berör. (4) Studiens metod förklaras, vilka datainsamlingsmetoder och 
analysmetoder som används och hur de används i denna studien. (5) Insamlat material 
presenteras i form av en historia av det undersökta företagets livscykel. (6) Insamlat 
material analyseras mot studiens bakgrund. (7) Resultat av studiens analys presenteras. 
(8) Studiens slutsatser presenteras baserat på studiens resultat och analys. (9) Skribenten 
diskuterar studiens slutsats, metodval, etiska aspekter, vetenskapliga aspekter samt 
samhälleliga aspekter. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrund som studien baseras på. Kapitlet är 
menat att hjälpa läsaren att få en bättre förståelse för de ämnen studien berör.  

2.1 Entreprenörskap 

2.1.1 Traditionellt entreprenörskap 

Det mer traditionella tillvägagångsättet när det kommer till entreprenörskap är ”Causal 
reasoning”, eller översatt: ”kausalt tänkande” (Sarasvathy, 2001a). Sarasvathy beskriver 
kausalt tänkande med en analogi, ett pussel. Entreprenörens uppgift är att analysera det 
slutliga målet, vilket oftast representeras av en bild på pusslets kartong, och sedan 
samordna alla pussel-bitar för att nå det. I boken Effectual Entrepreneurship av Read et 
al., (2011) beskrivs det kausala-tillvägagångsättet med att vi sätter upp fördefinierade 
mål eller effekter som vi vill uppnå, dessa kan vara exempelvis ”jag vill bli miljonär innan 
jag fyller 40 år”, eller ”jag ska skapa ett företag som producerar mjukvaror vilka kommer 
sätta grund till en ny standard”. Målen är givna innan alla beslut är tagna och det enda 
riktiga beslutet som behövs tas är: Vilka resurser behöver jag för att uppnå mitt 
mål?(Read et al., 2011). 

Kausala tillvägagångsätt är extremt användbara då vi rör oss i domän där rationella 
prediktiv, fördefinierade mål, och valet av atmosfär är de preliminära faktorerna för 
påverkan av utfallet (Sarasvathy, 2001). I detta tillvägagångsätt ses överraskningar som 
en bedrift(Sarasvathy, 2001a; Sarasvathy et al., 2014), vi arbetar hellre mot vårt mål som 
vi har förutsett att vi kan uppnå baserat på våra val av metoder(Sarasvathy, 2001b). När 
vi arbetar på detta vis arbetar vi enligt en förutsatt plan. Sarasvathy (2001b) beskriver 
detta väl i sitt exempel-case ”Curry in a Hurry”. I detta fall talar hon om en person som vill 
starta en indisk restaurang och beskriver hur denna restaurang skall byggas upp. När 
Sarasvathy beskriver restaurangens uppbyggnad enligt det traditionella 
tillvägagångsättet, orsaks-tillvägagångsättet, utgår hon från riktlinjer definierade i boken 
”Marketing management” skriven av Philip Kotler. Denna bok anses vara en klassiker och 
används av MBA studenter(Masters of Business Administration studenter) runt om i hela 
världen (Sarasvathy, 2001b). I boken beskrivs ett antal steg för att marknadsföra en 
produkt till marknaden, i detta fall en restaurang: 

1. Analysera långsiktiga möjligheter på marknaden. 
2. Forska och välj ut specifika marknader. 

• Identifiera viktiga delar och dela upp marknaden i segment. 
• Utveckla profilering av de identifierade delarna och segmenten. 
• Utvärdera förfrågan av de olika delarna och segmenten. 
• Välj de segment du vill fokusera på. 
• Identifiera möjliga koncept för placeringar för varje del/segment. 
• Välj, utveckla och kommunicera de valda placeringskoncepten. 

3. Designa marknadsstrategier. 
4. Planera marknadsföringsprogram. 
5. Organisera, implementera och kontrollera marknadsföringsinsattser. 

Denna stegvisa process är inom marketing kallad för ”STP-Segmentation, targeting, and 
positioning - process”(Sarasvathy, 2001b).  Om vi applicerar denna metod för att uppnå 
vårt mål, att bygga en restaurang, kommer vi behöva stora mängder resurser, framförallt 
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tid, för att analysera den marknad vi vill ta oss in i. Det krävs en genomgående planering 
av alla potentiella kunder och dess olika kundsegment som demografi, vart de bor, när de 
brukar äta, deras ekonomi, olika preferenser osv. När denna data är insamlad kan vi 
bestämma vart vår restaurang skall placeras, hur vår restaurang skall vara inredd, vad för 
meny och vilka rätter vi skall servera, vilka öppettider vi skall ha osv (Sarasvathy, 2001b; 
Read et al., 2009). 

Figur 1 illustrerar en modell över olika typer av logiker vilka används för att driva olika 
entreprenörsinitiativ. I den horisontella axeln visas hur mycket kontroll av framtiden de 
olika logikerna har och i den vertikala axeln visas hur mycket förutsebarhet de har. 
Traditionellt entreprenörskap hamnar i den övre vänstra boxen ”planering”. Alltså anses 
det traditionella tänkandet, kausalt, ha en bra förutsebarhet för framtiden men en mindre 
kontroll för att påverka denna.  

Planering
Försöka att förutse framtiden 

och positionera sig rätt

Transformerbar
Transformera nuvarande 

möjligheter till sammansatta 
mål tillsammans med andra 
intressenter för att bygga en 

möjlig framtid

Anpassningsbar
Gå frammåt snabbare för att 

anpassa sig till en snabbt 

förändrande atmosfär

Visionär
Ihärdligt bygga dina klara 

visioner av en värdefull framtid

Fö
ru

ts
e

b
a

rh
e

t

Kontroll

Hög

Låg

Låg Hög
 

Figur 1 Modell över olika logiker och dess positionering baserad på förutsebarhet av framtiden och kontroll av denna 
framtid. Modellen är baserad och översatt från Wiltbank et al. (2006, p. 985) 
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Figur 2 illustrerar hur det kausala tillvägagångsättet fungerar.  

Effekt

Tillvägagångssätt 1

Tillvägagångssätt 2

Tillvägagångssätt 3

Tillvägagångssätt 4

Mål(Effekt)

 

Figur 2 Figuren illustrerar det generella tillvägagångsättet ”kausal” (Författarens egna) 

2.1.2 Effektuellt entreprenörskap 

”Effectual entrepreneurship”(effektuellt entreprenörskap) är ett tillvägagångsätt de 
flesta stora entreprenörer använder, detta kom Saras D. Sarasvathy fram till när hon 
utförde sin undersökning (Sarasvathy, 2001a). Sarasvathy genomförde då ett test riktat 
mot ett antal expert-entreprenörer som arbetar inom olika områden i arbetsmarknaden 
och har grundat företag vilka omsätter flera miljoner kronor. Varje entreprenör blev 
tillfrågad att lösa ett 17 sidor långt problem vilket innehöll tio typiska problematiska 
beslut en entreprenör måste ta när denne transformerar en idé till en verklighet 
(Sarasvathy, 2003). Frågan Sarasvathy ville få besvarad baserad på denna undersökning 
var: ”Given the fact that the subjects are expert entrepreneurs, and have nothing else in 
common, is there anything common in the problem solving processes they use” – Sarasvathy 
(2003, p. 205). Alltså, finns det någonting dessa entreprenörer har gemensamt i sin 
problemlösningsprocess om det enda de har gemensamt är att de är expert-
entreprenörer?  

I resultatet uppenbarade det sig ett mönster i entreprenörernas sätt att lösa problem. 
Detta mönster visade sig vara motsatsen till de principer och processer vilka lärs ut till 
MBA studenter för att lösa problem. De principer och processer MBA studenter lär sig 
handlar om att ha ett ”kausalt”, eller ”förutsägbart” tillvägagångsätt till sina resonemang 
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(Sarasvathy, 2003). Kausal är ett tillvägagångsätt till entreprenörskap vilket kan 
definieras: Kausal processer handlar om att välja en effekt och sedan välja mellan olika 
tillvägagångssätt för att skapa denna effekt (Sarasvathy, 2001b). Motsatsen till detta är 
vad Sarasvathy nämnde ”Effectuation” (Sarasvathy, 2001a). Effektuella tillvägagångsätt 
handlar istället om att vi kollar på våra tillgångar och vilka tillvägagångssätt vi kan välja 
att skapa vår idé ifrån, sedan lägga vårt fokus på att identifiera vilka möjliga effekter vi 
kan komma fram till. De möjliga tillvägagångsätten för en entreprenör identifieras genom 
(1) Vem är du?; (2) Vad vet du?; (3) Vem känner du? Dessa tre sätt att identifiera sina egna 
tillvägagångsätt som en entreprenör identifierades av Sarasvathy (2001a).  

För att förtydliga skillnaden mellan dessa två tillvägagångsätt till entreprenörskap tar 
Sarasvathy (2003) upp ett exempel i sin artikel. I exemplet beskriver hon att vi skall 
föreställa oss en kock som skall laga en middag. Det finns två tillvägagångssätt kocken kan 
välja att laga maträtter på. I det första sättet väljer kocken en meny innehållandes ett visst 
antal maträtter vilka skall serveras till middag. När menyn och maträtterna är valda 
behöver vi enbart handla ingredienserna till alla de olika maträtterna för att kunna laga 
dessa och sedan servera dem. I det andra sättet kollar kocken på vilka typer av 
ingredienser som finns tillgängligt i stunden. Baserat på dessa ingredienser väljer kocken 
en möjlig meny med maträtter att servera till middag. Det första sättet använde en ”Kausal 
logik” och det andra en ”Effektuell logik”.  

Om vi skulle sätta det effektuella tänkandet i kontrast till figur 1(se tidigare kapitel 
”Traditionellt entreprenörskap”) hamnar det effektuella tänkandet i den nedre högra 
boxen ”Transformerbar”. Alltså anses det att det effektuella tänkandet inte handlar om att 
ha en hög förmåga att förutse framtiden, men att ha en hög förmåga att transformera 
denna.  

I figur tre visas det effektuella tillvägagångssättet. Modellen illustrerar hur en 
entreprenör från en början utgår från ett antal tillvägagångssätt som är möjliga för 
entreprenören att använda, i detta fall fyra. Efter detta ser entreprenören vilka 
effekter(mål) denne kan uppnå baserat på de tillgängliga tillvägagångssätten. I slutändan 
kommer entreprenören uppnå en effekt, men det är inte helt fastställt att den effekt 
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entreprenören i början sökte att uppnå blir det som uppnås. Målet kan ha, under resans 
gång, transformerats till ett annat (eller inte).  

Tillvägagångssätt 3

Tillvägagångssätt 2

Tillvägagångssätt 1

Tillvägagångssätt 4

Effekt 1

Effekt 2

Effekt 3

Effekt 4

Mål(Effekt?)

Mål(Effekt?)

Mål(Effekt?)

Mål(Effekt?)

 

Figur 3 Figuren illustrerar generellt det effektuella tillvägagångsättet (Författarens egna) 
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Tabell 1 Beskrivande tabell för att påvisa skillnader mellan ”kausala” och ”Effektuella” processer baserad och översatt 
från Sarasvathy (2001b, p. 251) 

Kategorier av Skillnader Kausala Processen Effektuella Processen 

Vad börjar vi med? En effekt Olika tillvägagångssätt, 
metoder och verktyg som 
är tillgängliga 

Beslutstagande och 
selektion 

Vi väljer mellan 
tillvägagångssätt att uppnå 
den effekt vi började med. 

Vad vi selekterar baseras 
på vad vi tror vi får 
tillbaks. Valet av 
tillvägagångssätt baseras 
på vilken effekt det är 
beslutstagaren vill uppnå 
eller skapa, samt hans eller 
hennes kunskap om detta 
tillvägagångsätt.  

Vi väljer mellan olika 
effekter som kan uppnås 
eller skapas baserat på 
våra tillgängliga 
tillvägagångsätt.  

Vad vi selekterar baseras 
på vad vi har råd att 
förlora, samt vilka risker vi 
accepterar att ta. Valet av 
effekt baseras också 
beslutstagaren och han 
eller hennes sätt att 
upptäcka och hantera det 
oförutsägbara.  

Kompentenser Utmärkt med att utnyttja 
kunskap 

Utmärkt med att utnyttja 
det oförutsedda 

Kontext  Mer närvarande i 
omgivningen 

Mer närvarande i mänsklig 
handling 

Hur de hanterar det 
oförutsägbara 

Fokuserar på de 
förutsägbara aspekterna av 
en osäker framtid 

Fokuserar på de 
kontrollerbara aspekterna 
av en oförutsägbar framtid.  

Underliggande logik Till en viss del kan vi 
förutsäga framtiden, vi kan 
kontrollera den 

Till en viss del kan vi 
kontrollera framtiden, vi 
behöver inte förutse den 

Resultat Marknadsandel på 
existerande marknader 
genom konkurrenskraftiga 
strategier 
 

Nya marknader skapas 
genom allianser och andra 
samarbetsstrategier 

  

Sarasvathy definierar senare i sitt pågående arbete om effektuellt tänkande fem principer 
entreprenörer vilka använder detta tankesätt oftast följer. De fem principerna påvisar 
tekniker vilka baseras på icke-förutsägbar kontroll, en reducering i förutsägbara 
strategier som exempelvis STP processen som presenteras i kapitel 2.1.1. Detta gör att 
entreprenörerna får mer kontroll under osäkra situationer (Sarasvathy, 2008). 
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De fem principerna är: 

Lapptäckeprincipen (The crazy quilt principle) – En entreprenör söker på egen hand 
partnerskap och allianser med investerare och andra intressenter. Istället för att genomgå 
en ambitiös planering och analysering av marknaden för att identifiera investerare letar 
entreprenören efter dessa genom att delta i möjliga konversationer och identifiera 
intressenter under arbetets gång, och samarbetar med dessa om de visar ett sådant 
intresse. Entreprenören kan vara med i många samarbeten, men enbart de relationer då 
båda parter delar riskerna och fördelarna med samarbetet definieras som ett effektuellt 
partnerskap (Sarasvathy et al., 2014). 

Fågeln i handen principen (The bird-in-hand principle) – Som tidigare nämnt börjar 
en entreprenör som arbetar på ett effektuellt sätt att identifiera sina tillgängliga 
tillvägagångsätt baserat på: vem den är (identitet), vad den kan (kunskap) och vem den 
känner (nätverk).  Detta leder i sin tur till att entreprenören lägger ett fokus på vad den 
kan göra, och inte vad den borde göra som baseras på en utförlig analys av marknaden.  
När entreprenören förlitar sig på sina möjliga tillvägagångsätt istället för att försöka 
uppnå ett fördefinierat långsiktigt mål uppmuntras denne att vara öppen till nya 
möjligheter och att utföra arbete som denne faktiskt kan utföra baserat på sina egna 
förmågor (Sarasvathy et al., 2014).  

”Vad har jag råd att förlora?” principen (The affordable loss principle) -  Denna 
princip är att entreprenören skall investera vad denna har råd att förlora i ett projekt 
snarare än att investera baserat på kalkyleringar och analyser om potentiella vinster 
(Sarasvathy, 2008).  Genom att fokusera på vad entreprenören har råd att förlora i ett 
projekt elimineras behövligheten att försöka förutse vad framtida vinster kan vara. Detta 
typ av tankesätt har bevisat sig leda till en högre effektivitet när det kommer forskning 
och utvecklings (R&D) projekt (Sarasvathy et al., 2014). Till skillnad från att analysera 
potentiella vinster är också investering baserad på vad entreprenören har råd att förlora 
mycket lättare att estimera (Sarasvathy et al., 2014). 

Piloten-i-planet principen (The pilot-in-the-plane priciple) – Principen uppmanar att 
entreprenören skall förlita sig på, och arbeta med, andra människor för att hitta nya 
möjligheter istället för att utnyttja trender i teknologi, marknader och andra industrier. 
Därav fungerar denna princip som ett explicit avslag mot ofrånkomliga trender och 
fokuserar på att forma framtiden inom den valda marknaden (Sarasvathy et al., 2014). 
Citerat från artikeln översatt till svenska, ”Med andra ord, effektuella entreprenörer anser 
inte att historian körs på autopilot, de anser sig själva vara en av många piloter som 
tillsammans formar historian gång” - Sarasvathy et al. (2014, p. 75). 

Lemonadprincipen (The lemonade principle) – Lemonadprincipen är baserad på det 
kända och väl använda ordspråket ”När livet ger dig citroner, gör lemonad”, eller som det 
sägs på engelska ”When life gives you lemons, make lemonade”. Principen handlar om just 
det som ordspråket försöker antyda; när oförutsägbara händelser uppstår, använd dem 
istället för att förkasta dem. Entreprenörer arbetar oftast i områden där en osäker framtid 
ofta är garanterad, oavsett om de anser sig kunna förutspå den eller ej. Entreprenören 
omfamnar förändringar istället för att följa en välformulerad måldriven plan. 
Entreprenörer som arbetar med en sekventiell plan ogillar förändringar och plötsliga 
hinder, målet med planeringen är att undvika dessa. Entreprenörer som istället 
omfamnar förändringar tar ödet i akt för att upptäcka nya tillvägagångsätt och 
möjligheter. 
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2.2 Software startups 

Ett startupföretag börjar ofta med en eller flera entreprenörer som har en ide. ”In the first 
periods of a new firm, the firm and its entrepreneur were often indistinguishable” – 
Giarratana (2004, p. 11). Enligt Giarratana (2004) finns det tre typer av entreprenörer:  

• Den innovativa – skapar nya produkter som inte har setts på marknaden innan, en 
ny lösning på ett problem.  

• Den riskfrie – utnyttjar marknadsmöjligheter, skapar en bättre lösning på ett 
problem jämfört mot de lösningar som redan existerar.  

• Samordnaren – ser alternativa användningsområden av existerande resurser. 

Oavsett vilken entreprenör det är som skapar ett startupföretag vars huvudsakliga 
produkt är kopplat till mjukvaruutveckling står denne inför ett antal problem och måste 
ha en viss förståelse för olika problemområden.  

Sutton (2000) beskriver fyra olika egenskaper vilka återspeglar teknisk och 
affärsrelaterade begränsningar startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling 
står inför. Sutton (2000) menar att dessa begränsningar är oundvikliga och 
startupföretagen måste hantera dem för att kunna utvecklas. Dessa egenskaper är: 

1. Omogenhet – företagen är relativt unga och oerfarna jämfört mot mer etablerade 
företag. De har liten historisk erfarenhet vilket gör att deras hantering av 
processer och dess hantering av organisationen i helhet inte håller samma 
standard jämfört mot etablerade företag.  

2. Begränsade resurser – Att resurser är begränsade i ett nytt företag leder ofta till 
att det enbart finns ett fokus, få ut produkten på marknaden, marknadsföra 
produkten, och skapa strategiska samarbeten. Ju snabbare detta utförs desto 
sannolikare är det att företaget kommer kunna överleva. 

3. Multipla influenser – I ett företags tidiga stadie kan det påverkas mycket av externa 
direktiv. Detta kan vara från investerare, kunder, partners och konkurrens. Även 
fast dessa direktiv kan vara väldigt nyttiga för ett nytt företag finns det också en 
chans att de påverkar företaget negativt. Om direktiven är inkonsekventa och 
tvetydliga kommer företaget ta beslut som ändrar vad de gör och hur de gör det. 
Med andra ord ändrar företaget riktning baserat på direktiven.  

4. Den dynamiska teknologin – startupföretag med fokus på mjukvaruutveckling har 
oftast ett fokus på att skapa innovativa produkter. Om de skall uppnå detta kräver 
det att produkter skapas med den senaste teknologin. De nya företagen fastnar då 
ofta på grund av exempelvis: nya programmeringsspråk, nya systemarkitekturer 
och nya distribuerings-teknologier.  

2.2.1 Affärsstrategi och affärsmodell 

Enligt en undersökning genomförd av Giardino et al. (2015) vilket undersökte olika 
problem startupföretag står inför i sina tidiga steg var ett av huvudproblemen att 
identifiera och definiera företagets strategi (Business strategy) för att leverera 
kundvärde. Företagets strategi består ofta av en affärsmodell (Business Model). Rajala 
och Westerlund (2007) menar att ett mjukvaruföretags affärsmodell består av fyra 
element:  

• En produktstrategi – vad för typ av produkt skall vi koda? 
• En intäktslogik – hur tjänar vi pengar på vår produkt? 
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• En distributionsmodell – hur får vi ut vår produkt till våra kunder? 
• En tjänst och implementationsmodell – Hur underhåller vi vår produkt samtidigt 

som våra kunder använder den?   

Baserat på dessa fyra element tog Rajala och Westerlund (2007) fram en modell där de 
beskriver fyra generella affärsmodeller vilka används av företag som utvecklar mjukvara. 
Den vertikala axeln beskriver hur mycket företagen involverar kunden i 
utvecklingsprocessen och den horisontella axeln beskriver hur mycket de fokuserar på 
standardiserade produkter jämfört mot skräddarsydda produkter menade för ett 
specifikt fall. 

Skräddarsydd mjukvara Tillämpade format

Standard erbjudandenResurstil ldelning

Hög

Hög

Låg

Låg

Nivå av homogenitet I ett 
erbjudande

Nivå av 
kundinvolvering

 

Figur 4 Modellen illustrerar de fyra olika affärsmodellerna baserad på Rajala och Westerlunds (2007, p. 120) modell 
översatt till svenska 

Dessa fyra affärsmodeller beskrivs:  

• Skräddarsydd mjukvara – Att bygga skräddarsydd mjukvara för specifika kunder 
• Tillämpade format – anpassade lösningar i ett gemensamt system. 
• Resurstilldelning – Att skapa mjukvarukomponenter eller mellanprogramvara 

(Mjukvara menat att möjliggöra kommunikation och koordination mellan två 
självständiga program (Emmerich, 2000)) designat för att integreras med annan 
mjukvara.  

• Standard erbjudanden – Egna produkter vilka används av ett stort kundsegment 
och inte är designade efter en specifik kund.  

I tabell två presenteras nyckelegenskaper kopplade till dessa olika affärsmodeller samt 
ytterligare information (Rajala och Westerlund, 2007). 
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Tabell 2 Nyckelegenskaper hos de olika typerna av affärsmodeller, baserad på Rajala och Westerlunds (2007, p. 121) 
tabell 

 
Affärsmodellstyp I 

Skräddarsydd 
mjukvara 

II 
Tillämpade format 

III 
Resurstilldelning 

IV 
Standarderbjudande 

Typ av erbjudande Ett erbjudande 
baserat på en 
specifik, 
skräddarsydd 
lösning baserat på 
kunders krav 

Typiska 
erbjudanden är 
anpassade 
lösningar baserade 
på en enhetlig 
kärna av flera 
lösningar eller 
separata moduler 

Erbjudanden 
baseras på en 
uppsättning av 
komponenter, 
mellanprogramvara 
eller en 
produktplatform 

Erbjudanden är 
homogena och 
baseras på en 
enhetlig 
kärnprodukt, en 
modulär produkt-
familj eller en 
standardiserad 
onlinetjänst 

Kundrelations 
konstruktion 

Engångsproduktion 
i nära relation till 
kunden 

Kundrelationer 
genom 
värdeupptagande 
återförsäljare 

Kundrelation 
genom en intern 
hierarki 

Kundrelation genom 
ett brett 
distribuerat nätverk 
inkluderat 
onlinedistribuering 

Kärnkompetens Förmåga att förstå 
och bemöta 
kundernas krav 

Förmågan att 
förstå och bemöta 
kunders behov 
inom små, tekniska 
segment  

Förmågan att förstå 
och bemöta 
specifika 
teknologiska behov 

Förmågan att 
erbjuda 
gemensamma 
lösningar baserat på 
flera kunder 

 
Rajala och Westerlund (2007) beskriver också att företag inte alltid följer just en 
affärsmodell genom hela företagets livscykel, utan att de genomgår många olika 
affärsmodeller under sin livslängd. Det viktiga är dock att i ett tidigt stadie försöka 
definiera företagets affärsmodell för att kunna testa denna mot verkliga livet. Detta 
behövs för att företaget skall kunna växa (Giardino, Wang och Abrahamsson, 2014).  

2.2.2 Mjukvaruprodukten och företagsframgång 

Det finns många olika idéer på produkter vilka kan stå till grund i ett startupföretag, och 
idéerna startar alltid hos entreprenören. Vilken produkt det än är som företaget kommer 
att skapa är det oftast en innovativ produkt (Sutton, 2000). Detta är dock ingenting som 
indikerar att företaget kommer lyckas. Företag misslyckas oftast inte på grund av att 
deras produkt inte är tillräckligt innovativ eller saknar teknologisk funktionalitet, utan de 
misslyckas ofta på grund av att de inte får några kunder (Giardino, Wang och 
Abrahamsson, 2014). Ett företag som försöker etablera sig i den innovativa 
mjukvarumarknaden utan att ha något bevis på funktionaliteten hos sin produkt kommer 
har större risk att misslyckas (Giardino, Wang och Abrahamsson, 2014). Crowne (2002) 
beskriver också hur mjukvaruprodukter inte anpassas för den plattform de används på, 
eller används med hjälp av, vilket kan skapa implikationer då produktens specifikationer 
strider mot plattformens specifikationer eller vise versa. Det är därför viktigt att få ut en 
produkt så snabbt som möjligt på marknaden för att få tillgång till återkoppling från 
kunder, för att med hjälp av denna återkoppling kunna vidareutveckla sin produkt 
(Heirman och Clarysse, 2007; Giardino, Wang och Abrahamsson, 2014) och på detta sätt 
kan risker företaget står inför reduceras (Giardino, Wang och Abrahamsson, 2014). Att få 
ut sin produkt på marknaden så snabbt som möjligt leder också till, utöver kundens 
återkoppling: tidiga intäkter, skapandet av en kundbas, utökad erfarenhet inom 
produktutveckling samt att göra företagets produkt synlig på marknaden (Heirman och 
Clarysse, 2007).  Att snabbt släppa en prototyp av sin produkt vilket utvecklas på ett 
evolutionärt vis baserat på kunders återkoppling ger entreprenörer ett tillvägagångsätt 
för att adressera osäkerheter i den befintliga marknaden (Paternoster et al., 2014). Read 
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och Sarasvathy (2005) talar också om att återkoppling från kunder och övriga 
intressenter inte bara hjälper själva produktens utveckling, utan att entreprenörer och 
företag vilka får kritik av dessa grupper ofta börjar experimentera med sina nuvarande 
metoder och tillvägagångsätt för att vidareutveckla sitt företag.  
 
