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The aim of the study was to show whether or not there exists, and if so, to understand, a
common creativity, vision and imagination of the members of Småland’s
Entrepreneurial Academy’s organisation.
The method used for this research is the fictive narrative collage 1 , which consists of the
collection of fictive stories. The author has also made her own additions to the method.
A composer composes songs to the narratives, two artists illustrate the narratives. The
research is carried out on the total population within Småland’s Entrepreneurial
Academy which consists of 10 permanent members of the organisation.
The theory focuses on different areas, such as creativity, vision and imagination as well
as on the entrepreneur and the organisation. The latter two to provide the research with
a foundation for the whole.
Analyses were carried out and interpreted by the author, coupled to the theory, but also
with a starting point in the interpretations that the composer and artists made in their
contributions. Theatrical metaphors are used to draw parallels and to make further
clarifications in the interpretation and the texts.
The results show that vision, imagination and creativity do exist and common
characteristics have been able to be identified, such as the creativity of the entrepreneur
and his or her desire to go his or her own way, to not enter into conflict with his or her
own role. In the vision, there are common trains of thought, where a balance in
life/existence is the most central. If imagination is allowed completely free flight, the
research group will allow anarchy to reign.
1
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Förord

Det var en gång …
en flicka, hon kom ny till min klass. Hon tittade lite blygt under lugg och verkade
lågmält intresserad, nästan lite stram. De enda gånger hon log var när hon berättade och
då glittrade hennes ögon och på näsan kom små rynkor fram.
Att ljuga blev hennes paroll, att hitta på och berätta om saker som inte fanns. Det var
berättelser om stora saker, små saker, känslor, ja i stort sett allt mellan himmel och jord.
De grep mig, de berättelserna.
De kom rakt in i mitt hjärta och lämnade liksom inte tillbaka platsen igen.
Plötsligt tittade flickan på mig med sina stora, gröna ögon och sa:
Du har något att berätta…

Henrietta Nilson
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1. Introduktion
Att vara entreprenör och egenföretagare kan understundom vara riktigt angenämt med
en tillvaro full av egna val och ingen som lägger sig i detaljer. Att kunna låta
kreativiteten flöda och att se sina fantasifulla innovationer bli till realitet är ju att
förverkliga sina egna drömmar.
Enligt mina erfarenheter liknar jag detta också vid en teateruppsättning, där
spontaniteten i utspelet ser olika ut från gång till annan, där man också får möjligheten
att använda hela sitt register av roller man sett eller sparat i sitt minnesförråd, eller
varför inte som när man sjunger jazz, och ens tur att improvisera infaller sig, då finns
det också möjligheter att föreställa någon annan än den man fysiskt är. Jaget är
komponerat av flera roller som övas och repeteras i huvudets teater 3 .
Verkligheten har även en annan sida som kräver sin fighter, då önskar man sig ett
bollplank, en klok gubbe och en säck full med pengar till hands för att lösa de temporära
behov som uppkommer. Varför säger banken nej till finansiering av min nya idé? Hur
ska jag få tid till att utveckla den nya produkten jag uppfunnit, och hur ska den säljas?
Det är då vännerna kommer i skottgluggen och blir utsatta för eviga diskussioner om
innovationer, fantasier, kreativitet och pengar 4 . Som entreprenör är det inte alldeles lätt
att hitta samtalspartners som verkligen förstår resonemangen, vilka behov som finns
eller ens kan hjälpa och stötta ekonomiskt.
I rollen som entreprenör blir man tvungen att agera på en mängd olika sätt. Att vara det
kreativa yrvädret skiljer sig dramatiskt från när man ska träffa revisorn och viss typ av
klädsel, smink och hållning krävs för att det seriösa ska skina igenom eller kanske
klistras på vore rättare uttryckt. Att anta olika skepnader liksom inom teatern, är något
tvetydigt, vilket kan anses som spännande och nobelt eller tvärtom som något icke
rumsrent eller direkt falskt. 5
Efter upplevda egna erfarenheter enligt beskrivningen, blev jag oerhört lycklig när jag
fick höra talas om SEA, Smålands Entreprenörs Akademi 6 . Här finns alla önskningarna
i en organisation, bollplank med mycket vetskap om entreprenörskap, kunniga
människor med egna erfarenheter, finurliga lösningar på problem men också idéer kring

3
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Johannisson, B., 2005, s.63
5
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Se beskrivning SEA, 2006, bilaga 1, här efter förkortat SEA
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hur finansiering ska lösas. Dessa människor i SEA förstår hur det är att leva som
entreprenör och också vilka tuffa villkor som ställs och även anspråk på ett visst
agerande för att du ska anses som seriös. Detta låter verkligen som musik i mina öron,
entreprenörer för entreprenörer.
1.1 Problemdiskussion
Att vara en hjälpande hand för entreprenörer är inte bara en kul utmaning, det ställer
stora krav på kunskapen men medför också ett ansvar för att vetskapen verkligen finns 7 .
Det som är i nuet är det som är idag, men ska man kunna hjälpa och stötta entreprenörer
på sikt krävs också ett tänkande framåt. Kreativiteten och fantasin måste enligt min
mening finnas hos medlemmarna i SEAs egen organisation, för att de ska kunna vara en
hjälpande hand åt andra kreativa och fantasifulla entreprenörer och dessutom överleva
morgondagen. Likt en teaterföreställning där hela ensemblen tillsammans skapar en
uppsättning, där bejakandet och skaparkraften står i fokus och där resultatet blir en
föreställning, en show som förhoppningsvis säljer bra, vilken vidare leder till
möjligheten att sätta upp ytterligare ett evenemang. En faktor av stor betydelse för
kreativiteten i en organisation är visionen 8 . Visionen av nästa pjäs, hur ska fonden se ut,
vilken musik ska finnas med och vilka skådespelare ska få agera och kan de
improvisera?
1.2 Problemformulering
Vad har då SEAs egna medlemmar för visioner och hur kreativa och fantasifulla är de?
Kan de verkligen ge den stöttning man som entreprenör behöver, eller är det bara en
fasad bakom vilken det inte finns någon substans?
1.3 Syfte
Syftet med min uppsats är att visa om det finns, och i så fall förstå den gemensamma
kreativiteten, fantasin och visionen hos SEAs egna medlemmar.
1.4 Avgränsning
Jag ska inte studera organisationen SEA, däremot har jag i empirin tagit med en
beskrivning av SEA som en förklaring till hur organisationen är tänkt samt uppbyggd.

7
8

Molander, 1996, s.251
Andriopoulos, 2001
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Organisationens medlemmar är ju organisationen, men i denna uppsats är inte fokus på
att forska kring organisationer.
1.5 Teoretisk, praktisk och metodologisk relevans
Mitt mål med studien är att visa och förstå kreativiteten, visionen och fantasin hos SEAs
organisationsmedlemmar, eftersom jag anser detta vara vitalt när det gäller SEAs
affärsidé. Organisationens medlemmar bör visa kreativitet och visioner och även fantasi
för att kunna nå de mål organisationen ställt upp. Att studera genom historier ger en
poetisk sammanfattning av organisationens djupare verklighet, och med dess faktiska
men också framtida önskningar såväl på det personliga som på det organisationella
planet 9 . Enligt min mening är organisationen SEA ny i sitt slag och utmanar också en
gammal tradition med ett nytänkande att vara till för entreprenörer på ett sätt som passar
entreprenören. Genom undersökningen kan detta nya fenomen förstås och nydanande
tankar genom fiktionen i berättelserna komma fram i ett nytt ljus. För organisationens
del kan det vara värdefullt ur både ett marknadsföringsperspektiv men också för
vetskapen inom organisationen, hur och på vilket sätt medlemmarnas visioner, fantasier
och kreativitet kan komma att synliggöras. Jag anser också att det är spännande för
medlemmarna själva att få ta del av och läsa varandras berättelser, detta kan komma att
skapa underlag för vidare nyskapande och futuristiska idéer.
Metodologiskt sett anser jag denna undersökning vara användbar dels för att visa andra
forskare som vill studera sociala fenomen och speciellt fantasi att denna, helt nya
metod, fictive narrative collage 10 lockar fram fantasi, fiktion och visioner i skrift, vilket
är så viktigt för fortsatt och vidare utveckling, vidare är metoden användbar inom
områden som förhåller sig utanför den traditionella akademin, till exempel att användas
på företag och i dess verksamhet.
1.6 Disposition
Uppsatsen är uppdelad i 6 kapitel. Det inledande är introduktionen i vilken jag
presenterar problem och syfte med min undersökning. Följande kapitel är metodkapitlet
vilket innehåller vetenskapligt förhållningssätt och undersökningsdesign. Teorikapitlet
beskriver de aktuella områden inom teorin som är relevanta för undersökningens
innehåll. I empiriavsnittet finns det insamlade materialet i form av fiktiva berättelser,
9

Gabriel, Y., 2000, s. 152
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9

musik från kompositören samt konstverken från konstnärerna. I analysen länkas teorin
samman med min egen förförståelse samt med det samlade materialet. Slutligen i
resultatkapitlet visas vad undersökningen funnit, och här presenterar jag min egen
berättelse med musik från kompositören och konstverk från båda konstnärerna.
Detta avsnitt mynnar ut i en diskussion samt rekommendationer för vidare forskning,
allra sist ligger samtliga bilagor.
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2. Metod
Metodkapitlet innehåller en beskrivning av vilket förhållningssätt samt vetenskapssyn,
jag har till min forskning. Här finns också en utförlig beskrivning av mitt
tillvägagångssätt, varför jag gjort de aktuella valen samt kvalitetssäkring.
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Att som forskare utgå från teori eller empiri är avgörande för förhållningssättet i den
tänkta forskningen. Hur forskarens påverkan på det studerade blir, beror på vilken
vetenskapssyn som antas.
2.1.1 Vetenskapssyn
Ytterligheter när det gäller vetenskapssyn kan nog kännetecknas av hermeneutiken i
relation till positivismen. Enligt den tidiga positivismen ansågs att vetenskaplig
uppbyggnad skulle vara enhetlig, och fragment av en helhet kunde studeras i sina
beståndsdelar. 11 Hermeneutiken däremot ger språket tyngdpunkten av att vara bärare av
förståelse för andra människor genom det sagda samt skriftliga och genom detta tolkar
man mänskligheten och dess beteende i sin helhet. 12

Sättet att tolka inom

hermeneutiken är att räkna som intuitivt, där forskaren också som person och dess
förförståelse har stor betydelse. Detta kan ses som en svaghet och även som ett hot inom
till exempel den positivistiska forskningstraditionen, men för hermeneutikern är det just
detta som är styrkan. 13 Det finns fler vetenskapssynsätt som till exempel
fenomenologin, i vilken man istället för systematiseringar, antar en förhållning där man
genom spontana beskrivningar, försöker komma åt omedelbara upplevelser. Dess
betoning ligger på det som sker kontinuerligt i vår vardag.14
Vetenskapssynen jag antagit i denna forskning är hermeneutisk. Jag vill studera
organisationsmedlemmarnas fantasi, vision och kreativitet samt förstå helheten av det
studerade fenomenet, och jag vill komma att förstå detta genom de berättelser som
skrivs till mig. Min förförståelse i denna process kommer att påverka mina tolkningar
av materialet jag samlar. Erfarenhet både från egenföretagande, entreprenörskap, sång,
11

Patel et al., 2003, s. 27
Patel et al., 2003, s. 29
13
Rosengren et al, 2002, s. 323
14
Rosengren et al, 2002, s. 323
12

11

skådespeleri, samt försäljning, medför att mitt sätt att tolka/recensera materialet jag får
till mig genom forskningen, inte blir objektiv. Att i sin analys ha förhållandet som en
”kritiker” är inte enbart att tala om bra eller dålig text, utan istället som självreflektion
kunna bilda sig en uppfattning om hur författarens resultat kommit fram. I
organisationer skapas kreativitet genom ett kritiskt förhållningssätt vilket i sin tur skapar
en spänning och resultatet blir förnyelse. 15

”Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny
förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och
utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga.” 16

Likt den hermeneutiska spiralen kommer denna undersökning att fortskrida med
berättelser från de medverkande, medför tolkning, förståelse, konst från konstnären,
medför tolkning, förståelse, musik av tonsättaren, medför tolkning, förståelse, min egen
berättelse, konst, musik samt till sist tolkning av andra läsare.
•

Berättelse från medverkande i organisationen

•

Tolkning i form av recension ger förståelse

•

Musik från kompositören, tillsammans med berättelsen, tolkas
ihop vilket ger ytterligare förståelse

•

Konst från konstnären, berättelse och musik från kompositören,
tolkas tillsammans vilket ger förståelse

•

För helheten

Figur 2.1 Hermeneutisk tolkningsspiral, egen
15
16

Czarniawska, B., 1998, s. 13
Patel et al, 2003, s. 31, ”Den hermeneutiska spiralen”
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2.1.2 Relation mellan teori och empiri
Skillnaden mellan induktion, deduktion eller abduktion är förhållningssättet mellan teori
och verklighet 17 . Vetenskapliga slutsatser kan dras både från upptäcktens väg som är
induktionen, utgången är då i empirin för att hitta en princip. Bevisföringens väg är
deduktionen, utgången är då från teorin för att jämföra med verkligheten, om det är
mänskligt beteende eller organisationer som är målet för studien. 18 En kombination av
dessa båda finns också den kallas abduktion, i vilken man från befintlig teori formulerar
preliminära teorier för att sedan prova dessa på nya fall, och ur detta utveckla en ny
teori 19 . Min studie kommer att vara induktiv där jag utgår från empirin, det vill säga
berättelserna jag samlar. Teorin är relevant i syftet att jämföra samt utgå ifrån, när det
gäller tolkningen. Teorin ger också stöd på vägen och ytterligare kunskap före
tolkningen. I denna forskning bygger jag också upp en modell av mina insamlade
berättelser.
2.2 Undersökningstyp
De vanligaste undersökningarna kan betecknas som explorativa, deskriptiva eller
hypotesprövande. Kombinationer av dessa kan användas när undersökningarna är av
större art. En allsidig belysning av ett riktat problemområde i vilket det saknas kunskap,
kallas explorativ. Viktiga inslag i denna typ av undersökning är kreativitet och livfulla
idéer. Den deskriptiva undersökningen är i stort beskrivande, inom områden där
kunskap redan finns. I den hypotesprövande typen finns stor kunskap redan, och målet
är att från teorin anta förutsättningar i verkligheten. 20
Min undersökningstyp är explorativ, vetskapen om utforskning av fantasi är begränsad,
metoden, fictive narrative collage21 i användning av att utforska fantasi, är helt ny. Det
innebär inte bara att se och forska i det som varit eller där vi är just nu, utan i det som
komma skall.

17

Patel et al, 2003, s. 25
Andersen, I., 1998, s. 29,30
19
Patel et al, 2003, s. 25
20
Patel et al, 2003, s. 12,13
21
Kostera, M., forthcoming
18

13

2.3 Undersökningsdesign
Hur man går tillväga i sin undersökning för att kunna få fram de fakta man efterlyser
kallas också för undersökningsdesign. I designen berättas på vilket sätt, samt hur man
ska komma fram till målet för forskningen. 22 Under denna rubrik finns förklarat vilket
förhållningssätt jag valt till det studerade fenomenet. Jag har även valt att göra
beskrivningar kring berättelsens funktion i organisationen, metaforernas betydelse för
förståelse och tolkning, samt slutligen en utförlig presentation av metoden fictive
narrative collage 23 , vilken är den metod jag använder mig av i denna forskning.
I denna studie är berättelsen grunden till forskningen jag ämnar genomföra. Det fiktiva
blir ett sätt att locka fram spontana idéer och tankar hos de medverkande i
undersökningen. Jag kommer i min tolkning att använda teatermetaforer, för att kunna
dra paralleller och skapa förtydligande. Anledningen till detta val är att jag under mitt
yrkesverksamma liv som entreprenör och egenföretagare, aktris och jazzsångerska
kunnat se likheter med händelser, upplevelser och erfarenheter inom teaterns värld och
kopplingen till entreprenörskapets fantasier, visioner och kreativitet.
2.3.1 Förhållningssätt till det utforskade
Man kan förhålla sig på två sätt till de sociala fenomen man studerar,
•

Framhållande definition

•

Performativ definition

I framhållande definition 24 , förhåller sig forskaren objektivt beskrivande till de fenomen
han observerar, medan i performativ definition 25 , ber forskaren om att få en handling
från det inre hos den medverkande, att bli utförd. 26 Att samla påhittade historier är
enligt kunskapsteorin så kallad performativ definition, vilket innebär att utföranden är
en verifikation på, samt anger sakers tillstånd. Till exempel kan det bestå i att utföra
vissa ritualer som bröllop, för att verifiera ett visst tillstånd.

27

Min forskning är

performativ definition, jag ber medlemmarna, genom metoden fictive narrative
collage 28 att skriva och berätta en påhittad historia med utgångspunkt från sin egen

22

Andersen, I., 1998, s. 120
Kostera, M., forthcoming
24
Översättning enligt Claes Ohlsson, språkvetare
25
Översättning enligt Claes Ohlsson, språkvetare
26
Kostera, M., forthcoming
27
Kostera, M., forthcoming
28
Kostera, M., forthcoming
23
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fantasi samt tankar. För min tolkning av det insamlade materialet har jag också gjort ett
tillägg till metoden som används. Anledningen till det är att jag vill tolka samt visa en
helhet av det fenomen jag studerar. Att låta både kompositör samt konstnär läsa
berättelserna och tolka berättelserna genom sitt uttryck gör inte mitt förhållningssätt
mindre subjektivt men det vidgar seendet genom de intryck jag får av andras tolkningar.

2.3.2 Berättelsen, metaforer och det fiktiva
Under denna rubrik finns berättelsen, metaforer, Commedia Dell´Arte och fictive
narrative collage 29 presenterat, som grundpelarna för min forskning.

Berättelsen
Att förstå hur organisationers medlemmar agerar, har varit ett studieobjekt i många
decennier. För att få ny insikt i dynamiken och framträdandet i organisationer, används
ofta språket som en vägledare och metaforen i synnerhet.