Men hur får vi ut en färdig produkt på marknaden? Det kan vara trovärdigt att företag 
vilka startar med en välutvecklad prototyp, mycket fungerande kod samt mycket kapital 
har det lättare att få ut en färdig produkt på marknaden snabbast av alla, detta är inte 
alltid fallet (Rajala och Westerlund, 2007). Även fast entreprenörer i ett startupföretag 
har kunskapen inom mjukvaruutveckling (programmeringskunskaper) har de oftast 
väldigt lite resurser att tillhandhålla som tid, personal och kunskap vilket leder till 
saknaden av en affärsmodell (Coleman och O’Connor, 2008). De är likväl ofta oerfarna för 
att applicera standardiserade utvecklingsmetoder och litar istället på sin förmåga att röra 
sig flexibelt framåt baserat på improvisation (De Haan och Cohen, 2007).  Detta kan leda 
till att startupföretagen inte testar produkten tillräckligt till en början, och sällan möts 
kunders krav (Crowne, 2002). Att involvera kunderna från första början resulterar också 
att företags färdiga produkt snabbare kommer ut på marknaden och dyra 
omkonstruktioner av produkten baserat på sen återkoppling undviks (Heirman och 
Clarysse, 2007). Enligt Crowne (2002) kan produkters tid till marknaden påverkas 
negativt då det inte existerar någon process i startupföretag som möjliggör parallellt 
arbete mellan företagets anställda och samarbetspartners. Istället utförs arbete 
sekventiellt för att företagen misslyckas med att fördela arbetet när produkten eller 
produkterna skapas. Detta innebär att företagen får vänta på varandras arbeten, istället 
för att utföra arbetena samtidigt i en gemensam process vilket kan snabba på produktens 
tid till marknaden. Crowne (2002) beskriver också att misslyckad arbetsfördelning 
mellan projekt kan uppstå när det finns för många idéer för nya produkter i ett företag. 
Det blir då svårt för företaget att fokusera sina resurser och resulterar i att ingen produkt 
skapas på ett effektivt sätt. För att lösa detta problem bör företaget ha en process även 
här för att utvärdera idéerna och välja mellan dem därefter.  
 
Att hantera ett startupföretag och styra det mot överlevnad och framgång är bevisligen 
inte lätt. Ett bra ledarskap över företaget är en viktig faktor för företagets överlevnad 
(Müller och Gemünden, 2009). Att sköta startupföretag vilka utvecklar mjukvara innebär 
mer än enbart utvecklingen av den kommande produkten; det måste betalas löner, 
skatter, information måste hanteras m.m. Att anställa arbetare för att utföra alla dessa 
tjänster är naturligtvis kostsamt, vilket leder till att entreprenören själv kommer att ta sig 
an de flesta tjänsterna. Undersökningar tyder på att om en entreprenör har lett ett 
startupföretag tidigare har denne en fördel när det kommer till att starta ett nytt företag 
(Yingyu, 1995; Coleman och O’Connor, 2008). Många erfarenheter som, finansiella, 
försäljning, teknologi, logistik, marketing, förhandling, ledning, planering, beslutstagande, 
problemlösning, organisationskunskap och kommunikationskunskap kan också ge en 
fördel om dessa finns hos ledningen i ett startupföretag (Yingyu, 1995). Naturligtvis finns 
det inte alltid en ledning som besitter all denna erfarenhet och kunskap, inte minst när 
det kommer till startup projekt. Ledningen kan självklart lägga ut delar av sina egna 
arbeten till andra företag (outsource) för att de skall utföra dessa mot en betalning, men 
detta kan bli kostsamt. För att lösa detta ”problem” och leda ett företag utan all denna 
erfarenhet föreslår Müller och Gemünden (2009)  att ledningen bör vara bra på 
interpersonell relationshantering och leda företagets anställda mot en bättre 
samarbetskraft. De anställdas engagemang till företaget och deras förmåga att hjälpa 
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varandra anses vara till stor betydelse i startupföretag inom mjukvaruutveckling (Müller 
och Gemünden, 2009). Att koordinera de anställdas arbetsförmåga på en daglig basis med 
varandra leder till att deras individuella intressen uppfylls samtidigt som de tillsammans 
arbetar mot företagsmål (Müller och Gemünden, 2009). 

2.2.3 Inkomstmöjligheter 

Det är också viktigt att förstå hur företaget kommer att generera pengar (Rajala och 
Westerlund, 2007). När företag utvecklar mjukvara har produkterna en mycket hög initial 
kostnad, men väldigt låg kostnad för att sälja denna produkt då den är färdig (Ojala och 
Tyrväinen, 2006) (Vi kan kopiera kod och distribuera denna digitalt utan några kostnad). 
Låg kostnad för reproduktion och den immateriella naturen hos mjukvara möjliggör olika 
inkomstmöjligheter (Ojala och Tyrväinen, 2006). Några exempel på dessa 
inkomstmöjligheter är: 
  

• Försäljning av licenser – Att sälja ett fördefinierat nummer av kopior på en produkt 
till ett antal kunder och ge de tillgång till dessa kopior under en bestämd tid. De 
kan också vara livstidslicenser dvs. att kunderna kommer ha tillgång till dessa 
kopior hur länge de vill. 

• Försäljning av prenumerationer – En tidsbaserad tillgång av produkten vilket 
utgår om kunden slutar att betala. Exempel på detta är filmtjänsten Netflix eller 
spelet World of Warcraft.  

• Shareware – Produkter som använder denna sorts försäljningsplan brukar fungera 
på ett sådant sätt att användaren kan komma åt och använda sig av produkten 
under en viss tid, men när deras testperiod av produkten utgår måste de börja 
betala för produkten.  

• Freeware – Gratisprodukter vilka kunder kan använda sig av utan att betala. 
Rättigheterna till produkten ägs fortfarande av företaget som skapade produkten. 
Inkomster baseras ofta på presentation av reklam inom produkten, att sälja 
användningsdata från produkten, att sälja support kring produkten m.m. Exempel 
på företag som använder denna modell är Google och Facebook.  

• Freemium – En produkt vilket kommer i två utgåvor, en gratis version och en 
version kunden behöver betala för. Kunder som betalar för produkten kommer 
ofta åt mer funktionalitet hos produkten och kan använda den på andra sätt. 
Exempel på detta är Spotify. 

• SaaS(Software as a service) – Hosta mjukvara mot olika företag för att de skall 
kunna använda denna. Ofta hyrs mjukvaran ut till företagen. Exempel på detta är 
olika betalmöjligheter som internetförsäljningssiter använder sig av.  

• Konsultavgifter – Att skapa en produkt vilken är skräddarsydd baserad på kundens 
krav och behov. Kunden betalar för den produkt de begär konsulten att skapa.  

• Patentlicenser – Ta patent på olika idéer och produkter för att sedan sälja patenten 
och på detta vis tjäna pengar. 

 
Bevisligen använder sig större mjukvaruföretag flertalet av dessa inkomstmöjligheter, se 
exempelvis Spotify. Spotify kombinerar ”Försäljning av prenumerationer”, ”Freemium”, 
”Shareware”, och ”Freemium”. 
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2.2.4 Nätverk och samarbete 

En viktig faktor för att få ett startupföretag att växa är att skapa allianser och nätverk med 
andra företag. Även om allianser inte nödvändigtvis leder till snabbare produktsläpp 
(Heirman och Clarysse, 2007), leder de ofta till en ökad chans i företagets överlevnad och 
kan motivera ett startupföretag att utveckla sitt egna processarbete om de arbetar med 
företag vilka är mer erfarna (Sutton, 2000). Mjukvaruföretag vilka allierar med varandra 
kan dela sin kunskap och på detta vis hålla sig uppdaterade inom den senaste teknologin 
(Igel, 2001; Giarratana, 2004). Igel beskriver också att företag bör utöka sina 
arbetserfarenheter och kunskaper genom att ingå i strategiska samarbeten med 
utländska företag likväl lokala större företag. Företag kan nå denna effekt genom att öka 
samarbetet med sina huvudkunder (Igel, 2001). Giarratana (2004) menar att unga företag 
vilka riktar sig mot mjukvaruutveckling ofta inte har kunskapen och kompetensen att 
utveckla nya produkter. Därav är det vanligt att unga företag utnyttjar teknologiska 
allianser och använder dessa samarbeten som ett verktyg för att lära sig nya saker och att 
företag som erhåller kunskaper som kompletterar varandra visar störst framsteg när det 
kommer till produktivitet (Giarratana, 2004). Även fast samarbete ofta ses som positivt 
kan det också ha en negativ påverkan på företaget och dess produkt. Crowne (2002) 
beskriver hur en produkt som utvecklas i ett samarbete med en utomstående aktör kan 
resultera i en dålig produkt, detta är för att den utomstående aktören inte har samma 
insikt och förståelse för hur produkten skall formas för att uppnå sina mål. Crowne (2002) 
menar på att detta problem kan undvikas genom att ge full auktoritet när det kommer till 
beslut om produkten till dess originella ägare, men att ägaren fortfarande lyssnar på 
samarbetspartners åsikter och förslag.  

2.3 CDA vs ADE 

Baserad på bland annat den information som presenterats tidigare i bakgrunden skapade 
Aaen och Rose (2011) två paradigm som presenterar två olika typer av arbetssätt hos nya 
entreprenörskapsinitiativ inom mjukvaruutveckling. Dessa två paradigm användes av 
Aaen och Rose (2011) i en undersökning hos studenter där de ville identifiera vilket typ 
av arbetssätt studenterna föredrog för att bygga fiktiva startupföretag. 

Analysera – designa – utföra (ADE) – Detta paradigmet baseras på den mer traditionella 
planerings-baserade arbetssättet (Aaen och Rose, 2011). Detta klassas som äldre kunskap 
om entreprenörskap enligt Sarasvathy (2001b) som oftast lärs ut till studenter vilka 
studerar inom områden som berör företagande. 

Överväga – Göra – Justera (CDA) – Detta paradigm baseras på det mer agila arbetssättet 
som Sarasvathy kom fram till (Aaen och Rose, 2011) som hon anser vara det mer 
relevanta och belönande arbetssättet hos entreprenörer (Sarasvathy, 2008). 

De 2 paradigmen presenteras i en modell på nästa sida (Tabell 3). 
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Tabell 3 Tabellen visar de två paradigm som framtogs av Aaens och Rose (2011) och användes i en undersökning av 
entreprenörstänkande och  vilket arbetssätt som föredrogs hos studenter (tabellen är översatt från engelska till svenska) 

 
I den högra kolumnen presenteras olika moment som ingår i mjukvaruutveckling, i den 
mellersta kolumnen visas hur dessa oftast utförs enligt ADE paradigmen och i den högra 
hur de utförs enligt CDA paradigmet.  
 
Beskrivning –  Hur går entreprenören till väga för att skapa ett startupföretag som 
inriktar sig på mjukvaruutveckling? De kan följa den stegvisa STP processen som 
presenteras i delkapitel 2.1.1 men detta kräver stora mängder resurser, framförallt tid för 

 Analyze – Design – Enact  
Analysera – Designa – Utföra 

Consider – Do – Adjust 
Överväga – Göra – Justera 

Teoretisk inspiration Vanlig entreprenörskapslitteratur Sarasvathy’s teorier om 
effektuellt tänkande 
(Sarasvathy, 2008) 

Programutvecklingsinspiration Traditionella utvecklingsmetoder  Agila utvecklingsmetoder  
Beskrivning Uppmuntra ett nytt 

mjukvaruföretagsinitiativ genom att 
förstå den tekniska och affärsmässiga 
miljön, designa sedan en logiskt svar 
och sätt det i rörelse 

Uppmuntra ett nytt 
mjukvaruföretagsinitiativ 
genom att ta iterativa och små 
steg framåt baserat på vad som 
kan uppnås just nu 

Förståelse för framtiden Förutsägbar och icke kontrollerbar - 
justera sig baserat efter 
marknadskrafterna. 

Oförutsägbar men 
kontrollerbar – skapa (en liten 
del av) framtiden 

Attityd till marknaden Analysera hela marknaden och 
identifiera hinder 

Föreställ en möjlig ingång för 
ett eventuellt inträde på 
marknaden 

Attityd till teknisk utveckling Förstå teknikens framtid och anpassa 
mjukvaruprojekt i sannolik håll dit 
utvecklingen går 

Utveckla inom de tekniska 
områden som du själv har 
expertis inom  

Verksamhetsplanens roll  Konceptualisera satsningen av 
startupföretaget så fullständigt som 
möjligt innan det startas 

Ta de första affärsbesluten 
baserat på vad du har råd med 
och identifiera vad du måste 
göra därefter 

Metodik för mjukvaruutveckling Bestäm metodik för 
mjukvaruutveckling innan 
mjukvaruutvecklingen börjar, troligt 
att sympatisera med de traditionella 
utvecklingsmetoderna 

Improvisera metodik för 
mjukvaruutveckling och 
bestäm denna baserat på 
omständigheterna, lean 
metodik, agila metodiker 

Attityd till förändring Undvik förändringar så mycket du 
kan, hålla dig till planen för att uppnå 
dina mål 

Omfamna förändringar som en 
möjlighet, och agera baserat på 
nya situationer och möjligheter 

Finansieringsmetod  Locka kapital och investerare innan 
du startar – finansiera för att 
maximera avkastningen 

Investera baserat på vad du 
har råd med utan att tänka på 
eventuell avkastning.  
Investera egna resurser 
(bootstrap) 

Bemötande av andra som arbetar 
inom samma område 

Undvik konkurrenter. Se 
konkurrenter som ett hot mot 
marknadspositionen 

Samarbeta med de som 
demonstrerar engagemang och 
starta nätverk med potentiella 
intressenter 

Hantering av immateriella tillgångar 
(intellectual property(IP)) 

Skydda dina immateriella tillgångar 
genom upphovsrätt och patent för att 
hindra konkurrenter att nå den och 
för att förbättra marknadsandelen 

Bygg ett nätverk av idéer, dela 
immateriella tillgångar och 
olika affärsmodeller och ha 
öppen källkod 

Partnerskap och nätverkande  Kontrollera samarbeten för att 
undvika att mista immateriella 
tillgångar. 

Bygg ett nätverk av engagerade 
investerare, och 
samarbetspartners 

Tid till marknad Lång, baseras på riskapital(Venture 
capital) 

Kort för att maximera 
återkoppling och vinst 
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att utföra denna stegvisa, analytiska process (Sarasvathy, 2001b; Read et al., 2009). Denna 
typ av tillvägagångsätt sympatiserar med ADE paradigmet. 

Om företaget istället föredrar att arbeta enligt CDA paradigmet har de egentligen ingen 
väldefinierad och utförlig plan som de följer för att analysera marknaden samt för att 
hjälpa dem att placera sig på marknaden. De planerar istället för vad de kan uppnå i 
stunden baserat på deras befintliga val av tillvägagångsätt. Dessa identifierar 
entreprenören genom att kolla på vem de är, vad de kan, och vilka de känner. När det 
identifierat en initial idé de kan förverkliga söker entreprenören sedan återkoppling på 
sin produkt och därefter justerar produkten baserat på den återkoppling de fått. En ny 
version av produkten framställs och ny återkoppling söks. På detta vis vidareutvecklas 
entreprenörens produkt, likaså entreprenörens företag (Sarasvathy, 2001b).  
 
Förståelse för framtiden – När Sarasvathy (2001a) talar om den bakomliggande logiken 
till kausalt tänkande säger hon, ”To the extent that you can predict the future, you can 
control it.” - Sarasvathy (2001a, p. D1). Översatt till svenska säger hon, ”Till den mån du 
kan förutsäga framtiden kan du också styra den”. Hon beskriver sedan att de som arbetar 
enligt de kausala arbetssättet ofta börjar med ett väldefinierat mål de vill uppnå. De 
resonerar genom förutsatta principer, tekniker och kriterier för att generera olika medel 
som sedan kan användas för att uppnå det satta målet. Logiken bakom kausala 
resonemang baseras på att entreprenören förutspår vilken typ av företag, produkt, eller 
tjänst som kommer vara en succé i framtiden och att det enda problemet är att hitta rätt 
tillvägagångsätt för att förverkliga företaget, produkten eller tjänsten (Sarasvathy, 
2001b). 

När Sarasvathy (2001a) beskriver den effektuella logiken säger hon, ”To the extent that 
you can control the future, you do not need to predict it” - Sarasvathy (2001a, p. D1).  
Översatt till svenska, ”Till det mån du kan kontrollera framtiden, behöver du inte 
förutsäga den”. Att arbeta enligt det effektuella arbetssättet ses som motsatsen till det 
kausala arbetssättet. Istället för att börja med ett väldefinierat mål börjar entreprenören 
istället med att se på vilka tillvägagångsätt denna kan använda sig av just nu. Baserat på 
de tillvägagångsätt som entreprenören har att välja på kan denna se vilka möjliga mål, 
eller effekter, denna kan uppnå just nu. På detta vis behöver entreprenören inte förutspå 
framtiden till samma mån jämfört mot den kausala arbetssättet. Entreprenören arbetar 
istället med små steg framåt för att forma dess egen framtid baserat på vem 
entreprenören är, vem entreprenören känner, och vad entreprenören kan (Sarasvathy, 
2001a).  
 
Attityd till marknaden – Detta segment av Aaen och Rose (2011) modell liknar 
segmentet ”beskrivning” och handlar om vilket typ av tillvägagångsätt entreprenören har 
för att till en början placera sig på en marknad.  För att beskriva detta ytterligare: Följer 
entreprenören ADE paradigmet identifierar entreprenören efterfrågan av olika 
produkter på marknaden baserat på tidigare insamlad data kring produkter kombinerat 
med kostnaden av dessa produkter. Det enda entreprenören sen behöver göra är att 
samla in råmaterialet som behövs för att skapa dessa produkter och sedan sammansätta 
råmaterialet till den faktiska produkten entreprenören valt att skapa baserat på en 
förbestämd plan (Sarasvathy, 2001a). Det handlar alltså om att analysera marknaden och 
se vad som är vinstdrivande inom den marknad entreprenören vill placera sig i. 
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Följer entreprenören istället CDA paradigmet föreställer sig entreprenören en möjlig 
produkt som denna kan skapa (återigen baserat på vem entreprenören är, vem 
entreprenören känner, och vad entreprenören kan) som kan leda till en produkt som 
möjligen ger stor vinst på marknaden (Sarasvathy, 2001a). Attityden till marknaden enligt 
CDA paradigmet menar alltså inte på att entreprenören skall analysera hela marknaden 
och identifiera alla möjliga och bästa mål att uppnå, utan att fokusera på vad 
entreprenören har råd med att skapa (Affordable loss (Sarasvathy, 2001a)) och faktiskt 
kan skapa baserat på entreprenörens möjliga tillvägagångsätt.  
 
Attityd till teknisk utveckling – Frågor som: Vilket programmeringsspråk skall 
användas? På vilken plattform? Hur kompatibelt är mitt val av programmeringsspråk 
baserat på den plattform jag vill utveckla mot och de funktioner jag vill ha i mitt system? 
Att placera sig på den teknologiska marknaden kan ses som svårt, entreprenören måste 
analysera vilken typ av teknologi som används i dagsläget och vilka typer av projekt som 
kan skapas med denna typ av teknologi eller omvänt (Sarasvathy, 2001b; Dawson, 2009). 
  
För att exemplifiera detta: 
Dawson (2009) beskriver att en entreprenör kan använda ett systematiskt 
tillvägagångsätt till valet av programmeringsspråk. Entreprenören skapar då en tabell där 
denne jämför olika programmeringsspråk mot varandra i kategorier som 
underhållbarhet, stöd från dokumentering, HCI(Human-computer interaction) 
kompabilitet, databaskonfigurering m.m. På detta vis kan entreprenören analysera sig 
fram till vilket typ av programmeringsspråk som är mest optimalt för det projekt denne 
skall skapa. Om entreprenören arbetar på detta vis sympatiserar denne förmodligen mer 
med ADE paradigmet då detta innebär tidskrävande analyser.  

Om entreprenören istället arbetar enligt CDA paradigmet när det kommer till val av 
programmeringsspråk skulle denne kolla på vilken kunskap den själv har (Sarasvathy, 
2001a). Att välja programmeringsspråk till sitt projekt baseras på entreprenörens 
kunskaper vilka tillgängliga tillvägagångssätt denne har. Exempelvis, om entreprenören 
är väldigt duktig på att utveckla mjukvara med programmeringsspråket C++ bör denna 
använda denna typ av programmeringsspråk istället för JAVA som kanske är det optimala 
för att skapa projektet. Men om entreprenören skulle välja att utveckla sitt projekt med 
JAVA skulle detta resultera i att entreprenören måste lära sig det språket, vilket enligt det 
effektuella arbetssättet inte är optimalt.  
 
Samma logik kan användas för valet av teknologiska områden. Om en entreprenör har 
mer expertis och kunskap om sjukvården än hantverkarindustrin bör entreprenören 
utveckla mjukvara åt sjukvården och inte mot hantverkarindustrin. Återigen tittar alltså 
entreprenören på vem den är och vad den kan för att baserat på detta välja vilka 
teknologiska verktyg och områden denne skall arbeta med.  
 
Syn på företagsplanering – Detta segment av Aaen och Rose (2011) modell liknar, likväl 
segmentet ”Attityd till marknaden”, segmentet ”beskrivning”. I modellen beskrivs de två 
olika arbetssätten tämligen tydligt. Följer entreprenören eller företaget ADE paradigmet 
har de till större delar fördefinierat en planering för startup-initiativet innan de faktiskt 
börjar med de produktiva delarna (att faktiskt skapa företaget eller produkten). CDA 
paradigmet beskriver istället att entreprenören eller företaget till en början ser på vad de 
har råd att investera och kan göra i stunden (Affordable loss (Sarasvathy, 2001a)) baserat 
på deras möjliga tillvägagångsätt. De utför små framsteg i sin företagsplanering baserat 
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på vad de har gjort, och vad de kan göra här näst. Detta beskriver Sarasvathy bäst i Read 
et al., (2009, p. 4) med två modeller.  
 

Identifiera en 
möjlighet för 
en ny:
• Produkt
• Företag
• Marknad
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Figur 5 Modell över det kausala arbetssättet. Tolkad och översatt till svenska från Read et al. (2009, p. 4) 

 

Figur 6 Modell över det effektuella arbetssättet. Tolkad och översatt till svenska från Sarasvathy et al. (2014, p. 81) 

Modellerna presenterar det kausala (ADE paradigmet, figur 5) och det effektuella (CDA 
paradigmet, figur 6) arbetssätten.  

Metodik för mjukvaruutveckling – Detta hänvisar till vilken utvecklingsmetod 
startupföretagen och entreprenören väljer när denne skall utveckla mjukvara. ADE 
paradigmet sympatiserar mer mot de traditionella utvecklingsmetoderna som 
exempelvis vattenfallsmetoden vilken beskriv enligt (Cocco et al., 2011) som en 
sekventiell metod bestående av fem delar: planering, design, utveckling, testning och 
distribuering. I denna metod utförs dessa steg en efter en annan och det ena steget kan 
enbart påbörjas efter att det andra har slutat. Om företagen arbetar mer enligt ADE 
paradigmet föredrar de att definiera vilken utvecklingsmetod som skall användas innan 
utvecklingen börjar (Aaen och Rose, 2011). 

CDA paradigmet sympatiserar mer med utvecklingen av de mer traditionella metoderna, 
agila metoder, exempelvis scrum och lean. Dessa agila metoder anses som de mest 
passande utvecklingsmetoderna i startupföretag vilka utvecklar mjukvara då de är mer 
optimala för att hantera förändringar i planeringen (Paternoster et al., 2014). Företagen 
improviserar valet av metodik baserat på omständigheterna (Aaen och Rose, 2011).  
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Sarasvathy (2001b) förklarar att en entreprenör bör kolla på vem du är, vad du kan och 
vem du känner. Baserat på dessa tre frågor du kan ställa till dig själv kan du identifiera 
vilken idé du skall följa, i detta fall vilken metodik du skall använda dig av. 

För att exemplifiera en metodik: Scrum är enligt Scrum.org (2018) ett agilt ramverk 
utvecklat för att hantera arbete inom mjukvaruutveckling. Scrum är designat för arbetslag 
som består av tre till nio utvecklare som bryter ned sitt arbete i mindre uppgifter som 
utförs under iterationer kallade sprints. Rollerna inom Scrum är en ”Produktägare” vilken 
fungerar som kundernas röst. Produktägaren hanterar den huvudsakliga planeringen för 
en produkt och tar hand om bland annat önskemål och ändringar för en produkt. Detta 
gör produktägaren med hjälp av en ”produktlogg” där denna prioriterar de olika 
ändringarna och önskemålen i loggan listas dessa som PBI’s(Product backlogg items) och 
prioriteras efter risk, värde, beroenden och initial tidsestimering. ”Scrummästare” är en 
roll som är menad att se till att scrumprocessen utförs på korrekt sätt och skall hjälpa till 
att häva potentiella hinder som processen kan hamna inför. Den slutliga rollen är 
”utvecklingsteam” här ingår samtliga personer som deltar i scrumgruppen. I Scrums 
arbetsflöde ingår produktloggen som en samlingsplats för all information och arbetet som 
skall utföras. Baserat på produktloggen skapas en sprintlogg som innehåller alla PBI’s som 
skall utföras inför kommande sprint samt en planering för hur arbetet skall utföras. I varje 
sprint, som kan vara mellan en vecka och en månad, skapas inkrement, dessa fungerar 
som en dokumentering av vad för arbete som har utförts och kan jämföras mot 
produktloggen för att bidra till en övergriplig bild på vart arbetet ligger till. Innan en 
sprint utförs också en planering, sprint planering, där gruppen planerar vad som skall 
göras i produktloggen(skapar sprintloggen). Efter en sprint genomförs en sprintrecension 
där gruppen går igenom de inkrement som skapats under sprinten. Under sprinten 
genomförs också dagliga scrums vilket är dagliga möten som max får vara 15 minuter. Här 
går gruppen igenom vad de gjorde dagen innan, vad de skall åstadkomma idag, och vad 
som eventuellt kan hindra dem. Efter en sprint utförs också en sprint retrospektiv där 
samtliga medlemmar återblickar på sprinten för att identifiera hur de kan gå till väga för 
att möjligen effektivisera sina arbetsprocesser inför nästkommande sprint (Scrum.org, 
2018). 

Attityd till förändring – Denna del av paradigmet baseras mycket på en av Sarasvathys 
fem principer, ”Lemonad principen”. Förändring enligt det effektuella arbetssättet anses 
varken som dåligt eller bra, utan som en möjlighet. En möjlighet att agera på en ny 
situation eller förändring. Detta är en av kärnorna för effektuellt tänkande och visas 
tydligt i CDA paradigmet. ADE paradigmet beskriver istället det mer kausala arbetssättet 
där ett startupföretag fokuserar mer på att ha en utförlig linjär plan som de försöker följa 
till punkt och pricka. I denna typ av planering finns det inte rum för förändringar och de 
anses vara en bedrift. Om planeringen förändras skall förändringarna hållas minimala 
(Sarasvathy et al., 2014).  

Finansieringsmetod – Hur ett startupföretag går till väga för att finansiera sitt företag 
delas enligt Sarasvathy (2001b) upp i två olika processer, den ena baseras på den kausala 
logiken och den andra på den effektuella logiken. En entreprenör som arbetar med en 
kausal logik kommer primärt följa en av de modeller som presenterats tidigare i detta 
kapitel (se figur 5).  Entreprenören försöker då analysera och undersöka en eller flera 
marknader för att identifiera en lönsam idé, efter idéen har identifierats använder 
entreprenören sin insamlade data för att försöka övertala investerare att finansiera 
projektet för att skapa den identifierade idéen. Fokus ligger på den potentiella vinsten 
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projektet kan leda till (Sarasvathy, 2001b). Detta arbetssätt sympatiserar med ADE 
paradigmet.  

En entreprenör som istället arbetar enligt den effektuella logiken kommer istället kolla på 
de metoder de har tillgängliga för att finansiera sitt företag. Detta baseras på ”vad har jag 
råd att förlora principen” som presenteras i kapitel 2.1.2. Entreprenören kollar på bland 
annat på vilka tillgångar den själv har och vem den känner för att sedan försöka identifiera 
möjliga finansieringsmetoder. När möjliga finansieringsmetoder har identifierats på detta 
vis kommer entreprenören titta på vad denne har råd att förlora utan att tänka på den 
potentiella vinsten. En entreprenör som arbetar på detta vis eliminerar det potentiella 
bakslaget om ett projekt misslyckas, då den redan vet och har kontroll på vad, och hur 
mycket, som kommer förloras (Sarasvathy, 2003). Detta arbetssätt sympatiserar med 
CDA paradigmet.  

Att förlita sig på internt genererade pengar eller resurser kallas enligt Harrison, Mason 
och Girling (2004) ”bootstrap”. Bootstrapping inkluderar fantasifulla och snåla strategier 
för att få kontroll över resurser. Företag som använder sig av bootstrapping har ofta 
kreativa vägar för att få in pengar utan tillgång till större investerare och har strategier 
för hur de kan komma över resurser till minimal kostnad (Harrison, Mason and Girling, 
2004). 

Bemötande av andra som arbetar inom samma område – I Aaen och Roses (2011) 
modell beskrivs hur ett företag eller en entreprenör som arbetar enligt ADE paradigmet 
ser sina konkurrenter som ett hot mot deras position på marknaden. På grund av detta 
genomförs en utförlig analys kring vilka potentiella konkurrenter den blivande 
produkten/projektet har. Konkurrensanalysen är menad att identifiera vart på 
marknaden entreprenören eller företaget kan placera sin ide på ett sådant vis att de, till 
högsta grad, undviker att konkurrera med andra företag (Sarasvathy, 2001b) och håller 
en hög konkurrensfördel (Read et al., 2009). Om en entreprenör eller företag som arbetar 
enligt ADE paradigmet väljer att genomföra ett samarbete med någon utomstående 
kommer detta också baseras på konkurrensanalysen och samarbetet kommer avgränsas 
till enbart de uppgifter och processer som krävs för att nå samarbetets mål (Read and 
Sarasvathy, 2005).  

CDA modellen beskriver istället att entreprenören eller företaget bör samarbeta med de 
som demonstrerar engagemang och starta nätverk med potentiella intressenter. 
Partnerskap ses enligt CDA paradigmet och det effektuella arbetssättet som en fördel för 
att skapa nya marknader eller idéer genom att samarbeta med kunder, leverantörer och 
även blivande konkurrenter (Read and Sarasvathy, 2005). Istället för att se konkurrenter 
som ett hot ser entreprenören eller företaget de som potentiella samarbetspartners, om 
de skulle visa likvärdigt engagemang. Effektuella arbetssätt föredrar strategiska allianser 
framför konkurrensanalytiska metoder. Denna del utav Aaen och Roses (2011) modell 
baseras på ”Lapptäcke principen” som presenteras i kapitel 2.1.2.  

Hantering av immateriella tillgångar (intellectual property(IP)) –  Detta segment av 
paradigmet är nära relaterat med föregående segment, ”Bemötande av andra som arbetar 
inom samma område”. I segmentet beskrivs det att företag vilka sympatiserar med det 
kausala arbetssättet skyddar sina immateriella tillgångar genom upphovsrätt och 
patentet. Read et al. (2009) skriver dock inte specifikt om att patentera sina idéer och 
produkter eller att skydda dessa under upphovsrätt. Att arbeta enligt ADE paradigmet, 
det kausala arbetssättet, menar på att entreprenören eller företaget ser konkurrenter 
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som ett hot och samarbete med företag inom samma område är oftast inte önskvärt. Om 
samarbete genomförs med konkurrerande företag hålls det till ett minimum och 
företagen som skall ingå i alliansen analyseras djupt. Som tidigare nämnt kommer 
samarbetet enbart omfatta de uppgifter och processer som krävs för att nå samarbetets 
mål. Detta är för att undvika att dela tillgångar allra högsta grad (Dew et al., 2009). 
Immateriella tillgångar ses med andra ord som en konkurrenskraft som bör skyddas från 
andra företag.  

Entreprenörer som arbetar enligt en effektuell logik har ett annat sätt att hantera 
immateriella tillgångar, de kan fortfarande ses som en konkurrenskraft men de behöver 
nödvändigtvis inte skyddas från konkurrenter eller andra intressenter. I detta segment av 
Aaen och Rose (2011) modell beskriver CDA delen att entreprenören eller företaget bör 
bygga ett nätverk av idéer och att dela sina affärsstrategier samt att använda sig av öppen 
källkod. Detta baseras på ”piloten-i-planet principen”, att olika företag och olika 
entreprenörer tillsammans kan ingå i ett samarbete för att tillsammans skapa framtiden 
och forma historien. För att de skall kunna göra detta måste de dela sina immateriella 
tillgångar med varandra. Enligt Read et al. (2009) anser inte entreprenörer värdet av dess 
tillgångar som en behövlighet i samarbetsprocessen för att föra ett företag framåt. De är 
mycket medvetna om att när de delar dessa tillgångar och ingår i en gemensam 
utvecklingsprocess delas ägarskapet av tillgångarna. De påpekar också att entreprenörer 
som arbetar enligt det effektuella arbetssättet inte ser negativt på detta problem, utan ser 
det som en behövlighet för samarbetsprocessen för att forma den nya idéen eller 
produkten. 

Partnerskap och nätverk –  Som tidigare nämnt i de två ovanstående segmenten av Aaen 
och Rose (2011) modell delas synen på partnerskap och nätverkade i ADE och CDA 
arbetssätten. ADE paradigmet sympatiserar med en utförlig sekventiell företagsplanering 
(se figur 5) vilket inkluderar en marknadsanalys och konkurrensanalys för att identifiera 
en idé samt behövliga resurser för att förverkliga idéen. Resurserna kan inkludera olika 
sorters partnerskap med utomstående aktörer som exempelvis leverantörer. Det som 
tyder på att ett företag arbetar enligt ADE paradigmet är att de är väldigt selektiva när de 
väljer vilka utomstående aktörer de samarbetar med och hur samarbetet utförs för att 
inte förlora sina egna tillgångar samt att samarbetet utförs enligt det fördefinierade 
planen (Dew et al., 2009).  

CDA paradigmet sympatiserar istället med en iterativ företagsplanering (se figur 6). Enligt 
denna typ av företagsplanering genomförs inga utförliga marknadsanalyser eller 
konkurrensanalyser. Entreprenören eller företaget börjar istället med att se på vem de är, 
vilka de känner och vad de kan för att sedan ta första steget i företagsplaneringen, att 
identifiera vad de kan uppnå just nu (en idé).  När det kommer till just partnerskap och 
nätverkande spelar ”vilka de känner” en stor roll då detta är deras nuvarande nätverk. 
Genom detta nätverk expanderas deras tillgängliga tillvägagångsätt om de aktörer inom 
nätverket vill genomgå ett samarbete och erhåller en kunskap vilket entreprenören eller 
företaget inte själva har; tidigare existerande barriärer reduceras eller elimineras och 
företaget kan arbeta mot nya mål (Sarasvathy, 2001b; Dew et al., 2009). Dew et al. (2009) 
beskriver också hur entreprenörer som använder effektuell logik favoriserar att ingå i 
samarbeten med intressenter redan innan de definierat vilka mål projektet har, vilka 
marknader de vill placera sig i eller vilken produkt det är som skall skapas. Den effektuelle 
entreprenören arbetar istället tillsammans med intressenterna för att definiera vilka 
saker de skall arbeta mot och vad företaget slutligen skapar.  
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Tid till marknad – Alla företag måste på något sätt hantera problemet ”tiden det tar att 
få ut en produkt på marknaden”, och detta är väldigt relativt baserat på vilken marknad 
du vill placera produkten i och vilken typ av mjukvaruprodukt som utvecklas(Sutton, 
2000). Tid till marknad enligt ADE baseras efter den affärsplan som definierats och 
överenskommelser mellan företag – investerare. Eftersom ADE paradigmet följer den 
kausala logiken som definierats som en sekventiell planering, vilket inkluderar 
analyseringar och selekteringar mellan olika tillvägagångsätt för att uppnå ett mål, kan 
detta generellt leda till en längre tid för företaget i fråga att släppa sin första produkt på 
marknaden. Hur lång tid det tar kan då vara relativt till hur deras plan ser ut och vad de 
kommit överens om med potentiella partners.  

Eftersom det effektuella arbetssättet inte handlar om att om att utföra djupgående 
analyser och att ha ett långsiktigt mål, och istället riktar in sig på vad som kan uppnås i 
stunden baserat på vem du är, vad du kan och vilka du känner samt att enbart investera 
det du har råd att förlora kan tiden till marknaden för den första produkten bli mycket 
snabbare eftersom att processen generellt sätt är mindre tidskrävande. I en 
undersökning av Read et al. (2009) kom författarna fram till att istället för att investera 
bland annat tid och pengar på marknadsundersökningar när en entreprenör vill starta 
ett nytt företag och istället fokuserar på ”vad har jag råd att förlora principen” kan 
entreprenören snabbare få ut en produkt på marknaden till potentiella kunder. Detta i 
sin tur resulterar i snabbare återkoppling från kunder till en lägre kostnad än vad 
tidskrävande analyser som försöker förutspå framtida ”stjärnprodukter” gör (Read et al., 
2009). 
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3 Problemområde 
Att stora företag drar in stora summor pengar är ingen nyhet. Stora företag som drar in 
stora summor pengar har också många anställda. För att ge två exempel på startup-
initiativ som idag lett till stora företag som drar in mycket pengar: Telia Company AB vilka 
hade år 2016 24098 anställda på företaget och omsatte ett antal miljarder svenska kronor 
(Allabolag.se, 2018); Facebook vilka hade år 2017 25105 anställda och omsatte också de 
många miljarder kronor (Facebook, 2018). Listan på företag kan göras mycket lång, men 
poängen är att lyckade, framgångsrika företag bidrar till samhällets ekonomi och hjälper 
samhället med att skapa mycket arbete.  

Det vi också måste tänka på är de jobb som möjliggörs baserat på dessa företagens 
produkter och inte bara på jobben produkterna i sig kräver. Det finns också X antal 
människor och företag vilka använder sig utav Facebooks produkt för att livnära sig. 
Företag kan ingå i samarbete med Facebook för att göra reklam för sina egna produkter, 
och människor kan tjäna pengar på att sprida reklam med hjälp utav Facebook. Ett mer 
konkret exempel på en mjukvaruprodukt som människor använder för att tjäna pengar 
självmant är Youtube där användare kan ingå i ett samarbete med företaget och sedan 
skapa videos som både Youtube själva och användaren som lade upp videon tjänar på.   

Dessa stora företag började alla som startupföretag baserade på en idé en eller flera 
entreprenörer hade i sina huvuden vilket sedan resulterade i vad de är idag.  Utöver dessa 
gigantiska företag finns det en stor summa små och nyligen formade startupföretag. Enligt 
en undersökning kring högteknologiska företag och företag vilka är inriktade på 
informationsteknologi av Hathaway (2013) är de stora och framgångsrika företagen de 
som bevisligen har flest anställda, men det är de små, nyligen startade, företagen som 
skapar flest nya jobb. Han menar att om vi bortser alla nyligen startade företag och bara 
räknar på de företag vilka klassas som stora och etablerade, minskas antalet arbetsplatser 
på arbetsmarknaden. Om vi istället enbart kollar på de nyligen startade företagen bidrar 
dessa till en ökning av arbetsplatser på marknaden(Hathaway, 2013). Detta stämmer 
också överens med vad Haltiwanger, Jarmin och Miranda (2013) kom fram till i sin 
undersökning där de tar reda på vilka sorters företag det är som skapar flest jobb, där de 
påstår att startupföretag står för enbart 3% av den totala anställningen av anställda 
människor i USA, men att de också står för 20% av skapandet av nya arbetsplatser. Detta 
är baserat på alla sorters företag och inte bara mjukvaruföretag. Små startupföretag, inom 
alla områden på arbetsmarknaden i USA, vilka befinner sig i sitt första år, skapar tre 
miljoner jobb per år (Kane, 2010).  

Varje dag skapas nya startupföretag som fokuserar på mjukvaruutveckling, detta till följd 
av teknologins framfart (Bosch och Olsson, 2013; Giardino, Wang och Abrahamsson, 
2014). Teknologier som smartphones, molnbaserade tjänster och mer lättillgängliga 
utvecklingsverktyg har lett till en lättare och snabbare process för att starta ett 
mjukvaruinitiativ (Bosch och Olsson, 2013). Nya företag som Facebook, Instagram, 
Twitter, Dropbox, Linkedin, Pinterest, Spotify och Groupon (Bosch och Olsson, 2013; 
Giardino, Wang och Abrahamsson, 2014) är några få exempel på startupföretag inom 
mjukvaruutveckling som har blivit framgångsrika (Giardino, Wang och Abrahamsson, 
2014) och lockar också människor att starta egna företag (Bosch och Olsson, 2013).  

Media är duktiga på att belysa alla de olika startup-initiativen som har resulterat i ett 
lyckat, framgångsrikt företag. Faktum är att de företag som media belyser tillhör 2% 
(Bosch och Olsson, 2013) av startupföretag som faktiskt lyckas överleva. Resterade 98% 
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misslyckas (Bosch och Olsson, 2013) och majoriteten av dessa startupföretag misslyckas 
inom de två första åren från och med att de skapades, oftast på grund av självförstörelse 
och inte på grund av konkurrens(Paternoster et al., 2014).   

Mjukvarumarknaden är en mycket osäker och icke förutsägbar marknad vilket utvecklas 
mycket snabbt (Igel, 2001; Ruokolainen och Igel, 2004; Giardino, Wang och Abrahamsson, 
2014; Paternoster et al., 2014; Giardino et al., 2015). Trots att denna osäkerhet är 
identifierad i litteraturen finns det få undersökningar vilka relaterar Sarasvathys 
effektuella tänkande till startup projekt inom mjukvaruutveckling. Det finns inte heller 
mycket undersökning kring hur nya företag hanterar sina mjukvaru-
utvecklingsaktiviteter (Paternoster et al., 2014). Mycket av litteraturen har alternativa 
lösningar som påminner om det effektuella tänkandet men dessa lösningar varierar 
mellan undersökningarna. Likväl är litteraturen som berör entreprenörskap inte riktad 
mot mjukvaruutveckling, se: (Sarasvathy, 2001b; Sarasvathy, 2003, 2008; Sarasvathy och 
Dew, 2005; Wiltbank et al., 2006; Read et al., 2009, 2011; Sarasvathy et al., 2014).  

Många av de startupföretag som skapas idag tar redan från början fel tillvägagångsätt när 
de vill bygga sina företag. De använder kunskap de lärt sig tidigare i skolan vilket ofta inte 
resulterar i samma tillvägagångsätt som många lyckade entreprenörer använder 
(Sarasvathy, 2001b). I startupföretag som inriktar sig mot mjukvaruutveckling finns det 
ett behov av företagen att kunna förstå varför de misslyckats och det behövs ytterligare 
undersökning för att belysa hur ett startupföretag kan motverka undergång då de inte 
lyckas utföra sina intentioner på korrekt sätt. Undersökning behövs också kring hur 
befintliga inlärningsprocesser kan förstärka företagens affärs- och utvecklingsinriktning 
(Giardino, Wang och Abrahamsson, 2014). 

3.1 Problemprecisering 

Med problembeskrivningen som motivering kommer studien undersöka hur ett 
startupföretag, som inriktade sig på mjukvaruutveckling, bedrev sin verksamhet under 
företagets olika faser, hur de hanterade olika situationer och problem som uppstod.  

För att ta reda på vilket arbetssätt företaget föredrog kommer studien applicera Aaen och 
Rose (2011) teoretiska modell på företagets verksamhet för att ta reda på hur de förde 
sitt företags, och företagets projekts, utveckling framåt.  

Då Aaen och Rose (2011) undersökning baserades på resultatet från fiktiva företag och 
gjordes bland studenter kommer denna studie utföras mot ett verkligt företag. På detta 
vis förädlas modellen över de två paradigmen och detta verifierar också hur applicerbar 
modellen är på verkliga fall till skillnad från skolprojekt. 

Frågeställningen för studien som skapats baserats på studiens problemområde:  

1. Vad kan vi lära oss av detta företag för att hjälpa andra entreprenörer inom 
startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling? 

2. Följde företaget primärt ADE eller CDA paradigmet? 
3. Varför misslyckades företaget? 
4. Var deras arbetssätt kopplat till misslyckandet? 
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3.2 Syfte 

Syftet med studien är att försöka applicera Sarasvathys teorier om effektuellt och kausalt 
tänkande hos entreprenörer även på riktiga startupföretag som inriktar sig mot 
mjukvaruutveckling och inte enbart mot studenter som Aaen och Rose (2011) gjorde i sin 
studie baserat på den modell de skapat. Syftet är att se hur applicerbar Aaen och Rose 
(2011) modell är på verkliga fall. Baserat på studiens resultat kommer en kunskapskälla 
för blivande entreprenörer skapas i form av en uppsättning råd vilket kan hjälpa dessa 
när de skall skapa sina första företag och när de driver företagen. Detta för att reducera 
risken att misslyckas inom de två första åren från det att företaget skapades, vilket 
identifieras i litteraturen som ett stort problem.  

3.3 Avgränsningar 

Studien kommer enbart att undersöka ett specifikts startupföretag och dess livscykel och 
inte flera. Detta företag är idag under likvidering och under sin aktiva tid fokuserade 
företaget på utveckling av spel mot olika plattformar och hade sin största hit på 
plattformen ”Iphone” där spelet kunde laddas ner via ”Appstore”. Om resurser, framförallt 
tid, finns kommer eventuellt ytterligare företag undersökas, dock inte lika utförligt som 
”huvudföretaget”. 

3.4 Förväntat resultat 

Studien förväntas att se en koppling mellan Rose två paradigm och det undersökta 
företaget. På detta vis bidrar studien inte enbart till Aaen och Rose (2011) undersökning 
av själva paradigmet men också till Sarasvathys undersökning kring effektuellt och 
kausalt tänkande hos olika entreprenörer. Förutom det förväntas studien resultera i att 
hjälpa entreprenörer inom mjukvaruutveckling att få en större chans till att lyckas med 
sina startupföretag genom att ta fram ett antal råd dessa entreprenörer bör följa när de 
skapar, och när de driver sitt startupföretag. Alltså vad dessa startupföretag skall tänka 
på när de inför ett nytt startup initiativ där de inriktar sig mot mjukvara och hur de bör 
arbeta. Detta är viktigt då, som tidigare nämnt, majoriteten av startup företag vilka 
inriktar sig mot mjukvaruutveckling misslyckas med sina projekt.   
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4 Metod     
Detta kapitel är menat att beskriva den metod studien kommer att använda. Kapitlet 
beskriver hur data kommer att samlas in, analyseras och bearbetas för att sedan kunna 
användas för att besvara studiens frågeställning. 

Att fastställa en vetenskapligt beprövad metod till en studie är viktigt och ökar studiens 
trovärdighet och validitet (Berndtsson et al., 2008). Det finns två vanliga tillvägagångsätt 
när det kommer till vetenskapliga metoder, kvalitativa och kvantitativa. Kvantitativa 
metoder har sitt ursprung från det naturvetenskapliga området (Myers, 1997; Berndtsson 
et al., 2008) och appliceras oftast när vi vill veta hur någonting fungerar (Berndtsson et 
al., 2008). Vanligtvis utgår vi från en väl formulerad hypotes vilken vi sedan utför tester 
mot för att försöka bevisa att denna hypotes är felaktig, om detta inte lyckas i studien 
antas det att hypotesen är korrekt; tills att detta motbevisas. Kvalitativa metoder 
inkluderar ofta mätningar av olika slag (Berndtsson et al., 2008).  Kvalitativa metoder 
skiljer sig från kvantitativa metoder då de istället för att försöka få en förklaring på hur 
någonting fungerar fokuserar få en ökad förståelse för ett visst område (Berndtsson et al., 
2008). Carroll och Swatman (2000) beskriver också i sin artikel hur kvalitativa metoder 
skiljer sig från andra metoder då de inte inkluderar statistiska resultat och mätningar 
utan fokuserar mer på ord och bilder för att få en förståelse för området som studeras. 
Kvalitativa metoder har sitt ursprung från samhällskunskapen (Myers, 1997; Berndtsson 
et al., 2008) och studerar oftast ett samhälles och kulturellt fenomen (Myers, 1997). Några 
exempel på kvalitativa metoder är aktionsforskning, fallstudier, etnografi. Olika 
datainsamlingsmetoder vilka kan ingå i dessa är observationer, intervjuer, analys av 
dokument, och forskarens egna reaktioner och uppfattningar av den insamlade 
informationen(data) (Myers, 1997).   

”The motivation for doing qualitative research, as opposed to quantitative research, comes 
from the observation that, if there is one thing which distinguishes humans from the 

natural world, it is our ability to talk! Qualitative research methods are designed to help 
researchers understand people and the social and cultural contexts within which they live.”  

- Myers (1997, p. 2). 

4.1 Vetenskaplig metod 

Tidigare forskning som presenteras i studiens bakgrund använder oftast någon form av 
kvalitativ metod för att undersöka de olika problem som berörs. I Sarasvathy (2001a) 
undersökningen om entreprenörskapstänkande användes en frågemall med en 
uppsättning frågor undersökningens respondenter fick svara på verbalt, detta kallade 
Sarasvathy för ”the think aloud task”. Data samlades in och analyserades sedan genom att 
hitta mönster i respondenternas svar och sedan rangordna detta för att identifiera om 
respondenten tänkte enligt en kausal logik eller en effektuell logik, en kvalitativ metod.  

Det som skiljer denna studie mot Sarasvathys undersökning är att hon skapade ett 
påhittat företag och tog in entreprenörer för att samla in data kring hur de skulle styra 
och ta beslut inom olika områden i detta företag. I denna studie kommer ett riktigt fall att 
studeras, ett startupföretag som har existerat på marknaden på riktigt. Detta definierar 
Zainal (1996) som en fallstudie (Case study).  

En fallstudie kan fokusera på olika fenomen som en snäv grupp av människor, en liten 
geografisk yta (Zainal, 1996), en eller ett fåtal organisationer (Benbasat, Goldstein och 
Mead, 1987), en process eller ett informationssystem (Carroll och Swatman, 2000). En 



28 

fallstudie studerar ett av dessa fenomen i detalj i dess naturliga stadie (Benbasat, 
Goldstein och Mead, 1987; Zainal, 1996; Myers, 1997; Berndtsson et al., 2008; Dawson, 
2009).  

Det finns också många olika kategorier av fallstudier (Zainal, 1996). En av dessa är den 
”beskrivande fallstudien”. Denna typ av fallstudie är menad att utforska olika strategier 
ett företag använder och hur strategierna användes. Ett exempel på en fråga som kan 
förekomma i en beskrivande fallstudie är av en generell form och kan vara: ”Tog du 
lärdom från dina konkurrenters taktiker inom branschen?” och ”Om du gjorde det, hur 
tog du åt dig denna lärdom?”. Generella frågor som dessa är menade att bredda 
förståelsen för fenomenet eller området vi utforskar (Zainal, 1996). 

Baserat på hur data kommer att samlas in i denna studie, från ett verkligt företag, tyder 
det på att studien i sig kommer likna en fallstudie och definieras som sådan.  En fördel 
med kvalitativa metoder enligt Flick (2014) att de ger en djup förståelse för ett fenomen 
eller område. Det område studien berör kommer behövas studeras på ett sådant vis att 
skribenten får en förståelse för hur respondenten (entreprenören) tänkte under sitt 
företags livscykel. Att förstå hur respondenten tänkte är ett krav för att kunna besvara 
studiens frågeställning. 

4.2 Arbetsprocess  

Studien kommer att använda Carroll och Swatman (2000) ramverk för att bygga bygga 
teorier och testa tidigare teorier. Ramverket kallas strukturerad fallstudie (structured 
case) och framtogs som ett verktyg för informationssystemsforskare som vill skapa 
pålitliga studier (Carroll och Swatman, 2000). Till skillnad från en vanlig fallstudie 
erhåller en strukturerad fallstudie en tydligare bild på hur undersökningen skall gå till 
genom att presentera skribentens teorier inför de olika forskningscyklarna i texten. En 
strukturerad fallstudie består av tre huvudkomponenter vilka samarbetas och itereras för 
att få en djupare förståelse för området vi studerar. De tre huvudkomponenterna är: Det 
konceptuella ramverket, forskningscykeln och teoribyggandet. Det konceptuella ramverket 
kommer verka som en guide i studien för att definiera bland annat vilka mål skribenten 
vill uppnå under varje forskningscykel, vilka frågor är menade att bli besvarade i cykeln 
och vilken teori är det vi utgår ifrån. I forskningscykeln planerar skribenten hur dessa 
frågor skall bli besvarade – använder en lämplig frågemall för intervjuer – och analyserar 
den insamlade datan för att identifiera potentiella mönster i denna samt bygger på nya 
mål och teorier inför nästa forskningscykel.  