30

I traditionella kulturer

berättas historier för att man ska kunna dela med sig av sin egen värld likväl som för
lärande inom den egna kulturen. Historier kan vara både muntliga och skriftliga.
Berättandet av historier är en naturlig del av vårt liv och hur vi upplever vår omvärld, de
ger oss utrymme att kunna organisera våra erfarenheter, vår kunskap och traditioner. 31
Både svagheten och styrkan i en berättelse utgörs av att de inte presenterar råa fakta om
vad som hänt utan beskriver och ger en fördjupande mening i det skrivna

32

. I

akademiska studier ger den infogade handlingen i berättelsen, vägledningen till det
uppkomna resultat man fått, genom det agerande som föregåtts. 33
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Figur 2.2 Användning av berättelser för forskaren och organisationsmedlemmarna. 34

•

Forskaren samlar och lyssnar på historier, spelar in, och lagrar som empiriska
data

•

Översättning av historierna, ”vad säger de”

•

Forskaren sätter historierna i relation till sina egna kunskaper, skapar egen
berättelse, samt studerar vad historierna ”gör” med den som läser dem

34

•

I organisationen berättas historier i vardagen, även till utomstående

•

Historierna fyller funktionen som underhållning och ibland tävlingsmoment

•

Genom historierna lär man i organisationen

Kostera, M., 2005, efter Czarniawska, B., 1999
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Teatermetaforens användning i språket och det berättade
En jämförelse som kommit att bli frekvent använd är teatern som en liknelse med
organisationen. Teaterns metaforer har fördelen av att man kan dra paralleller mellan
agerandet i organisationen samt agerandet i teaterns värld, för att skapa insikt och få nya
perspektiv. Ett sätt att förtydliga och skapa kunskap är till exempel att uppföra en
teaterföreställning där manus är hämtat från ett företags realitet, skildrat på scenen, där
organisationen får betrakta sin verklighet som en ”andrahandsobservation”, vilket också
skapar nya tankemönster. 35 För att belysa sociala fenomen som pågående processer,
nätverkande, roller och andra mönster i organisationer, är även då teatermetaforen en
användbar metod. Att förhålla sig till det studerade som en teaterrecensent ger forskaren
möjlighet att ta aktiv del i skådespelet men också behålla sin egen distans och på ett
pragmatiskt samt estetiskt sätt kunna värdera det forskade. 36
För att kunna öka flexibiliteten i en organisation, är den teatraliska improvisationen ett
sätt man kan använda sig av, likväl för att uppmuntra och framkalla ett innovativt
beteende. I yrkeslivet är individen oftast bunden av ett givet manuskript vilket ger
förväntningar om ett beteende enligt rollistan man fått.

37

Teaterns metaforer har

använts inom olika forskningsområden och kan spåras så långt tillbaka som till Freud,
där han ansåg jaget innehålla flera olika rollfigurer som kunde användas i det sociala
livet. 38 Metaforens användning ska ses ur perspektivet att något nytt blir skapat i en
kreativ process 39 . Teatermetaforer har också använts i syftet att hitta balansen mellan
berättelser av dynamisk, avslöjande karaktär med roller och deras stabilitet 40 .

Commedia Dell´Arte, död eller högst levande
Den första teatergrupp som använde sig av Commedia Dell´Arte uppdagades i Italien år
1545. Sedan användningen av teaterformen, vilken baserades på komedi samt
användandet av ansiktsmasker, ansågs hotande nära det verkliga livet, i synnerhet i
skildrandet av politiker, förbjöds denna form av teater. Överlevnaden har dock fortsatt
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när det gäller användningen av komediformen som metafor i forskningen, framförallt i
analyser av det sociala livet som skildring likt en teaterföreställning. 41
I entreprenörens vardag sker ett ständigt agerande där masken likt i Commedia
Dell´Arte kommer på, när visioner ska iscensättas och bli verklighet och när förtroende
till omgivningen ska skapas. Då krävs en övertygande roll där det gäller att inte avslöja
sig själv. 42 Maskens symbolik som gestaltning av någon annan, passar väl in på
entreprenörens roll i samhället, likt de entreprenörer som lyckats och höjts till skyarna,
och ses som övernaturliga och näst intill magiska. Tvetydigheten som upplevs av att
masken kan tas av och även betittas av aktören själv, ger publiken en motsägelsefull
upplevelse men också en kraft, och likt i Commedia Dell´Arte, ses masken i
sammanhanget representera aktörens profession 43 . I Commedia Dell´Arte till skillnad
från andra typer av teater, är karaktärerna underordnade handlingen, istället för en
fokusering kring personligheten 44 . Att lära är att lyssna, att improvisera kräver
imitation, och i den praktiska konsten krävs modet att överträda sina egna gränser samt
att ha tilltro och en fullständig tillit till sin egen kapacitet för att kunna improvisera 45 .
Denna egenskap var också en som skiljde Commedia Dell´Arte från vanlig teater.
Improvisation betyder ”avsaknad av manuskript”, det krävs dock minutiösa
förberedelser av aktörerna för att skapa känslan hos publiken av spontanitet och
instinktivt agerande. Illusionen hos publiken att den improviserade texten resulterar i
agerandet på scenen, är enbart en produkt av berättande. 46
Teatermetaforen samt liknelsen med Commedia Dell´Arte, kommer jag att använda mig
av i analysen av det insamlade materialet. Anledningen är att det i teaterns värld finns
en mängd liknelser som man kan jämställa med entreprenörens och det gör det lättare
att sortera, tolka samt förstå materialet.

2.3.3 Fictive narrative collage 47
För att kunna förklara och utforska saker som ännu inte hänt och känslor och
erfarenheter som i vårt liv är grundläggande, krävs metoder som ger oss möjlighet att
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kommunicera detta. Här nedan kommer en presentation av fictive narrative collage 48 ,
som är väl lämpad att användas för studier där fantasin spelar en central roll. Varje
studie som utförs med fictive narrative collage 49 blir unik, olika forskare men också
olika medverkande samt deras individuella berättelser ger exklusiva resultat. Ett resultat
som blir ett svar på forskarens egen fantasi och som vidare kan berättas till andra med
fortsatt fantasi som konklusion. 50 Den sociala fantasin är i sig en slags verklighet, som
man har som mål att utforska med metoden. Fantasin får agera som bränsle när det
gäller människors kapacitet till kreativa handlingar och forskarens roll är att se helheten,
genom de påhittade berättelserna kan man även försöka förstå nya fenomen,
förändringsprocesser samt det som är möjligt och potentiellt men också det som ännu
inte är. Metoden skapar insikt i sociala företeelser och ger också en helhetsupplevelse
till läsaren, forskaren samt författarna i själva processen. Grunden är dock inte att
utforska individerna utan det subjektiva vilket innebär att på kollektiv nivå försöka
finna det fiktiva. 51
Objektiva data och exakthet är begrepp man som forskare måste lära sig att åtminstone
temporärt bortse ifrån. Istället för att sortera fakta bör man känslomässigt engagera sig
och försöka se och förstå de organisationella behov som berättelserna visar.

52

Följande ordning är arbetsgången vid användning av fictive narrative collage 53 .

1. Forskaren uppfinner ett tema samt vilken kontext som ska utforskas
2. Ämnet väljs
3. Historieberättare tillfrågas och historier skapas
4. Fantasier, synergier och handling utforskas
5. Vad säger historierna/Konfigurering
6. Sortering/gemensam handling, kategorier
7. Collage
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8. Eget tillägg med illustration samt musik till berättelserna 54
9. Forskarens egen historia
10. Textpresentation
11. Läsarens egna idéer och historier

Modell 2.1 Arbetsgång vid fictive narrative collage 55 med eget tillägg

I min studie använder jag fictive narrative collage 56 , enligt beskrivningen i modell 2.1.
Det är forskaren tillsammans med organisationens medlemmar som är initiativtagare 57 .
Genom mina frågor till organisationen SEAs ordinarie medlemmar 58 om de vill skriva
och hitta på en berättelse för mitt forskningssyfte, blir jag initiativtagaren i denna
uppsats.

De medverkande hittar på en historia, och resultatet blir ett collage av

påhittade berättelser, likt den process med improvisation som sker inom Commedia
Dell´Arte 59 . Tanken med metoden fictive narrative collage 60 , är att upptäcka de
medverkandes kreativitet likväl som kulturella kontexter, på ett sätt som medvetet går
utanför ramarna av traditionellt historieberättande 61 .
Uppfunnet tema och kontext, ämnet som är valt
Initieringen av ett collage kan vara en mening eller ett av forskaren valt ämne och de
medverkande i collaget är medlemmarna i organisationen, samt de som valts ut att
medverka i forskningen 62 . Mitt val av studieämne är vision, fantasi och kreativitet och
kontexten är organisationen SEA. Samtliga medverkande i forskningen får samma
startmening att börja sin historia med, och sedan får de fria händer att skapa och kreera
som de själva önskar. Följande mening blir den inledande i collaget:
”Marias dröm hade äntligen uppfyllts, hon hade sedan
förskolan drömt om att bli entreprenör”…
54
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Varför har jag valt denna mening? Maria är ett bibliskt namn och är den grekiska
formen av det arameiska namnet Mariam. Dess möjliga betydelse är morsk eller trotsig.
Namnet kan spåras tillbaka till år 1344 i Sverige och är idag ett av de mer vanligt
använda namnen. 63 Maria är liksom jag själv kvinna och även entreprenör. Att vara
morsk och trotsig är nog precis vad som behövs om man ska kunna förverkliga sin dröm
om entreprenörskap. För kvinnor är det viktigaste att ur familjen eller vänkretsen hitta
nätverk och stöd för sitt entreprenörskap likväl som för sitt företagande 64 . Detta gjorde
mig nyfiken på SEAs medlemmar och hur de ser på Maria och hennes framtid och vad
hon åstadkommit. Jag tycker också att i ovanstående ser man möjligheten till kreativitet
när det gäller hur Maria uppfyllt sin dröm, om drömmen blivit uppfylld genom någon
annan och i så fall på vilket sätt. Jag kan också tänka mig en vision där Maria ser framåt
eller uppfyllt det hon sett framför sig, men också fantasi där startmeningen bara ger en
puff åt vilket håll historien kan utvecklas. För min del tycker jag också att det är
intressant med kvinnligt entreprenörskap, även om inte denna undersökning handlar om
det, kan man få en idé och tanke kring entreprenörskap ur ett genusperspektiv, och hur
man ser på detta idag och imorgon.
Historieberättare tillfrågas och historier skapas
Den population som ska ingå i en undersökning kan antingen väljas ut, eller vara total 65 .
I denna forskning som gäller medlemmarna i SEAs organisation, är det en
totalpopulation som undersöks. Medlemmarna, det vill säga samtliga, ordinarie
medlemmar 66 är en relevant grupp att undersöka eftersom de utgör basen i
verksamheten, dessa består av 10 personer.
Att söka överdrivet mycket material kan göra en undersökning lik denna
kontraproduktiv. Det viktiga är kvaliteten och inte kvantiteten. Forskningens tjusning är
känsligheten, empatin, uppmärksamheten och nöjet att få läsa och noga begrunda det
insamlade materialet. 67 Man bör som forskare fråga sig hur och var man kan får tag på
berättelserna? I organisationer kan det svåra vara att få tillgång till den tid och energi
det tar att samla fakta. Att hänga upp undersökningen kring ett för organisationen
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intressant område, förtydligar och gör det lättare för forskaren att få sina berättelser. 68 I
mina samtal med undersökningsgruppen vill jag fokusera på fantasi och visioner och på
ett målande sätt intressera och engagera individerna i organisationen.
Att beskriva berättelser som ”varelser” kan nog vara en uttrycksfull betraktelse,
eftersom de är både bräckliga, ömtåliga och hemliga och de kan också dödas om man
som forskare inte är tillräckligt uppmärksam och ger historieberättaren ett trevligt
uppträdande samt visar empati. 69 Tillit är det som mest behövs för att få människor att
skriva en berättelse. Som berättare är man sårbar och måste få försäkrat för sig att det
berättade inte förvanskas eller används på ett felaktigt sätt. Genom ett ärligt
förhållningssätt kan man som forskare skapa ett förtroende genom noggranna
förklaringar om syfte, mening och användningsområde för arbetet. 70 Att ge ett intryck
av att vara nitisk paragrafryttare framkallar inte några berättelser, snarare måste man
visa historieberättaren att man befinner sig i samma båt och är på väg åt samma håll 71 . I
mitt fall känner jag att mina erfarenheter av olika roller som marknadsförare, säljare,
entreprenör och musiker har givit mig insikt i hur man kan skapa förtroende hos de
människor man möter. Eftersom jag under hela min aktiva tid som yrkesutövare jobbat
under parollen att relationer, till och emellan människor, är det viktigaste för mig, så
upplever jag en lätthet i att knyta nya kontakter och dessutom behålla dem.
Jag kommer inte att be om några förklaringar till de texter jag får in, detta skulle vara ett
ingripande i insamlingen likväl som en risk för underminering av spontaniteten och
fantasin i berättelserna 72 . Att söka forskningen på fältet kan ge stora konsekvenser för
forskaren i form av ett ifrågasättande av den egna identiteten. En av de svåraste
insikterna för forskaren och dess identitet, är ett ickeaccepterande av ursprung, frågor
och kunnande som kan bli bemötandet när man är ute för att samla sin forskning.73 Det
finns människor som har problem att uttrycka sina tankar och berättelser i skrift, och det
kan vara svårt att få en berättelse skriven. I dylika fall kan en lösning vara ett personligt
möte, så historieskapandet kan ske via inspelning istället. 74
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Mitt datamaterial kan klassificeras i primär och sekundärdata. Skillnaden dessa båda
emellan beror på vem den är inhämtad av. Primärdata är den data forskaren själv
inhämtar emedan sekundärdata är andra data utanför forskarens egen insamling. 75
Primärdata i uppsatsen består av berättelserna, konsten samt musiken jag får in.
Proceduren går till så att jag först via telefon kontaktar alla medlemmarna och ber dem
om en berättelse, samt berättar varför jag önskar detta bidrag. Vidare mailar jag till alla
medverkande och gör en presentation, där de får meddela om de vill vara anonyma och
om de ger sin tillåtelse att berättelserna läses av konstnärerna för illustration, samt
komponering av musik. De får också i detta mail, den inledande frasen till sin berättelse
och en tidslimit, när jag önskar berättelsen åter. Någon övrig information om varför jag
valt startmeningen jag skrivit, eller om jag har någon speciell innebörd i det valda temat
får medlemmarna inte. Anledningen till det är att jag inte vill skapa någon förutfattad
mening hos de medverkande utan endast låta fantasin flöda fritt. De sekundära data jag
fått är beskrivningen av organisationen SEA och hur dess uppbyggnad är tänkt 76 .
Fantasier, synergier och handling utforskas
När insamling av historierna skett, ska de noga läsas och handlingen samt fantasierna
ska utforskas. Gemensamma handlingar eller specifika handlingar synliggörs. 77 Här
kommer jag noga att läsa de insamlade berättelserna.
Vad säger historierna/konfigurering
Utforskningen fortsätter med att förstå vad historierna säger 78 . Att försöka förstå
berättelsernas mening, gör att man utgår från sina egna tolkningar, erfarenheter och
kunskap.
Sortering/gemensam handling, kategorier
Sortering sker, via dess handling eller uppdelning i olika kategorier. Berättelserna
tillsammans kanske bildar ett mönster eller en ram inom vilken de hålls. 79 Här finns
utrymme för att hitta gemensamma riktlinjer, handlingar eller inriktningar.
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Collage
När historierna är sorterade och indelade i kategorier är resultatet ett färdigt collage80 . I
analysen kommer collaget att presenteras som en teaterföreställning, där de olika
berättelserna kommer att symbolisera de olika scenerna i en pjäs. Varje scen, eller
improvisation, vilket jag kommer att kalla dem för, kommer att recenseras, som
tolkning.
Mitt tillägg till metoden
Till metoden har jag valt att göra ytterligare två tillägg, nämligen att låta berättelserna
bli illustrerade av två konstnärer; Joakim Larnö 81 och Peter Tillström 82 , jag kommer
dessutom att låta Klara Nilson 83 läsa berättelserna samt be henne komponera text och
musik till dessa. Jan-Erik ”Malte” Andersson 84 , kommer att i form av gitarrist spela till
de musikstycken som blivit tonsatta. Anledningen till mitt tillägg till metoden, är att jag
som tidigare sagt vill utforska helheten. Den tvådimensionella vy man får genom att
enbart skildra tolkning av historierna i skrift, räcker inte för att kunna illustrera och visa
det verkliga dramat bakom det berättade85 . Genom att låta konstnärerna och
kompositören läsa berättelserna och få deras tolkning i form av musik och illustrationer,
anser jag att min egen tolkning av berättelserna ger mig en tredimensionell vy, likt en
teaterföreställning med fonden (illustrationen), musiken (den komponerade) samt pjäsen
(författarnas berättelse) och dessa tillsammans, bildar en helhet som jag i annat fall inte
skulle få. Jag tror också att teatermetaforerna och den tredimensionella vyn i tolkningen
ger ytterligare dimensioner och utrymme för det gemensamma i berättelserna att
synliggöras. En iscensättning kommer att ske från min sida när det gäller
illustrationerna samt musiken. Konstnärerna kommer att involveras och före
illustrationernas tillkomst kommer de att få uppdelade de insamlade berättelserna.
Hälften av berättelserna illustreras av var och en av konstnärerna. De får läsa historierna
och sedan fritt skapa utefter sin egen tolkning av vad de läst. Information om
organisationen SEA har inte skett, däremot har konstnärerna fått vetskap i vad
uppsatsen handlar om, samt att de människor som skriver och berättar, är entreprenörer.
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Detta gäller också för musikstyckena, där kompositören får läsa berättelserna och
därefter till var och en skriva en text samt musik utefter sin tolkning av det lästa.
Forskarens egen historia
En mötande historia från forskaren skrivs. Forskaren blir själv en historieberättare 86 . Jag
kommer själv i denna uppsats att möta de deltagande med en berättelse, den kommer att
illustreras samt få en komposition likt de övriga berättelserna, däremot ingen tolkning,
det lämnar jag vidare till läsaren/publiken.
Textpresentation
Collaget blir komplett genom forskarens egen, mötande berättelse tillsammans med
forskarens

kommentarer

textpresentationen.

87

till

de

övriga

berättelserna.