4.2.1 Konceptuellt ramverk 

Det konceptuella ramverket formas baserat på existerade kunskap som har samlats från 
litteratur och insikter. Denna kunskap filtreras sedan av forskaren för att skapa teoretiska 
grunder. Kunskapen samlas in genom en induktiv kvalitativ undersökning baserat på 
skribentens huvudsakliga intresseområde som sedan kan omvandlas under studiens 
gång. Litteraturen hjälper skribenten att få en förståelse av nuvarande kunskap och 
teorier inom det huvudsakliga intresseområdet och låter skribenten identifiera hål i 
litteraturen (gaps of knowledge). Insikter från utomstående källor, respondenter, kan ge 
skribenten ytterligare insikt i den kontextuella och praktiska kunskapen kring det 
området som studeras. Skribenten kan reflektera över det konceptuella ramverket under 
varje forskningscykel för att förädla förståelsen för dennes existerande huvudsakliga 
intresseområde.  
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Det konceptuella ramverket definieras i början av en studie och i slutet av varje 
forskningscykel. Därför är det konceptuella ramverket en serie av förändringsbara 
modeller(Carroll och Swatman, 2000).  

4.2.2 Forskningscykel 

Forskningscykeln hjälper till att forma det konceptuella ramverket. Forskningscykeln 
består av fyra olika steg vilka i praktiken inte utförs i en sekventiell ordning utan utförs 
flytande under undersökningens gång och itereras konstant. 

Det första steget är planering. I detta steg använder vi oss av det konceptuella ramverket 
vi tidigare definierat för att välja en undersökningsdesign för studien. 
Undersökningsdesignen inkluderar vilka företag, personer, eller grupper vi vill samla in 
data från till vår studie; vilka datainsamlingsmetoder studien kommer att använda; hur 
datan(Empirin) kommer analyseras samt hur de resultat vi kommer fram till skall 
presenteras.  

Det andra steget är insamling av data. När vi utför detta steg samlar vi in data baserat på 
den datainsamlingsmetod vi definierat i planeringsteget. I kvalitativ undersökning är det 
vanligt att insamlingen av data och analysen av denna data sker samtidigt och inte helt 
separat som är mer vanligt i kvantitativa undersökningar(Carroll och Swatman, 2000). 
Detta är nödvändigtvis inte dåligt då detta kan resultera i att skribenten ser nya områden 
att utforska redan under datainsamlingens gång och kan på detta vis ändra 
datainsamlingen efter den nya uppenbarelsen. Ett exempel på detta är semistrukturerade 
intervjuer där skribenten använder en frågeuppsättning av fördefinierade frågor. 
Frågorna ställs sedan utefter flödet av konversationen och följdfrågor kan förekomma 
baserat på de svar respondenten ger, det kan också vara direkt nödvändigt att ställa 
följdfrågor till respondenten för att få in den data som krävs av respondenten (Turner, 
2010).  Dessa typer av justeringar i datainsamlingen uppmanas då kvalitativa studier 
fokuserar på att skribenten skall få en djup förståelse för det område som studeras 
(Carroll och Swatman, 2000). 

Det tredje steget i forskningscykeln är analysering av data. Även om datainsamling och 
analytiska aktiviteter är något överlappande i kvalitativa undersökningar fortsätter 
analysen av data efter att datan har blivit insamlad. Kvalitativ datainsamling resulterar 
ofta i stora mängder informationsrik rå data (Carroll och Swatman, 2000; Turner, 2010) 
och är ofta besvärlig att analysera på grund av detta (Turner, 2010). Carroll och Swatman 
(2000) förslår kodning(coding) vilket är ett vanligt tillvägagångsätt när kvalitativ data 
analyseras (Carroll och Swatman, 2000). Kodningen bör resultera i framtagandet av 
mönster ur den insamlade empirin och detta mönster bör följa en konceptuell struktur 
vilken skribenten definierat sedan innan. Målet med analysen är att få kunskap och 
förståelse för det fenomen vi studerar (Hsieh och Shannon, 2005). I strukturerade 
fallstudier hjälper det konceptuella ramverket skribenten att hitta de första mönstren i 
empirin under dess analytiska kodning (Carroll och Swatman, 2000).  Som tidigare nämnt 
sker inte analysen av insamlad data en gång, utan är någonting som sker under 
datainsamlingen och även efter datainsamlingen. Analysen sker också iterativt genom att 
den insamlade datan analyseras om och om igen för att skribenten skall få en djupare 
förståelse för datan och underliggande mönster (Carroll och Swatman, 2000) vilka kanske 
inte identifierades vid första analysen.  
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”Therefore, while the conceptual framework structures the data collection and analysis, it 
is not overly restrictive. As analysis continues, new concepts and themes will emerge, and 

be considered by a receptive researcher.” - Carroll och Swatman (2000, p. 238) 

Sist men inte minst i den strukturella fallstudiens forskningscykel reflekterar skribenten 
över det utförda arbetet. Att skribenten reflekterar över sitt eget arbete och har en bra 
självinsikt kan minska skribentens tendens att enbart notera bekräftande bevis (Carroll 
och Swatman, 2000) eller uppenbara mönster. Medveten reflektion samt att kritiskt 
analysera sitt eget arbete är någonting som bidrar till en effektivare undersökning och ett 
ökat lärande. Carroll och Swatman (2000) föreslår ett antal punkter denna kritiska 
reflektering bör innefatta: 

• En återblick över hela undersökningsprocessen, exempelvis över vilka metoder 
som användes för att samla in och analysera data.  

• Utvärdering av analysresultaten, inkluderat bedömning av framväxande teman 
och utmana den nuvarande tolkningen samt att försöka motbevisa de preliminära 
upptäckterna.  

• Utvärdering av den strukturerade fallstudiens struktur. Att reflektera över 
arbetets struktur och den konceptuella modellen kan ge en djupare förståelse för 
de mönster vilka framträder under studiens gång. Detta kan handla om att gå 
tillbaka och kolla på tidigare litteratur för att få en ny förståelse för denna, eller att 
återgå till respondenter som deltagit i intervjuer för att diskutera ifall skribentens 
uppfattning av den insamlade datan stämmer.  

• Att se bortom den insamlade datan för att bygga en teori. Teorin byggs inte enbart 
på den datan studien samlade in. Skribenten tar hänsyn till alla teorier inom 
området. 

• Ändra det konceptuella ramverket baserat på reflektionerna. Skribenten itererar 
fram och tillbaks över den insamlade datan för identifiera preliminära ändringar 
som kan göras för att förbättra det konceptuella ramverket. Anledningarna till 
varför det konceptuella ramverket ändras och hur det ändrats noteras för att skapa 
en högre trovärdighet. Reflektionsstadiet avslutas när det konceptuella ramverket 
har ändrats och fastställts inför nästa forskningscykel.  
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Figur 7 Illustrering av tänkt arbetssätt. Modell baserad på Carroll och Swatmans (2000, p. 240) modell 
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4.2.3 Teoribyggande 

Teoribyggandet sker framförallt reflektionsstadiet av forskningscykeln och handlar om 
att identifiera saker som ”vad betyder den insamlade datan?”, ”vad är de alternativa 
förklarningarna till dessa fynd?”, ”vilka motbevis existerar för dessa förklarningar?” och 
”hur mycket av detta resultat relaterar till resultaten som tidigare forskningscyklar 
resulterat i?” (Carroll och Swatman, 2000).  Skribenten bygger sin teori baserad på den 
insamlade datan i den nuvarande forskningscykeln tillsammans med den data insamlad 
från tidigare forskningscykler.  Enligt Merton (1968) och Yin (1984) (refererad i Carroll 
och Swatman 2000, p. 5) kan teorier erhålla olika nivåer av komplexitet. Det finns teorier 
baserade direkt på observationer (minor theories), teorier baserade på någon slags 
abstraktion men också på observationer (middle range theories) och teorier som skapas 
för att förklara ett socialt fenomen i sin helhet (all-embracing theories).  I en strukturerad 
fallstudie används teorier i medelnivån(middle range theories) för att försöka kombinera 
tidigare teorier – Jeremys Rose två olika paradigm – med nya teorier skribenten skapat. 
Detta iterativa sätt att bygga teorier leder till att vi går från teorier som enbart är 
applicerbara på ett enstaka fall till teorier som kan appliceras på multipla fall (Carroll och 
Swatman, 2000) 

4.2.4 Etiska aspekter kring datainsamling 

Eftersom att intervjuerna som kommer utföras i studiens datainsamling kommer spelas 
in och antecknas samt användas för att hitta resultat kommer studien använda sig av ett 
antal etiska aspekter. Dessa aspekter baseras på vad Flick (2014) skriver i sin bok i kapitel 
5 ”Ethics of qualitative research”. Detta behövs för att skydda respondentens rättigheter.  

Respondenten kommer bli informerad vad syftet med studien är och vilken roll i studien 
denne har.  Respondenten kommer också att bli informerad om att det är helt frivilligt att 
delta i undersökningen och att den data som samlas in, eller delar av den, kommer att 
användas och presenteras i rapporten. Dock kommer respondentens namn och personlig 
information inte kopplas till dess svar. Alltså kommer datan från repondenten(erna) att 
presenteras på ett sådant vis att det inte går att koppla informationen mot en riktig 
person. Inspelningarna från intervjuerna samt anteckningar från dessa kommer att lagras 
lokalt för att inte riskera att denna data hamnar i fel händer.  

Myers och Newman (2007) beskriver också tre punkter vilka är viktiga att följa för att en 
studie skall hålla en viss etisk standard. Dessa är: (A) Tillåtelse (nämnt ovan). (B) Respekt 
– att behandla respondenter med respekt både innan, under, och efter intervjuer. 
Skribenten skall respektera respondentens tid, deras position inom organisationen de 
jobbar i och deras kunskaper. (C) Skribenten skall fullfölja sitt engagemang mot 
respondenterna och/eller organisationerna som deltar i studien. Detta kan handla om, 
som nämnt ovan, att lagra insamlad data på ett sådant vis att det är säkert och att kunna 
tillhandhålla detta material till respondenterna om de vill. Materialet kan också användas 
för att reda ut osäkerheter kring fakta i den insamlade datan (Myers och Newman, 2007). 

4.3 Genomförande 

I studiens första skede identifierades relevant litteratur för att bygga en förståelse för 
befintliga problem och teorier inom det område studien rör sig. Baserat på tidigare 
forskning vilket presenteras i kapitel 2 skapades en övergriplig förståelse för de olika 
problem och utmaningar startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling 
vanligtvis bemöter samt vilka arbetssätt entreprenörer vanligtvis använder sig av. Den 
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övergripliga förståelsen ledde till skapelsen av generella antaganden (konceptuella 
ramverk) till hur det företag som undersöktes arbetade under sin livscykel. För att testa 
dessa antaganden genomfördes semi-strukturerade intervjuer där data samlades in och 
analyserades. För att lättare identifiera mönster i datan när den jämförs mot studiens 
teoretiska bakgrund transkriberades intervjuerna. Utifrån transkriberingarna kunde en 
historia formas om det undersökta företaget (presenteras i kapitel 5), eftersom 
transkriberingarna skrevs efter varje intervju transformerades förståelsen för företagets 
historia under studiens gång då ny data samlats in vilket kunde bygga på denna. Vart efter 
historian transformerades ändrades det konceptuella ramverket och nya frågor kunde 
skapas för att samla in data som kunde verifieras mot det konceptuella ramverket.  

Totalt utfördes sex intervjuer med två respondenter. En av respondenterna, det 
undersökta företagets VD, intervjuades fem gånger och en av respondenterna, företagets 
ledande programmerare och operativa chef, intervjuades en gång.  

Tabell 4 Presentation av information kring studiens intervjuer 

Intervju 
NR 

Respondent Antal minuter Antal transkriberade 
ord 

Intervju 1 Entreprenör 1 
CEO 

40 minuter 4130 ord 

Intervju 2 Entreprenör 1 
CEO 

50 minuter 2737 ord 

Intervju 3 Entreprenör 1 
CEO 

60 minuter  4815 ord 

Intervju 4 Entreprenör 1 
CEO 

76 minuter  4979 ord 

Intervju 5 Entreprenör 2 
COO  

60 minuter  5542 ord 

Intervju 6 Entreprenör 1 
CEO 

41 minuter  2247 ord 

  Medelvärde 54,5 
minuter  
(totalt 327 minuter) 

Medelvärde 4076 
Ord 
(totalt 24 450 ord) 

4.3.1 KR1 – Det första konceptuella ramverket 

Antagandet som gjordes när studien började var att företaget som skulle studeras inte 
följde CDA paradigmet utan följde ADE paradigmet och att detta var anledningen till 
varför företaget gick under. Detta antagande baserades på Sarasvathy (2001a) teorier om 
det effektuella och kausala tankesätten där hon identifierar att majoriteten av lyckade 
entreprenörer i sin undersökning tänker på ett effektuellt sätt. På grund av frånvarande 
förståelse för hur det undersökta företaget arbetade och vilka beslut de tog samt vilka 
vägar de följde under företagets livscykel togs all teoretisk bakgrund i kapitel 2 i hänsyn.  

För att testa detta antagande och för att bygga en förståelse för företaget genomfördes en 
semi-strukturerad intervju där respondenterna fick berätta hur deras startupföretag 
skapades, från det att den initiala idéen för deras produkt skapades till dess att företaget 
började likvideras. 
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4.3.2  KR2 – Det andra konceptuella ramverket 

Antagandet om att företag X arbetade enligt CDA paradigmet och att det var därför 
företaget idag likvideras kvarstod då tillräckligt med information inte hade samlats in för 
att faktiskt identifiera vilket paradigm företagets arbetssätt primärt sympatiserade med 
efter den första intervjun.  

Grundat på den data som samlats in kunde en ”grov” beskrivning om företag Xs livscykel 
utvecklas och här identifierades många ”hål” i information vilka behövdes fyllas ut med 
mer data. Nya frågor framtogs som skulle användas i nästkommande intervju för att 
kunna samla in data och fylla ut dessa ”hål” samt för att kunna verifiera det kvarstående 
antagandet.  

4.3.3 KR3 – Det tredje konceptuella ramverket 

Efter data analyserats från andra intervjun med entreprenör 1 tydde det på att företaget 
inte följde det initiala antagandet. Det uppenbarade sig att företaget inte arbetade enligt 
det kausala arbetssättet i flera kategorier av Aaen och Rose (2011) två paradigm. För att 
fastställa detta samt för att identifiera hur företaget arbetade inom de övriga kategorier 
som inte identifierats formades återigen nya frågor till nästa intervju.  

4.3.4 KR4 – Det fjärde konceptuella ramverket 

Efter den tredje intervjun genomförts kunde det tämligen fastställas att företaget till 
större mån arbetade enligt det effektuella arbetssättet inom samtliga kategorier av Aaen 
och Rose (2011) 2 paradigm. Det kunde också identifieras ett antal relationer till övriga 
teorier vilka presenteras i kapitel 2.  

För att fastställa att den insamlade datan var korrekt och för att verifiera det fjärde 
konceptuella ramverket intervjuades en annan entreprenör (entreprenör 2). 
Entreprenören var företagets operativa chef under näst in till hela företagets livscykel. 
Denna intervju hade mer definierade frågor kring företagets livscykel och hur olika 
moment genomfördes, då det nu fanns en större förståelse för det undersökta företaget.  

4.3.5 KR5 – Det femte konceptuella ramverket 

Efter att företagets före detta operativa chef intervjuats verifierades och förädlades 
förståelsen för företagets livscykel och moment. Både entreprenör 1 och 2 hade samma 
uppfattning kring de olika delarna av företagets livscykel men entreprenör 2 informerade 
om vissa detaljer vilket inte hade tagits upp av entreprenör 1.  Baserat på den nya 
informationen och de hål som fortfarande existerade i berättelsen om företaget (för det 
mesta om företagets sista år i arbete) skapades nya frågor och en till en till intervju 
genomfördes med entreprenör 1. 

4.3.6 KR6 – Det sjätte konceptuella ramverket 

När det sjätte och sista intervjun genomförts granskades företagets historia och 
färdigställdes. Det sjätte och sista konceptuella ramverket baseras på den slutliga 
analysen (kapitel 6) av studiens insamlade material (kapitel 5) jämfört mot studiens 
bakgrund (kapitel 2) och presenteras kapitel 6.  
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5 Materialpresentation 
Detta kapitel presenterar den insamlade datan i ett berättelseformat med bifogade tillägg 
som presenteras i slutet av kapitlet. Tilläggen består av insamlad data som inte riktigt 
platsade i själva berättelsen men vilket fortfarande klassas som betydelsefull data för 
studien. Berättelsen börjar att berätta hur den initiala iden för en mjukvaruprodukt 
föddes i respondentens huvud och sedan hur denne gick till väga tillsammans med sitt 
team för att utveckla denna idé. För att inte utge företagets eller entreprenörernas ide 
kommer företaget att nämnas ”företag X” och entreprenörerna kommer nämnas 
”entreprenör 1” och ”entreprenör 2”. Entreprenör 1 var företagets chef och VD(CEO) och 
entreprenör 2 var företagets ledande programmerare samt operativa chef (COO). 

5.1 Företag X – Livscykel 

5.1.1 Skolprojektet och nya kunskaper 

Entreprenör 1 och 2 gick en utbildning för att ta en kandidatexamen riktad mot utveckling 
av spel. Efter denna utbildning gick entreprenörerna en masterutbildning inriktad mot 
internationell spelproduktion. Utbildningen entreprenörerna gick hade mot slutet av 
programmet två kurser vilka bad studenterna att utveckla eller arbeta med någonting 
”riktigt” inom spelutveckling. Studenterna fick välja själva vad de ville göra så länge det 
gick i linje med kursernas krav. Tillsammans med ett antal andra elever valde 
entreprenörerna att utveckla ett spel. Detta var i augusti 2009. Spelet gruppen utvecklade 
var ett plattformsäventyr-spel där en spelare styr en karaktär och hoppar, klättrar, och 
med diverse metoder tar sig förbi hinder på en, oftast, linjär bana (Se exempelvis de 
klassiska spelen ”Sonic  the hedgehog” från 1991 eller” Super Mario bros” från 1985). 
Anledningen till varför studenterna just valde att skapa detta spel var för att de trodde att 
det var ett spel de själva skulle tycka vart roligt att spela och att de sedan skulle kunna 
sälja detta spel på plattformarna Xbox och Playstation. Entreprenör 1 beskriver också att 
det alltid, även fast det var ett skolprojekt, fanns en baktanke om att tjäna mycket pengar 
på sitt spel.  

”Det här spelet var ett plattformsäventyr-spel som vi alla tänkte i våra huvuden att ”det 
här blir jättekul att spela” då det var någonting vi själva tyckte om” – Entreprenör 1, 

intervju 1.  

”Det fanns ju alltid en tanke om att göra ett kommersiellt spel som skulle släppas på en 
marknad och tjäna pengar. Det fanns ju alltid där, det är drömmen, det är varför man gör 

spel enligt min mening” – Entreprenör 1, intervju 2. 

Detta projekt ledde dock ingen vart enligt entreprenören, gruppen stod stilla i 
utvecklingen av spelet och de ”stod och stampade stilla i ett hörn” – Entreprenör 1, intervju 
1.  Gruppens medlemmar var oense om hur de skulle ta vidare projektet och hade olika 
åsikter om spelets design. De identifierade också att detta projekt inte var någonting de 
själva hade expertisen till att utveckla på det vis de hade tänkt. Det fanns mycket 
osäkerheter i gruppen till hur en produktion av ett spel faktiskt gick till och vilka vägar 
gruppen skulle ta. Enligt entreprenör 2 satt gruppen och testade hur de kunde använda 
sig av Unity motorn, ett sätt att utveckla spel på som sedan tidigare var känt utav gruppens 
programmerare, för att vidareutveckla detta spel, men detta ledde ingen vart.  
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Unity engine är en spelmotor som stödjer utveckling av spel för bland annat 
persondatorer, mobila enheter, konsoler och webbsidor. Unity stödjer spelutveckling 
mot olika plattformar som: Android, IOS, Playstation 4, Xbox One, Windows, Unity web 
Player (inkluderat Facebook), mm. (Informationen hämtades 05/05-2018 från 
wikipedia.org) 

 

”Efter ett halvår satte vi oss ned och funderade, kommer det här någonstans? Har vi 
kommit någonstans och kommer vi kunna tjäna pengar på detta? Och då satte vi oss ned 

och funderade och kom fram till att… nä, det var bara skräp allting.” – Entreprenör 2, 
intervju 5 när denne beskriver varför deras första projekt lades ned.  

”Vi visste inte riktigt vart vi skulle någonstans och det ledde ingen vart. Folks åsikter krigar 
mot varandra. Sen fick vi in en gamedesignlärare efter årsskiftet som vi kunde bolla med” – 

Entreprenören, intervju 2 när denne beskriver varför deras första projekt lades ned.  

Vid årsskiftet 2009-2010 fick gruppen tillgång till en lärare vilket kunde mycket om 
speldesign och produktion av spel. Detta var bra då gruppen hade bristande erfarenheter 
när det kom till verkliga fall av spelutveckling och att identifiera vilka möjliga vägar de 
kunde ta för att göra framsteg inom sin skolkurs.  

”Vi hade ju inte gått igenom, någon av oss, en riktig produktion då, vi hade bara gjort 
prototyper och studentspel” – Entreprenör 1, intervju 4. 

Läraren och gruppen, framförallt entreprenören som då hade en ledande roll i 
grupparbetet, kommunicerade mycket och förde flertal dialoger om olika moment 
gruppen stod inför och skulle komma att genomföra för att kunna gå vidare med sitt 
arbete. Läraren bidrog då med att dela med sig av sina kunskaper om bland annat 
utvecklingsmetoden Scrum, hur gruppen kunde bryta ned arbetet i mindre moment och 
vad gruppen skulle lägga sitt fokus på för att designa bra, eller bättre spel (speldesign). 
Gruppen fick också hjälp med hur de skulle sätta upp sina roller inom gruppen och hur 
denna hierarki skulle kunna fungera. Enligt entreprenören förbättrades gruppens 
förmåga att samarbeta och svårigheter inom arbetet reducerades successivt efter varje 
möte de hade med läraren  

”Vi satt och talade med honom då och då om saker som hände för att hantera våra 
svårheter och successivt blev det bättre då. Men han var ju lärare då med fokus på 

gamedesign och produktion, så han drev ju den processen tillsammans med mig då.” – 
Entreprenör 1, intervju 4. 

5.1.2 En ny ide föds – Farmville och Facebook plattformen identifieras 

Vid årsskiftet 2009-2010, i samband med att de fick tillgång till den nya läraren, kom en 
av entreprenörernas vänner, också en av studenterna som deltog i skolprojektet, in i 
lokalen där gruppen satt och arbetade på plattformsspelet och visade någonting som 
snabbt kom att väcka studenternas intresse. Studenten visade hur olika spel hade 
designats för att fungera som applikationer inom ”Facebook”. Det här var ett fenomen 
vilket studenterna tidigare inte var medvetna om.  

”Det var ganska främmande för oss, vi hade liksom inte riktigt reflekterat över 
Facebookspel, var det ens en grej?” – Entreprenör 1, intervju 1.  
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Gruppen satte sig ner och började observera denna marknad närmre och ett av spelen 
drog gruppens uppmärksamhet något extra. Det identifierade spelet var Farmville, ett 
spel vilket då hade runt 100 miljoner användare. Detta var enormt, för att jämföra hade 
det populära spelet ”World of Warcraft” under denna tid runt tolv miljoner användare och 
klassades som ett utav de största datorspelen genom tiderna.  På grund av detta beslöt sig 
entreprenören för att analysera denna marknad och Farmville, närmre. Det 
entreprenören snabbt kom fram till var att de spelen av denna typ, applikationer på 
Facebook, var ganska dåliga utifrån entreprenörens perspektiv men de nådde ändå ut till 
en enorm mängd människor eftersom att de spelades igenom Facebook och var 
lättillgängligt genom en webbläsare.  

Spelet Farmville var ett tick-baserat spel vilket var relativt nytt på marknaden då 
Farmville släpptes på Facebook. Dessa spel tenderar att ha repetitiva problem vilka 
användaren måste lösa och dessa problem är väldigt lätta att lösa men tar tid. Ett 
exempel på ett sådant problem i Farmville är att spelaren måste plantera växter i en 
trädgård för att uppnå en högre nivå, att plantera växten är lätt men det kan ta minuter, 
timmar, eller dagar för växten att växa färdigt för att spelaren kan skörda denna för att 
få sin belöning och på detta vis öka sin spelarstatus på diverse olika vis. I och med tick-
baserade spel använder dessa mekaniker för att spelare skall kunna göra framsteg inom 
spelet betyder det också att spelaren inte måste sitta med spelet uppe och spela det hela 
tiden. En spelare kan istället utföra lite uppgifter i spelet och sedan komma tillbaks vid 
en senare tidpunkt för att samla in sina belöningar. (Informationen hämtades 24/04 – 
2018 från Wikipedia.org) 

 

Gruppen såg en möjlighet att utveckla ett spel vilket de kunde lansera via Facebook och 
som kunde vara roligare för denna befintliga målgrupp att spela än de spel vilka för 
tillfället gick att spela där. De var också medvetna om att den spelmotor de redan hade 
kunskap om, Unity engine, erbjöd möjligheten att utveckla spel mot webbläsaren, vilket 
ytterligare motiverade gruppen att utveckla ett spel av denna typ.  

”Unity som spelmotor i sig gjorde så att vi kunde spela 3d spel direkt i webbrowsern, att du 
kunde istället då för flash, att spela flash-spel i webbläsaren så var det här ett helt 3d 

fönster i webbläsaren. Och det behövde inte vara primitiv 2d eller vector-baserad 2d. Så 
det såg ju vi som ett slaggs tillfällighet att ha ett 3d spel direkt i webbläsaren” – 

Entreprenör 1, intervju 2. 

”Diskussionen i gruppen var då, ”vi vill göra ett bra spel för den här målgruppen finns, 
plattformen för att lägga ut de här spelen finns, låt oss göra något sjukt kul för den här 
målgruppen” och detta var det som var roten till företag X” – Entreprenör 1, intervju 1. 

Entreprenören pratade om denna marknad och den möjlighet som identifierats med sin 
lärare som då stöttade gruppens val; att byta riktning från det tidigare projektet, som 
beskrivs i kapitel 5.1.1, och istället fokusera på att utveckla ett spel de kunde släppa på 
Facebook.  

5.1.3 Observation av marknaden 

Gruppen började leta efter och försöka identifiera vad deras möjligheter var, vilket typ av 
spel och vilka typer av mekaniker som de skulle, och kunde, använda i sitt spel baserat på 
sina egna kunskaper. De utförde ingen formell marknadsanalys för att identifiera vad för 
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typ av spel de skulle skapa och vilka mekaniker det skulle innehålla baserat på analysens 
resultat och insamlade data. Gruppen hade dock tidigare kunskaper inom 
”spelmarknaden” eftersom de hade gått en utbildning som handlade om just denna 
marknad.  

 ”Vi hade ju såklart en marknadsanalys med oss för vi är kompetenta människor inom 
spelindustrin så vi vet ju vad som förväntas av en produkt för Xbox, och vi vet ju vad som 
förväntas av en produkt för PC, av en traditionell målgrupp, det hade vi ju jobbat med i 

tidigare sammanhang, det var ju vårt sista projekt på skolan och vårt sista år i 
utbildningen så vi hade ju mycket förkunskaper” – Entreprenör 1, intervju 2 beskriver 

sina förkunskaper när denne förklarar varför en utförlig marknadsanalys inte var 
relevant 

”Vi hade ju inte gjort någon formell marknadsanalys, det skulle ju bara vara vansinnigt och 
inte hjälpa oss i över huvud taget, vi scopade ju efter vad det var vi själva ansåg oss klara 

av efter att ha gått igenom det här projektet som inte ledde någonstans först. Det projektet 
vittnade kanske om att vi inte hade det som krävdes för att göra ett plattformsskjutarspel” 

– Entreprenör 1, intervju 3 när denne pratar om hur de gick till väga för att analysera 
marknaden 

”Vi såg att vi hade expertisen att kunna göra någonting som var lite roligare, lite djupare, 
för den här målgruppen i en 3d värld som ser awesome ut och publicera detta på facebook 

för att få en hit” – Entreprenör 1, intervju 1. 

Entreprenören och de övriga medlemmarna i gruppen började planera inför skapandet 
av det nya spelet där de gick igenom vilka huvudsakliga mekaniker de befintliga spelen 
på Facebook hade. Gruppen ville skapa ett spel vilka hade de mekaniker som framförallt 
användes i tick-baserade spel, men de ville skapa mer meningsfulla mekaniker att 
implementera i sitt eget spel.  

”Vi började diskutera mekanikerna ett Facebook-spel under denna tid brukade bestå utav. 
Vi försökte få dom här väldigt ytliga mekanikerna: Man går in, man planterar en växt, man 

försvinner från spelet, man kommer tillbaks till spelet, man plockar upp växten och får 
pengar för det och sen köper man en ny växt; hela denna loop försökte vi vrida åt ett lite 

mer djupare och dynamiskt håll utan att tappa målgruppen” – Entreprenör 1, intervju 1. 

För att inte tappa den målgrupp dessa spel hade behövde gruppen ställa sig frågan ”Varför 
spelar dessa miljontals människor detta spel och inte andra spel som exempelvis… World 
of warcraft”. Entreprenören såg då ett spelbeteende hos användarna som övriga 
spelindustrin inte designar sina spel efter. Det gruppen kom fram till var att anledningen 
till varför dessa spel fick en stor mängd spelare var för att de nådde ut till mer människor 
än den ”traditionella målgruppen” vilka kan och vill lägga många timmar per dag på olika 
spel. För att spela majoriteten av de spel vilka fanns på Facebook behövde inte en spelare 
lägga en större tid på att spela spelen för att göra framsteg. Dessa spel tillät en användare 
spela spelet under en väldigt kort tid och under denna korta tid belönades användaren 
med, oftast, stora framsteg. Denna typ av speldesign tillät människor som enbart har korta 
pauser under dagen att spela spelet under dessa pauser men ändå känna att de gör 
framsteg. I andra spel är detta näst intill omöjligt och användaren måste lägga betydligt 
mer tid på spelet för att göra något form utav betydelsefullt framsteg. Spelet Farmville 
som gruppen använde som referenspunkt för sitt eget idébyggande använde som sagt 
denna modell flitigt.  
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”Just Farmville var ett utav de där ”pionärspelen” som visade på att du går in på Facebook, 
du kollar läget, och du får den där dopaminkicken. Det visade på: Här finns en spelare som 

behöver en spelmekanisk loop anpassad till dennes dagliga aktiviteter och detta gjorde 
Farmville väldigt bra” – Entreprenör 1, intervju 1.  

Gruppen identifierade flera likheter i Farmville och tidigare spel. De insåg att det 
Farmville hade lyckats med var att låta en användare vara kreativ med sin egna lilla 
”sandbox” miljö där de kunde designa sin egna lilla spelyta; exempelvis, vart de ville 
plantera sina växter, vart de ville placera ut de olika dekorerna de kunde komma över, 
vart de ville placera sina små hus och vilka olika färger, former osv alla dessa saker skulle 
ha. Detta var någonting som tidigare funnits i spel som till exempel ”The sims”. Gruppen 
såg dock att dessa ”vanliga” personer inte spelade The sims utav precis den anledning att 
det tar för mycket tid. Denna kreativa miljö kombinerat med den spelmodell tick-baserade 
spel använde var det som lockade majoriteten av användare att spela spelet.  

”Folk vill gå in och göra framsteg, känna att de kan vara kreativa i en sandlådemiljö, 
bygga saker, allt det där som var exklusivt reserverat till de där människorna som har fem 
timmar att lägga ner på spelet The sims varje kväll, dessa mekaniker kom fram till ytan för 
de personer som aldrig ens skulle kunna installera The sims, ännu mindre ha tid att spela 

det” – Entreprenör 1 när denne pratar om spelet Farmville i intervju 1. 

Den nya kunskapen gruppen nu hade baserat på den observation de utförde kring 
”Facebook målgruppen” och de olika tick-baserade spelen la grunden för det nya spelet 
gruppen kom till att skapa. Gruppen såg att de kunde vara konkurrenskraftiga i denna 
marknad då spelen som utvecklades till Facebook inte var speciellt krävande att utveckla 
när det kom till bland annat programmeringskunskaper. Entreprenören såg en framtid 
för denna marknad, Facebook-spel, och ansåg baserat på sina analyser och tidigare 
kunskaper att marknadens målgrupp i framtiden skulle spela spel vilka hade mer djup i 
sig än de spelen som för tillfället erbjöds på plattformen. De trodde också att människorna 
som spelade Farmville på Facebook inte enbart ville spela just Farmville, utan att dessa 
människor var kapabla och ville spela andra spel med djupare spelmekaniker och 
samtidigt få samma känsla av framgång som exempelvis Farmville gav.   

”Vår framtidsvision var att dessa spel kommer få lite mer substans i sig, lite mer dynamik 
och djup i sig. Att det inte kommer vara så intetsägande som det faktiskt var då” – 

Entreprenör 1, intervju 2. 

Även fast gruppen hade samlat in kunskap kring målgruppen och spelen visste de att ett 
nytt spel på denna marknad hade en chans att misslyckas. Entreprenör 1 beskriver att 
det alltid finns en stor risk att ett spel inte säljer när ett nytt företag skapar ett nytt spel 
med ett nytt tema.  

Den initiala idén för det nya spelet kom från en gruppmedlem, medlemmen föreslog ett 
spel där spelaren skulle bygga en varelse i spelet vilken de senare kan skicka till sin 
kompis, som också spelar spelet och har byggt sin egen varelse, för att låta dessa para sig 
och på detta vis skapas en ny varelse med nya egenskaper. Det denna idé visade på var att 
gruppen ville ha olika sociala mekaniker i sitt spel där spelare bland annat kunde 
interagera med varandra på detta vis för att nå framsteg. Denna mekanik vilken tillät 
denna typ av interaktion mellan spelarna baserades på att gruppen identifierat att 
Facebook-användare vanligtvis gillade att ”puffa” varandra och göra små passiva 
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interaktioner med varandra utöver de övriga chattfunktionerna som Facebook själva 
tillgav.  

”Det vi identifierade var att man skickar olika gåvor till varandra i olika spel, och det vi 
ville göra var att bygga ett spel som var djupare än så för att erbjuda människan mer 

kreativitet i samband med en social kontext” – Entreprenör 1, intervju 2. 

Att ”puffa” är en funktion på plattformen Facebook vilket innebär att du skickar en notis 
i form av just en ”puff” till en annan användare som sedan kommer bli meddelad om 
detta genom Facebooks notismekanik. Det kan jämföras med att peta en annan person 
på armen när man umgås med någon i det verkliga livet, ”face-to-face”, för att få dennes 
uppmärksamhet. Detta är enligt entreprenören passiv interaktion. Denna funktion 
existerar än idag (Undersökt av skribenten 27/04–2018 på Facebook.com) 

 

Idén blev mer utav ett traditionellt ”pet-game” och med denna idé fick gruppen återigen 
gå igenom och definiera vilken väg de ville gå. Den första idén gruppen började utveckla, 
plattformsäventyrs-spelet, började de skapa baserat på sina egna upplevelser om vad det 
är för typ av spel de själva skulle vilja spela. I detta skede ändrades denna inställning då 
det spel de nu var på väg att utveckla inte riktade sig mot en målgrupp de själva kunde 
identifiera sig med till fullo. Inställningen var nu att de enbart ville tjäna pengar på sitt 
spel. Tanken var att spelet skulle vara gratis för alla användare men att de hade 
möjligheten till att köpa tjänster inom spelet, exempelvis påskyndade processer för olika 
tidsbaserade mekaniker inom spelet eller visuella digitala föremål spelaren kan få tillgång 
till inom spelet. Denna inkomstmöjlighet eller affärsmodell brukar inom spelindustrin 
benämnas ”micotransaktioner”. Microtransaktioner kan jämföras med affärsmodellen 
”Freemium”.  

”I och med att vi valde att byta plattform så byttes våran affärsplan, gör vi detta projekt 
gör vi det för att tjäna pengar” – Entreprenör 1. intervju 1 

Entreprenörerna var också medveten om att de behövde en förläggare till sitt projekt för 
att få hjälp med spelets distribuering och för att förhoppningsvis ge dem ekonomiskt stöd.  

”Från början hade vi approachen att fixa en förläggare, vi behövde hjälp att komma ut. Vi 
behövde någon som marknadsförde spelet, vi var inte intryckta i tanken att vi kunde göra 
detta själva. Vi kände ett behov av en samarbetspartner som kunde hjälpa oss komma ut 

på marknaden, och när jag säger komma ut betyder det sälja. Men också, vi visste ju att vi 
inte kunde göra hela spelet utan pengar” – Entreprenör 1, intervju 4 

5.1.4 Produktion, första uppdraget och omvandling till en ekonomisk förening 

Under tiden gruppen observerade och testade olika spel på Facebook började de skriva 
ned olika mekaniker de ville ha med i sitt eget spel och i vilken följd, samt på vilket sätt 
dessa mekaniker skulle användas för att det skulle resultera i en bra användarupplevelse. 
Entreprenören kallar detta att ”bestämma den huvudsakliga core-loopen”. Detta var 
någonting gruppen spenderade många månader åt för att skriftligt definiera.  

”Det första man gör när man designar ett spel är att identifiera ”core mechanics”, ”vad är 
din core-spel-loop” och det satt vi länge på, flera månader” – Entreprenör 1, intervju 2 
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I samband med gruppens produktion var deras lärare från högskolan iväg på en konferens 
där denne träffade ett annat startupföretag vilka utvecklade text baserade spel åt en 
hemsida (inte facebook). Ett av spelen detta företag hade skapat var baserat på ett tema 
vilket de själva inte ägde upphovsrätten av. Ett exempel på ett sådant spel skulle kunna 
vara att en person skapar ett minispel baserat på ”World of Warcraft”. Personen skapar 
själva spelet och köper sig rätten att använda sig av olika saker som karaktärer, 
geografiska positioner och konstverk vilka är upphovsrättsskyddade av ett annat företag 
(i detta fall Blizzard Entertainment). Läraren var medveten om gruppens pågående 
projekt och förmedlade detta till det star-up företag denne träffat vilket resulterade i att 
startupföretaget ville genomföra ett samarbete med gruppen. Det detta startupföretag 
önskade var att återskapa sitt tidigare spel med ett tema vilket de själva ägde, och de ville 
att gruppen skulle skapa detta tema. Startupföretaget ville släppa det nya spelet på den 
hemsida de tidigare skapat spel åt och ville samtidigt att spelet skulle släppas på 
Facebook. De erbjöd gruppen uppdraget och i gengäld skulle gruppen få ta del av spelets 
vinster.  Gruppen såg detta som en bra möjlighet att få in intäkter på till sitt egna projekt 
och beslöt sig för att ta sig an uppdraget och utföra detta parallellt med produktionen av 
sin egna idé.  

Samtidigt som företaget tog sig an sitt första uppdrag från en utomstående riktig kund 
skapade de också en officiell ekonomisk förening, ett företag. Detta var för att kunna 
skriva på de kontrakt som krävdes för uppdraget och för att kunna tjäna pengar på det på 
ett lagligt vis. Här går gruppen från att ha varit just en grupp vilka utför ett skolprojekt till 
ett faktiskt företag (Företag X) och sig an riktiga uppdrag där de levererade ett skarpt spel 
i verkliga livet samt få sin första inkomst; de hade tidigare levt på personliga resurser som 
samlats in av företagets medlemmar. Detta var i februari 2010.  

”Vi var ju studenter, så vi levde ju på egen ficka. Och sen när vi gick ut ur studenttiden så 
att säga så livnärde vi oss på nära och kära, vi hade inte tillräckligt med pengar för att ens 

ta ut löner” – Entreprenör 1, intervju 3. 

De såg samarbetet som en möjlighet till att utöka sitt egets företags portfoliematerial och 
lärde sig mycket av att arbeta med personer som inte var deras klasskamrater eller från 
skolan, personer som hade ett verkligt företag.  

”Så att det var ju fantastiskt på flera nivåer. Och att jobba med någon annan utifrån var ju 
jättelärorikt. Samt att få in pengar, vilket vi inte fick riktigt på det där men… men också 

portfoliomaterialet som var jätteviktigt, vi fick referenser ” – Entreprenör 1, intervju 3 när 
denne pratar om samarbetet med det utomstående startupföretaget 

Entreprenörer 1 var medveten om företag X behov av finansiellt stöd och en förläggare 
för sitt pågående projekt och detta var någonting som det utomstående startupföretaget 
kanske kunde hjälpa dem med. Entreprenör 1 presenterade företag X nuvarande idé de 
höll på att arbeta med för startupföretaget i hopp om att de skulle visa ett intresse. 
Dessvärre fanns det inte ett gemensamt intresse för att fördjupa partnerskapet mer än 
det samarbete som redan utfördes.  

”Vi ville se ifall de var intresserade, för de hade ju kontakter med finansiärer och då ville vi 
se om de kunde gå in och finansiera vår produktion och sådana här saker” – Entreprenör 

1, intervju 4 
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”Vi visade ju vår ide men den var de inte så intresserade av, det var ju inte det de ville 
köpa” – Entreprenör 1, intervju 4 

Under tiden företag X arbetade med de uppdrag de fått från det andra startupföretaget 
bromsades arbetet med deras egna projekt. Detta på grund av att gruppens 
programmerare på fulltid arbetade med uppdraget de tagit sig an och kunde därav inte 
arbeta med gruppens egna projekt. Under denna tid arbetade fem av de sju medlemmarna 
företaget hade med de uppdragen och enbart två av medlemmarna arbetade med 
företagets egna projekt. Det entreprenör 1 kunde göra utan programmerare var att 
fortsätta designa spelets ”core-loop” på papper, vilket denne gjorde.  

”Vi hade inga programmerare som kunde utveckla prototypen. Vilket också är en grej i sig, 
vi axlade två projekt samtidigt. Arbetade på vår egna ide och de webbaserade MMOerna 

samtidigt vilket gjorde att vårat egna projekt hamnade i baksätet” – Entreprenör 1, 
intervju 3 

”Vi designade allting på papper innan vi gjorde prototypen” – Entreprenören, intervju 2 

Medan entreprenör 1 designade ”core-loopen” för spelet sökte denne aktivt efter 
återkoppling kring de huvudmekaniker spelet hade för att försöka förbättra dessa i teorin. 
Den huvudsakliga källan entreprenören hämtade sin återkoppling ifrån var 
gamedesignläraren de fick hjälp av från högskolan. Entreprenör 1 hade till slut skrivit 
klart spelets ”core-loop” och definierat detta på papper.  

När ”core-loopen” var definierad började deras tid i skolan nå sitt slut och företag X 
arbetade primärt med de delar av sin egna prototyp de ansåg behövdes för en kommande 
tävling de var tvungna att ställa ut och presentera sitt spel, då detta var ett moment vilket 
skolan krävde att företag X skulle utföra. I tävlingen deltog ett antal andra spelutvecklare 
vilka kom från olika skolor runt om i Sverige. Företag X hade vid denna tidpunkt inte 
kommit så långt de velat med sitt egna projekt på grund av de tidigare uppdragen. 
Entreprenör 2 beskrev att dessa uppdrag tog längre tid än vad de förväntat detta 
resulterade i att de fick mindre tid åt att göra utföra sitt egna projekt 

”Det gjorde så att vi hamnade lite efter med vårt egna projekt. Vi hade inte kommit 
jättelångt med vårt egna projekt när vi ställde ut det där” – Entreprenör 2, intervju 5 när 

denne pratar om att uppdragen från det utomstående startupföret påverkade deras 
egna projekt.  

Företag X byggde en prototyp vilken de ställde ut och presenterade på tävlingen och vann 
då två priser för sitt projekt. Under denna tävling hade människor tillgång till att testa 
företag X prototyp på uppställda datorer i den lokal de befann sig i. Personerna som 
testade deras spelprototyp hade då chansen att ge återkoppling till företag X och säga vad 
de tyckte var bra eller dåligt med deras produkt. Den data som då samlades in ansåg inte 
som direkt nödvändig för projektet eftersom prototypen människorna fick testa inte var 
ett fullt utvecklat spel, utan enbart en prototyp som till en viss grad skulle ge användarna 
en syn för den fulla idéen. Prototypen innehöll väldigt få av de funktioner som 
entreprenör 1 tidigare definierat att spelet skulle ha när det var klart och därav kunde, 
enligt både entreprenör 1 och 2, människorna inte ge någon bra och användbar 
återkoppling. Tävlingen sågs också som en möjlighet för entreprenörerna att öva på att 
presentera spelet. Tävlingen hölls i slutet av maj 2010.  
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”Problemet var att det inte var ett fullt spel, det fanns ingen coreloop i spelet. Man kunde 
zooma ut kameran man kunde klicka på en gubbe så den kunde springa runt och du kunde 
spela ett minispel, thats it. Man kunde inte säga så mycket om spelet, för det fanns inte så 

mycket spel att faktiskt spela.” – Entreprenör 1, intervju 6 när denne pratar om 
prototypen som ställdes ut på tävlingen. 

”Vi hade en dator bredvid där man enkelt kunde klicka och ge den mat tror jag. Inte alls 
sådär jättepolerat och snyggt alls” – Entreprenör 2, intervju 5 när denne pratar om 

prototypen som ställdes ut på tävlingen 

5.1.5 Efter skolan och mot verkligheten 

Tävlingen företag X deltog i var det sista momentet de utförde under sin tid i högskolan. 
Efter detta avslutades samtliga medlemmar i företag X utbildning i högskolan, juni 2010, 
och därav ströps en del av företagets tillgångar då de nu inte längre hade tillgång till 
bidrag från CSN. De vände sig mot den hjälp de hade tillgång till när de kom till de 
finansiella frågorna, medlemmar bodde hemma hos sina föräldrar, flickvänner och levde 
mer eller mindre utan någon direkt inkomst. 

”Vissa levde på flickvänner och ja… levde ett halvår på bara nudlar för vi trodde på vår ide 
helt enkelt” – Entreprenör 2, intervju 5. 

”CSN slutade och sen inte fören januari, februari… nio månader senare och under den tiden 
fanns inga pengar alls. Jag praktiserade och sådana saker, vi bodde hemma, folk gjorde 

såna saker” – Entreprenör 2, intervju 5. 

Under de första månaderna företag X var självständiga hoppade också två av deras 
medlemmar av äventyret och deras roller behövde ersättas av ny personal. Företag X tog 
in två nya medlemmar för att fylla positionerna där den ena var en tidigare klasskamrat 
till entreprenör 1 och den andra var en person som nu började sitt 4e år på skolan de 
tidigare studerat på.  

De hade också ett samarbete med en lokal inkubator som erbjöd husrum till ett väldigt 
billigt pris där företaget kunde arbeta på sitt projekt. Företaget betalade enbart 2000 kr i 
månaden för tillgång till lokalerna där de kunde ställa upp bland annat sina personliga 
datorer och redskap. De fick de också tillgång till internet i dessa lokaler. Detta var 
någonting den lokala inkubatorn erbjöd samtliga startupföretag och erbjudandet höll i ett 
år efter det att företagen hade flyttat in sin verkstad i deras lokaler. Den lokala inkubatorn 
var med i ett nätverk som kallades för ”The game incubator network”, vars uppgift var att 
främja spelutvecklares företag och på detta sätt skapa skatteintäkter till Sverige. Detta var 
en statlig tjänst.  

”Vi satt ju på den lokala inkubatorn, de hade ju 75% rabbat på hyran, gratis internet och 
kaffe och rubbet första året efter man startat ett startup.” – Entreprenör 2, intervju 5. 

På grund av företag X behov till pengar byggde ett antal hemsidor åt andra företag och 
fick in pengar i företaget. De använde dessa pengar till att betala hyra till inkubatorn och 
för att köpa olika moduler de behövde till Unity för att kunna vidareutveckla sin prototyp.  

Under de kommande fyra månaderna arbetade gruppen flitigt med att finslipa sin 
prototyp i hopp om att kunna presentera denna för att få en förläggare som kunde 
finansiera produktionen av spelet och sedan marknadsföra det. Prototypen ändrades 



43 
 

drastiskt från det den hade vart under den tävling de deltagit i maj 2010. Entreprenör 2 
förklarade att de försökte bygga en prototyp som var menad till att visas upp till just 
förläggare, och inte till potentiella spelare, alltså kunder. De kom överens om vilka delar 
och vilken mekanik den nya prototypen skulle innehålla och itererade sedan dessa delar 
till perfektion.  

” Det var mycket itererande för att få till den lilla delen… Framförallt skulle jag vilja säga 
att det var snyggt som bara fan den delen. Det var mycket itererande och också mycket 

itererande på de grafiska elementen i spelet. Så även om det var knädjupt om man försökte 
komma ner i det så var det… nej det såg bra ut och fungerade väldigt bra. Så man kunde se 

att det här skulle kunna bli en hel del” – Entreprenör 2, intervju 5 när denne pratar om 
den prototyp de byggde efter skolan.  

Enligt entreprenör 1 gjorde detta deras prototyp väldigt speciell. Vanligtvis brukar 
spelprototyper som skall presenteras åt förläggare innehålla majoriteten av mekaniken 
vilket ingår i spelets ”core-loop”.  

”Men det normala är att man börjar med speldesignen och gör en prototyp det gjorde vi… 
men en normal prototyp har alla dessa spelsaker jag pratade om och det gjorde vi inte. Det 

var för mycket att göra” – Entreprenör 1, intervju 2. 

Entreprenör 1 åkte sedan till ett evenemang som hölls i Skövde i slutet av november 2010 
för att presentera spelet för ett antal förläggare som befann sig på platsen. Dessvärre 
visade ingen av förläggarna ett större intresse att starta ett samarbete med företag X och 
de återgick till arbete på prototypen. Men återigen fick entreprenör 1 öva på att 
presentera spelet.  

Under tiden finslipningen på prototypen fortsatte utvecklade inkubatorn i Skövde en 
möjlighet spelutvecklare kunde ta del av. Skövdes inkubator erbjöd sig att betala runt 
50% av kostnaden för att skicka spelutvecklare till en konferens i USA där de kunde 
presentera sina spel och på detta vis få chansen att komma i kontakt med olika förläggare. 
Denna möjlighet fick de startupföretag som hade, enligt inkubatorn själva, en lovande idé. 
Företag X såg detta som en möjlighet och visade inkubatorn sin idé och fick efter det ta 
del av erbjudandet. Företag X skrapade ihop sina sista pengar och gjorde en satsning på 
denna möjlighet, pengar det vid detta tillfälle ansåg att de hade råd att förlora.  

”Där satsade vi verkligen allt, vi hade våran lilla sparkassa… Vi bara, vi kör allt på det här 
och så… får det bära eller brista. Den ända utgiften vi hade var en hyra som vi hade en 

månads uppsägningstid på så det var ju inga problem att täcka in den, det var 2000 
spänn.” – Entreprenör 1, intervju 6. 

Företag X hade vid denna tidpunkt väldigt lite pengar kvar från det kapital de tidigare 
själva hade samlat ihop. De hade inte heller fått in några pengar från spelen de tidigare 
skapat under sin skoltid tillsammans med ett annat startupföretag. Entreprenörerna 
ansåg att detta var deras sista och bästa chans till att få en förläggare till sitt spel då de 
tidigare presentationerna av spelet inte hade lett någonstans. Konferensen i USA hölls i 
mars 2011 
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5.1.6 Förhandling med förläggaren och påskrivande av kontrakt 

Entreprenör 1 och 2 åkte till USA och presenterade spelet på konferensen de pratade 
med flera förläggare men träffade sedan en förläggare som direkt blev intresserade av 
deras idé.  

”We love this, don’t talk to anyone else, Go home, we will call you” – Förläggarens ord när 
de såg företag X produkt enligt entreprenör 2, intervju 5.  

Kunden ville bli en finansiell partner till företag X i just det projekt de presenterat och var 
redo att skriva ett kontrakt på detta för att hjälpa företag X att få ut sin produkt på 
marknaden. Kunden hade dock ett krav vilket var att företag X skulle byta spelets 
plattform från Facebook till smartphones (smarta telefoner) vilket företag X inte hade 
några större kunskaper om. Kunden argumenterade för att smartphones var mer 
framtidsäkert än Facebook och därav ville de att företag X bytte plattform för sin produkt. 
Entreprenör 2 som också var företag X ledande programmerare var medveten om att 
spelmotorn de använde, Unity engine, kunde hantera utvecklingen av spel mot smarta 
telefoner men var inte helt säker på hur mycket arbete plattformsbytet innebar för företag 
X programmerare (Det visade sig senare att plattformsbytet inte var ett större problem 
och programmerarna behövde inte bygga om speciellt mycket för att får spelet att fungera 
på smartphones). Förhandlingen mellan kunden och företag X tog 1,5 månader och under 
denna tid omvandlades företag X från en ekonomisk förening till ett aktiebolag, detta för 
att kunna skriva på kontrakt med kunden.  

Det ingick i kontraktet att kunden fick rättigheterna till just det spelet företaget skapat, 
men de fick inte rättigheterna till spelets IP (tema). Precis som det första företaget företag 
X gjorde ett spel åt ägde det företaget inte rättigheterna till hela temat spelet var baserat 
på, utan enbart spelet. På samma sätt fungerade samarbetet mellan företag X och den 
kund som ville gå in som finansiell partner för projektet. Kunden köpte alltså enbart 
rättigheter till ett spel företag X hade skapat, men inte hela speltemat.  Detta såg inte 
företag X som ett problem och tyckte det var en fördel då de fick behålla sina rättigheter 
till sitt skapade IP och kunde skapa nya idéer baserat på samma tema.  