Detta

sker

genom

Textpresentationen kommer att ske i form av en färdig uppsats

där berättelserna tillsammans med illustrationerna samt musiken ingår, liksom min egen
berättelse. När det vidare gäller läsaren, står det fritt att låta fantasin, visionerna och
kreativiteten flöda.
Läsarens egna idéer och historier
Avslutningsvis är den färdiga textproduktionen en upplevelse för läsaren i vilken det
lämnas att fritt tolka och förstå materialet. Collaget kan vidare berättas till andra och är
en start för såväl fantasi, kreativitet och vision i form av vidgade tankemönster.88
Mitt val av användning av denna metod ligger i mitt intresse att forska i kreativiteten,
fantasin och visionen hos organisationens medlemmar. Att återgälda de fina bidrag man
får i form av berättelserna, kan ske på olika sätt, till exempel genom att ge en historia
tillbaka 89 . Illustrationerna, musiken och min egen berättelse ser jag som ett bidrag till
ett återgäldande, det kommer för organisationens medlemmar, att genomföras en
presentation av samtligas berättelser med musik och konst.
2.4 Bearbetning av insamlad information
Det finns två sätt att bearbeta insamlad information. Dels kvantitativa metoder vilka kan
innehålla bearbetning i form av statistisk, mätbar information i

siffror 90 . Den
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kvalitativa bearbetningens syfte är att ge en kunskap som går utanför de ramar man når
med de kvantitativa metoderna. Forskare utvecklar ofta egna metoder, eftersom
kvalitativa forskningsproblem i sig har andra krav på specialisering. 91 Att arbeta med
kvalitativa metoder ställer krav på att man under resans gång för noteringar på de idéer
som dyker upp kring helhetsproblem men också tankar kring analysen, ett råd är att föra
dagbok och göra löpande analyser 92 . Resultatet av en kvalitativ bearbetning är som
regel en text där empiri tillsammans med egna tolkningar och kommentarer redovisas.93
I min bearbetning av den insamlade informationen kommer jag att analysera mitt
material först en gång när jag läst berättelserna, ytterligare en gång när jag hört musiken
och lyssnat till dess text, samt en sista gång när jag också sett konstnärernas bidrag till
min forskning. Jag kommer för ytterligare klargörande att använda teatermetaforerna
när jag tolkar materialet och min egen roll kommer att gestaltas som en teaterrecensent.
Detta kommer också att varvas med vad teorin säger inom de olika områdena. I min
sammanställning av teorierna har jag tagit med de delar jag tyckt varit relevanta, på det
viset att de belyst de områden inom vilka denna forskning sker. I denna uppsats ser jag
det som nödvändigt att under pågående process göra löpande mindre analyser, vartefter
tankar och idéer dyker upp.
2.5 Kvalitetssäkring
Osäkerheten vid insamling av information kan hanteras i begrepp som validitet,
reliabilitet, bortfall samt generalisering. Nedan följer en beskrivning av dessa begrepp
samt hur jag valt att hantera osäkerheten i denna forskning.
2.5.1 Validitet
Med validitet menas att man studerar rätt företeelse man avsett studera, när det gäller
kvantitativa studier. Här gäller också god teorigrund, noggrann mätning och bra
instrument att göra mätningen med. För kvalitativa studier är det annorlunda, här får
validitet en betydligt bredare betydelse, man kan istället mynta begrepp som autenticitet
men

även

förståelse.

Validiteten

i

en

kvalitativ

studie

genomsyrar

hela

forskningsprocessen, forskarens kunskap, samt dess möjlighet att kunna genomföra
forskningen. Forskaren måste vidare kunna kommunicera en tillgänglig text. 94
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Kommunikativ validering innebär att medverkande i studien får ta del av den färdiga
uppsatsen för en kommunicering om slutsatser är rimliga 95 . Triangulering gör man för
att få en så bred bild av det studerade fenomenet som möjligt, vilket innebär att man
använder olika typer av insamlingsmetoder 96 . Teknisk validitet, betecknar om skillnader
finns beroende på hur insamlingen sker, till exempel om man får en berättelse skriven
till sig eller om man ska spela in den och som forskare själv skriva ned den. Extern
validitet, ger den utomstående läsaren möjlighet att avgöra om studien håller en bra
kvalitet. 97 För läsaren av materialet är det inte bara innehållet som ska bedömas utan
också dess finess, förmåga att fånga läsaren men även att textframställningen blir
vacker 98 .

För att säkra validiteten i min forskning har jag noga beskrivit min

förförståelse, hur datainsamlingen är genomförd, vilket mitt urval varit och varför, samt
analyskriterierna. Den kommunikativa valideringen kommer att gå till på det sätt att 3
respondenter kommer att få ta del av analysen av berättelserna och ge kommentarer till
detta. Jag kommer också att låta dessa respondenter göra en andrahandsobservation 99
för att ytterligare säkra mitt material. Presentation av kommentarerna finns med under
resultat. Triangulering förekommer också i min studie, jag använder olika
fantasiutforskande metoder, berättelserna, musiken samt konsten. I den externa
validiteten får läsarna själva avgöra om studien är säker, jag har i mitt språk avsett att
göra texten både vacker, variationsrik och spännande.

2.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet är ett uttryck som inte är frekvent använt inom den kvalitativa forskningen.
Kriterier som är relevanta för reliabilitet, som till exempel att ställa samma fråga och få
samma svar från samma respondent, ger ett mått på reliabilitet inom kvantitativ
forskning, men det behöver det inte vara inom den kvalitativa. Här bör och kan
reliabiliteten istället vara ett mått på hur unik situationen är. 100 Som handledare har jag
Professor Monika Kostera, vilken utvecklat och tagit fram den metod jag använder i
denna forskning. Situationen är unik i sitt slag med en helt ny organisation som utmanar
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ett gammalt sätt att tänka och metoden jag använder är också ny. Tankegångar om
fiktion är inte nya, men att använda dem i dessa sammanhang är ovanligt i sitt slag.
2.5.3 Bortfall
I en undersökning kan det av någon anledning finnas internt eller externt bortfall när det
gäller undersökningsgruppen. Vid internt bortfall, är det någon i undersökningsgruppen
som inte velat utföra delar av en undersökning. Vid externt bortfall är det deltagare i
undersökningsgruppen som inte kommit att delta i undersökningen. 101 Det bortfall jag
kommit att få i undersökningen presenteras under rubriken empiri.
2.6 Generalisering
I studier som är kvantitativa kan man genom de erhållna resultaten i undersökningen,
generalisera till en större population, emedan en kvalitativ studie, har som syfte att visa
fenomen i relation till en kontext och öka förståelsen för fenomenet i sig 102 .
Generaliserbarhet av denna undersökning är inte möjlig, men att likt denna
undersökning, forska i fantasi, fiktion och kreativitet hos organisationer i stort, är
mycket väl genomförbart. Syftet med min undersökning är inte att generalisera utan att
förstå ett fenomen.
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3. Teori
I följande kapitel finns teorier om organisationen, entreprenören, kreativitet, vision och
fantasi. Uppdelningen har jag gjort med utgångspunkt i det jag tyckt varit viktigast att
belysa för min forskning. Beskrivningen av organisationen är en grund, SEA är en
organisation och entreprenörerna en del av denna. Kreativitet, vision och fantasi
kommer sedan som de delar jag vill utforska i studien.
3.1 Organisationen
Livet i organisationen handlar om beslut och att fungera med omgivningen men i lika
stor utsträckning om vår egen tolkning, förståelse av livet samt att sätta vår egen
bakgrund i relation till nuet 103 . De olika fenomen som uppstår i organisationen söker vi
också förklara och skapa förståelse för. Ett sätt att förutse, förstå och förklara är att man
sätter referensramar för det man önskar få förståelse för, som till exempel olika
strategier för att riktningen ska vara förståelig för organisationen. 104
Insikten ger organisationsmedlemmarna uppfattningen om hur kulturella fenomen
fungerar, vilka förväntningar man kan tänkas ha och framförallt att se vad man i
organisationen är bra eller dålig på

105

. En mycket viktig del i organisationen är språket,

ju större förråd man har av varierad vokabulär, desto större och vidare är möjligheterna
till en ökad insikt samt förståelse

106

. Att organisera, innebär också att man engagerar

sig, och agerar gentemot andra människor med utgångspunkt från de positioner och
roller man har i organisationen. Man tar ansvar för helheten inom organisationen och
ser inte enbart till sin egen del. 107
Att få förståelse för livet i organisationen kolliderar våldsamt med tron att människor
tänker i argument när verkligheten ter sig så, att människors tankar sker i
berättandeform. Berättelserna man får i sitt sinne används som tolkning i situationer
men i den organisationella strukturen ligger enbart argumentationen som grund. För att
få det oväntade att bli hanterbart och förväntat, är berättelseformen självklar för
organisationens medlemmar. Man skapar också tumregler, ordspråk och empiriska
grundplåtar av upplevelser som vidare berättas, för att genom detta ge ett ramverk som
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man kan förhålla sig till och inom. 108 Likväl försöker man förhålla sig till de
förväntningar man har på sig från omgivningen när det gäller den givna roll man har i
organisationen, förväntningen formar hur tolkning och agerande sker 109 .
Att skapa nya ramar för förhållningssätt i en organisation kan vara svårt. Livliga
historier kan vara en början till nya ramar men de kan likafullt upplevas som hot mot
den verklighet man redan lever i. Människors berättelser i synnerhet om sig själva,
använder sig av en tillbakablick och ger berättelsen ett innehåll som överensstämmer
med den upplevda känslan som finns kvar men också erfarenheterna som i efterhand
kan konstrueras om, och i efterklokhetens ljus justeras efter behag. Berättelser är inte
upptäckter, snarare uppfinningar. Dock är de precis som all kognitiv produktion, inte
mer uppdiktat än abstrakt tänk, slutsatser eller schematisering. 110
Ett litet område som behöver belysas och förstås kan låta sig föras genom en berättelse.
Betydelsen av en historia kan göras ännu större om en gemensam koppling till
ytterligare en berättelse finns inom ett angränsande område. Användningen inom
organisationen av berättelser kan vara i syfte att förutse, förstå men också möjligheten
att kunna kontrollera framtida händelser. Berättelser åstadkommer ett underlättande för
ens komihåg om stora eller små företeelser. Historier kan även förutse händelser kring
saker som ännu inte fått skapade rutiner, i yrkeslivet ger berättelsen dimensionen av en
databas som kan vara behjälplig vid arbetets utförande. 111
Vid nödsituationer där människor i organisationen känner sig pressade fyller skildringar
en mycket viktig funktion. De har en lugnande inverkan när tempot ökar, de fungerar
som en varningsklocka och inger ett lugn som gör att en del av överraskningsmomentet
uteblir. Fantasin och berättartänket ger i dessa situationer en ökad beredskap när det
otänkbara händer och resultatet blir att när det väl inträffar en incident, är man än mer
förberedd. 112
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3.2 Entreprenören
Som den sociala koden påbjuder, gäller att den självpåtagna image man visar sina
medmänniskor, i alla sociala sammanhang, ställer krav och förväntningar om ett visst
uppträdande. Oavsett om det kostar på, måste man ibland agera mot sin egen roll. 113
I sin yrkesroll försöker man att acceptera och ansluta sina egna åsikter till mottagarens,
utan att egentligen hålla med. Man försöker att hitta ett läge eller en linje, av att behålla
sin självrespekt och inte tappa masken, samtidigt som ett accepterande av varandras
roller sker.

114

Detta innebär, att har man en gång tagit på sig en mask eller roll, så blir

man av omgivningen fortsättningsvis förknippad med den 115 . För att inte själv tappa
masken, eller låta sina kolleger bli förlägna, utför man en mängd beteenden som man i
övrigt inte skulle. Detta kan ha varierande orsak, masken ska överensstämma med den
uppbyggda image man skapat, känslomässigt engagemang i andras image, eller en
rädsla för aggressivitet från någon annan som riskerar att tappa sitt ansikte. 116
Att ha ett lugnt förhållningssätt underlättar i situationer som är hotande för ens påtagna
image. Man kan skapa sig en repertoar av tänkbara ageranden, ur vilken man i
situationen hämtar upp den roll som passar bäst, för en bibehållen mask. 117
I sin iver att försöka hjälpa till med att reparera en tappad mask, kommer omgivningen
ibland tillmötes. Dessa försök tas emot på ett trevligt sätt, vilket rollen också kräver,
men den kan liknas vid hjälp till en handikappad, en hjälp den klarar sig bättre utan. 118
Att vara människa i ett universellt perspektiv, resulterar i individer, som styrs av utifrån
kommande moraliska värderingar. Dessa värderingar styr inte bara vårt eget handlande,
utan också sättet vi ser på andras agerande. Personliga värderingar styr vidare vårt
agerande i sociala konstellationer. 119
Entreprenörens vardag är i ständig förändring, det välkända och bekanta språket är här
en av grundstenarna. Att använda språket som en möjlighet och inte som ett fängsel,
förklarar en regelrätt användning av vardagsspråket. Detta är viktigt för att kunna
behålla länken mellan ord och handling. 120 För förståelse hos entreprenören kan
användning av metaforer ge en ytterligare dimension, den verklighetsbild man redan har
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får en ytterligare vy, samt nya tankemönster bildas121 . Entreprenören behöver i sin
tolkning av världen och i sitt lärande inte bara se det skrivna ordet, utan också få en
visualisering i form av bilder samt möjlighet till att fysiskt få prova genom handling 122 .
Hur kan man förstå och uppfatta entreprenören och dess aktivitet? Det handlar inte bara
om att starta nya verksamheter utan inom de redan befintliga, behövs entreprenören för
att skapa nya idéer för fortsatt utveckling. 123 Det mätbara i form av resultat i kronor är
inte det fokus som entreprenören inom en befintlig verksamhet måste ha. Hellre ett
förhållningssätt vilken ger ny energi, kraft, kreativitet, fantasi och nya visioner till
organisationen. 124 I likhet med konstnären är inte ekonomiska ersättningar i sig målet
för entreprenören, utan nöjet att skapa något nytt 125 .
Ett kritiskt förhållningssätt från omgivningen skapar grundstommen till en förändring
av fokuseringen hos entreprenören, från problem till möjlighet. 126 För att skapa en
beredskap inför kommande händelser kreerar entreprenören sina egna utmaningar 127 .
Likheten mellan entreprenörens aktiviteter och det konstnärliga ligger i en imiterande
kreativitet. Att göra utmaningarna hanterbara sker genom en kombination av upplevd
erfarenhet och det barniga inom entreprenören. 128 Att lyckas och misslyckas ger
värdefulla erfarenheter om man som entreprenör befinner sig i en omgivning som är
bejakande. Visionen är övergripande men i entreprenörens vardag är det envisheten som
styr. 129 En önskan om visionens uppfyllelse leder hos entreprenören, till en strävan mot
experimenterande och utforskande handlingar 130 . Entreprenörens syfte är att agera på
ett sätt som för fram denne, medvetet till de avsiktliga mål som ska uppnås. Detta
innefattar inte en spelad roll om andras förväntningar.131 Rollen som entreprenör kan
man inte krypa in i. Ett engagemang och passion kan inte på begäran kommenderas
fram. Sättet vi lever i kan dock forma i vilken skepnad vi utför entreprenörskapet. 132
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3.3 Kreativitet
Kreativitet kan betecknas som en process i vilken tolkning och återtolkning av den
kaotiska verkligheten sker hos oss människor. Denna process består av både aktivt
skapande men också förintelse. Desto fler alternativa möjligheter till tolkningar som
tillåts i processen, ju större intensifiering av kreativiteten, likväl som ett tillbakahållande
och ett förhållningssätt som är begränsande, resulterar i att den kreativa processen får en
lägre aktivitet. 133 Kreativitet är det område inom vilken de flesta organisationer ser sina
utmaningar. Att ständigt se till att vara kreativ är en möjlighet till nydaningar.
Kreativiteten är ibland jämställd med anarkin men också med frihet. Detta gör att
ytterligheterna inom organisationer är å ena sidan anarkin, friheten, kreativiteten och å
andra sidan management, styrning, organisering och kontroll. Kan vi då inte se anarkin
och därmed kreativiteten ur ett nytt, spännande perspektiv istället för att utelämna oss åt
att organisera, vilket lämnar kreativiteten att offras? 134 I detta ljus kan man belysa
entreprenörens ständiga organisering, att gå in i detaljer, vilket ger en frenetisk
fokusering, nästan en besvärjelse över själva organiserandet 135 .
Entreprenören som i sin vardag utgår från experimenterande, är kreativ och omger sig
med stort socialt nät. Genom det sociala umgänget får vi i dialogen mellan individer, en
skapad grogrund för utveckling av idérikedomen. 136 Entreprenören har som regel en
annan vy när det handlar om sin övriga tid. Att spendera egentid är något entreprenören
gör, att fylla på sin egen energibägare, och att kunna vara entreprenöriell kräver
aktiviteter som naturnära upplevelser eller andra hobbies där fokusering på något annat
och total avskildhet från affärslivet ger ett lugn. 137 Dessutom är att vara kreativ, inte
bara att ge luft åt sina förslag och idéer utan att verkligen göra handling av dem. Om
inte kreativa idéer går att genomföra eller är realiserbara finns egentligen inte någon
kreativitet. 138 Men här är ju för entreprenören likväl som för alla andra, självkänslan
viktig. Att betrakta sina handlingar, oavsett om de är bra, dåliga, genomförda eller icke,
som något viktigt, gör det möjligt att på ett rationellt sätt behålla sin självkänsla även
efter riktigt usla resultat. 139 Att ha en tillåtande inställning till kaos och att se kreativitet
som anarki, kräver mod. Mod att släppa taget om den totala kontrollen men också
133
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modet att låta kreativiteten komma fram. 140 Modet får också visa sig då omgivningens
motstånd och bemötande av kreativa handlingar sker. I den kreativa processen kan detta
dock vändas till ens egen fördel genom en tillförsel av ökad energi till det som ska
genomföras. Motstånd kan här tolkas som något som stör den tänkta ordningen, men
också att irritationen som växer från omgivningen, säger att handlingen är viktig. 141