I kontraktet ingick det också överenskommelser om hur spelets intäkter skulle fördelas 
mellan kunden och företag X. I detta fall köpte kunden produkten för en viss summa och 
inte fören spelet hade dragit in tillräckligt med pengar för att täcka denna summa skulle 
företag X få ta del av en procentuell andel av spelets vidare intäkter.   Företag X estimerade 
också att det skulle ta sex månader att skapa spelet och detta gick kunden med på.  

När förhandlingen var klar och kontraktet var påskrivet bytte företag X plattform från 
Facebook till smartphones baserat på kundens krav. Detta visade sig senare vara bra då 
Facebook-spel kort där efter började tappa användare och smartphones började allt mer 
ta över marknaden. Detta var i maj 2011. 

”Den drivande faktorn var att om vi gör det till den här plattformen får ni pengar, det var 
det starkaste incitamentet till varför vi bytte plattform. Men vi såg ju också deras 

argument, vi såg ju också att smartphones kommer bli den nya standarden” – Entreprenör 
1, intervju 3 när denne pratar om varför de bytte från plattformen Facebook till 

smartphones. 
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Under förhandlingen mellan företag X och förläggaren anställde inkubatorn i Skövde 
advokater som, gratis, hjälpte företag X att tyda det tunga kontrakt som tagits fram av 
förläggaren.  

”Vi fick massa hjälp av inkubatorn i Skövde som gav oss advokathjälp gratis, aldrig att vi 
hade lyckats annars. Det var 40 sidor tung amerikanska lagar som vi sedan skrev på, fram 

och tillbaka.” – Entreprenör 2, intervju 5. 

5.1.7 Partnerskapet inleds och spelet släpps 

Det första steget i partnerskapet var att företag X skulle leverera ett speldesign-dokument 
(en väldigt detaljerad beskrivning av spelets design vilken fungerar som en initial vision 
som arbetas efter när spelet utvecklas).  Speldesign-dokumentet var den första milstolpen 
som satts upp efter partnerskapet inleddes och företag X fick inget finansiellt stöd av 
förläggaren innan dokumentet var klart och presenterat för dem. Entreprenör 1 satte sig 
ned och skrev speldesign-dokumentet och utgick ifrån den tidigare dokumenteringen 
som skapats (dokumenteringen av spelets core-loop). Efter en månad blir företag X klara 
med speldesign-dokumentet och får då sin första betalning av förläggaren, nya milstolpar 
sattes upp och produktionen av spelet kan börja. Företag X anställde också ytterligare en 
programmerare till sitt arbetslag som inte var aktieägare i företaget likt de andra sju.  

Företag X arbetade sedan för att uppnå de nya milstolparna de hade kommit överens om 
med kunden. En milstolpe under produktionen var en överenskommelse mellan 
förläggaren och företag X, vid olika datum skulle de vara klara med vissa delar utav spelet 
och implementerat ett visst antal saker som de sedan fick presentera för förläggaren. 
Förläggarens QA grupp(Quality assurance) testade då spelet efter varje milstolpe för att 
se om den mekanik de efterfrågat fanns i spelet samt för att ge återkoppling till företag X. 
Efter varje milstolpe fick företag X också betalning av förläggaren.  

”Förläggaren hade en QA grupp som vi skickade prototypen fram och tillbaka till som 
testade och sade liksom att, ”nej men ändra så att vid level tolv ska man låsa upp dessa 

föremål istället, vi tror det blir bättre”... eller ”när man trycker här dyker denna bugg upp, 
fixa den”.” – Entreprenör 2, intervju 5. 

”Sen fick vi hela tiden feedback från förläggaren. QA, deras producenter satt och spelade 
spelet efter varje milstolpe och så kom de tillbaks med massa feedback och sådär. Så det 

var bra.” – Entreprenör 1, intervju 6. 

För att utföra arbetet använde företag X den agila utvecklingsmetoden ”Scrum” som de 
även tidigare hade arbetat med både i skolan och i tidigare projekt men inte till samma 
utsträckning.  Företag X ”scrumteam” innefattade samtliga personer i företaget.  

Produktägaren var entreprenören själv och denne skapade företagets ”backlog” 
tillsammans med olika medlemmar i gruppen. Entreprenören skrev ned olika funktioner 
som skulle vara med i spelet och bröt ned dessa funktioner till PBIer(product backlog 
items), vilka senare bröts ned till mindre uppgifter(tasks) av de andra medlemmarna i 
gruppen.  

Rollen ”scrummästare” hade både entreprenören(CEO) och en av gruppens 
programmerare som också hade en ledande roll i företaget(COO), de turades om till och 
från om vem det var som höll i denna roll. Scrummästarens huvudsakliga uppgift i 
gruppens arbete var att försöka häva hinder som stod i vägen för gruppens arbete.  
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”Det i *******(företag x) betydde väl mest att få saker att fungera, boka resor, hårdvara 
som fungerar, ge någon en kaffe, sådana grejer.” – Entreprenör 1, intervju 4 när denne 

talar om vad hinder innebar för företag X. 

Grupperna genomförde sprinter vilka varade i två veckor där de utförde de PBIer som 
stod definierade i ”backlogg” entreprenören skapat. Det satte dock inte upp några 
”sprintmål” som skulle uppnås under sprinten, utan de hade enbart de definierade 
uppgifterna som skulle utföras. 

”Vi hade inga sprintmål riktigt, vi använde aldrig dessa utan vi satte upp ett gäng tasks 
som skulle göras under en sprint och så gjorde vi det… Sprintmål var inte riktigt någonting 
vi formulerade rätt om jag minns rätt nu… och det skiljer sig från Scrum” – Entreprenör 1, 

intervju 4 

Efter varje sprint sammanfattades gruppens arbete, vilka PBIer som utförts samt vilka 
som inte utförts. Resultatet av en sprint sammanfattades utav gruppens ledande roller, 
entreprenören och scrummästaren, i en skypechatt, sedan diskuterades resultatet och 
hur detta skulle påverka samt användas i nästa sprint. Entreprenören själv menar på att 
gruppen utförde ”sprint retrospective” och ”sprint review” på en och samma gång i denna 
sammanfattning som skedde i en skypechatt och sågs över utav gruppens ledande roller.  

Företagets COO som också hade rollen som scrummästare anordnade möten varannan 
vecka med företag X medlemmar där de gick igenom och tillsammans spelade ett spel som 
de kallade för ”partypoker”. Spelet användes av företag X för att tidsestimera olika 
uppgifter som skulle utföras för att sedan dela ut uppgifterna mellan de anställda för att 
alla skulle få lika mycket arbete att utföra under en sprint. Spelet gick ut på att samtliga 
medlemmar fick tidsestimera de olika uppgifterna för att de sedan gemensamt skulle 
komma fram till hur lång tid varje uppgift skulle ta.  

”Vi tidsestimerade dessa grejer för att alla skulle få lika mycket arbete i varje sprint” – 
Entreprenör 2, intervju 5. 

Mot slutet av produktionen höll den ledande programmeraren ansvaret för att bryta ned 
PBIer som handlade om programmering i mindre uppgifter, någonting som tidigare gjorts 
tillsammans med de andra medlemmarna.  

”Framåt slutet av projektet så struntade vi i att låta teammet bryta ned saker i tasks utan 
det som behövdes var att lead programmeraren satt och bröt ner alla 

programmeringstasks och så fick programmerarna arbeta med dom, det skiljer sig också 
en del för hur man tänker kring scrum. Och det fungerade för oss, vi fick saker gjorda.” – 

Entreprenör 1, intervju 4. 

Under produktionen av spelet uppstod förseningar på grund av att den initiala 
tidsplaneringar för olika moment i produktionens gång inte var helt realistiska. Vissa 
implementeringar av olika former av mekaniker tog alltså längre tid att implementera i 
spelet än vad entreprenören tidigare trott. Under produktionen ville också förläggaren att 
vissa andra mekaniker skulle implementeras i spelet vilket ledde till att entreprenören 
fick ingå i förhandlingar med kunden under produktionens gång. Förhandlingarna 
resulterade i att olika initiala idéer, exempelvis ett mini-spel som ingick i huvudspelet, 
fick prioriteras bort om den mekanik kunden efterfrågade skulle implementeras. 
Entreprenören försökte också förhandla sig till mer pengar. Kunden gick med på 
entreprenörens krav och produktionen fortsatte. 
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Det tog sedan totalt nio månader, istället för sex månader som var den originella 
tidsplaneringen, att skapa spelet. Anledningen till att spelet blev försenat var enligt 
entreprenören dels på grund av de krav kunden hade kommit in med under 
produktionsfasen, på grund av dålig initial tidsplanering från företag X sida då de 
underskattade tiden det skulle ta att skapa spelet och på grund av att de var tvungna att 
hantera olika buggar som framstod i spelet efter att företag X ansåg att spelet var klart. 
Att hantera de buggar spelet hade tog mellan 1.5 till två månader och när detta var klart 
och de mest kritiska buggarna hade åtgärdats släpptes spelet på marknaden och kunder 
kunde ladda ned det till sina smarta telefoner. Detta var i januari 2012. 

”När vi hade gått igenom en extrem buggfixningstid på en och en halv till  två månader där 
vi bara lagade och fixade spelet om och om igen och fixa olika saker, då släppte vi spelet” – 

Entreprenör 1, intervju 4. 

5.1.8 Efter spelets släppts 

Samarbetet mellan företag X och kunden fortsatte efter spelet hade släppts på marknaden, 
men de arbetade inte tillsammans för att exempelvis utveckla en produkt gemensamt. 
Detta samarbete var enbart baserat på det spel som hade sålts av företag X till kunden och 
den relation de hade som förläggare och spelutvecklare. 

”På ett sätt har de finansierat oss så det var ju vår uppdragsgivare, men på ett annat sätt 
så är de ju bara en samarbetspartner som skall se till att spelet säljer, och de respekterade 

vi för vi ville ju såklart att spelet skulle sälja också, för då fick vi en del utav intäkterna 
med” – Entreprenör 1 intervju 4. 

Företag X fortsatte att följa de överenskommelser de hade med förläggaren vilket var att 
släppa fyra stycken uppdateringar till spelet efter att de släppts på marknaden. Dessa 
uppdateringar definierades även de som milstolpar i projektet och företag X fick betalning 
för varje uppdatering som överenskommet.  Under tiden uppdateringarna producerades 
av företag X såg det relativt ljust ut för deras spel. Förläggaren marknadsförde spelet i 
olika former, bland annat gjorde de reklam för spelet genom att presentera det genom 
sina andra spel de hade ute på marknaden. Förläggaren marknadsförde spelet i två till tre 
månader och detta resulterade i att företag X spel nådde topplistan i app-store vilken 
presenterade de mest nedladdade spelen under en viss tid och spelet genererade en del 
pengar. Efter denna tid slutade förläggaren lägga energi på att marknadsföra spelet och 
detta var utom företag X kontroll. Successivt tappade spelet sina spelare och pengar 
slutade rulla in. Resultatet av detta var att företag X inte fick ta del av några pengar alls 
spelet hade genererat då förläggaren inte gick med vinst på spelet. Spelet genererade 
ungefär 33% av de pengar förläggaren hade investerat i projektet.  

”Det breakade aldrig even.. det fick bra recensioner och folk gillade spelet och det var inget 
som varken förläggaren eller någon annan betvivlade, att spelet var dåligt eller bra… 

”mission successfull”, men det var inte tillräckligt för att sälja. Det fick närmare en miljon 
nedladdningar och vi tjäna in en 3djedel av budgeten” – Entreprenör 1 intervju 4. 

”Tyvärr blev det ju inte jättesuccé som vi hade hoppats på. Vi blev ju inte ”Aangrybirds 
miljonärer” på det som vi hade hoppats på” – Entreprenör 2, intervju 5.  

Månaderna gick och företagets pengar började ta slut då de inte hade några inkomster. De 
började under denna tid utveckla tre nya spelkoncept och prototyper. Ett av koncepten 
riktade in sig på en helt annan plattform, konsoler (ps3, xbox 360), ett koncept som 
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entreprenör 1 definierar som en spirituell uppföljare till sitt tidigare projekt och som 
också baserades på samma tema, och ett koncept som var ett ”endless runner spel” (se 
spelet temple run i app-store före exempel). Företag X ville släppa två av dessa spel med 
hjälp utav förläggare som kunde ge dem finansiellt stöd och ett av spelen, endless runner 
konceptet, ville de släppa med en distributör men de ville själva finansiera projektet.  

Allt eftersom tiden gick började företag X arbetslag tunnas ut då det inte fanns pengar för 
att betala ut löner och medlemmarna började tröttna på den resa de hade gett sig in på. 
Prototyperna till deras nya projekt blev då svårare att utveckla då de inte hade personal 
till att göra detta.  De vände sig då till att försöka ta in bland annat studenter från den 
skola de tidigare gått på som kunde arbeta åt dem gratis, men dessa studenter var inte 
lika kunniga de hade hoppats på att de var.  

Under ett års tid försökte entreprenör 1 sälja in företagets ideér till olika förläggare men 
inga förläggare visade ett intresse för att starta ett partnerskap med företaget. 
Entreprenören åkte bland annat till konferenser i Paris och USA.  

”Jag far runt liksom och testade olika mässor. Ja det var ju liksom olika koncept som 
presenterades i olika miljöer som vi åkte runt på samt små event och pitcha på och så 

försökte kontakta folk på distans och allt möjligt.” – Entreprenör 1, intervju 6. 

De träffade också förläggaren de tidigare hade haft ett samarbete med på en utav 
konferenserna där förläggaren ville att företag X skulle göra mockups(skisser) på ett spel 
de ville ha hjälp med att skapa. Företag X var dock inte de ända spelutvecklarna som hade 
fått denna förfrågan och förlorade uppdraget åt ett annat företag. Detta var i maj 2013.  

Entreprenör 2, som var ledande programmerar i företag X slutade också strax efter detta 
och började söka nya jobb på annat håll och detta gjorde också övrig personal i företaget.  

”Men det var efter den resan egentligen som vi kände såhär ”Nej vi får inte hem något 
awesome nytt gig…” och lite efter började allt rinna ut lite i sanden. Flera av oss började 

sälja våra aktier till de andra för en krona… till VDn och nån mer tror jag det vara” – 
Entreprenör 2, intervju 5. 

 
Entreprenör 1 var slutligen ensam kvar med en till person i företaget och de började tappa 
hoppet om företagets framtid. De vände sig till andra medel som att försöka outsourca 
arbete till andra företag, men detta förstod de snabbt att de inte hade råd med. De vände 
sig åt att försöka sälja delar av sitt tema de använt och olika 3d artefakter de skapat men 
detta ledde inte till någon större vinst. 

Förläggaren de samarbetat med tog ned deras spel från App-store vid årsskiftet 2013-
2014. Företag X fick efter detta tillbaks sina rättigheter till spelet och kunde själva göra 
vad de ville med det. Entreprenör 1 och dennes kollega försökte då återigen få upp spelet 
på App-store efter att bland annat ändrat lite i spelets grafik för att nå en bredare 
målgrupp. Spelet sågs dock aldrig på App-store efter att det togs ned.   

Efter ytterligare ett år, som var väldigt händelselöst enligt entreprenör 1, hade 
entreprenör 1 och dennes kollega fått nog och valde att börja likvidera företaget och söka 
nya jobb. Entreprenörer 1 beskriver också att marknaden vid detta tillfälle inte var snäll 
mot spelutvecklare, citerat:  



49 
 

”De var en tid då spelförläggare inte ville finansiera spelutvecklare som inte var interna på 
deras studio. Det var en tid där man inte ville ta risk med externa spelutvecklingspartners. 

Och marknaden var inte så stabil på smartphones för att folk hade blivit brända på att 
köra in massa pengar i produktion och det blev totala floppar… så industrin ville inte ta de 
riskerna. Plus att vi som utvecklare inte hade någon hit bakom oss häller på så sätt var det 

ju inte att folk stod på kö och gav oss work for hire uppdrag heller.” – Entreprenör 1, 
intervju 4. 

6 Analys 

6.1 Analys – Företag X arbetssätt kopplat till paradigmen ADE och CDA 

I detta delkapitel analyseras insamlad data från företag X och jämförs mot Sarasvathys 
teorier samt hur företaget relaterar till Aaen och Rose (2011) två paradigm. I delkapitlet 
används segment tagna från Aaen och Rose (2011) modell för att konkretisera vilket 
segment av modellen som analyseras; Vänster kolumn beskriver segmentets kategori, 
mellersta kolumnen beskriver arbetssättet enligt ADE paradigmet och höger kolumn 
beskriver arbetssättet enligt CDA paradigmet.  

6.1.1 Förståelse för framtiden 

 

Företag X och entreprenörerna hade en vision om att tjäna pengar på spel, alltså ett 
slutmål (se andra citatet i underkapitel 5.1.1 och tredje citatet i 5.1.8). För att uppnå detta 
slutmål arbetade företaget med olika projekt, ett skolprojekt som inte ledde någon vart, 
ett skolprojekt som sedan transformerades till ett riktigt skarpt spel, samarbete med 
utomstående för att tillsammans skapa ett spel, en uppföljare till sitt mest lyckade spel, 
ett spel mot en plattform de tidigare inte skapat spel emot, och ett spel de själva ville 
finansiera för att maximera sin vinst då de inte hade någon investerare i projektet. Det 
intressanta är inte slutmålet, eller projekten det utförde för att försöka uppnå det, det 
intressanta är hur de utförde dessa projekt. 

Genomgående i presentationen av företag X livscykel beskrivs hur deras arbete fortsatte 
framåt baserat på hur de utnyttjade sina egna kunskaper och sina nätverk samt hur de 
utnyttjade de oförutsägbara händelserna som uppstod under resans gång. Hur de 
utnyttjade sina tillgängliga möjligheter och de möjligheter som framstod för att uppnå sitt 
väldigt generella slutmål ”att tjäna pengar på spel”. 

Med fokus på företag X huvudsakliga projekt och spel återkommer det flertal gånger att 
entreprenörerna och gruppen fokuserade på vad de kunde uppnå just i stunden baserat 
på deras omständigheter och resurser. 

I delkapitel 5.1.4 beskrivs bland annat hur entreprenörerna utnyttjade den oplanerade 
möjligheten om partnerskap med ett utomstående startupföretag. De genomförde 
samarbetet, fick portfoliomaterial och referenser. De försökte också fördjupa 
partnerskapet men utan framgång. De tacklade också det problem som uppstod under 
partnerskapet, personalbrist till sitt egna projekt, på ett bra vis då entreprenör 1 skrev en 
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full konceptuell plan, spelets ”core-loop”, för deras egna prototyp vilket senare 
resulterade i att prototypbyggandet gick snabbare. Om företag X sympatiserat med ADE 
paradigmet hade de här enbart gått in i samarbetet om detta var planerat sedan innan, 
vilket det inte var. De hade också inte haft samma öppenhet med att presentera sin egna 
idé för det utomstående företaget utan hade istället valt att dölja det för att inte förlora 
sina egna konkurrenskrafter. 

I delkapitel 5.1.5 beskrivs hur företaget agerade på ett erbjudande från Skövdes inkubator 
för att få en rabatterad resa till USA för att presentera sitt spel och på detta sätt få en chans 
till att hitta en förläggare. Denna möjlighet utnyttjades också av företag X. 

De valde också att rikta sitt spel mot en annan plattform baserat på sin förläggares önskan, 
någonting som i slutändan visades vara väldigt bra. För visso kan detta ses som ett drag 
företaget gjorde vilket sympatiserar med ADE paradigmet då de ”justerar sig efter 
marknadskrafterna”. Dock baseras denna justering inte på företag X egna analys eller 
förutsägelse utan på deras förläggares önskemål och företag X önskan att få ut sin produkt 
på marknaden. 

Företaget arbetssätt påvisar att de arbetade mer enligt en effektuell logik (CDA) då de 
genomförde ett projekt som kunde leda till en produkt som kanske gav en stor vinst på 
marknaden och utvecklade företaget likväl produktens framtid genom att bland annat 
utnyttja exogena oväntade hädelser och samarbetade med intressenter.  

6.1.2 Attityd till marknaden 

 

Summerat från delkapitel 5.1.1 – 5.1.4:  Företag X hade inte från början en vision på en idé 
de ville realisera. Detta uppstod då de såg en ny möjlighet, en möjlighet att skapa ett spel 
på en relativt ny plattform de såg att de kunde vara konkurrenskraftiga på enbart med 
hjälp av sina nuvarande kunskaper.  

Att säga att företag X inte hade analyserat marknaden i över huvud taget innan de började 
sitt äventyr med sin huvudsakliga idé skulle vara att ljuga. Entreprenörerna och deras 
student-kollegor hade ju trots allt gått en väldigt lång utbildning för att lära sig utveckla 
spel mot denna marknad. Facebook plattformen och de spel som fanns där var däremot 
någonting nytt för entreprenörerna och de andra medlemmarna i företaget som de inte 
hade någon direkt kunskap om. Analysen av Facebook och de spel som fanns där samt 
vilken målgrupp de hade var vag och ingen data från analysen sparades för att sedan 
användas. En process som ofta utförs enligt det kausala arbetssättet är att samla in data 
under analysen vilket sedan används för att definiera saker som produktspecifikationer, 
affärsmodell och målgruppens olika egenskaper. 

Företag X föreställde sig med andra ord en möjlig produkt de kunde skapa och släppa på, 
till en början, plattformen Facebook. De såg att de kunde skapa en produkt åt denna 
plattform som de själva ansåg var bättre än de produkter som existerade på plattformen 
i då-läget. Företag X utförde alltså inte en utförlig marknadsanalys för att identifiera en 
plattform, ett spel, en målgrupp, målgruppens egenskaper osv för att sedan definiera sin 
produkt.  
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Även i denna kategori påvisar data att företag X arbetade mer enligt en effektuell logik 
(CDA) än en kausal logik (ADE). De använde de kunskaper de hade och med hjälp av dessa 
identifierade de ett möjligt resultat de kunde uppnå baserat på sina möjliga åtgärder de 
hade till hands.  

6.1.3 Attityd till teknisk utveckling 

 

Entreprenören och företag X valde vilka tekniska områden de skulle arbeta i baserat på 
tidigare kunskap, vad de kunde skapa med den expertisen de själva hade (beskrivs i 
delkapitel 5.1.2–5.1.3). För att utveckla mjukvara inom detta område använde de sig av 
spelmotorn Unity, och programmeringsspråk de tidigare hade kunskap om. Företag X 
genomförde dock en vag analys av plattformen facebook, spelen som fanns där och 
målgruppens beteende för att kunna avgöra hur de själva skulle placera sig i denna 
marknad, vilket är en indikation på användning av kausal logik.  

Baserat på Sarasvathys definition av det kausala arbetssättet kan det vara en fördel om 
entreprenören i fråga har kunskap kring det mest optimala programmeringsspråket för 
det projekt som skall utföras, vilket företag X hade. Men om entreprenören inte har 
kunskap i det programmeringsspråk som skall användas för projektet måste denne 
investera tid åt att ta till sig kunskap för att lära sig språket, vilket ses som en nackdel. 

I företag X fall var det en tillfällighet att just det programmeringsspråk och teknologiska 
verktyg de hade tillgång till, och hade kunskap om, erbjöd möjligheten att skapa det spel 
de ville realisera. Detta återupprepade sig vid ett senare tillfälle då företag X förläggare 
önskade ytterligare ett plattformsbyte för spelet, även detta plattformsbyte var möjligt 
utan större ansträngningar från företagets programmerare. Detta presenteras i tredje 
stycket, delkapitel 5.1.2 samt andra stycket, delkapitel 5.1.6. 

Enligt det effektuella arbetssättet väljer entreprenören att välja mellan möjliga mjukvaror 
denna kan utveckla mot den marknad de har erfarenhet om; Med hjälp av de 
programmeringsspråken samt verktyg denne har mest expertis om. Detta är precis vad 
företag X gjorde. De visste inte vart marknaden var på väg, men visste vad de kunde uppnå 
i stunden baserat på den marknad de själva identifierat. Även i denna kategori påvisar 
företaget att de arbetade primärt enligt CDA paradigmet.  

6.1.4 Verksamhetsplanens roll 

 

Snabb sammanfattning av företagets livscykel baserad på insamlad data: 

Företaget började som en skolgrupp och hade en idé som de försökte realisera. Arbetet 
gick inte bra och gruppen arbetade inte på ett effektivt sätt för att realisera idén, detta 
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noterades av en lärare de kom i kontakt med genom skolan. Läraren hjälpte 
entreprenörerna och medlemmarna i företaget att effektivisera sina arbetsmetoder 
baserat på sin egna kunskap. I samband med detta uppstod en möjlighet, en oförutsedd 
uppenbarelse, de identifierar plattformen Facebook. Med hjälp av tidigare kunskaper och 
lärarens omdöme började företaget realisera denna ide vilket stärkte deras egna identitet. 
Med hjälp av sin identitet (de skapade spel åt plattformen Facebook) och sina kontakter 
(läraren) får de ytterligare en kontakt som vill genomföra ett samarbete. Samarbetet 
genomförs och företagets identitet stärks ytterligare. De fortsätter att bredda sitt nätverk 
efter skolan med den lokala inkubatorn och detta öppnar ytterligare möjligheter. 
Utnyttjandet av denna möjlighet leder till slut till att de släpper sitt första spel. Under 
tiden de gör detta försörjer sig företaget på egna resurser och får hjälp ekonomiskt av sitt 
nätverk. 

Data kan relateras till Sarasvathy et al. (2014) modell som presenterar det effektuella 
arbetssättet (se figur 7) och de fem effektuella principerna (se delkapitel 2.1.2). 
Relateringen till modellen och de fem principerna presenteras i appendix B.  

Data insamlad kring företag X tyder på att företaget inte hade en utförlig sekventiell 
företagsplanering där de först identifierade en ide, genomförde konkurrens och 
marknadsanalyser, utvecklade en affärsplan, samlade resurser och investerare vilka de 
identifierat med hjälp av tidigare analyser, för att sist skapa en produkt de sedan släpper 
på marknaden. Data tyder på att de arbetade mycket baserat på vad de själva kunde och 
utvecklade företaget successivt med hjälp av nätverkande samt utnyttjande av nya 
möjligheter. Företaget investerade personliga resurser i äventyret och det framgår inte i 
data insamlad under intervjuerna att de hade någon ångest när de berättar om resans 
gång. Detta tyder på att de faktiskt investerade vad de hade råd att förlora i företaget. Det 
framkommer också att när personer inte ansåg att de hade råd att investera sin tid i 
företaget hoppade de av (se delkapitel 5.1.8).  