3.3.1 Organisationell kreativitet
För att kunna överleva i dagens hårda affärsklimat behöver organisationer uppmuntra
sina medarbetare, likväl som skapa en omgivning som är bejakande för kreativa tankar
och handlingar. Den kreativa individens insatser blir inte tillräckliga utan
organisationens ramar och förutsättningar att låta idérikedomen flöda samt att låta det
leda till långsiktiga mål för att i förlängningen kunna profitera på skaparförmågan i
form av innovationer som kommer i produktion. 142 För att stimulera den kreativitet som
finns i en organisation behövs ett bejakande arbetsklimat som tillåter tidiga idéer att
förverkligas, och med detta ett fritt sätt att uttrycka sina påfund och experimentera.
Barriärer av olika slag bör hållas inom gränser som kan överskridas utan påverkan för
skaparförmågan. Kreativitet begränsas starkt i miljöer som är kontrollerande och där
pengar och förtjänst går före människor. Istället bör man ha ett omsorgstänk, samt ge
möjlighet till egenkontroll hos individen, både inom yrkesutövandet och även till de
egna idéerna. 143 Att se anarkin som ett uttryckssätt för kreativitet inom organisationen,
ger möjligheter för kreativiteten att leva och växa, vilket innebär en lagom prioritering
av ramar och organisering 144 .
Den kreativa individen bör vara villig att ta risker, villig att lära sig nya saker och ha
bredare intressesfär för att passa in i en kreativ organisation. Men de bör också av
organisationen utrustas med tid och pengar. Tid att kunna genomföra projekt fullt ut, tid
både för sig själv, medarbetare och ledning, tid för exponering där idéer möter idéer
vilket genererar ytterligare idéer. Resurser i form av pengar, för att kunna genomföra
det som är bestämt på ett riktigt och professionellt sätt men också att få möjlighet att
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experimentera och att göra fel. 145 För att kunna nå kreativitetens höjdpunkter inom
organisationen är synliggörandet av individens nydanande insatser av stort värde. En
uppmuntran och långsiktig karriärplanering för den enskilde, gör också skillnad för
möjligheten att vara kreativ. Särskilt viktigt är denna uppbackning då personen befinner
sig i en miljö som är i ständig förändring. 146
Motivationen styr kreativiteten. Två olika typer av motivation finns. Inre motivation,
vilken styr kreativiteten i hög grad, den består av personliga aspekter som nyfikenhet,
intresse, engagemang och utmaningar. Yttre motivation, kan vara i form av någon
belöning, det vanligaste är pengar, det kan dock hindra kreativiteten i den mån att den
upplevs som kontrollerande eller mutande. 147
Den inre motivationsprincipen 148
” Inre motivation främjar kreativitet. Kontrollerande yttre motivation är skadlig för
kreativiteten, men information och aktiverande yttre motivation kan vara befrämjande
speciellt då nivåerna på den inre motivationen redan är hög.”
En av nyckelfaktorerna för kreativitet i en organisation är ledarens vision. Visionen blir
ett redskap, med vilken man banar väg för framtiden och vad som kan och ska
åstadkommas. Visionen ger ord på det som ännu inte är. Att kommunicera visionen på
alla nivåer i företaget ger kreativiteten kraft och en möjlighet att höja den redan funna
visdomen ännu ett steg. Den kultur som skapas på detta sätt kan vidare överföras inom
organisationen genom språket, både det sagda och det skrivna i form av historier,
påhittade berättelser och myter, berättade och återberättade.149
3.4 Vision
Vad är en vision? Ett framtidsmål som avspeglar värderingar, skapar framtidstro genom
att lägga in en mening i det som är och vad som kan bli 150 . För att kommunicera
organisationens inriktning är ledarens vision central, dessutom för att lyckas, ställs
ledaren inför kraven att också vara både inspirerande och kreativ. I vardagen är vårt
beteende styrt av våra värderingar. 151
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”Värderingar uppmuntrar visionen som framkallar beteende och uttrycker
värderingar, som leder visionen vidare” 152
Likväl är vision förmågan att ge sig hän till totalt engagemang. Att inte bara låta de
egna tankarna utan även utrymmena dessemellan bilda en intuition, som ger en
överlägsenhet över den medvetna tanken och skapar en insikt även bortom det tänkta.
Denna själsliga skatt av kognition, ger en estetisk dimension åt nydaningar och
nyskapande. För att låta visionen övergå i handling är improvisationen en länk dem
emellan, i vardagen används improvisationen som ett sätt att skapa en hanterbarhet.153
Att följa ledarens vision är och blir ett resultat av förtroende, när ledarens värderingar
överensstämmer med organisationens förflutna men också att värderingarna som finns i
nuet uppgår till de förväntningar organisationens medlemmar har 154 .

För att

åstadkomma ett förverkligande av de drömmar och mål man har med sitt
entreprenörskap, måste visionen ständigt vara närvarande. Lika ombytlig som
entreprenören är, lika flexibel bör visionen vara för att följa med i svängningarna när
förändring sker. 155
Vad som ska komma framåt i tiden, kan man i den skrivna texten få förståelse för, inom
teknologi till exempel är användningen av texten lika mycket att skapa förståelse för hur
man ska göra, som vad man tänkt göra, och det som komma skall. Motsvarigheten till
de senaste tekniska innovationerna ligger parallellt med tiden, i vilken man kan se det
som är nu och det som finns i framtiden. De allra nyaste innovationerna är alltså en
redan gammal strävan. Tidens påverkan på det kommande står alltid i relation till det
som är gammalt och förpassat till historien.

156

Inom den tekniska vetenskapen och i

dess utveckling, är texten inte bara något som ger förståelse och möjlighet till
överskådlighet rent tankemässigt, utan den skapar en sammanhållen framtidsvision,
istället för en oräknelig mängd av tänkbara visioner 157 . Berättelserna påverkar oss i den
mån att vi inför framtiden ökar våra förväntningar och röjer väg för att kunna
genomföra dem i den kulturella kontext vi befinner oss. Man kan jämföra till exempel
med filmens värld, där man i framtidsfilmer som ”2001, A Space Odyssey,” gjord 1968,
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fann att redan 1997, hade tiden hunnit ikapp det fiktiva och visionen om det framtida
nuet som skildrades i den filmen. 158
För att förstå utvecklingen av till exempel teknikvetenskap i dagens moderna samhälle,
så förmodas en koppling mellan science fiction och vetenskapliga fakta. Förväntningar
skapas så att morgondagens vetenskapliga fakta förväntas uppkomma ur dagens science
fiction. Lika mycket som tekniska termer i olika filmer inte är verkliga och kritiseras av
forskare, lika mycket kan kritiken från till exempel medicinforskningen vara, när
paralleller dras till filmer som ”Frankenstein”, samt kopplas till dagens genvetenskap.
En del kritik är befogad och relevant, medan viss kritik är mer emotionellt laddad och
inte innehåller vetenskapliga fakta som grund.

159

För att skapa intresse och diskussion

har science fiction som ”Star Trek” haft stor betydelse. Medias bevakning och intresse
har gjort att även forskare fört diskussioner om teknisk fiction och dess möjlighet till
förverkligande.

160

För att fånga dagens framtid krävs en berättelse. Berättelsen blir en

start i en kedja av tankar, där målet blir att förverkliga den vision man format som en
historia. Varje historia strävar efter sitt eget uppfyllande.161 Media kan också skapa en
ram inom vilken både det fiktiva och vetenskapen kan mötas, där kan man diskutera
vetskap och framtidsvisioner och låta gemene man ta del av den kunskap som finns.
Dessa möten skapar plattformar för nya idéer hos de deltagande, vilket ger ytterligare
skärpa och utveckling åt nya tankar och möjligheter. 162
3.5 Fantasi
Att utifrån olika perspektiv kunna se oss själva, och att i vår verklighet befinna oss på
olika nivåer, ger en möjlighet till omtolkning. Denna mentala process, kan ses som
rekonfiguration, i till exempel ett företags strategiska verksamhet. Vissa principer kan
vara speciellt lämpade när det gäller att utforska den mentala rymd i vilken omtolkning
sker. Induktionsprincipen är en metod inom vetenskapen, som kan ge konfiguration en
begreppsdefiniering genom att hitta en dimension inom vilken den kan rymmas. Att
måla upp scenarier, är en väg att välja, inte bara teoretiskt utan här finns också en
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praktisk användbarhet. 163 Som ett underutnyttjat minne, kan vi betrakta det vetbart
okända 164 :
”Vi måste utgå från att vi vet något, men att vi inte vet allt, att vi inte vet exakt vad det
är vi inte vet, och förlita oss på att det okända är vetbart”

Det underutnyttjade minnesområdet kan forskas i 3 nivåer.

1.

•

Minne av det förflutna och minne av framtiden

•

Individuellt minne och kollektivt minne

•

Minne av det omedvetna, minne av redovisad, kodad kunskap

Minne av det förflutna, minne av framtiden

”Tiden är alltid nu – vi kan inte göra något åt den saken.
Det som pågår är att nu flyttar på sig.”
På tankenivån kan medvetandet förflytta oss människor bakåt i en tänkt dåtid eller
framåt i en fiktiv framtid. Funktionen av att flytta tanken fram i tiden är att det ger en
påverkan på det agerande som sker i nuet.
”Avsikten med att tänka sig in i framtiden
är att skapa en annan framtid genom att påverka handlandet nu”

Att skapa framtidsbilder, små scenarier, har varit människans sätt att påverka nuet och
framtiden, under hela vår existens. 165 Genom våra framtida visioner och tänkta
scenarier, förbereder vi och genomför de handlingar idag, för att nå det uppsatta målet
vi har i vår framtid. Vi gör också en tillbakablick till nutiden från vår tänkta framtid,
och ser på det viset vilka nödvändiga åtgärder som behöver åstadkommas för att uppnå
det tänkta i vår framtid. Visionen är att förflytta sig framåt i tiden och på ett skarpsynt
och intuitivt sätt hitta en utmaning. 166 Visionen är en helhet, ett mått på inlärning på
grund av dess möjlighet till ständig förändring och den styr också inlärningen. Visionen
utgör en drivkraft och väcker intresse inom organisationer, den framkallar även
innovation och framåtskridande. 167
163
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”Tiden går inte, den kommer, kommer, kommer…”
DÅ

NU

FRAMTID

Figur 3.1 Tidsdimension 168

Tiden behöver inte, enligt alla diagram gå från vänster till höger. Att röra sig fritt mellan
dimensionerna i tanken, ger en användning av erfarenheter från dået, att bringa in i
framtiden. Att på detta sätt vara en ”besökare från framtiden”, ger ett rikare nu, och en
förberedelse för vår vision. 169 Vår uppfattning om tiden, blir mest dramatiskt belyst
genom musikens värld. I musiken skapas något från förr men blir aldrig helt
förutbestämd, improvisationen leder musiken till en framtid. Lyssnaren följer i musiken
men har också egna bilder av hur tonföljden ska vara. Upplevelsen skapas genom de
små variationerna mellan förväntan och genomfört, spelat stycke. Upplevelsen och
tolkningen blir på detta sätt helt personlig.
” Musik är därmed – eftersom den är så utomordentligt abstrakt som sinnesupplevelse,
men likväl påverkar medvetandet så starkt – en perfekt illustration av att nuets här –
och – nu, får mening av de mentala processer som inramar tiden – genom att samtidigt
fylla nuet med bilder av det förflutna och framtiden. ” 170

2.

Individuellt minne, kollektivt minne

Utzoomning är ett begrepp som innefattar att vi gör en betraktelse ur en högre
abstraktionsnivå. Genom vårt språk och utzoomningen ses ett större system av fenomen.
På denna nivå ser vi verkligheten och de gemensamma kunskaper, som vi tillsammans
enats om, och detta ger oss vår bild av vad som är verkligt. 171 Inzoomning utgår
däremot tvärtom från detaljer, och går ner på systemets lägre nivåer, inriktningen sker
då på fenomen, ur ett mer konkret perspektiv. Zoomningar är användbara för
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omtolkning inom en organisation, dock behövs riktlinjer för vilka zoomningar som ska
användas eftersom inga generella begrepp är utarbetade i förväg. 172

Systemets högre nivåer

Systemets ”normala” abstraktions- eller språknivå

Systemets lägre nivåer
Figur 3.2 Ut- och inzoomning 173

3.

Minne av det omedvetna, minne av redovisad, kodad kunskap

En stor del av en totalt outnyttjad resurs finns i form av kunskap i de omedvetna och
outsagda. Intuition tillsammans med planlagda tidigare övningar, skapar möjligheter att
se och förstå ”turen”, när den dyker upp, i form av avancerade tankemönster. Man kan
säga att, vill vi ha förnyelse, så är denna insikt en viktig kugge i navet för vår
förståelse. 174 För förnyelse och förändring krävs inte bara ett språk utan en möjlighet att
kunna existera på olika plan 175 . Här nedan ett citat ur musikens värld av Johannes
Brahms 176 :
”Jag måste vara halvt i trans för att få sådana resultat – ett tillstånd när medvetandet
tillfälligt ligger i vila och det undermedvetna styr, eftersom det är genom det
undermedvetna, som är en del av Allsmäktige, som inspirationen kommer. Men jag
måste se upp så att jag inte förlorar medvetandet, för då försvinner idéerna…
Min vän, gör inte misstaget att tro att eftersom jag lägger så stor vikt vid inspiration
från ovan, är det allt som behövs. Långt därifrån. Struktur är lika väsentligt, ty utan
hatverksskicklighet är inspiration blott ”ett rö som drivs hit och dit av vinden” eller ”en
ljudande malm eller en klingande bjällra”. ”
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För att omtolkning av en verksamhet ska ske, bör den föregås av en möjlighet till val.
Valsituationen uppkommer inte förrän ett beslutsutrymme blivit så stort att medvetna
alternativ kan värderas. Denna process bör genomgås noggrant för att man ska kunna
fokusera på och välja sin vision. 177

Utzoomning och det övre högra hörnet

Systemets högre nivåer

Vår uppfattning
om det förflutna

Vår uppfattning
om framtiden

Systemets lägre nivåer

Figur 3.3 Lyftkranen

”Ställningens mest intressanta del är det övre högra hörnet med utzoomning i en tänkt
framtid. Det är det område som har störst potential för att göra omtolkande upptäckter
om vår verksamhet som kan ta vara på möjlig och nödvändig rekonfiguration.” 178

Omtolkning i det mentala rummet
I vårt dagliga språk innefattas minnet av det förflutna, både kollektivt och institutionellt
men även personliga och sociala minnen. Vi har i den abstrakta och övergripande
domänen möjlighet att zooma ut, och medvetet skapa språkliga begrepp. Vi har också i
de icke medvetnas domän, tillgång till ordlösa kunskaper, samt kunskaper som är
undermedvetna och omedvetna. 179
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En tänkt dåtid

Medvetet abstrakt domän

Det vardagliga samtalets domän

Den icke medvetna domänen

1 Rekonstruerade
teorier

2 Den
”objektivt”
redovisade
historien

Nuet

En tänkt framtid

4 Utzoomning 7 Konstgjorda
och kreativ
scenarier
induktion

5 Befintlig
etablerad
mental karta

3 Arketyper, det 6 Omedveten
kollektiva
simulering
omedvetna
landskapet

8 Framskrivning,
Planer, mål

9 Sinnesintryck

Figur 3.4 Tankekartan

1. Äldre teorier kan vi använda på så sätt att vi i en pågående process ser dem ur
deras historiska sammanhang och tar lärdom ur dem, samt låter det påverka vårt
tänkande 180 .
2. För att skapa förståelse för den situation man idag befinner sig i, är en studie i
historiska händelser bra. Någon objektiv historieskildring är svårt att få, varje
individ utgår från egna tolkningar och mentala kartor, vid sin nerskrift. 181
3. Vårt kollektiva omedvetna finns nedskrivet som berättelser, arketyper vilket gör
det hanterbart i vår moderna värld, och ger oss en möjlighet till att tillgå det ej
medvetna. För att förstå vår värld idag, är det viktigt att ur det historiska
perspektivet skapa sig en bild av handlandet i dåtid.182
4. Att zooma ut blir en kreativ process då man på en högre begreppsnivå,
teoretiserar, placerar fenomen i kategorier för att på så vis belysa det.
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”Induktion är en etablerad del av den vetenskapliga metoden, även om det kanske
är dess minst förstådda del. Det innebär ett tankesprång, som att lyfta sig själv i
stövelskaften och undfly den oklanderliga logiken, något som kan göra
objektivitetsfanatiker en smula ängsliga. Det innebär att skapa nya perspektiv och
hypoteser vars sanningshalt måste prövas (om vi tror att vi söker efter ”den
absoluta sanningen”) eller undersökas med avseende på relevans och nytta (om vi
snarare ser oss som arkitekter än sanningens bokförare). Ett medvetet utnyttjande
av metaforer och olika tumregler för att skapa alternativa perspektiv som motsvarar
centrala iakttagelser och resurser kan vara till nytta, och sådan metoder för att
bryta sina mentala ramar har också utvecklats.” 183

5. För att göra omtolkning, måste man starta från ”här och nu”. I omtolkningen
behåller vi vissa grundpelare från platsen vi utgår från. 184
6. Det innovativa beteendet uppfattas av många som störande, icke normalt och
udda. Att simulera och sortera all inkommande information omedvetet i
kategorier är kreativt likväl som förmågan att kunna växla mellan olika tillstånd
av upplevelser och existens. Detsamma gäller möjligheten att plocka upp tyst
kunskap, och information vi omedvetet fått till oss, allt detta ger kreativitet. 185
7. De konstgjorda scenarierna görs, för att skapa kreativitet. När vi tänker oss
framtiden är vi överskridande med avsikt. I vår vardagliga tankevärld finns inte
dessa scener, så användandet av konstscener ger en högre dimension och vi
inhämtar dem från vårt undermedvetna.
”Scenarierna får ökad styrka som avsiktliga artefakter och som instrument för att
utlösa kreativt agerande – om de är baserade på utzoomade och kreativt
syntetiserade tolkningar av nuet och det förflutna. 186
8. Att göra planer, mål och framskrivning fyller den viktiga funktionen av en
mätbar värdering och jämförelse till andra alternativ. När tillräcklig kunskap
finns och området behärskas, kan vi genom vår vision fastställa också målen. 187
9. Intrycken vi får till oss genom våra sinnen skapar scenerier i vårt innersta, om
framtiden. De är inte framskrivning, utan alternativa framtida scenerier,
183
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uppbyggda kring de referensramar vi har. De framtida scenerierna, gör att vi
selekterar vilken information vi ska ta till oss, och sorterar ut den information vi
behöver för att få bilden/scenen, att bli verklighet. Resultatet blir en
beteendeanpassning till dessa signaler. 188

3.6 Berättelser
Att höra historier och att berätta själv är och har varit en del av mänskligheten sedan
urminnes tider. Berättelser kommer till oss i form av sagor vi hör som barn, små
anekdoter när vi är samlade runt lägerelden och historier i kyrkan hämtade ur bibeln. På
våra arbetsplatser berättas historier om arbetskamrater, företagets historia och myter
skapas kring händelser och individer.

189

Berättelser har en eller flera handlingar, en

början och ett slut. I berättelserna skapas vår kultur som blir vidare förd till andra
människor. Vår personliga utveckling påverkas av historierna och omformar oss när vi
tar emot andras berättelser, likväl som när vi själva berättar, då påverkar historierna oss
och ger oss en omformning av vårt eget upplevda liv. 190
I historier sker ett frisläppande av känslor, vi reagerar med empati på en del berättelser
och genom en ökad förståelse kan vi också utforma en ny syn på livet och dess innehåll.
I berättelsernas visdom skapas en ökad kunskap om våra vardagliga erfarenheter och
förståelse för andra människor, men historiernas funktion är också en hjälp för oss att
begripliggöra hur vi bedömer andra människor och de ger även riktlinjer för vad vi
själva tycker är rätt och fel. 191
Organisationers berättelser kan vara både påhittade och sanna, upplevelsen av historien
ligger till stor del hos den som berättar den. Att skildra på ett målande sätt och att
vackert beskriva historiens handling påverkar mottagarens minne och höjer den till en
estetisk dimension, även om organisationella berättelser i mesta mån har funktionen
som underhållning. 192 Hur kan historieberättande alstra effektivare ledarskap? Ja, att få
en vision att bli verklighet är en utmaning som först behöver kommuniceras på ett sätt
som är förståeligt för mottagaren, att berätta en historia är en väg man kan välja. En bra
188
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historia behöver inte vara faktabaserad, utan kan ändå anses innehålla visst mått av
sanning. Effekten av en historia är viktig att uppmärksamma, då ett budskap kan gå väl
fram och klargöras utan att man behöver använda order eller hot. 193
3.6.1 Berättelsens olika särdrag
Berättelser finns representerat i olika former nedan är några exempel.
•

Åsikt

Ingen händelse som specifikt ger en historia, personliga uttalanden, och
generaliseringar som saknar grund.
•

Rapporter

Uttalanden om inträffad händelse, korrekthet, fakta och bevis är tyngdpunkten i
tolkningen.
•

Förhistorier

Känslomässigt laddade fragment till historier, refererar till andra historier, ingen
början, mitt eller slut.
•

Berättelser

Sammanställning av antingen nåt som skett eller är uppdiktat. Handlingen utspelas
med både början, mellanakt och ett slut. Som lyssnare överser man med att
handlingen kan vara osann, och ett poetiskt drag är utmärkande och föredras framför
fakta. 194
3.6.2 Berättelseinnehåll och dess urtyper
Innehållet och handlingen i en berättelse kan vara av komisk, tragisk, episk eller
romantisk karaktär, berättelsen kan också innehålla flera handlingar och även vara en
blandning av olika karaktärer.
•

Komisk

Huvudpersonen är ofta en idiot eller förtjänt av att vara offer, övriga karaktärer kan
vara skojare. Fokus ligger på någon typ av olycka eller ett förtjänat straff.
Situationen är sammanträffande av det oväntade, oförutsedda och misstag. Känslor
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som utspelas i dessa sammanhang är aggression, förakt men också munterhet.
Funktionen i affärslivet är som nöje.
•

Tragisk

Huvudpersonen är ofta ett oförtjänt offer, andra karaktärer är skurkar eller
medhjälpare. Fokus i handlingen ligger på trauma eller oförtjänad olycka, och
situationen består av olycka, förolämpningar, brott, förlust eller misstag. Känslor
som är inblandade är sorg, ömkan, rädsla, aggressivitet, medlidande och funktionen
i affärslivet är en rening.
•

Episk

Hjälten är huvudperson och andra personer är medhjälpare vilka räddar objekt samt
skurkar. Framgång, nobel seger och prestation är fokus för handlingen, och tävling,
utmaning, test, uppoffring och prövning är situationen. Känslor som är involverade
består av stolthet, beundran och nostalgi. Dess funktion är inspiration i affärslivet.
•

Romantisk

Kärleksobjektet är själva huvudpersonen, men andra karaktärer som figurerar är
älskare, någon som är skadad eller sjuk, eller rentav någon som ger gåvor.
Situationen kan vara att några bli förälskade, förirrar sig i romantiska fantasier eller
får något erkännande. I handlingen utspelas ofta kärlekstriumfer och kärleken
övervinner olyckan. Detta innehåll förmedlar känslor av kärlek, omtanke, vänlighet,
generositet men också tacksamhet. Det meningsfulla i handlingen för affärslivet är
att det ska skapa och ge medkänsla. 195

Det som skiljer en ordinär ledare från en ledare som lyser i mängden är sättet att
kommunicera genom historier. Berättelsernas funktion blir att bibehålla organisationens
hjältar och genom det också identiteten.196 Historieberättandet i organisationer är i
största utsträckning episka, behovet av att kommunicera värderingar innebär att man
gärna ser hjälten klart och tydligt. Man berättar om såväl succéer som tragedier med den
noble hjälten i fokus. 197 Den viktiga funktionen att göra budskapet mer lättförståeligt
och kommunicerbart på samtliga nivåer, fyller historierna. En bra berättelse ger också
195

Hatch et al, 2005, s. 24
Hatch et al, 2005, s. 41
197
Hatch et al, 2005, s. 40
196

46

inlevelseeffekter hos mottagaren med resultatet att den återberättas vidare.
Entreprenören utmärker sig en aning som historieberättare, dels berättar han om sig
själv i första person, han identifierar sin person med organisationen och sist men inte
minst så inväntar inte entreprenören att någon annan ska glorifiera honom, det gör han
så bra själv. 198
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4. Empiri
Att samla, läsa, lyssna och se empirin är det roligaste i hela forskningen. En glad
överraskning fick jag med mottagandet av min insamling, alla har varit positivt inställda
och glatt nyfikna till denna lite annorlunda studie. Jag hade nog förväntat mig mer
skepsis och avvaktan. I detta avsnitt presenteras de berättelser jag fått in, den musik som
blivit skriven samt de konstverk som alstrats. En sammanfattning av organisationen
SEA finns med som sekundärdata, samt det bortfall jag fått i studien.
4.1 Medlemmarnas Berättelser
Medlemmarna i organisationen SEA har här nedan skrivit berättelser för denna
forskning. De finns presenterade som berättelse 1-6, och är namngivna efter de sånger
som blivit skrivna till dem.

4.1.1 Berättelse 1 Kökstankar
Marias dröm hade äntligen uppfyllts, hon hade sedan förskolan drömt om att bli
entreprenör. Maria var inte en person som medvetet strävat efter entreprenörskapet på
ett affärsmässigt plan. Det hade mer börjat som en längtan efter frihet. En diffus strävan
efter att själv få bestämma sin livsinriktning. Hon hade önskat att skapa ekonomisk
frihet, på en nivå som inte korrumperar. Och nu hade hon äntligen nått vändpunkten och
kunde stanna upp och tänka. Hon satt lutad över ett porträtt som tecknats av henne i
Dagens Industri. Tankarna flöt ut över artikeln:
Bilden är ju gräslig. Ser jag verkligen ut på det viset. Nej, det stämmer inte. Varför
måste dom alltid marginalisera entreprenörer genom att få dom att se fjantiga ut. Alltid
ska man posera vid en maskin med äppelkäck uppsyn. Jag har nog aldrig känt mig som
det ser ut på bilden. Jag ser ju ut som en kombination mellan en vinodlare och Dr Phil.
Ha ha, tyypiskt. Det dyker bara upp manliga förebilder hela tiden. Varför jämför jag
inte med några tjejer i stället. Det finns ju faktiskt rätt många nu. Hmmm…
Maria reser sig upp och går fram till kaffebryggaren för att fylla på sin kopp. Det är
imma på köksfönstret och hon gnider försiktigt fram ett runt kikhål med en servett.
Utanför sitter det några domherrar under päronträdet. Dom pickar i den frusna marken
på jakt efter energi.
Ja, så är det ju faktiskt. Det är det som gjort att jag har lyckats. Jag valde att bara
betrakta en väldigt begränsad del av marknaden, Precis som kikgluggen här i fönstret.
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Det är tre F som har räddat mig och skapat min framgång. Fokusera För Faen. Han
var ganska underhållande den där killen som myntade det begreppet. Lustigt vad jag
har svårt för namn. Hmmm. Oj då, jag har ju glömt Lusse.
Maria går fram till kylskåpet och tar fram en burk Whiskas. Lusse hoppar ner från sin
plats uppe på skänken och börjar stryka sig mot Marias ben. Han brummar som en
elgenerator. Maria ställer ner skålen med kattmat på golvet. Sedan tar hon sin kaffekopp
och sätter sig ner vid köksbordet igen. Lusse äter koncentrerat.
Det är ju lustigt att man lyckats egentligen. Är det inte katten så är det ungarna, eller
familjens största bebis – Henke. Han har en sällsynt förmåga att få allt som jag säger
att kretsa runt honom själv. Men han har faktiskt hjälpt mig med nya idéer, trots att det
kanske inte var avsikten. Utan honom hade jag nog aldrig greppat det där med
ledarskap. Ja, det är nog så. Henke har hjälpt mig att bli tydlig, rak och att ställa krav.
Det har varit enda sättet att få honom att ”producera” här hemma. Men, vilken gräslig
bild. Jag undrar egentligen vilken effekt journalisten ville skapa. Det är väl ingen som
blir inspirerad till att starta eget när dom får symboler som stålkvinnan på näthinnan.
Tja, vad begär man. Man kan väl inte förvänta sig något slags samhällsansvar av en
journalist. Men det är rätt bra skrivet. Jag gillar det där med ”låt anarkisten formulera
rutinerna”. Så sant som det är sagt. Fast jag skulle nog aldrig låta Henke ta ansvaret
för rutinerna här hemma. Tänk att vi gifte oss. Där kan man snacka om olikheter som
förenar. Ooops. Maria välter ut kaffekoppen över tidningen. Artikeln förvandlas till ett
surrealistiskt mönster. Hon försöker torka tidningen med hushållspapper men det
förvärrar bara allting. Artikeln har förvandlats till oläslig pappersgröt. Maria knycklar
irriterat ihop tidningen och slänger den i soppåsen.
Tja, varför ska jag egentligen läsa vad andra tycker om mig. Hade jag lyssnat på vad
andra ansåg som möjligt, hade jag inte haft något företag nu. Experterna är som
pingviner. Dom går likadant, är klädda likadant och tänker likadant. Dom vill flyga –
men dom kan inte. Det är märkligt vad de så kallade näringslivsproffsen är likriktade.
Dom är riktiga traditionalister allihop. Och så bildar dom små föreningar och
organisationer där dom kan sitta och prisa varandra. Nästan ingen av dom har någon
entreprenöriell bakgrund, nu när jag tänker efter. Dom har tagit sig fram och fått sina
positioner genom att dom varit skickliga på att manövrera. Det är sällan dom som
skapar mest nytta också tjänar mest pengar. Konstigt egentligen, jaja, skönt att jag
spillde kaffe över tidningen. Nu slipper jag höra ungarnas tjatter om att ”mamma är i
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tidningen”. Det är ett fasligt liv varje gång. Och så slipper Henke få fyrtioårskris.
Skönt. Jaha…
Maria släpper ut Lusse, som med svansen rakt upp i vädret försvinner bakom uthuset.
Sedan tar hon fram penna och papper och sätter sig ner. Hon börjar skriva sin dagliga
”stresslista” med saker som måste genomföras. Tankarna lämnar företagandet och
koncentreras helt på familjen. Maria har glömt bort artikeln. Hennes dröm har gått i
uppfyllelse och hon har blivit bekräftad av omvärlden. Nu kan hon ägna sig åt det som
hon skattar högst.

4.1.2 Berättelse 2 Sarah och Maria
Marias dröm hade äntligen uppfyllts, hon hade sedan förskolan drömt om att bli
entreprenör. Då hade hon några soliga vårlördagar tillsammans med vännen Åsa stått
utanför kvartersbutiken och sålt saft och kakor. 6 år var de bara. Saften hade de fått av
butiken för att de skapade uppmärksamhet och drog kunder och kakorna hade bådas
mammor och storasystrar bakat. Försäljningsdisken var egentligen en lådbil som Marias
storebror vuxit ur. De hade bara vält den och tagit bort hjulen med axlar och allt.
Försäljningen hade gått riktigt bra och pengarna hade de stolt skänkt till den svarta
befolkningen i Sydafrika, då fortfarande under apartheidregim. Maria mindes
fortfarande hur roligt det var att göra människor glada, både kunderna och de fattiga
barnen långt där borta.
Sedan hade andra saker blivit roligare, flickkompisar, pojkvänner. När Maria gick i
gymnasiet fick hon en chans att vara med i Ung företagsamhet. Men hon tyckte inte det
verkade roligt. Allt var så välordnat och allvarligt, inte alls lekfullt. Tjejerna pratade
bara om att baka kakor och driva kaférörelse på skolan och killarna hade vansinniga
idéer om jättestora projekt. Visst fanns känslan av att vilja förverkliga en idé kvar, men
Maria hade varken en bra idé eller riktig lust. Sen blev det universitet och studier i kemi
och biologi. Det bästa med den utbildningen var att man träffade en massa folk. Ett av
de bästa minnena Maria hade, var med ett gäng företagare som tillverkade juice och
marmelad på svenska bär och frukter. Hon och kurskamraterna hade gjort en studieresa
och träffande människor som levde i ett med naturen, men ändå hade förmåga att slå
mynt av sin jord och sitt kunnande. Maria började fundera på hur hon skulle kunna leva
ett sådant liv.
Hösten 2002 vara Maria, som då hade blivit gymnasielärare, på studiebesök med sina
elever i London. En kväll var hon fri eftersom några föräldrar som var med som
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assistenter ställde upp som ”ordningsvakter”. Maria passade på att gå till sin favoritpub
från studentåren, en plats där många från Storbritanniens dåvarande kolonialländer
brukade vara. Vid ett av de få bord som inte var överfulla, satt en svart kvinna i hennes
egen ålder. Hon presenterade sig och frågade om hon fick slå sig ned. Visst, det går bra,
sa Sarah som hon hette. Det visade sig att hon var från Sydafrika. Också hon var
lärarinna, i hushållskunskap. Snart nog började de prata om kostvanorna i sina
respektive hemländer. Sarah berättade t ex att en sådan enkel sak som apelsinmarmelad
inte tillverkades i Sydafrika, utan importerades från Storbritannien. Förresten, la hon
till, jag minns fortfarande när jag var 8 år och fick en resa till zoo betald av två flickor i
Sverige som tjänat pengar på att sälja saft gjorda på sydafrikanska apelsiner. En av dem
hette förresten Maria som du. Det vet jag för flickorna hade skickat en teckning från när
de sålde saft. Maria undrade, minns du vad den andra flickan hette… Sarah tänkte till
och sa, jag det var ett konstigt namn, Alsa eller så. Maria förstod… det måste vara jag
och min kompis Åsa, utbrast hon!
Maria och Sarah förundrades över sammanträffandet. Vilken tillfällighet... Snart nog
började de prata om allt som skulle kunna göras tillsammans. När Maria lämnade
London började hon se det ”fullvuxna” företagandet klart framför sig. Hon och Sarah
skulle starta en fruktförädlingsindustri tillsammans, Sydafrikanska råvaror och svenskt
kunnande i skön förening. Hon kunde knappt tåla sig till dess hon var hemma. Väl där
tog hon kontakt med några av företagarna från kursen, den där gången i utbildningen.
En av dem höll på att dra sig tillbaka och snart nog hade Maria övertygat honom, Stefan
hette han, att avsluta sin karriär och att sälja sin utrustning till Sarah och det kollektiv
hon levde i, i Sydafrika. Stefan erbjöd sig själv att åka ner och hjälpa igång med
tillverkningen. Idag driver Maria en importfirma för marmelader och juicer från
Sydafrika och gissa vem som är hennes huvudleverantör…

4.1.3 Berättelse 3 Det som jag tycker om
Marias dröm hade äntligen uppfyllts, hon hade sedan förskolan drömt om att bli
entreprenör och kunna förverkliga sig själv i rollen som egen företagare. Att hjälpa
andra människor, organisationer att inreda och färgsätta rum, lokaler och även hjälpa till
med exteriör utsmyckning har och är hennes stora intresse.
Just känslan att vara egen företagare och kunna styra sig själv, arbeta hårt men att göra
det åt sig själv, ger Maria en stark lustkänsla. I ett första läge så har hon fått kontakt
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med rektorn på en skola som ska helrenoveras. Maria investerar ett antal veckor i ett
förberedande arbete för att få fram ett professionellt förslag att presentera, för
skolledningen. Hon investerar ytterligare tid och pengar för att vara med på ett
symposium med facket, lärarna och övrig personal för att förankra sina idéer. Alla är
positiva till Marias förslag och hon får mycket positiv feedback för sin kreativitet.
Efter detta möte, så går det några veckor. Maria engagerar sig inte i några andra
kundkontakter, utan organiserar sitt företag administrativt i väntan på arbetet med att
skolans renovering ska starta. Det går ytterligare en vecka och då tycker Maria att hon
måste ta kontakt med rektorn, för att höra hur det går med starten av
renoveringsprojektet. När rektorn svarar Maria att det går bra, och att de nu är klara med
att upphandla tjänsten så blir Maria glad, rektorn gör ett tillägg, genom att vi är en
kommunal skola så måste vi göra en offentlig upphandling av denna typ av tjänster som
du erbjuder. Upphandlingen tar ca 2 månader och därefter så är vi klara att starta.
Maria får del av upphandlingsunderlaget, och skickar in en offert på sitt arbete för
renoveringen, som helhet kommer att pågå under drygt 10 månader som hon beräknar i
princip

att

vara

sysselsatt

på

heltid.

Under

de

två

månaderna

som

upphandlingsprocessen tar, så vågar hon inte börja med något nytt utan lever på sina
sista reserver.
Efter drygt 70 dagar så får Maria ett brev från kommunens inköpsavdelning, där de
tackar för anbudet och meddelar att jobbet har gott till en annan leverantör som har
bredare erfarenheter och ett antal olika resurser …

4.1.4 Berättelse 4 Elden i en låga
Marias dröm hade äntligen uppfyllts, hon hade sedan förskolan drömt om att bli
entreprenör…
… Men hade egentligen ingen aning om vad det innebar. När hon nu satt på sitt
hemmakontor med papper upp över öronen så kändes det inte längre så glamoröst att
”vara egen”. Bilden av att vara entreprenör som hon målat upp i sitt huvud hade börjat
blekna. Allt hon ville hinna med och göra stördes av den tunga bördan av administration
som visat sig höra till valet att arbeta för sig själv. Funderingarna snurrade runt i hennes
huvud om hon valt rätt? Var det detta, hon ville göra med sitt liv? När hon tänkte på sin
idé, så kändes det självklart men när hon satt där begravd i papper och en massa måsten,
som var det hon ville komma bort från, kändes valet inte alls lika självklart längre.
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Trots denna dystra känsla som återfann sig då och då, så visste hon innerst inne att det
inte fanns något alternativ. Då hon alltid känt att hon inte riktigt kunde ”köpa” ett 9-5
jobb, så visste hon också att den livsstil som det innebar, inte var för henne, hon ville
mer och så hade det alltid varit. Att någon annan än hon själv skulle tjäna på att hon var
duktig på något, kändes också väldigt avlägset. Hon visste också att om hon la sin tid på
att arbeta för någon annan så skulle hon snabbt tappa intresset.
Med en ny kopp kaffe framför sig började hon riva och sortera i pappershögen. Trots
denna urtråkiga uppgift som låg framför henne på skrivbordet, så kändes det i slutändan
väldigt rätt, bara man gjorde och inte fastnade för mycket i funderingar, så löste sig ju
saker och ting till slut. Med detta nyvunna förtroende, så fixade hon undan pappren på
ett par timmar och kunde ägna resten av dagen åt att verkligen göra något, och ta sig
vidare på sin entreprenöriella resa.