Det ända som framkommer i datan vilket kan relateras till ADE paradigmet och det 
kausala tänkandet till en viss längd är att de faktiskt hade en affärsplan, att spelet skulle 
släppas på en viss plattform, och de skulle tjäna pengar på det genom 
”microtransaktioner”, och att de visste att de behövde en förläggare som marknadsförde 
spelet och gav dem pengar för sitt arbete. Detta anses dock inte vara en tillräckligt utförlig 
plan för att kunna säga att företag X sympatiserade med ADE paradigmet. Företag X 
arbetade mer enligt den effektuella logiken än den kausala logiken.  

6.1.5 Metodik för mjukvaruutveckling 

 

Entreprenörerna och företag X arbetade med utvecklingsmetoden ”Scrum” när de 
genomförde sina olika projekt. De använde sig av denna utvecklingsmetod för att de hade 
förkunskaper om den sedan innan och det fungerade för dem. Företagets 
utvecklingsmetod var alltid Scrum, men de framkommer i datan att de använde sig av 
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denna utvecklingsmetod på olika sätt baserat på de projekt de gjorde och företagets olika 
omständigheter, denna data presenteras i kapitlet ”Materialpresentation” under 
underkapitel 5.1.7. På grund av sina omständigheter improviserade de 
utvecklingsmetoden under tiden de genomförde samarbete med ett utomstående företag. 
Samarbetet resulterade i att de inte kunde arbeta iterativt just i stunden med sin egna 
produkts utveckling på grund av bristande arbetskraft. Entreprenör 1 skapade då spelets 
”core-loop” vilket kan jämföras med en kausal planering för deras produkt innehållandes 
fördefinierade krav produkten skall adressera (se kapitel 5.1.4). ”Core-loopen” i sig 
skapades dock iterativt med hjälp av återkoppling från företag X nätverk (se kapitel 5.1.4) 
och ändrades senare under produktionens gång (se kapitel 5.1.6 och 5.1.7).  

Företaget följde inte Scrum’s arbetsflöde till punk och pricka jämfört mot hur det beskrivs 
av Scrum.org (2018). Men detta tyder på att företaget arbetade med de delar av Scrum de 
ansåg att situationen krävde samt de delar av utvecklingsmetoden de hade kunskap om. 
Detta tyder på att företaget använde en effektuell logik när de valde sin utvecklingsmetod 
och använde sin utvecklingsmetod. Enligt Sarasvathy (2001b) arbetar entreprenörer 
enligt den effektuella logiken om de ser på de möjligheter de kan använda just i stunden, 
vad den kan. Aaen och Rose (2011) beskriver också i sin modell hur företag vilka arbetar 
enligt CDA paradigmet, vilket sympatiserar med Sarasvathys effektuella arbetssätt, ofta 
improviserar valet av utvecklingsmetod baserat på omständigheterna. 

Om företag X hade sympatiserat med ADE paradigmets segment av ”metodik för 
mjukvaruutveckling” hade de förmodligen arbetat med en mer traditionell 
utvecklingsmetod, vilket de inte gjorde. De hade också fördefinierat hur de skulle arbetat 
med utvecklingsmetoden baserat på en fördefinierad plan, i detta fall kan det jämföras 
med hur Scrum.org (2018) beskriver Scrum, detta gjorde inte företag X. Likt företagets 
evolution transformerades även företagets användning av den agila utvecklingsmetoden 
baserat på möjliga åtgärder. Inom denna kategori arbetade företaget starkt enligt CDA 
paradigmet.  

6.1.6 Attityd till förändring 

 

Under företag X evolution uppstod en hel del exogena oförutseddbara förändringar 
marknaden de rörde sig inom, deras omgivning och inom deras egna företag och projekt. 
Dessa förändringar hade bevisligen stor påverkan på vad företag X i slutändan kom till att 
bli. De identifierade Facebook-plattformen och insåg att detta var en plattform som nådde 
en bred målgrupp och att de spelutvecklare som levererade spel till denna plattform som 
sedan blev ”hits” tjänade mycket pengar (kapitel 5.1.2). De fick erbjudande om samarbete 
med ett utomstående startupföretag (kapitel 5.1.4). Det utvecklades ett erbjudande av 
Skövdes inkubator de hade möjlighet att utnyttja (kapitel 5.1.5). Företagets blivande 
förläggare önskade produktrelaterade ändringar: plattformsbyte av deras spel samt 
tillägg, ändring och uteslutande av mekanik i spelet (kapitel 5.1.6 och 5.1.7).  

Alla dessa kan räknas som oförutsägbara event, och samtliga oförutsägbara event 
utnyttjade företag X till sin fördel. Om ett startupföretag vilka arbetade enligt en kausal 
logik hade förmodligen inte agerat likt företag X när de stått inför samma exogena 
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händelser och förändringar. Det arbetssättet hade istället haft en fördefinierad plan på 
hur deras företagande, projekt, samarbeten och tillvägagångsätt skulle se ut. De hade 
försökt minimera avvikelse från planen och inte agerat lika ambitiöst på händelserna 
jämfört mot företag X.  

Om företag X hade arbetat enligt ett kausalt arbetssätt hade de: 

• inte avvikit från sin initiala spelidé i samband med att de identifierade Facebook-
plattformen. När de utvecklade sin första idé skulle de istället fortsatt på denna idé 
och försökt införskaffa sig kunskap och medel för att försöka realisera denna. De 
hade sett förändringen ”att facebookspel börjar bli mer populära” som ett slags hot 
för sin egna idé och inte som en möjlighet att tänka om.  

• förmodligen inte genomfört samarbetet med det utomstående startupföretaget då 
de istället hade fokuserat på sitt egna projekt och affärsplan, samarbetet skulle 
enbart genomförts om detta var planerat i förtid och ingick i företagets initiala 
planering, vilket det inte gjorde 

• förmodligen inte agerat på inkubatorns erbjudande om resan till USA. Erbjudandet 
var menad att hjälpa spelutvecklare att få förläggare och företag X hade redan haft 
en plan för hur de skulle skaffa dessa. 

• om deras plan från första början var att publicera ett facebookspel med hjälp av en 
förläggare, ryggat tillbaks från förläggare vilka önskade de skulle utveckla spelet 
mot en annan plattform.  

Företag X agerade på samtliga identifierade exogena oförutsägbara händelser, och de 
utnyttjade dessa till sin fördel, därav arbetade enligt det effektuella arbetssättet i denna 
kategori.  

6.1.7 Finansieringsmetod 

 
Företag X hade till en början enbart personliga utgifter då de inte var ett officiellt företag 
utan en sammansatt grupp av elever från en skola. I datan framkommer det att 
medlemmarna under denna tid levde på CSN (se kapitel 5.1.5 och samt andra citatet i 
kapitlet), ett medel för högskolestudenter kan ta del av för att få ut pengar under tiden de 
genomför sina studier. Efter skoltiden var slut och de inte längre hade tillgång till CSN 
överlevde de på de personliga resurser de hade (se kapitel 5.1.5).  De förlitade sig på sina 
möjliga tillvägagångsätt de hade baserat på gruppens kunskaper kombinerat med deras 
nätverk, vänner, familj och den lokala inkubatorn, för att förbättra sin finansiella 
situation. De avvek från sin huvudplan och skapade hemsidor åt organisationer och 
personer för att generera pengar för att ha råd med de få utgifter de hade. De använde 
också egna verktyg, exempelvis datorer och tidigare införskaffade mjukvaror för att 
utföra sitt arbete. Allt detta tyder på att de faktiskt använde sig utav, vad Harrison, Mason 
och Girling (2004) kallar för, ”bootstrapping”.  

Den primära resursen som faktiskt investerades under företag X framfart var tid. Data 
tyder också på att detta var en resurs samtliga medlemmar i företag X investerade i 
företaget baserat på hur mycket tid de själva ansåg sig ha råd att förlora då flertalet 

Finansieringsmetod  Locka kapital och investerare 
innan du startar – finansiera 
för att maximera avkastningen 

Investera baserat på vad du har råd 
med utan att tänka på eventuell 
avkastning.  Investera egna resurser 
(bootstrap) 
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medlemmar hoppade av senare i processen när de inte längre hade råd med 
investeringen.  

Att företag X investerade vad de hade råd att förlora visar sig också i kapitel 5.1.5 när 
entreprenör 1 beskriver att de investerade sina sista pengar i resan till USA och att det då 
fick ”bära eller brista”, en fördel här kan vara att företag X inte hade några överdrivna 
utgifter.  

Med detta sagt tyder det på att företaget arbetade enligt det effektuella arbetssättet även 
i denna kategori. Däremot hade företaget från början en förståelse för, och planering för 
att skaffa ett samarbete med en förläggare som kunde marknadsföra och finansiera det 
fortsatta arbetet på deras projekt (se sista stycket och citatet i kapitel 5.1.3). Denna 
planering har liknelser med det kausala arbetssättet. Sarasvathy (2001b) beskriver dock 
i sin artikel att en entreprenör som arbetar enligt det effektuella arbetssättet kan utföra 
tillräckligt med undersökning och skapa en produkt baserat på minimala resurser som 
möjligt för att med detta övertyga finansierare att investera de pengar som behövs för att 
utföra projektet och för att skapa strategiska partnerskap; detta är väldigt likt den väg 
företag X tog för att hitta sin förläggare som också var deras investerare. Eftersom denna 
liknelse identifierat och att företaget använde sig av bootstrapping innan förläggaren kom 
in i bilden anses det att företag X arbetade enligt det effektuella arbetssättet inom denna 
kategori.  

6.1.8 Bemötande av andra som arbetar inom samma område  

 

I kapitel 5.1.4 presenteras företag X första kontakt med ett företag vilket kan klassas som 
ett företag vilket arbetade inom samma område som de själva. De mötte då ett 
startupföretag vilka utvecklade mjukvara i form av spel. I samma kapitel presenteras det 
tydligt att de inte undvek detta företag och det framkommer inte i insamlad data att de 
såg detta företag som ett hot. Istället utförde de samarbete med detta startupföretag på 
deras begäran. Företag X försökte också bredda samarbetet med startupföretaget, som 
sedan demonstrerade att de inte hade samma engagemang. Detta arbetssätt sympatiserar 
med CDA arbetssättet och inte ADE. 

I kapitel 5.1.3 beskrivs det att företag X observerade konkurrenters produkter på den 
marknad de planerade att rikta sitt arbete emot. Detta påvisar att de använda sig av 
konkurrenter för att förbättra sina egna kunskaper och därav utveckla en bättre idé. Det 
framkommer också att de hade planer på att utveckla en produkt vilket innehöll ”djupare, 
roligare mekaniker”, en utveckling på de mekaniker deras konkurrenters produkter 
innehöll. De planerade också att deras produkt skulle innehålla en något mer komplex 
interaktionsmekanik användare kunde använda sig av för att spela med varandra. Detta 
tyder på att de till en viss del försökte utforma sin produkt på ett sådant vis att den inte 
direkt konkurrerade med de andra produkterna utan var mer unik, vilket enligt 
Sarasvathy (2001b) är en kausal strategi för att undvika konkurrens. Dock menar också 
Sarasvathy (2001b) att denna typ av produktutveckling baseras på en utförlig 
konkurrensanalys, vilket företag X inte utförde. 

Bemötande av 
andra som arbetar 
inom samma 
område 

Undvik konkurrenter. Se 
konkurrenter som ett hot mot 
marknadspositionen 

Samarbeta med de som 
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och starta nätverk med 
potentiella intressenter 
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Det är svårt att säga att säga vilket arbetssätt företag X primärt föredrog i denna kategori 
då de enbart kom i kontakt med ett företag som visade intresse för samarbete som också 
arbetade inom samma område som företag X. Visserligen kom de i kontakt med ett flertal 
förläggare när de åkte runt på olika konferenser (se kapitel 5.1.5 och kapitel 5.1.8) där 
enbart en visade intresse för samarbete vilket de då genomförde. Förläggaren arbetade 
förvisso inom samma marknad som företag X men insamlad data tyder på att de inte 
arbetade inom samma område av marknaden som företag X. 

Baserat den data som existerar tyder denna på att företag X delvis följde CDA paradigmet 
och även ADE paradigmet. 

6.1.9 Hantering av immateriella tillgångar (intellectual property (IP)) 

 
Det framkommer inte att företag X delade sina tillgångar genom öppen källkod, men data 
tyder på att detta var någonting de inte använde sig av med tanke på det kontrakt som 
senare skrevs på mellan företag X och förläggaren samt att de senare i företagets livscykel 
försökte sälja vissa immateriella tillgångar som 3d objekt till andra företag (se kapitel 
5.1.8). Det framkommer inte i datan att de byggde ett nätverk av idéer med andra 
intressenter där de sedan delade sina immateriella tillgångar och affärsmodeller.  Detta 
antas vara för att de inte hade något större nätverk de ingick i förutom med sin förläggare 
och inkubatorn. 

I den datan insamlad från entreprenör 1 och 2 framkommer det dock att företag X inte 
var rädda att visa sin produkt, prata om produktens mekaniker eller att presentera sin idé 
för utomstående intressenter. De presenterade sin produktprototyp och berättade om 
sina idéer till lärare på skolan de gick på samt övriga intressenter (se kapitel 5.1.4), det 
utomstående startupföretaget de utförde sina första riktiga uppdrag med (se kapitel 
5.1.4), på konferenser i Skövde och i USA (se kapitel 5.1.5 – 5.1.6 och 5.1.8), de visade 
också sitt projekt för inkubatorn i Skövde (se kapitel 5.1.4). I kapitel 5.1.6 beskrivs det att 
företag X delade med sig av sina rättigheter då de sålde rättigheterna till sitt spel, men 
inte till spelets tema, till förläggaren, vilket tyder på att de faktiskt hade upphovsrätt på 
temat och produkten. De hade dock inte en motstridig attityd när de sålde rättigheten till 
spelet och det beskrivs att de från första början behövde hjälp med att marknadsföra 
produkten i kapitel 5.1.3. Att de delade med sig av sina rättigheter på detta vis tyder på 
att de gjorde detta för att kunna vidareutveckla sin produkt. Detta stämmer in på hur Read 
et al. (2009) beskriver det effektuella tänkandet och hur entreprenörer som arbetar på 
ett effektuellt sätt ser delandet av bland annat immateriella tillgångar som en behövlighet 
för att vidareutveckla och forma produkten.  

Data tyder alltså på att företag X inte hade ett behov att skydda sina immateriella 
tillgångar från sina konkurrenter för att förbättra sin konkurrenskraft och 
marknadsandel och därav sympatiserar de inte med det kausala arbetssättet i denna 
kategori. Data tyder på att de istället primärt sympatiserade med CDA paradigmet då de 
faktiskt delade med sig av denna information och inte verkade ha ett större behov av att 
skydda den, men de uppfyller inte fullt det effektuella arbetssättet då de inte använde 
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Skydda dina immateriella tillgångar 
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öppen källkod eller hade ett större nätverk där de faktiskt kunde utnyttja fördelarna med 
delade immateriella tillgångar.  

6.1.10 Partnerskap och nätverkande  

 

Företag X hade inte ett större nätverk av engagerade investerare och samarbetspartners 
men de hade fortfarande ett nätverk. Insamlad data påvisar att företag X nätverk byggdes 
successivt under företagets evolution och var inte någonting de hade planerat bortsett 
från att de tidigt visste att de behövde en förläggare. Företag X, speciellt entreprenör 1, 
försökte under resans gång bredda nätverket genom att presentera den företagets 
huvudsakliga produktidé till bland annat deras första samarbetspartner (se kapitel 5.1.4), 
på en konferens i Skövde (se kapitel 5.1.5), och på en konferens i USA (se kapitel 5.1.5). 
Entreprenör 1 försökte också vid senare tillfällen efter det att de utvecklat och släppt sin 
huvudsakliga produkt på marknaden hitta samarbetsvilliga intressenter och investerare 
genom att presentera nya produktprototyper och koncept företaget hade skapat (se 
kapitel 5.1.8 samt 4e citatet i kapitlet). 

Företag X hade också ett samarbete med den lokala inkubatorn vilket möjliggjorde att de 
fick ett bredare kontaktnät samt hävde vissa hinder företaget stod inför. De hjälpte företag 
X med sin finansiella situation då de erbjöd husrum för en billig hyra, gratis internet, och 
med advokathjälp när det behövdes under förhandlingen med deras förläggare. 
Samarbetet de hade med förläggaren hjälpte företag X med marknadsföring av deras 
produkt, finansiering, samt produktutveckling då de fick återkoppling från förläggarens 
QA avdelning efter varje milstolpe. Detta tyder på att företag X använde sina partnerskap 
och det nätverk de skapat till sin fördel och tillsammans med sitt nätverk formades kunde 
de arbeta mot nya mål, där en del också uppnåddes.  

CDA paradigmet och det effektuella arbetssättet var det företaget primärt följde i denna 
kategori. Hade företag X följt det kausala arbetssättet hade de haft en fördefinierad plan 
på vilka samarbetspartners de skulle komma i kontakt med och kontrollerat arbetet på 
ett sådant vis att de enbart uppnår företagets egna fördefinierade mål, vilket är motsatsen 
till hur processen faktiskt gick till.  

6.1.11 Tid till marknad  

 

Tiden det tog för företag X att utveckla sitt spel från det att idén uppstod, januari 2010 
tills det att spelet släpptes på app-store, mars 2012, två år och två månader. Detta är 
väldigt lång tid. Bortses den tiden företag X enbart var en skolgrupp tog det fortfarande 
ett år och elva månader för spelet att realiseras. Insamlad data tyder inte på att den långa 
tid det tog var på grund av en gemensamt utformad affärsplan mellan företag X och dess 
förläggare, då de under större delen av denna tid inte hade en förläggare. När de senare 
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fick sin förläggare tog det ytterligare nio månader, inkluderat tre månaders försening, för 
spelet att släppas på marknaden, dessa nio månader kan direkt kopplas till det kausala 
arbetssättet. Resterande 21 månader efter företagets tid i skolan de arbetade för att 
realisera spelet kan inte direkt kopplas till ADE paradigmet då de under denna tiden inte 
arbetade enligt en utförlig sekventiell planering. Datan tyder på att de arbetade med att 
utveckla prototypen till sitt spel under större delar av denna tid och medan de gjorde 
detta letade de efter en förläggare och skapade hemsidor för att få in pengar (se kapitel 
5.1.5).  

I kapitel 5.1.5 beskrivs det hur prototypen som utvecklades under denna tid var menad 
att locka förläggares intressen och inte för att få återkoppling från användare. Detta kan 
ha varit en anledning till varför produkten inte kom ut på marknaden under en lång tid 
baserat på Heirman och Clarysses (2007) artikel. I kapitel 5.1.4 beskrivs också hur deras 
arbete med deras primära projekt bromsades då de arbetade med uppdrag tillsammans 
med ett externt startupföretag, vilket också påverkade produktens tid till marknaden.  

Företag X ansågs arbeta primärt enligt det kausala arbetssättet i denna kategori på grund 
av den långa tiden det tog för produkten att nå marknaden och för att de sent i processen 
anpassade sig till en tidsplanering som överenskommits mellan företaget och deras 
förläggare vilket även den var lång.  

6.2 Analys – Suttons fyra egenskaper och företag X utmaningar   

När företag X jämförs mot Suttons (2000) fyra egenskaper som baseras från utmaningar 
för nya startupföretag inom mjukvaruutveckling identifieras vissa kopplingar mellan 
företag X och denna studies teoretiska bakgrund.  

6.2.1 Begränsade resurser 

Företag X arbetade och överlevde på mycket begränsade resurser under större delarna 
av företagets livscykel. Sutton (2000) beskriver att detta ofta leder till att företaget 
primärt fokuserar på att få ut en produkt på marknaden, och att ju snabbare produkten 
når marknaden har en korrelation med företagens chans att överleva. Data tyder på att 
Företag X hade ett fokus på att få ut en produkt på marknaden, men detta tog väldigt lång 
tid. Produkten var under produktion större delen av tiden och enbart en prototyp 
innehållandes ett fåtal mekaniker skapades och denna var inte optimal för att testas mot 
kunder. Problemet som identifierats här är att på grund av företagets sätt att utveckla sin 
produkt samt tiden det tog för produkten att nå marknaden gjorde att företaget inte fick 
återkoppling från sina kunder. Kunders återkoppling är en av fördelarna med tidiga 
produktutsläpp enligt (Heirman och Clarysse, 2007). Bevisligen var dock prototypen 
tillräckligt utförlig för att locka till sig en investerare i slutändan.  

6.2.2 Omogenhet  

Företag X var ett väldigt ungt företag. Data tyder på att de hade liten erfarenhet när det 
kom till processhantering inom organisationen vilket under den första tiden av företagets 
livscykel var ett problem. Data visar också på att ju mer företaget mognade desto mer 
utnyttjade de processhantering, detta förtydligas när de började arbeta med hjälp av 
milstolpar och utvecklingsmetoden Scrum (se kapitel 5.1.7). Giardino et al. (2015) 
beskriver ett av huvudproblemen med oerfarna startupföretag, att definiera en 
affärsstrategi. Insamlad data tyder på att den affärsstrategi företag X använde inte var 
speciellt detaljerad. De hade en affärsmodell vilket inkluderade tre av de fyra element 
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Rajala och Westerlunds (2007) menar att en affärsmodell består av. De hade en 
produktstrategi, skapa en produkt mot plattformen Facebook (se kapitel 5.1.2). De hade 
en intäktslogik, microtransaktioner samt hitta en förläggare (se kapitel 5.1.3). De hade en 
distributionsmodell, de ville hitta en förläggare som gjorde detta (se kapitel 5.1.3) och 
förläggaren i sin tur distribuerade produkten (se kapitel 5.1.7 och 5.1.8). De hade inte en 
tjänst och implementationsmodell, detta höll deras förläggare i och data har inte samlats 
in för hur förläggaren genomförde underhållning för produkten under tiden kunderna 
använder den. Att skapa en detaljerad affärsstrategi och affärsmodell vilket ett företag 
sedan följer sympatiserar dock mycket med det kausala arbetssättet, vilket inte är ett 
arbetssätt lyckade entreprenörer och nystartade företag inte föredrar (Sarasvathy, 
2001a, 2001b).  

6.2.3 Multipla influenser 

Företag X påverkades sannerligen av externa direktiv. De fick direktiv av sin förläggare 
de bevisligen behövde följa för att samarbetet skulle kunna genomföras, och de fick också 
direktiv de inte direkt behövde följa, men oftast gjorde det ändå. De direktiv de inte 
behövde följa kom från bland annat, läraren från högskolan, lokala inkubatorn, och 
startupföretaget de utförde sitt första uppdrag med. Samarbetet med det externa 
startupföretaget resulterade dock i att företag X ändrade sitt sätt att arbeta (se kapitel 
5.1.4) vilket enligt Sutton (2000) kan ha en negativ påverkan på företaget. För många 
projekt kan också resultera i att företag arbetar sekventiellt med projekten istället för 
parallellt (se Crowne (2002) i kapitel  2.2.2) vilket till ett viss mån företag X gjorde under 
samarbetets tid. Däremot visar data på att de inte fick, eller letade efter, direktiv från dess 
blivande kunder (användare av produkten) vilket enligt Sutton (2000) kan ha en positiv 
verkan för företaget. Generellt anses det att externa direktiv hade en positiv verkan för 
företag X utveckling.  

6.2.4 Den dynamiska teknologin 

Sutton (2000) beskriver hur företag kan fastna på grund av oändliga uppdateringar av 
relevant teknologi, systemarkitektur och distribueringsteknologier. Data tyder på att 
företag X inte hade problem med relevant teknologi då de på förläggarens önskan bytte 
plattform vilket kontrade detta problem, men kan ha påverkat företaget negativt i andra 
aspekter som att inte identifiera nya möjligheter/krav på den nya plattformen vilket 
enligt Crowne (2002) kan resultera i att produktens specifikationer strider mot 
plattformens specifikationer. I data framgår det dock att företag X själva ansåg 
plattformsbytet positivt, och det krävdes inte mycket arbete från deras håll för att anpassa 
sin produkt efter den nya plattformen utifrån ett teknologiskt perspektiv (se kapitel 
5.1.6). Data påvisar också att relationen mellan spelutvecklare och förläggare ändrades 
mot slutet av företag X livscykel (se sista citatet i kapitel 5.1.8), vilket sågs som ett problem 
för företag X. Detta tyder på att företaget faktiskt påverkades negativt av ”Den dynamiska 
teknologin”.  

  



60 

7 Resultat 
Det första konceptuella ramverket baserades på studiens bakgrundsinformation och 
ledde till antagandet att företag X arbetade enligt ett kausalt arbetssätt och att detta var 
den primära anledningen till deras misslyckande. Analysen motbevisar detta antagande 
då företag X primärt arbetade enligt ett effektuellt arbetssätt. Studien påvisar hur 
entreprenörer och startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling kan påverkas 
positivt av samarbete med externa aktörer, oavsett om de arbetar inom eller mot samma 
marknad som entreprenören eller startupföretaget. Det framkommer även att 
entreprenörer vilka inriktar sig på mjukvaruutveckling som arbetar med vad de kan 
uppnå baserat på vilka de är, vad de kan, och vilka de känner istället för att genomföra en 
välutformad och tidskrävande framtidsplanering kan genomföra företagsbyggande likväl 
kunskapsbyggande, bräddning av nätverk och identitetsbyggande. Studien presenterar 
också en del unika situationer entreprenörer och startupföretag vilka inriktar sig mot 
mjukvaruutveckling kan hamna inför, och hur vissa av dessa situationer kan bemötas med 
hjälp av en effektuell eller kausal logik.  

Baserat på insamlad data anses det finnas tillräckligt bevis att direkt besvara på en av 
studiens fyra frågor. Insamlad data ger dock inga säkra bevis på att besvara studiens 
övriga frågor. Teoretiska svar har tagits fram till dessa baserat på studiens analys och 
bakgrund och presenteras i kapitel 8.  

I tre av de tolv kategorier som analyserats arbetade företag X enbart enligt de effektuella 
arbetssättet. I sju kategorier arbetade de till viss mån enligt det kausala arbetssättet men 
primärt med det effektuella. Enbart i en kategori arbetade företag X primärt med det 
kausala arbetssättet. Hur mycket företag X relaterar till de olika arbetssätten presenteras 
i en tabell. Detta är en uppskattning av företag X relation till paradigmen baserat på 
kvalitativ data vilket inte är direkt mätbar.  I helhet uppskattas att företag X arbetade med 
ett kausalt arbetssätt 24% och ett effektuellt arbetssätt 76%. 

Tabell 5 Presentation av företag X uppskattade relation till Aaen och Rose (2011) två olika paradigm 

 Analyse – Design – Enact  
Analysera – Designa – 
Utföra 

Consider – Do – Adjust 
Överväga – Göra – Justera 

Teoretisk inspiration Vanlig 
entreprenörskapslitteratur 

Sarasvathy’s teorier om 
effektuellt tänkande 
(Sarasvathy, 2008) 

Beskrivning 24% 76% 
Förståelse för framtiden ** **** 
Attityd till marknaden * ***** 
Attityd till teknisk utveckling ** **** 
Verksamhetsplanens roll  * ***** 
Metodik för mjukvaruutveckling  ****** 
Attityd till förändring  ****** 
Finansieringsmetod  * ***** 
Bemötande av andra som arbetar 
inom samma område 

** **** 

Hantering av immateriella 
tillgångar (intellectual 
property(IP)) 

** **** 

Partnerskap och nätverkande   ****** 
Tid till marknad **** ** 
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8 Summering, slutsats och framtida forskning 
Denna studie var menad att bidra med framtagandet av råd samt att se hur applicerbar 
Aaen och Rose (2011) modell är mot verkliga fall genom att jämföra studiens teoretiska 
bakgrund (kapitel 2) mot ett verkligt företags livscykel och hur de bedrev sin verksamhet 
under företagets olika faser samt hur de hanterade olika situationer och problem som 
uppstod. Studien använde sig av en vetenskaplig metod nämnd ”strukturerad fallstudie”, 
en beskrivande fallstudie, för att skapa ett konceptuellt ramverk (teorier) om hur 
företaget arbetade och med hjälp av dessa ta fram frågor som studiens respondenter 
sedan svarade på. Studien hade ett antal ”forskningscyklar” (Carroll and Swatman, 2000),  
där skribenten planerade arbetet baserat på det konceptuella ramverket (identifiering av 
data som behövdes samlas in för att fastställa ramverkets trovärdighet), insamling av 
data, analysering av data och reflektion av utfört arbete. För varje forskningscykel 
skapades nya teoretiska svar på studiens frågor. Forskningscyklarna presenteras i figur 
7. 

De första konceptuella ramverken beskrivs i kapitel 4.3. Det slutliga konceptuella 
ramverket baseras på svaren av studiens frågeställning. 

Studiens huvudsakliga fynd är att det analyserade företaget föredrog att arbeta agilt med 
sina projekt likväl sin affärsutveckling och Aaen och Rose (2011) paradigm är väl 
applicerbara på verkliga fall. Om ett effektuellt arbetssätt har en ökad chans för 
startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvara består oklart och diskuteras i kapitel 9. 
Baserat på analys av studiens teoretiska bakgrund och insamlad data presenteras ett antal 
punkter som svar för tre av studiens fyra frågor.  

1. Följde företaget primärt ADE eller CDA paradigmet? 

Företaget följde primärt CDA paradigmet och det effektuella arbetssättet.  

2. Varför misslyckades företaget? 

Det finns många faktorer vilka kan ha bidragit till varför företag X började likvideras de 
huvudsakliga faktorerna identifieras, med studiens vetenskapliga bakgrund i åtanke, som: 
(1) Företag X sökte inte efter återkoppling på sin produkt av potentiella användare under 
tiden produkten utvecklades och därav kunde de inte transformera produkten efter 
användares önskan vilket kan ha vart en faktor till varför produkten inte blev en hit hos 
användare. (2) Den dynamiska teknologin (Sutton, 2000) påverkade företag X negativt då 
marknaden förändrades och företag X kunde inte anpassa sig till denna. (3) Företagets 
kompetens gällande arbetsprocesser i det område företaget rörde sig i var begränsad till 
viss del och kan ha varit bidragande orsaker till varför företagets första produkt hade en 
lång tid från att gå från idé till färdig produkt. (4) Företag X gav förläggaren för mycket 
kontroll över deras produkt vilket kan ha påverkat produkten negativt då de resulterade 
i förändringar av produktens innehållande mekanik efter förläggarens önskan. (5) 
Företag X släppte ett spel mot en plattform de till en början inte utvecklade sin produkt 
mot, detta kan ha påverkat produkten negativt då denna var huvudsakligen planerad mot 
Facebook, inte smarta telefoner. (6) Företag X utnyttjade ett samarbete med en extern 
intressent, men detta resulterade i att deras produkt fick lida. (7) Efter deras första 
produkt släpptes på marknaden fokuserade de på för många nya koncept och idéer istället 
för att använda sig av sin vaga affärsstrategi de tidigare använt, att ha ett projekt med en 
affärsplan. 
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3.  Var deras arbetssätt kopplat till misslyckandet? 

Relaterat till studiens andra forskningsfråga kan företag X effektuella arbetssätt kopplas 
till deras misslyckande: (1) De arbetade baserat på sina egna kunskaper, vilka de kände, 
och vilka de var vilket resulterade i att de successivt utvecklade sin prototyp utan någon 
direkt plan eller strategi baserat på tidigare undersökning. De gick då miste om potentiellt 
viktig återkoppling från användartester då dessa inte utfördes. (2) De lärde sig under 
resans gång att arbeta på ett visst sätt då detta tidigare hade lett till att deras produkt kom 
ut på marknaden. Men de nya kunskaperna och sättet de arbetade på visade sig vara 
ineffektivt i senare skede när marknadens krav ändrades. (3) Eftersom företaget arbetade 
baserat på deras egna kunskaper vilka kan varit otillräckliga, använde de ett effektuellt 
arbetssätt, men på ett vis som resulterade i att marknaden inte såg deras produkt på 
väldigt lång tid. (4) Att samarbeta med intressenter är en kärna i effektuella arbetssätt. I 
detta fall kan det ha påverkat företag X produkt negativt, då den gemensamma 
produktutvecklingsprocessen kan ha bidragit till en sämre produkt. (5) Utnyttjandet av 
lemonadprincipen (Sarasvathy et al., 2014) kan ha påverkat företag X negativt då de bytte 
plattform, då det inte togs i åtanke att produkter på en annan plattform kanske inte har 
samma krav på sig eller når samma målgrupp som tidigare identifierats. (6) När företag X 
tog sig an arbete från utomstående kunder lades mycket arbetskraft på dessa uppdrag, 
vilket hade en negativ påverkan av huvudproduktens framfar och resulterade i att det tog 
längre tid för produkten att nå marknaden. (7) Företaget arbetade med nya koncept de 
kunde skapa baserat på sin kunskap, men det resulterade i flera produkter vilka inte var 
lika välformade som deras tidigare produkt.  

4. Vad kan vi lära oss av detta företag för att hjälpa andra entreprenörer inom 
startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling? 

Baserat på studiens tidigare frågor kan vi lära oss: 

(1 och 3) Om entreprenörer vilka vill utveckla mjukvara arbetar med vad de kan göra i 
stunden, bör de arbeta mot ett resultat (en prototyp eller början till en produkt) som kan 
presenteras tidigt för potentiella intressenter på ett sådant vis att de intressenterna kan 
ge tidig återkoppling kring produkten/prototypen.  

Analysen tyder på att företag X inte gjorde detta (kapitel 6.1.11) och återkoppling är 
viktigt att få in så tidigt som möjligt för att undvika dyra och tidskrävande 
transformeringar av produkten (se Heirman och Clarysse (2007) i kapitel 2.2.2). 

(2) Sök kontinuerligt efter samarbete och nätverka med andra entreprenörer och företag 
vilka har mer kunskap om mjukvarumarknaden du rör dig i, för att du lättare skall kunna 
justera dig efter marknaden tillsammans med dem.  

Företag X följde ett råd från en samarbetspartner med mer förkunskaper om marknaden 
de rörde sig i, vilket visade sig vara positivt (kapitel 6.1.6). Efter att företag X samarbete 
med partnern tunnade ut hamnade de i en sämre situation (kapitel 6.2.4). Enligt 
Sarasvathy et al. (2014) två principer, ”lemonad principen” och ”piloten-i-planet 
principen” söker entreprenörer aktivt efter samarbete och genomför korrelerade projekt 
med hjälp av samarbete med andra entreprenörer/företag, och detta är någonting 
framgångsrika entreprenörer gör (se Sarasvathy et al. (2014) i kapitel 2.1.2) 
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(4) Om din produkt utvecklas tillsammans med en utomstående aktör bör den med mest 
erfarenhet om produkten i fråga ha de sista ordet i beslutstaganden angående produkten.  

Företag X ändrade mekanik och funktionalitet i sin produkt baserat på sin förläggares 
åsikter (kap 6.1.6 och 6.1.10), och detta kan påverkat produkten negativt (framkommer 
inte i data).  Detta sker då samarbetspartnern inte har samma erfarenhet och insikter om 
produkten i fråga (se Crowne (2002) i kapitel 2.2.4).  

(5) ”When life gives you lemons, and you know they’re fresh, make lemonade”. När du 
möts av oförutsägbara händelser och förändringar, utforska dem till en viss grad (om du 
kan) innan du agerar på dem.  

Företag X designade en produkt mot en plattform de hade, till en viss grad, undersökt (se 
kapitel 6.1.2–6.1.4) och ändrade sedan plattform (se kapitel 6.1.1 och 6.2.4). Utifrån en 
teknologisk aspekt var detta möjligt, men data tyder på att ingen undersökning gjorde 
kring den nya plattformens målgrupp. Som beskrivet i kapitel 2.2.2 menar Crowne (2002) 
att produktens plattform kan påverka produktens strategi negativt om plattformen inte 
undersöks och produkten genomgår de ändringar och uppdateringar som behövs för den 
nya plattformen.  

(6) Skapa en process för hur dina resurser och ditt fokus fördelas då du har fler projekt 
att genomföra för att snabbare realisera projekten. 

(7) Lägg ditt huvudsakliga fokus/majoriteten av resurser på en ide du kan utveckla 
baserat på dina kunskaper, din identitet och ditt nätverk för att minska tiden för 
produktens realisering. 

Företag X utförde ett väldigt sekventiellt arbete när de fokuserade på flera projekt 
samtidigt (se kapitel 6.2.3) och tiden det tog för deras produkt att nå marknaden 
påverkades av detta (se kapitel 6.1.11). I kapitel 2.2.2 beskrivs hur Crowne (2002) 
tidigare identifierat detta problem att sekventiellt arbete ofta är ett problem som uppstår 
på grund av att företaget inte har en effektiv resursfördelning. Han föreslår då att 
företaget utvärderar sina projekt och fokuserar på projekten efter denna utvärdering. Råd 
sex och sju skapades baserat på denna information.  

8.1 Framtida arbete 

Framtida forskning inom detta område skulle kunna vara att:  

1. Genomföra en liknande forskning som denna mot ett liknande företag men som 

överlevt i mer än fem år för att identifiera skillnader mellan denna studies resultat och 

slutsats som är framtagna från ett företag som inte överlevde i fem år. En sådan studie 

skulle kunna identifiera om denna studies råd (svar på fjärde frågan i frågeställningen) 

har ett samband med lyckade företag samt potentiellt stärka denna studies resultat, 

alternativt förkasta studiens teorier.  

2. Testa denna studies slutsatser mot en bredare selektion av företag genom exempelvis 

en enkätundersökning eller med strukturerade intervjuer för att stärka eller förkasta 

denna studies slutsatser. 
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3. Istället för att genomföra en lika omfattande studie som denna skulle delar utav Aaen 

och Rose (2011) paradigm jämföras mot ett eller flera startupföretag för att skapa en 

djupare förståelse för hur startupföretag vilka utvecklar mjukvaror relaterar till varje 

segment. Att avgränsa framtida forskning inom detta område till enskilda segment av 

paradigmen skulle kunna resultera i framtagandet av mer specificerade råd till blivande 

entreprenörer kopplat till just de segment som studien avgränsat sig till.  
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9 Diskussion  

9.1 Diskussion - Slutsats 

Vissa av studiens frågor har varit svåra att besvara. Det var relativt lätt att undersöka samt 

identifiera att företaget arbetade enligt CDA paradigmet och därav lätt att besvara första 

frågan ”Följde företaget primärt ADE eller CDA paradigmet?”. Att besvara övriga frågor 

har vart väldigt svårt, att identifiera potentiella anledningar vilka kan ha påverkat 

företaget negativt utan att företaget själva är medvetna om det går att identifiera med 

hjälp av tidigare forskning och insamlad data för att besvara frågan ”Varför misslyckades 

företaget?”, men det går inte att säga med säkerhet att företag har misslyckats på grund 

av specifika anledningar, oavsett hur mycket forskning det än finns kring detta. Visst, 

företag ”misslyckas” alltid för att de får slut på pengar, men varför fick de slut på pengar? 

Kanske deras produkt inte sålde? Men sedan finns det många anledningar till varför 

produkten inte sålde, och det finns ingen säker väg ett företag eller entreprenör kan ta för 

att garantera att dess produkt säljer. På grund av denna stora osäkerhet behövs studier 

som denna.  

Att sedan koppla ett företags misslyckande till deras tidigare arbetssätt för att besvara på 

frågan ”Var företagets arbetssätt kopplat till deras misslyckande?” är väldigt lätt, för i 

eftertanke går det alltid att identifiera arbetsprocesser företaget/personer i företaget inte 

utförde eller kunde gjort annorlunda. Men att identifiera vilka moment i arbetssättet som 

utfördes på ett vis som ledde till ett företags misslyckande är väldigt svårt, här finns det 

för många externa faktorer som lever i symbios med hur ett företag arbetar för att 

identifiera och säkerhetsställa var företaget gjorde fel. Återigen kan vi enbart bygga 

teorier om hur vi kan utföra vårt arbete och sedan hur det kan påverka företaget, negativt 

som positivt. Ett annat problem som identifierats under arbetets gång är att 

entreprenörer som använder effektuella arbetssätt och arbetar med det de kan uppnå i 

stunden baserat på vem de är, vad de kan, och vilka de känner; påverkas extremt mycket 

av deras egna identitet, deras egna kunskaper samt sitt egna nätverk. Om entreprenören 

inte har några kunskaper, inte har några bakomliggande prestationer som stärker dess 

identitet, och inte har något nätverk kommer det effektuella arbetssättet mer eller mindre 

bli ett värdelöst arbetssätt. Arbetssättet passar bättre in på entreprenörer med högre 

kunskap, en stark identitet och ett brett nätverk då de öppnar fler dörrar för dem i alla 

aspekter av det effektuella arbetssättet. Detta gör att det blir svårare att koppla just ett 

arbetssätt till ett misslyckande, då vi också måste tänka på vem det är som använder sig 

av arbetssättet. Men ett företags arbetssätt i kombination med hur omvärlden i stunden 

fungerar kan, på ett eller annat sätt, alltid kopplas till dess misslyckande eller lyckande. 

Det förblir också oklart om entreprenörer får en fördel och större chans i ett lyckat 

startupprojekt som utvecklar mjukvara baserat på deras val av arbetssätt. Detta är väldigt 

subjektivt och beror på vem entreprenören är, vem den känner, vad den kan.  

Studiens slutliga svar på frågorna ”Varför misslyckades företaget?”, ”Var deras arbetssätt 

kopplat till misslyckandet?” baseras på en omfattande iterativ datainsamlingsprocess 
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kombinerat med en djupgående analys och presenteras i sju korrelerade punkter för varje 

fråga av de mest trovärdiga anledningarna till varför företag X produkt inte sålde vilket 

resulterade i att pengarna tog slut och företaget började till sist likvideras. Baserat på 

dessa två frågors 14 punkter besvarades frågan ”Vad kan vi lära oss av detta företag för 

att hjälpa andra entreprenörer inom startupföretag vilka inriktar sig mot 

mjukvaruutveckling?” med en uppsättning av sex råd stärkta av tidigare forskning.  

Om företaget faktiskt misslyckades är väldigt subjektivt. Företaget likvideras just idag och 

kommer förmodligen inte återupplivas, men erfarenheterna företagsresan gav alla dess 

anställda är ovärderlig och sett utifrån det perspektivet misslyckades företaget inte alls. 

9.2 Diskussion – Metod 

Studiens metodval fastställdes efter att en garanti fanns för vilka respondenter studien 

hade tillgång till att samla in data från. Till en början vägdes den valda metoden 

”strukturerad fallstudie mot ett företag” mot andra metoder som litteraturstudier för att 

till exempel verifiera Aaen och Rose (2011) mot startupföretag enbart baserat på 

litteratur. Eller att genomföra mer strukturerade intervjuer mot flera företag istället för 

ett enskilt. Problemet som identifierades var att för att verkligen undersöka hur 

startupföretag vilka utvecklar mjukvara verkligen relaterar till Aaen och Rose (2011) två 

paradigm var det direkt behövligt att djupdyka i företagets olika händelser och analysera 

de beteenden och beslut de tog samt hur de utförde sina processer. Hade studien istället 

baserats på ett flertal mindre och inte lika djupgående intervjuer med strukturerade 

frågor hade det funnits en risk att svaren tolkades fel under analysfasen.  Detta var 

någonting även denna studie hade problem med men tillgängliga respondenter hjälpte till 

att reda ut osäkerheter och otydligheter i intervjuerna.  

Hur strukturerade studiens intervjuer skulle vara var också en fråga som berördes. I 

slutändan uppenbarade det sig att semi-strukturerade intervjuer med frågor baserade på 

tidigare kunskap och insamlad data var det rätta valet, då detta tillät respondenterna att 

svara fritt på de frågor samt följdfrågor som ställdes. När mer strukturerade frågor 

ställdes till respondenterna som tagits fram baserat på skribentens kunskaper kunde 

svaren ibland bli väldigt otydliga. Detta ansågs vara för att respondenterna inte förstod 

vad som frågades efter, i dessa fall ställdes frågan igen men skribenten omformulerade 

frågan på ett förståeligt sätt för respondenterna. I slutändan blev alla frågor som ställdes 

till respondenterna besvarade. 

9.3 Diskussion – Etiska aspekter 

I kapitel 4.2.4 beskrivs de etiska aspekter studien använt sig av, och som tagits på stort 

allvar. Båda respondenterna fick i början av deras intervjuer en förklaring på att deras 

deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta intervjun när som helst, att de skulle vara 

anonyma, att intervjun spelades in för senare analys, och att det insamlade materialet 

skulle presenteras för dem om de ville. Datan lagrades i skribentens personliga förvar 

risken för att denna skulle hamna i fel händer är mindre än minimal. Respondenterna 
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behandlades med högsta respekt och skribenten anpassade sig efter respondenternas 

tidsplanering.  

Respondenterna fick också innan intervjuerna veta vad syftet med denna studie var, vad 

som kommer undersökas, och vad för material studien skulle producera.  

Det finns en chans att intressenter som läser denna rapport vilka har vart med i det 

undersökta företaget, eller har en större kunskap om företagets historia kan identifiera 

det undersökta företaget baserat på studiens materialpresentation. Detta anses enbart 

vara ett fåtal personer och mycket information om exempelvis geografiska positioner, 

namn på anställda/projekt/samarbetspartners har uteslutits ur rapporten för att 

reducera risken att en läsare lyckas identifiera det deltagande företaget.  

9.4 Diskussion – Vetenskapliga aspekter 

Studien undersöker ett väldigt unikt fall mot ett väldigt unikt och vagt forskat ämne (Aaen 

och Rose två paradigm). Det unika fallet undersöktes också mot en mer väl utforskad 

teoretisk bakgrund, ”software startups”. De flesta artiklarna som undersöker olika 

områden startupföretag vilka inriktar sig på mjukvaruutveckling rör sig i beskriver dock 

att vidare forskning behövs. På grund av studiens kombination av ett unikt fall, Aaen och 

Rose (2011) två paradigm baserade på Sarasvathys definitioner av kausala och effektuella 

arbetssätt, samt tidigare forskning om ”software-startups” bidrar studien med en helt ny 

infallsvinkel jämfört mot befintlig forskning kring startupföretag vilka inriktar sig mot 

mjukvaruutveckling. På grund av studiens unika natur anses denna studie kunna bidra till 

forskningen kring tidigare nämnt område för att bidra med en ny blick på de problem som 

berörs. Hur studiens resultat kan användas presenteras i kapitel 8.1.  

Studiens resultat bidrar just nu till ett väldigt teoretiskt område inom forskning kring 

”software startups”. Studiens resultat ger en djupare förståelse för komplexiteten kring 

startupföretag som inriktar sig mot mjukvaruutveckling. Studien bidrar med en bredare 

blick på, framförallt, det effektuella arbetssättet genom att koppla detta mot ett verkligt 

företag. Företaget som kopplas till arbetssättet är också uppbyggt och styrt av 

entreprenörer med få tidigare erfarenheter inom företagande. Sarasvathys undersökning 

kring effektuellt tänkande kontra kausalt tänkande baseras till större del på väldigt 

erfarna entreprenörer hur de arbetar. Sarasvathys undersökningar blir då väldigt lätta att 

ta för givet, och resultaten kan ses som självklara, fast i verkligheten spelar många mer 

faktorer in än valet av arbetssätt kopplat till lyckade företag. Fler faktorer som påverkar 

företagets framgång har identifierats under studiens analys och i tidigare forskning. Dessa 

faktorer kunde oftast inte direkt kopplas till de kausala eller effektuella arbetssätten, utan 

är mer universella. Några av dessa faktorer berörs i Sarasvathys undersökningar men inte 

alla.  

Studiens fynd påminner mycket på vad tidigare forskning kommit fram till när det 

kommer till området ”varför startupföretag vilka inriktar sig mot mjukvaruutveckling 

misslyckas”, och kan relateras till detta, vilket görs i kapitel 8.  
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9.5 Diskussion – Samhälleliga aspekter 

Förutom studiens användning utifrån vetenskapliga aspekter anses studien kunna bidra 

med inspiration och kunskap för blivande entreprenörer vilka vill skapa startupföretag. 

Inspirationen och kunskapen kan reducera risken att entreprenörerna enbart utför sitt 

arbete baserat på sin förmåga att improvisera. Inspiration och kunskap kan tas från 

studiens materialpresentation och analys likväl kan det tas från studiens resultat och 

slutsatser. Det intressenten måste tänka på är att studien inte kan användas som ett 

underlag för att garantera lyckade startupföretag, utan att studien kan användas som ett 

underlag för att till viss mån reducera en entreprenörs chans att misslyckas med sitt 

startupföretag. Hur mycket studien kan användas för att reducera chansen för 

misslyckande är också väldigt subjektivt när det kommer till intressentens egen tolkning 

av studiens materialpresentation. Däremot kan studiens resultat användas som råd till 

blivande entreprenörer då de baseras på ett verkligt fall kombinerat med tidigare 

forskning.  

Studiens resultat kan till viss mån användas på detta vis av alla entreprenörer vilka vill 

starta nya företag, oavsett vilken marknad de väljer att placera sig i, då mycket av 

resultaten är framtagna baserat på en bred teoretisk bakgrund och en verklig 

företagesprocess. Visserligen består majoriteten av studiens teoretiska bakgrund av 

undersökningar kring just ”software startups” men många av dom tar upp faktorer och 

problem som inte enbart är förekommande hos just ”software startups”. Företaget som 

undersöktes är också ett företag vilka utvecklade mjukvara. Men många av de problem 

och moment de stod inför kan också generaliseras över en bredare grupp. Studien är dock 

menad för just entreprenörer vilka vill skapa företag som inriktar sig mot 

mjukvaruutveckling, och de är nog dessa entreprenörer som kommer se störst värde i 

denna studie. Speciellt entreprenörer som vill utveckla specifika mjukvaruprodukter som 

spel, vilket det undersökta företaget gjorde.  
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Appendix A 
Nedan presenteras en tidslinje med information kring huvudsakliga händelser i företag X livscykel kopplat till det datum händelsen 

skedde. 

 



ii 
 

Appendix B 
Tabellen nedan presenterar delar av insamlad data relaterat till det efekutella arbetssättet (se figur 

7) och de fem effektuella principerna. 

Steg i modellen och principen Relaterad data Hittas i 
materialpresentation, 
delkapitel: 

1. Fågeln i handen principen Val av första ide (som inte ledde 
någon vart) 

Val av andra ide (huvudidén) 

Val av utvecklingsmetodik 

Val av tekniska verktyg 
(programmeringsspråk, 
spelmotor) 

Övriga skapade 
prototyper/koncept och tagna 
åtgärder 

5.1.1 
 

5.1.2 

5.1.1 och 5.1.7 

5.1.1 och 5.1.6 

 

5.1.8 

2. Vad har jag råd att förlora 
principen 

Första idén (investerar tid) 

Huvudidén (investerar tid) 

Samarbete med första 
utomstående startupföretag 
(investerar tid taget från eget 
projekt) 

Samarbete med inkubator 
(investerar så lite pengar som 
möjligt) 

Bygger hemsidor (investerar tid 
taget från eget projekt) 

Presenterar projekt i Skövde 
(investerar tid) 

Åker till konferens i USA 
(Investerar alla pengar som 
finns kvar, och tid) 

5.1.1 

5.1.1 

5.1.4 

 

 

 

5.1.5 

 

5.1.5 

 

5.1.5 

 

5.1.5 

3. Lapptäcke principen Samarbete med lärare (Ger 
kunskap om 
utvecklingsmetoder och 

5.1.1 och 5.1.2 

 



iii 
 

spelutveckling mot riktiga 
marknader mm) 

Samarbete med första 
startupföretaget (ett lyckat 
samarbete och ett förslag om 
samarbete som nekas) 

Samarbete med inkubator 
(Företaget utvecklas, hjälp med 
kontrakt) 

Samarbete med de som vill ha 
hemsidor 

 

 
5.1.4 

 
 
 
5.1.5 och 5.1.6 

 

5.1.5 

4. Piloten i planet principen Utforma produkt tillsammans 
med utomstående företag för 
att ge det ett nytt tema  

Utforma en produkt med hjälp 
av återkoppling från en lärare, 
förläggare och övriga 
intressenter samt observation 
av konkurrenter, sedan hjälp 
med marknadsföring från 
förläggare 

5.1.4 

 

 

5.1.1 – 5,1,7 

 

7. Lemonad principen Uppenbarelsen om Facebook-
plattformen 

Erbjudandet om samarbete med 
ny partner 

Erbjudande om husrum och 
hjälp av lokal inkubator 

Deltagande på flertal 
konferenser och event samt 
erbjudande om rabatterat pris 
för resa till USA från inkubatorn 
i Skövde 

Fråga om plattformsbyte av 
förläggare 

5.1.2 

 

5.1.4 

 

5.1.5 och 5.1.6 

 

5.1.5 – 5.1.6 och 5.1.8 

 

5.1.6 

 