4.1.5 Berättelse 5 Affärsängeln
Marias dröm hade äntligen uppfyllts, hon hade sedan förskolan drömt om att bli
entreprenör. Hon skulle möta flera avgöranden i sitt liv framöver. Hon hade som liten
alltid drömt om att bli frisör. När hon blev större sen, gick hon frisörslinjen på
gymnasiet och efter ett år blev hon utbytesstudent i USA. Där trivdes hon och
upptäckte, att det fanns en massa andra möjligheter här i livet. Något som var speciellt i
USA var att man skulle tänka stort och våga satsa. Allting är möjligt.
Något som fascinerade Maria var att det fanns en mängd coffeshops, alla människor
gick med sina pappersmuggar fram och tillbaka till jobbet, och en idé började dyka upp,
hon kanske skulle kunna prova på detta hemma i Sverige. Hon blev intresserad och
sökte extrajobb på kvällarna i en coffeshop, för att lära sig verksamheten som då ännu
inte kommit till Sverige. Hon blev mer och mer fascinerad och trodde på den här idén.
Maria var duktig och hade en hjärna som sprutade av idéer, vilket hon tog upp med sin
chef, detta slutade med att Maria blev chef för en enhet. Problemet var att hon skulle
åka hem till Sverige, och slutföra sina studier, så efter några diskussioner med föräldrar
och vänner beslutade Maria sig för att stanna i USA, mot föräldrarnas vilja som önskade
att hon skulle komma hem och avsluta det hon påbörjat
. Maria blev chef för en enhet och började träffa en mängd människor. Hon hade en
tanke med sig hela tiden som hennes mamma hade sagt till henne flera gånger, att
kontakter Maria, kontakter är jätteviktigt. Detta hade Maria med sig hela tiden under
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resans gång. Folk sprang ut och in i coffeshopen, och där fanns många intressanta
människor, en del hade hon en bättre relation med än andra. Det fanns en speciell man,
som dök upp flera gånger, varje dag vid samma tidpunkt, hon tyckte han verkade
väldigt spännande. Han verkade vara en världsvan människa som rörde sig i rätt kretsar,
ja, en affärsmänniska. En gång när han kommit in började det ösregna utanför, som om
himlen hade öppnat sig, han berättade då för henne att han var en affärsängel. Hon
kunde inte förstå vad affärsängel var för något så han utvecklade vad ordet affärsängel
betydde, att han gick in och sponsrade vissa projekt som var intressanta och som drevs
av rätt människor. Så kom det sig att denne äldre man blev ett bollplank för Maria. Det
blev att de träffades mer och mer och kunde utbyta idéer och han fick glädje av henne,
och vice versa. Maria hade då en dröm att åka tillbaka till Sverige och öppna upp lite
coffeshops, men utvecklingen i USA hade fortfarande inte gått så långt så Maria fick
förfrågningen från affärsängeln, om hon inte istället skulle göra sin satsning i USA. Det
här tyckte Maria var mycket intressant och så blev det. Marias idéer kom att
förverkligas genom den här mannen, som hjälpte till att ordna den rätta konstellationen
runt det hela. Som lyckligt slut så blev det en kaffekedja i USA som skulle kunna heta
precis vad som helst. Man ska ta sina möjligheter, våga chansa.

4.1.6 Berättelse 6 Fokusera
Marias dröm hade äntligen uppfyllts, hon hade sedan förskolan drömt om att bli
entreprenör. Ja, att blir entreprenör är kanske inte rätt, man är entreprenör, mer eller
mindre, men under ”gynnsamma” förutsättningar kan entreprenörskapet blomma. Nu
hade det hänt Maria. Nedanstående ”gynnsamma” omständigheter hade fått Maria att
tillsammans med sju kollegor starta sitt första företag.
•

Företaget där Maria arbetade gick dåligt – vikande marknad

•

Några av Marias kollegor blev uppsagda

•

Maria hade alltid haft idéer, idéer av alla slag

•

Maria vägrade lyssna på alla varningar, fast vem skulle egentligen våga starta
eget, om man satte sig in i företagandets verklighet eller lagstiftning som LAS,
MBL, för att inte tala om skattelagstiftningen

•

Maria vet att som egenföretagare så får man arbeta precis hur mycket man vill

•

Maria vågar och vill
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Vilka var då med Maria på hennes första företagarresa, jo:
Eva, ekonom där struktur är viktigare än marknad
Gun, praktisk ekonom
Håkan, tekniker med förnuft och ifrågasättande
Lars, tuff yta men ett osäkert inre
Rolf, entreprenör helt utan gränser
Siv, höll ordning på oss alla
Stefan, företagare och problemlösare

Alla hade också karriärer som lärare och konsulter. Kort sagt ett team, som borde kunna
lyckas. Teamet enades efter långa och givande diskussioner om följande affärsidé:
Kompetensutveckling ger tillväxt. Efter att ha vägt varje ord på guldvåg stod
företagets

första

affärsplan

klar.

Alla

nödvändiga

budgetar

var

klara.

Marknadsundersökningen tyckte vi alla var onödig – vi visste ju att vi behövdes.
Varken startkapital från Almi eller Starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen var
att tänka på. Konsulthjälp kunde vi kanske ha fått, men konsulter var vi ju själva. Hos
banken stupade det på att vi inte kunde tala om, vad vi skulle ha i lön det närmaste året.
Vilken egenföretagare vet det? Men Maria med kompanjoner vågade ”hoppa ut i det
okända”, vågade ta risken. Nu var Maria egenföretagare, kanske till och med
entreprenör. Verksamheten kom igång men nu kom kriserna i rask takt.
•

Det kapital som var avsatt för produktutveckling försvann i det första
utvecklingsprojektet, en intressant idé men marknaden var inte mogen

•

Företagets största kund drog ned på sin verksamhet och konsulterna åkte ut först

•

Oändliga diskussioner att försöka förstå varandra – kunna kommunicera internt

•

Split nummer ett - tre delägare köptes ut

•

Likviditeten var ansträngd

•

Bankbesöken avlöste varandra i rask takt

•

En ständig jakt på riskvilligt kapital

•

Konkursen stod för dörren

•

Split nummer två – två delägare till köptes ut
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En ny delägare kom in, ekonomin sanerades och företaget vände på varenda krona och
det började sakta ljusna. Några år hade gått och nu hade alla lärt sig att fokusera,
fokusera på affärer, fokusera på att vilja och våga sälja. Innan alla fattade det, så var
slutet nära. Resten blev en ren tillväxtsaga, Marias dröm hade blivit verklighet, nu
kände hon sig som en entreprenör.

4.2 Kompositörens musik samt texter
Kompositören Klara Nilson, 199 har levererat 7 specialskrivna sånger 200 , varav sång 1-6
är sånger till berättelserna som SEAs medlemmar levererat, med motsvarande nummer,
och namnordning. Sång nummer 7 är till min egen berättelse, som presenteras i Grand
Finale.
4.3 Konstnärernas bildkonst
Konstnärerna Joakim Larnö 201 och Peter Tillström 202 har skapat konstverken 203 till
berättelserna. Konstverken sitter i samma nummerordning som berättelserna. Berättelse
1, har konstverk 1 som fond samt spår 1 på cd eller ljudfil, som musik. Konstverken har
också blivit döpta till samma namn som sångerna. Konstverk 7 och 8 tillhör min egen
berättelse, vilken presenteras i Grand Finale.
4.4 Smålands Entreprenörs Akademi SEA, sammanfattning 204
SEA är en organisation som kom att bildas, av den anledning att man på ett
affärsmässigt sätt skulle stötta entreprenörer samtidigt som affärer skulle ske.
Medlemmarna är erfarna entreprenörer och egenföretagare och deras bidrag till
organisationen ses som en stor tillgång både för det affärsmässiga men också för det
solida kunnandet om att driva olika projekt. Kunskapen ska också finnas kopplad till det
akademiska i form av de medlemmar som har en stor akademisk erfarenhet. SEA
fokuserar åt 2 håll, dels den kommersiella delen som består av affärsskapande samt den
ideella som ska förmedla SEAs vision, uppdrag och mål. SEA ska ombildas till ett

199

Nilson, Klara, se bilaga 4
Sångtexter i bilaga 7, melodi i ljudfil eller cd
201
Larnö, Joakim, se bilaga 2
202
Tillström, Peter, se bilaga 3
203
Konstverk, se bilaga 6, bild 1-8
204
För hela beskrivningen se bilaga 1
200
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aktiebolag och i dagsläget har SEA 10 ordinarie medlemmar och framtiden får utvisa
hur resten av utvecklingen kommer att ske.
4.5 Bortfall
Min undersökningsgrupp består av en totalpopulation om 10 individer i organisationen
SEA. Av dessa har jag fått berättelser av 6 personer. De övriga 4, får jag räkna som
externt bortfall då de inte kommit att delta alls i undersökningen. Något internt bortfall
kan jag inte påvisa då alla som svarat också levererat berättelser till mig. Anledningen
till bortfallet är överbelastning i arbetssituationen i 2 av fallen, i de övriga 2 har jag
ingen förklaring, men att det är känsligt för historieberättaren och att man kan känna sig
utsatt, är en del av det komplexa med insamlandet av berättelser 205 .

205

Gabriel, Y., 2000, s. 138
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5. Analys
I analysen kommer jag att använda teatermetaforer och göra en uppdelning av
berättelserna i akt 1 samt akt 2. Det kommer att finnas tre berättelser i akt 1 och lika i
akt 2. Jag kommer vidare att benämna berättelserna som improvisationer eller scener.
Dessa kommer att ligga i samma ordning som i empiriavsnittet, där jag också döpt dem
till motsvarande nummer och namn från den tillhörande sången. Mitt förhållningssätt är
den som teaterrecensent, jag kommer att göra tre recensioner till varje scen. En första
där jag enbart ”sett” en första föreställning av improvisationen. En andra, när jag sett
föreställningen tillsammans med musiken, och en tredje där också dekoren i
föreställningen finns med i form av de konstverk jag samlat. Jag kommer i min tolkning
att använda mig av min egen förförståelse samt erfarenheter och varva detta med de
teorier jag samlat som jag ansett relevanta. Teorierna har en stark koppling till visioner,
fantasier och kreativitet men även ett annat djup vilken ger förståelse för entreprenören
och dess sätt att finnas i världen.
5.1 Plats på scen
Berättelse 1-3 befinner sig i akt 1. I akt 2 finns berättelse 4-6.
AKT 1
5.1.1 Improvisationsscen 1 Kökstankar
Recension på improvisation
I denna scen uppfattar jag att framställningen av entreprenören i form av ett fotografi
och en artikel, ger en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Andra
människor lägger på en mask och en roll på entreprenören, vilken inte har någon
anknytning till det reella. Värderingar som inte är entreprenörens egna fixeras på
individen 206 . Bilden i tidningen blir en visualisering av hur världen uppfattar
entreprenören 207 . Maria i pjäsen blir också märkbart irriterad över detta. Att jämföra sig
själv med andra kvinnor verkar vara främmande även inom denna roll, kvinnor har en
tendens att vara nedlåtande mot sitt eget kön och invaggade i tron att ingen annan
kvinna kan lika bra. Att låta anarkisten formulera rutinerna, skulle säkerligen ge större
frihet och ökad kreativitet, men också störa sig med de i organisationen som behöver
206
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organisering och som ser till att denna fungerar 208 . Att låta Henke ta hand om rutinerna
bär emot, säkert både för det kvinnliga, men också i entreprenören, som i mångt och
mycket måste ha kontroll och ständigt organisera 209 . Varför ska man överhuvudtaget
bry sig om vad andra tycker? Alla andra är likadana och beter sig på samma sätt, medan
entreprenören är en lite udda figur i detta skådespel. Denna vetskap finns, men genom
agerandet åker masken på och de övriga medspelarna, härmaporna, får gratis åka
rutschkana på entreprenörens bekostnad både rent ekonomiskt, men likväl psykiskt! Är
det viktigt att bli bekräftad av omvärlden? En värld som inte förstår och som dessutom
hånar? Eller är förhållningen tvärtom?
Recension improvisation och musikstycke 210
Ja, nu blev det ett betydligt bättre framträdande än i förra uppspelet. Nu är Maria mer
kaxig och kartig och på ett positivt sätt tar hon itu med dagens vedermödor. Att bry sig
om vad andra tycker ligger inte för henne, hon tar dagen som den kommer och är inte
rädd för förändringar, vilket brukar vara den typiska vardagen för entreprenören 211 . I
denna variant av scen, känns Maria betydligt mer glad och sprudlande, och på ett
gäckande sätt driver hon med omgivningen. Det kanske man kan kosta på sig, om man
som entreprenör har förmågan att fritt kunna pendla mellan olika tankedimensioner 212 ,
vilken också ger förmågan att kunna förstå, att alla inte kan?
Recension improvisation, musikstycke samt konstverket 213 till fonden
Maria är i denna scen både glad, positivt inställd och mycket väl medveten om att vi är
en liten del av något större. Att titta ut genom fönstret, och genom imman se moder
jord, naturen, djuren, då blir både tidningar, gräl med maken, och taskiga
framställningar som bortblåsta. Det som betyder något kommer fram i en annan dager.
Det viktiga är inte vad folk säger, hur mycket pengar man tjänar, utan att få göra det
man vill på ett sätt som passar 214 . Maria har hittat en lagom balans mellan att ha ordning
i sitt liv, styr på maken, koll på barnen, sitt entreprenörskap men också små vardagliga
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njutningar som en kopp kaffe i köket, en blick på katten och en allmän reflektion kring
livet och inte bara sitt eget utan även de små fåglarnas liv utanför fönstret.

5.1.2 Improvisationsscen 2 Sarah och Maria
Recension på improvisation
Denna solskenshistoria till improvisation blir man riktigt glad av att beskåda. Jag
upplever att rollfiguren Maria är både driftig, kunnig och påhittig. Hon funderar mycket
på att bli entreprenör men idéerna och tillfällena infinner sig inte riktigt. Att inordna sig
i det organisationella mönstret gav inte den unga Maria någon tillfredsställelse, och
ansvar för andras agerande i Ung företagsamhet, var inte heller vad hon tänkt sig. Den
roll hon förväntades spela där, var helt enkelt ointressant. 215 Att agera på ett sätt som
inte överensstämmer med Marias personlighet, är för henne otänkbart. Andra
entreprenörer var tydligen beredda på att göra det men inte Maria. 216
Marias rollfigur har i stort sett i hela sitt liv velat något, men egentligen inte kunnat sätta
fingret på vad. När Maria sedan träffar Sarah, är hon genom sina framtidsvisioner och
sin tänkta framtida roll, beredd att anta utmaningen att förverkliga sin dröm 217 . I denna
scen förstår Maria att ”turen” har kommit till henne, en ”tur” som hon förberett sig på i
hela sitt liv 218 . Det allra viktigaste som inträffat i denna scen enligt min mening, är att
Sarah verkligen var på berättarhumör, just denna dag. Berättelsen om en betald resa till
zoo avgjorde Marias framtid, hennes drömmar och visioner. Berättelsen förmedlade
också en tanke om empati och samarbete. 219
Recension improvisation och musikstycke 220
Lust är något dessa båda tjejer har gemensamt. De är båda aktivt intresserade av sitt
samhälle, miljön och naturen och att leva i naturen med naturen. Att i lugn och harmoni
fylla på sin energibägare i en behaglig miljö, skiljer vardagen från den fria tiden 221 . De
är olika men det är tankarna och lusten till att förändra, skapa, och ta tag i saker som
förenar dem. De har båda gått omkring och funderat länge, och nu när läget var rätt,
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gjorde de verkligen något nytt i handling.222 Nu känns det mer som girlpower, och
pjäsen tar sig en ny vändning och andas energi.
Recension improvisation, musikstycke samt konstverket 223 till fonden
Vilken glädje att tillsammans få skapa och göra något vi verkligen vill. Att tänka framåt
och att se alla från det att vi är barn, tills vi blir gamla, alla möjligheter som öppnar sig
om vi är med. Alla kan vara med i denna dans på scenen, som är entreprenörens, kan vi
inte dansa kan vi sjunga, klappa händer och visa vårt agerande på något annat sätt.
Vårt sätt att uttrycka entreprenörskapet sker i den omgivning vi lever i. Engagemanget
och passionen kommer fram ur lusten och glädjen. 224

5.1.3 Improvisationsscen 3 Det som jag tycker om
Recension på improvisation
En liten tragisk scen utspelar sig. Livets scen och dess skola är tuff, och många
påfrestningar får man stå ut med både som entreprenör och egen företagare. Hur ska
man kunna vara visionär, kreativ, och fantasifull med ett begränsat utrymme att röra sig
på både när det gäller ekonomiska ramar samt kunnandet om relationer människor
emellan. Yrkesrollen hos kunden kan ju också te sig både märklig och svår att tyda. I
denna roll finns en inbyggd image som ska bevaras med hjälp av olika masker. I denna
scen är det en mask likt i Commedia Dell`Arte, 225 som påvisar tecken till känslor, vilka
inte överensstämmer med vad kunden egentligen tycker. 226 Att inte affären är i hamn
förrän ordern är underskriven, är en erfarenhet som bara tiden ger. Om scenen istället
utspelat sig i en organisation, där Maria inte varit egen företagare, kunde både hennes
känslor och ekonomi ha skonats. Detta kunde ha blivit på bekostnad av att inte få råda
över allt själv, men i den kreativa organisationen finns det avsatt både tid och pengar för
att lyckas, men också misslyckas med sina projekt. 227 Självkänslan kan få sig en riktig
törn i detta skådespel, men genom att betrakta alla handlingar som viktiga, bra som
dåliga, skapar man ett rationellt sätt att få ha självkänslan i behåll 228 .

222

Johannisson, B., 2005, s. 38
Larnö, J., 2006, bilaga 6, bild 2
224
Johannisson, B., 2005, s.39
225
Czarniawska-Joerges, B., Jacobsson, B., 1995
226
Goffman, E., 1990, s. 7
227
Andriopoulos, C., 2001
228
Johannisson, B., 2005, s. 219
223

61

Recension improvisation och musikstycke 229
Kanonscen, res dig upp flicka och satsa igen och ge dig inte! Nu blev det en förändring
i känslan av skådespelet, ömkan blev utbytt mot vilja att gå sin egen väg. Maria har fått
mer erfarenhet och har slutat tycka synd om sig själv, nu talar hon istället om vad hon
kan erbjuda. Det gäller att vara envis och inte ge sig 230 . Det kaotiska i tillvaron är ju
också friheten, friheten att få och kunna göra själv 231 .
Recension improvisation, musikstycke samt konstverket 232 till fonden
Rollfiguren Maria har kommit ändå längre i sin personliga utveckling. Hon är nu beredd
att resa sig upp, att ta reda på vad som gick fel och vidare utveckla både sig själv och
sina erbjudanden för att få syssla med det hon tycker om. Att göra en omtolkning av
rollen som Maria, ger henne en styrka att gå vidare, och att se nya möjligheter och
perspektiv 233 .
AKT 2
5.1.4 Improvisationsscen 4 Elden i en låga
Recension på improvisation
Skådespelet blir lite vacklande, visionen och fantasin stämde inte överrens med
verkligheten. Samma problem uppstår för de flesta, man vill entreprenöriera 234 , men
fastnar i den administrativa fällan. Även om entreprenören i sitt arbete är noga med
detaljer och organisering av det som ska genomföras, gäller inte samma intresse och
frenesi när man kommer till hanteringen av administrationen 235 . Administrationen sett
genom entreprenörens ögon är en utmaning, en utmaning man inte kan komma undan
om man vill vara fri 236 . Friheten för entreprenören blir på bekostnad av att känna sig
tvungen att utföra sysslor man måste. Här i Marias roll, gäller det att spela ut det
anarkistiska och vara kreativ men också att hitta balansen med den andra sidan som
innehåller styrning och kontroll. För att inte den fria improvisationen i Marias roll ska
229
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bli lidande får inte managementrollen ta överhanden genom att sudda ut det roliga.237
Var rädd om din inre motivation annars tappar du fart i din roll som den kreativa
Maria 238 . Nu när Maria lärt sig något nytt, har hon möjlighet inom sin nya roll att
experimentera i sin tankevärld, och att skapa en ny vision och fantisera om sin framtid
för att bemästra dagens utmaningar på det sätt hon vill239 .
Recension improvisation och musikstycke 240
Maria, du måste sceniskt göra roller du inte gillar, alla måste det, men låt inte det
påverka det du helst vill göra. Du går mot din egen roll, men resultatet blir så mycket
bättre, när du får möjlighet till kontroll och en helhetssyn 241 .
Recension improvisation, musikstycke samt konstverket 242 till fonden
Stanna inte på scenen, rör dig över hela golvet, ut i kulissen och tillbaka igen. Visa
energin du har i din roll, och låt motspelarna ta den biten i rollen du inte vill ha.
Låt din sceniska improvisation visa vägen och tänk i högre tankebanor, bli besökaren
från framtiden och regissera själv din roll 243 .

5.1.5 Improvisationsscen 5 Affärsängeln
Recension på improvisation
Änglar, visst finns de. I denna scen är verkligen ängeln en hjälte. En episk berättelse,
som inspirerar till ytterligare prestationer. 244 Denna rollfigur är följsam och rättar sig
efter svängarna i handlingen, stort improvisationskunnande och ett flexibelt tänk.
Rollen som dotter är inte alltid lätt att handskas med, omgivningen, i detta fall
föräldrarna, hänger inte med i det tempo vilket entreprenören ändrar sin vision. Deras
krav och förväntningar blir inte som de önskar. 245 I denna scen är det också för väl, att
det berättas historier. Ängeln kunde genom sin berättelse ge Maria nya tankar vilka
skulle komma att påverka hennes personliga utveckling. 246 Berättelsen blir också viktig
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för att skapa förståelse och att förklara ängelns roll och hur det kan tänkas bli i
framtiden 247 . Affärsängeln blir i denna pjäs den person som stödjer, stöttar och hjälper
Maria, han skapar den plattform av trygghet och uppmuntran som är så viktig, när det
gäller att vara kreativ 248 . Maria har repliker som, man måste våga chansa, och man kan
se hennes samspel med ängeln, som en organisation i miniformat. Hon är kreativ, vill
lära sig något nytt och hans roll i spelet är att utrusta med tid och pengar. 249
Recension improvisation och musikstycke 250
Platsen för skådespelet är en annan än vad tanken var från början, men allt ordnar sig till
slut. Tiden spelar en viktig roll, det tekniska inom idén med coffeshops, hade ju inte
kommit till Sverige och var ännu inte född, medan den i Amerika var delvis känd, men
var fortfarande utvecklingsbar 251 . En resa i tiden kan man se, Maria befinner sig i en
framtid och att åka tillbaka till Sverige skulle ge en förflyttning till nutid 252 .
Fokuseringen på möjligheterna och att ta tillvara på dem, gör skillnaden för
entreprenören i scenen. Att omgivningen är kritisk och vill något annat, påverkar enbart
på det sätt att det ses som ytterligare en utmaning. 253
Recension improvisation, musikstycke samt konstverket 254 till fonden
Två världar möts, den svenska och den amerikanska. Vi har olika sätt att se på helheten
i pjäsen, men tillsammans kompletterar vi varandra och förenar. Alla möjligheter finns
där runtomkring oss, det gäller bara att se dem innan de far förbi. Utrymmet mellan
tankarna och därmed intuitionen, ger insikten som ligger långt bortom det redan tänkta,
i en annan estetisk dimension 255 .
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5.1.6 Improvisationsscen 6 Fokusera
Recension på improvisation
Oj, oj, oj, vilken scen, här är stor dramatik och jag kan tänka mig att de långa
diskussionerna kunde handla dels om det praktiska inom företaget, men likväl kantas av
friktion mellan entreprenörers anarki och administratörers organisering 256 . Att ta risker
är ju entreprenörens vardag men det är stor skillnad på att ta risker inom en
organisation, i förhållande till att ta risker i sitt privata liv. I det privata står så mycket
på spel, hela ens uppbyggda värld kan raseras i snabb takt, om man kommer på fel spår.
Att tro att administratörer på banker, Almi, Arbetsförmedlingen eller andra institutioner
skulle kunna förstå entreprenörens sätt att jobba, det är en utopi. I scenen med
konsulthjälpen ser jag den tappade masken hos Marias gestalt, och omgivningens tafatta
försök till en hjälp som man klarar sig bättre utan 257 . Nu har Maria fått så många
vinklingar på sitt sätt att tänka, att ett stort urval gjort det möjligt till att aktivt välja
vision och en framtida scenisk bild, där hon själv befinner sig 258 .
Recension improvisation och musikstycke 259
Här går det undan, scenen intas av starka uttryck, och det gäller att hänga med.
Fokusering är det som behövs för att hålla ihop föreställningen, här finns ingen tid att
stå och småprata i kulissen, eller distrahera ljus- och ljudteknikerna. Ska det bli någon
föreställning är det koncentration, fokusering och aktion som gäller.
Att tala samma språk behöver inte betyda att alla förstår. Handling kan ibland vara ett
komplement till förståelsen för att visa hur scenen ska gestaltas. Att hitta nya
tankemönster ger verkligheten fler dimensioner och fantasin sätter fart. 260 Här har
behövts rejäla förändringar och omdaningar för att få fason på både skådespelare och
hela teaterpjäsen. Nu är det dags för audition, in med en ny ensemble!
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Recension improvisation, musikstycke samt konstverket 261 till fonden
Som en virvelvind snurrar både moder jord, och livet för Maria. Mycket händer och
intryck kommer från alla håll. En härlig Maria visar sig klart och tydligt på scenen, hon
kommer inte att gå av scenens tiljor förrän följespotlighten slocknat, och de sista
applåderna klingat ut.
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6. Resultat
Resultatet jag genererat av denna forskning kommer jag här att presentera. Jag ger
nedan en slutrecension av hela skådespelets improviserade scener. Jag kommer också
att presentera den slutliga föreställningen för er under Grand Finale, där jag själv skapar
min teaterföreställning.
6.1 Slutrecension av hela skådespelet
Visioner, fantasier och kreativitet finns verkligen hos människorna inom SEA. Vissa
delar kom fram tydligare efter ett betraktande av konsten och lyssnande av musiken. Jag
har funnit gemensamma drag inom berättelserna och här gör jag en beskrivning av vad
jag sett, upplevt och kommit fram till inom de olika områdena.
6.1.1 Kreativitet
Att gå sin egen väg, ligger helt i linje med entreprenören. Ska denne göra något som
strider mot rollen är det under mycket stort motstånd, hellre ändrar man sin inriktning
och genomför nödvändiga förändringar än att strida mot sitt inre. Viljan och vägvalet
kan ibland också få stora konsekvenser för omgivningen, inte alltid till det positiva.
Alla kan göra något, med de kunskaper man har, och det sätt man använder sig av kan
vara både påhittigt och underfundigt. Det gäller framförallt att vara flexibel i tanken och
ta situationen som den är, när den är.
6.1.2 Vision
Att hitta en balans i tillvaron är en utmaning, en lagom dos av allt krävs för att få
vardagen att fungera. En tänkt framtid där alla kan vara med och skapa något, kanske att
få vara sin egen inom en organisations ram, skulle ge utrymme att få entreprenöriera 262
men under eget ställda villkor. Den tunga administrativa bördan skulle på så sätt lätta
betydligt och göra livet en aning angenämare. Att fokusera är en nödvändighet, för att
åstadkomma det man vill och för att kunna se möjligheter som dyker upp.
6.1.3 Fantasi
Vad skulle hända om anarkin fick råda? Vilken roll skulle varje individ ha? Fantasin
kommer fram i sitt rätta ljus genom lusten. Det tänkta tar form i lusten och i tillfället,
där vägen redan banats med hjälp av fantasier. Att fantisera om sina möjligheter, att
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slippa göra saker man inte vill, men också fantasier om att allt ska bli bra, de är bara en
början till stora yviga fantasier om möjligheter bortom det redan tänkta.
6.2 Kommunikativ validering svar och kommentarer
I min kommunikativa validering har jag låtit 3 respondenter ta del av min uppsats. Jag
har presenterat min analys i de 3 steg jag genomfört och önskat en kommentar från
respondenten om analysen stämmer eller inte med vad de själva avsett att spegla med
sin berättelse.
Respondent 1
Analysen stämde precis enligt respondenten och skrattande log han och sa: lysande och
träffande, och den ger ett gediget intryck. Det berättade kommer mycket väl fram och
detta stämmer helt.
Respondent 2
Respondenten tyckte i detta fall att tolkningen var mycket bra. Tolkningen ger vidare en
mängd tankar och han tyckte att det var häftigt. Vidare tyckte han att det var härligt att
någon vågar göra något som är annorlunda- bra!
Respondent 3
Suverän tolkning, stämmer helt och hållet.
6.3 Validering andrahandsobservation svar och kommentar
I mitt förhållningssätt som teaterrecensent har jag tyckt att det är viktigt att få låta
respondenterna ta del av det 3-dimensionella i min forskning, för att på detta sätt få en
reaktion av upplevelsen och om tolkningar som kompositören och konstnärerna gjort,
överensstämmer med tankarna de själva haft om sin berättelse.
Respondent 1
Här kan man säga att respondenten blev mycket överraskad, lite förvånad och glad.
Lyckan lös om hans ansikte och en direkt fråga kom om man kunde få tillgång till
musiken. Häftigt var ett uttryck som kom fram många gånger under spelet. Bilden och
musiken var mitt i prick, enligt honom själv.
Respondent 2
Lysande framförande, fina bilder och härlig musik, här finns ett jättebra sätt att
kommunicera budskapet för olika sinnen. Häftigt var också här ett uttryck som kom
fram flera gånger. Respondenten ville gärna fortsätta att diskutera och kom direkt in på
olika tankemönster.
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Respondent 3
Härligt sätt att presentera och tolka. Suveränt!

6.4 Grand finale Kör bara på
Mina damer och herrar, luta er skönt tillbaka och låt nu spelet underhålla er. Jag önskar
för er totalupplevelse att ni betraktar fonden som består av två bilder 263 , samt att ni
lystrar noga till de vackra klangerna från musiken 264 , för att ni ska få största njutning av
detta skådespel.

Första ringning, andra ringning, tredje ringning,
Så… låt spelet börja!

6.4.1 AKT 1
Marias dröm hade äntligen uppfyllts hon hade sedan förskolan drömt om att bli
entreprenör. Väl hemkommen från jobbet, sparkar Maria av sig skorna i hallen och går
på sock in i vardagsrummet. Hoho, är det någon hemma?
Ja, mamma jag är här uppe!
Marias dotter Fia kommer ner i trappan och kramar om sin mamma.
Var är pappa? Han är ute i trädgården.
Hur var din dag då? Undrar Fia. Jo bra, lite trött just nu för vi har jättemycket att göra
på banken och eftersom det alltid varit min dröm, får jag väl varken gnälla eller oja mig,
dessutom är det ju roligt.
Har du haft några kul kunder idag då?
Ja, Maria skrattar, idag kom Bengt från universitetet in, tillsammans med sin härliga fru
och gjorde en rejäl insättning, jättekul att se dem igen, visserligen kommer de rätt
frekvent till banken, men det var ett tag sen nu. Grannens pojke, Wille var inne också,
och öppnade ett konto.
Maria sträcker på sig och gäspar.
Jo, förresten kan du inte hämta ett glas vin till mig är du gullig?
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Fia går ut i köket och samtidigt ropar Maria; Monika ringde idag och det kommer en
delegation från Polen, både investerare och låntagare tror jag, vi ska äta lunch nästa
vecka och dra upp riktlinjerna.
Men mamma, skulle inte vi åka till landet nästa vecka? Säger Fia lite moloket.
Jamen gud, det hade jag glömt! Jag får fixa detta först så åker vi sen… pappa och du
kan väl åka före… Hon hör själv hur dumt det låter, samma visa varje gång.

Fia blänger surt på sin mamma, hon hade sett framemot att få sitta framför brasan i
deras lilla stuga och att få gå de där långa, härliga promenaderna i blåsten vid
strandkanten och höra havets dån. Men det är klart, planering var nog inte hennes
mammas starka sida när hon tänker efter.
Ja, fokusering kanske är rätt ord eller det kanske inte är din starka sida? Ironiserar Fia.
Maria vet exakt vad Fia syftar på, någon myntade uttrycket ”fokusera för faen”, vem
var det nu då… Ja, ja…
Hur ska man kunna fokusera med firman, barnet, gästerna som kommer på lördag, alla
idéer och tankar som snurrar runt i den ensamma vindlingen? Det var ett litet roligt sätt
familjen hade att kalla hennes hjärna. Alla andras hjärnor består av miljarder vindlingar
men Marias, i alla fall enligt familjen, består enbart av en. När det blir för mycket idéer
så går det runt, det blir liksom sladd i den ensamma vindlingen som är som en
racerbana, runt, runt.
Alla dessa roller tänker Maria: hustru; måste vara smal och snygg och vältränad,
egenföretagare; aktivt engagerad i alla frågor och för att inte tala om personalen,
mamma; idel stöttning med diskussioner om utveckling och planer för framtiden,
väninna; engagerad i alla roliga evenemang, födelsedagar, vara stöd och en axel att luta
sig mot när det behövs, ja ja och hur kan man fokusera då, jag bara undrar…

Jag kan inte fatta hur DU kunde starta en bank; för det första har du ju ingen koll på
pengar, du shoppar upp allt på kläder, för det andra är väl inte fokusering din grej precis
och för det tredje har du någon utbildning i sådant som har med pengar att göra över
huvudtaget? Fia tittar lite misstänksamt på sin mamma… Va? Har du det egentligen?

Maria ser på sin dotter och förstår att hon har haft mycket med sina studier, att plugga
till läkare kräver sin kvinna. Maria säger, men banken håller inte på med pengar…
Fia ser på sin mamma, men … ni lånar väl ut pengar till folk och…
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Maria skrattar och ser sin dotter i ögonen, hördu, du… nu ska jag säga till dig, som du
gjorde när du var liten; lever du på artonhundratalet eller? Jag menar på åttiotalet. Den
tidens banker är försvunna för länge sedan.
De fnissar tillsammans, men både Maria och Fia är lite konfunderade.
Vet inte du, vad din mamma jobbar med? Nu måste jag erkänna att jag blir lite orolig.
Fia tittar skamset ner i golvet, som hon alltid brukar göra, när hon känner att något
förväntas av henne men hon vet inte vad.
Maria lägger armen om Fias axlar, älskade barn, nu går vi ut och sätter oss i uterummet
medan pappa grillar, så ska jag förklara för dig hur MIN bank fungerar.

6.4.2 AKT 2
Maria tittar på sin dotter och tänker, gud vad lång och snygg hon blivit, ser precis ut
som sin far. Hon tänker vidare, att sitta på sina rumpor i fina rum har ju ibland genererat
idéer men långtifrån alltid. Ska det bli något gjort, måste det finnas entreprenörer som
tar tag i saker och ting.
Till Fia säger hon; jo förstår du, det fungerar så här: I min bank handlar vi inte med
pengar, vi handlar med idéer, visioner, fantasier och att driva något man tycker är kul.
I min bank kommer folk som vill sätta in, och då är det inte pengar de sätter in. De
sätter in en idé, på ett konto. Ibland blir kontot fullt, det vill säga i insättningen ingår
också finansiering till iden man kommit på, samt människor som vill jobba i just denna
ide. Ett fullt konto är lika med: idé, finansiering och bemanning.
Man kan sätta in bara en idé också, vill man att kontot ska fyllas kan banken hjälpa till
att fylla kontot med någon som vill göra en insättning av finansiering till just denna
idén, eller kanske bemanning med människor som vill jobba med projektet.
Det fina med dessa konton är att inga idéer blir liggandes i byrålådan, du kan ju tänka
dig själv, hur många entreprenörer finns det? Hur många idéer har de om dagen? Det är
lätt att räkna ut? Inte ens jag behöver en miniräknare, säger Maria och glimtar till
kärleksfullt mot sin dotter.
Jaha, säger Fia, och sedan då? Vad gör man då?
Jo, de som inte har så mycket idéer men har kraft, kunskap och vilja att driva något
projekt och försörja sig, kan komma till banken, titta på vilka konton som finns och
välja ett konto. Kan man bara välja och sedan gå hem eller? Fia tittar lite misstänksamt
på sin mamma. Nej, entreprenören ska ha kosing för sina idéer så klart, så man måste ju
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betala. Men allt kostar ju, så är det inte min plånbok så är det ju din plånbok som
betalar, eller hur? Jo, det fick ju Fia erkänna, och tänkte skamset på de gånger hon och
mamma hade gått på stan för att shoppa kläder, och hon ”glömt” sin plånbok.
Så, nu förstår du att vi har mycket att göra, säger Maria, vi har massor av folk som
kommer och vill köpa idéer, en hel del människor som är intresserade av att finansiera,
och mängder med entreprenörer som kommer och vill öppna konton med idéinsättning.
Det är ju också full aktivitet med människor som vill hitta ett projekt att arbeta i. Är det
inte härligt? Eller som mitt lilla 3-åriga gudbarn sa en gång: det är jobbigt men roligt.
Jaha, säger Fia långsamt med eftertryck, så nu behöver man inte gå arbetslös, om man
inte vill, förstås? Maria svarar stramt, min unga dam, jag tror i alla fall inte, att någon
självmant går arbetslös, det gäller bara att hitta rätt kombination och att locka fram vad
folk är bra på. I vår bank kan man i lugn och ro titta på de olika projekten, vad de
innebär och på detta sätt hitta fram till den sysselsättning, man tror kan passa ens
personlighet och kunskap bäst. Det börjar faktiskt dyka upp kolleger i branschen också,
säger Maria.
Blir du inte rädd att de ska sno din idé med banken då? Fia tittar underfundigt på sin
mamma, nä du, lilla gumman, det kommer fler idéer till den här vindlingen, säger Maria
skrattande och pussar sin man, när han efterlängtad kommer till uterummet med:
marinerade grillspett, ugnsbakad klyftpotatis och den där salladen med broccoli och
sesamolja…
Fåglarna sjunger och det är fortfarande ljust, sjön ligger stilla nu. I ett behagligt rus efter
ett glas vin, tittar Maria ut över vattnet och tänker

Sjön är härligast ändå… som farmor sa.
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6.5 Sista applådtacket
Jag lever sedan många år tillsammans med min lilla familj. Både min man och dotter
älskar att berätta för mig om saker de varit med om. De tycker båda dessutom om att
brodera ut texten en aning, inte direkt för att ljuga utan mer för att försköna det
berättade. Jag är en trogen lyssnare, och det med glädje. En berättelse ger så mycket
mer än några sagda ord. När jag precis träffat min man, slogs jag av hans berättelse om
en idé om att skriva listor. Han skrev listor, om hur hans liv skulle gestalta sig, vilka
ägodelar han skulle ha, vilket jobb och till och med vilken familj han skulle leva
tillsammans med. Detta fanns med i en väldigt detaljerad beskrivning vilken också var
noga genomtänkt. Naturligtvis var utgångspunkten att det tänkta skulle vara det mest
otroliga man kan komma på, långt bortom vad man kunde föreställa sig att man skulle
kunna åstadkomma. Döm om min förvåning, när vi tillsammans tittade igenom hans
gamla lista och kunde sätta en bock i kanten för i stort sett de flesta av önskningarna han
skrivit. Efter detta började jag själv skriva listor och den ena önskan efter den andra har
uppfyllts. Fictive narrative collage 265 ser jag som en utveckling av dessa listor, en
möjlighet att använda sin fantasi och flytta sig framåt i tiden, att återvända till nuet igen
för att uppfylla sina drömmar. Alla kan, ung som gammal, kvinna som man.
Möjligheten och användningen kan utbredas över större områden, allt från det privata
till fritiden och jobbet.
Denna undersökning visualiserar möjligheten inom företag att kunna använda fictive
narrative collage, 266 för att skapa ett speciellt utrymme där entreprenörer kan vara
kreativa, visionära och fantasifulla utan att störa, och irritera företagets administrativa
delar. I möjligheten med texten, att fritt få producera de mest fantasifulla idéer, skapas
en legitim arena där man som entreprenör kan få tillåtelse till diskussioner och nya
tankar men också känna sig trygg. Genom detta kan man i nuet ge liv åt det som komma
skall. Jag anser att varje företag bör ha denna scen, med möjlighet till improvisation,
lekfullhet och verkligen ta det på allvar för att vi vidare ska kunna fånga nya fantasier
som kan bli morgondagens innovationer men därtill också frambringa nya
tankemönster.
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Bilaga 1
Smålands Entreprenörs Akademi, SEA 267
Bakgrunden till bildandet av SEA introducerades av Bengt Johannisson och Mikael
Kraft. De uppfattade nedgången av entreprenörskap i bygden samtidigt som en nedgång
i nybildande av företag inträffade. Krafts involvering i Företagsfabriken AB, gjorde att
de båda hittade en lucka att fylla, nämligen uthyrning av attraktiva lokaler samt
möjlighet att utbilda entreprenörer i en miljö där andra redan aktiva entreprenörer fanns.
Samarbetet skulle utgå från medverkan av Växjö universitet och när dessa inte var
intresserade av att involveras som finansiärer, somnade projektet i sin linda.
SEA kom att återuppstå då en annan initiativtagare vid namn Anders Abrahamsson fick
höra talas om idén av Johannisson. Detta kom att yttra sig till vidare diskussioner om
utveckling av SEA och resultatet blev en affärsmässig inriktning eftersom finansiärer
som vid denna tidpunkt fanns tillgängliga inte var intresserade av projektet.
Utvecklingen gick vidare i form av att kontaktnät började bildas, i vilket man tog
kontakt med personer som skulle kunna tänkas matcha idéerna som SEA skulle byggas
kring. Johan Gustavsson kom att bli en viktig person med mycket personliga kontakter,
som skulle kunna bringa mycket kunskap och ett rikt nätverk till organisationen.
Abrahamsson hade under tiden utvecklat en modell samt idéförslag, till hur
organisationen skulle se ut, och även skapat en form för hur kombinationen av
utbildning, projektutbildning, affärsutveckling skulle kunna te sig i en organisation som
består av entreprenörer. Syftet att finnas till för andra entreprenörer inom ett
affärsinriktat område skulle löpa som en röd tråd genom hela projektet.
Det första mötet inträffade den 2 mars 2006, och till det hade det inbjudits ett antal
personer som för SEA skulle vara intressanta. Vid mötet kom en del av de inviterade
men inte alla. Resultatet av detta möte blev, en lång rad aktiviteter som skulle utföras,
och nu skulle organisationen SEA bli till i verkligheten, genom att ombildas till ett
aktiebolag. Spännande aktiviteter inför framtiden som diskuterades var också:
entreprenörskollo för unga, lobbyverksamhet, forskning, bygga broar mellan den
akademiska världen och näringslivet, och mycket mer.
Funktionen för SEA ska vara som operativt stöd till entreprenörer och kunskapen ska
bestå i akademisk kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap samt finansiering. En
målsättning med organisationen ska också vara, att skapa en trygg hamn, av att omges
267
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med människor som har förståelse och egen erfarenhet av entreprenörskap samt vara en
grogrund för affärskontakter. Här betonas också språket som en viktig del för en ökad
säkerhet och trygghetskänsla. I sin jämförelse av entreprenören som en konstnär, måste
man ta tillvara det unika hos individen och för att göra detta vill man skapa en
pedagogik som ger den tillåtelsen.
SEA Organisation och Medlemmar
SEAs organisation är tänkt att bestå av två delar: en ideell organisation, SEA IO, samt
ett aktiebolag SEA AB.
SEA Ideell organisation
Arbetar aktivt för att skapa entreprenörskap både lokalt och internationellt.
Organisationen kommer att välkomna alla, både privatpersoner och organisationer som
aktivt vill delta i detta arbete. I forumet kommer man att förmedla SEAs vision, uppdrag
och mål.
SEA AB
Genom praktiserande av entreprenörskap skapas förebilder och entreprenöriella
aktiviteter genom affärsskapande. Medlemskap i SEA ger ett aktivt stöd i form av
resurser, erkännande och information. Medlemmarna i organisationen utvecklas
ömsesidigt och stimuleras till nätverkande.
SEA Processen
SEA processen består av tre steg, där man filtrerar de olika affärsidéerna man får in.
Genom de olika stegen kan SEA hitta de projekt som de finner är intressanta och som
kan utvecklas till ett vinstgivande projekt. Processen består av:
•

Projekt formation - här värderar och kritiserar man ett blivande projekt. Kommer
man fram till att projektet överrensstämmer så bidrar man med föredömliga
insatser av kunnandet inom SEA.

•

Projekt iscensättning – här stöttar man projektet med det nödvändiga
affärsnätverket, och utvecklar nödvändiga strategier för vidare ”hur-göra”, en ny
bedömning görs för fortsättning eller inte.

•

Projekt implementering – i genomförandefasen i projektet stöttar man med
försäljningsstöd, internationella kontakter, kommunikationsstrategier,
finansiering genom aktietorget, konsulttjänster.
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SEA: s Affärsområden
Affärsområdena kommer att vara indelade i fyra delar bestående av utbildningsprogram,
affärsprojektsutveckling, affärsutveckling samt social/samhällsutveckling.
•

Utbildningsprogrammet - skall innehålla utbildningsprojekt inom områdena
entreprenörskap och management.

•

Affärsprojektutveckling – SEA skapar en långsiktig affärsplan där de förbinder
sig till att få minst 10 procent av aktierna i det blivande företaget. Innan de
förbinder sig till att skapa affärsplanen skall idén ha gått igenom hela SEA
processen.

•

Affärsutveckling – i detta steg försöker man lyfta företaget till dess optimala
potential, vilket inte alltid förekommer då ägarna ofta inte har tid eller de
resurser som krävs för att vidareutveckla företaget. SEA erbjuder resurser i form
av kunskap och kontakter, lyckas man generera ökad försäljning så tar man en
viss procent av denna.

•

Social/Samhällsutveckling – har som mål att stimulera och ändra attityden till
entreprenörskap i samhället. Detta i form av SM i entreprenörskap där befintliga
entreprenörer får en chans att tävla mot varandra, men också genom
entreprenörskollo där man involverar ungdomar och barn och väcker deras
intresse för entreprenörskap.

SEAs ordinarie ledamöter
Det ingår 10 stycken ordinarie ledamöter i organisationen SEA.
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BILAGA 2
Joakim Larnö
Född i Växjö, maj 1963

Jag är keramiker i botten och genomgick en mer formell lärlingsutbildning hos min
syster, Meta Larnö under hösten 1984 på Kemi ö, i Finska skärgården.
1988 gick jag alltmer över till skulpturala arbeten i lera i kombination med andra
material. Jag hade då flyttat tillbaka till Sverige och bodde i byn Tolg, 3 mil norr om
Växjö. Jag drev då också den så kallade ”Tolggruppen”, eller ”Onsdagsgruppen”, vi var
ett antal konstnärer som träffades en gång i veckan i mitt hus i Tolg för
diskussionskvällar samt måleri. Detta varade i drygt sex år.
Under 1991-92 så gick jag som lärling för skulptör Lars Sonerud, med inriktning på
offentlig utsmyckning. Jag breddade min material- och teknikkunskap. Under 1996-98
så bodde jag i norra Bohuslän och studerade konst på Gerlesborgsskolan, denna ligger
någon mil norr om Hunnebostrand. Jag jobbade vidare med främst skulptur i en rad
skilda material. I Bohuslän studerade jag också till Web-designer, och detta ledde in
mig på användandet av digitala medier även inom konsten.
Idag jobbar jag främst med digitalt foto, i kombination med måleri men jag har dock
inte släppt greppet om skulpturen, vilken bildar en kompletterande del i mitt görande.
Jag har sedan 2004 också jobbat en del med möbelformgivning och var i februari 2005,
med på International Furniture Fair i Stockholm. Detta är något som jag kommer att
jobba vidare med. Jag bor för tillfället i byn Öja, 12 kilometer söder om Växjö, där jag
håller på med mitt största skulpturala projekt någonsin. Jag bygger ett hus. Jag bygger
det i lösvirke efter ”eget huvud”. Ateljéer och leverne skall integreras här.
Det är både en utmaning och en skola där det rumsliga skulpturala tänkandet måste
samsas med det praktiskt funktionella.

Joakim Larnö, Öja by i maj, 2006
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BILAGA 3

Peter Tillström
Entreprenör och konstnär

Det jag önskar påvisa i mitt arbete som människa och konstnär, är förhållandet mellan
det materiella och andliga. Hela universums skapelseprocess är ett förhållande mellan
materia och energi, där det byggs från det minsta till det största. Denna konstruktion kan
vi kalla för en struktur vilken är bärare av det andliga.
Vi klär alltså skapelsens struktur med olika funktioner som exempelvis en medveten
människa som känner en andlig närvaro i det skapta. Med vår vildaste fantasi kan vi ej
se, vad mer som kommer att beklä skapelsen i dess utveckling.
Som människa men också konstnär, söker jag en balans, såsom i skapelsen, mellan
materia och ande. Jag försöker i mitt arbete skapa en struktur som entreprenör, som kan
bära det andliga i vår tillvaro. Målet är att ha en tillvaro som ger tid, stillhet och
eftertanke.
Däri skapas bilder som jag kan avbilda. Med dessa vill jag förmedla en balans mellan
det materiella och det andliga, bilderna symboliserar en känsla av ett förhållande, som
är till vägledning i livet.

Peter Tillström
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Bilaga 4
Klara Nilson
Kompositör samt textförfattare

Jag heter Klara Nilson och är 13 vårar, jag bor strax utanför Växjö där jag trivs jättebra.
Musik är min stora passion och jag har sjungit sedan jag var oerhört liten. Jag började
skriva låtar i ett tidigt stadium och den kunskapen har vuxit med åren. Vid 8 års ålder
kom jag med i radion. Anledningen till det var att Växjös egen radiostjärna Lisa Syrén,
hörde en demoskiva jag spelat in. Det hände på en fest och Lisa gillade det hon hörde.
Tack vare det blev jag gäst i Lisas radioprogram: 2 timmar Syrén. Vi hade så trevligt
när vi talades vid att jag fick ett eget inslag i Lisas program. Inslaget hette Klara färdiga,
och kom att spelas varje fredag i ca 2 års tid. Jag har också haft många egna spelningar,
vilka har givit mig nyttiga erfarenheter. Jag fick vara med i detta evenemang för att jag
var positivt inställd till det, och för att jag är en van kompositör. Jag är en tjej full av
idéer och nya projekt, och som ständigt nynnar på nya melodier. Det har varit en kul
och spännande utmaning, att skriva alla dessa låtar, och allt tack vare alla underbara
berättelser.

/Klara
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Bilaga 5
Jan-Erik Malte Andersson
Gitarrist och musiklärare
En mycket eminent musiker av hög klass är Jan-Erik. Spelar gitarr och har i många år
ingått i olika konstellationer och musikgrupper. Musikproduktioner i form av skivor
finns med på listan över meriter och musikstilar som finns representerade är jazz, rock
och pop samt klassiskt.
Jan-Erik har i sitt musikliv turnerat med kända musiker som Putte Wickman och andra
jazzlegender han har också varit lokalt mycket aktiv och givit Växjös musikliv en
alldeles egen prägel.
Jan-Erik är musiklärare i vardagslag, och har också haft många av dagens mer kända
popmusiker från Växjö som sina elever.
Jan-Erik spelar gitarr 268 till de musikstycken Klara Nilson skrivit för berättelserna i
denna uppsats.

268

Lyssna till cd eller ljudfil, samtliga spår
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Bilaga 6
Innehåller Bild 1-8
Bild 1 Kökstankar, Konstnär Peter Tillström
Bild 2 Sarah och Maria, Konstnär Joakim Larnö
Bild 3 Det som jag tycker om, Konstnär Joakim Larnö
Bild 4 Elden i en låga, Konstnär Joakim Larnö
Bild 5 Affärsängeln, Konstnär Peter Tillström
Bild 6 Fokusera, Konstnär Peter Tillström
Bild 7 Kör bara på, Konstnär Joakim Larnö
Bild 8 Kör bara på, Konstnär Peter Tillström
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Bilaga 6, bild 1 Kökstankar
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Bilaga 6, bild 2 Sarah och Maria
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Bilaga 6, bild 3 Det som jag tycker om
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Bilaga 6, bild 4 Elden i en låga
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Bilaga 6, bild 5 Affärsängeln
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Bilaga 6, bild 6 Fokusera
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Bilaga 6, bild 7 Kör bara på
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Bilaga 6, bild 8 Kör bara på
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Bilaga 7

Innehåller 7 texter till melodier skrivna av Klara Nilson.

1. Kökstankar
2. Sarah och Maria
3. Det som jag tycker om
4. Elden i en låga
5. Affärsängeln
6. Fokusera
7. Kör bara på
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Sångtext till improvisationsscen 1
Kompositör och
textförfattare:
Klara Nilson

Kökstankar
Jag sitter i köket
Skriver och tänker
Så mycket att göra
Ja , ja , ja
Jag spillde kaffe
På den där bilden
Och det var tur det
För vad skulle alla tro
Ja, vad skulle alla tro
Jag vet vem jag är
Och bry mig inte
Om vad andra tycker
Nej , nej , nej
Jag spillde kaffe
På den där bilden
Och det var tur det
För vad skulle alla tro
Ja, vad skulle alla tro
Man kan inte lita på tidningar
I dem finns det vad som helst
När som helst
Utan vidare
Men jag är stark nog
Att inte ta åt mig

Jag spillde kaffe
På den där bilden
Och det var tur det
För vad skulle alla tro
Ja, vad skulle alla tro
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Sångtext till improvisationsscen 2

Kompositör och
textförfattare:
Klara Nilson

Sarah och Maria
Sarah, Sarah, Sarah, Maria, Maria
Två helt olika människor
Som förts samman av lust
Det började med att Maria
Sålde kakor och saft
Och Sarahs liv blev det bästa hon någonsin haft

De skulle samarbeta
Ta hand om frukt
Se industrin växa
I harmoni

II: Sarah, Sarah, Sarah, Maria, Maria
Två helt olika människor
Som förts samman av lust: II
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Sångtext till improvisationsscen 3
Kompositör och
textförfattare:
Klara Nilson

Det som jag tycker om
Vad hade den andre och inte jag
Säg mig nu
Jag trodde att detta skulle gå så bra
Men ack, ack, ack
Jag vill va med
Och göra det jag gillar
Men det är inte alltid så lätt
Nej det är inte alltid så lätt
Snälla, snälla nån, kom fram till mig
Fråga om jag kan hjälpa till
Jag kan smycka jag kan inreda
Göra nåt av det som jag tycker om
Tycker om, tycker om
Aa…
Men jag tänker inte sura
Det är bara att ställa sig upp igen
Rak i ryggen
Snälla, snälla nån, kom fram till mig
Fråga om jag kan hjälpa till
Jag kan smycka jag kan inreda
Göra nåt av det som jag tycker om
Tycker om, tycker om
Aa…
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Sångtext till improvisationsscen 4
Kompositör och
textförfattare:
Klara Nilson

Elden i en låga
Jag sitter med näsan i en massa papper
Kul? Sällan.
Jag kan ej förstå att jag sedan barnsben, drömt om det här
Men om jag tänker efter är det inte så illa ändå
Tänk inte bara gör
Annars fastnar du
Och vem vill göra det när man kan njuta
Låt inte elden i en låga blekna bort
Gör den bara starkare och rödare
Strunta i ett nio till fem jobb
Det blir inte rätt för dej
Tänk inte bara gör
Annars fastnar du
Och vem vill göra det när man kan njuta
Låt inte elden i en låga blekna bort
Gör den bara starkare och rödare
Starkare rödare starkare rödare
Starkare rödare starkare rödare

96

Sångtext till improvisationsscen 5
Kompositör och
textförfattare:
Klara Nilson

Affärsängeln
Han stod där vid min sida när jag kom till USA
Sa att han var en affärsängel och att allting skulle bli bra, Yeah

Kaffekedja istället för frisör, USA istället för Sverige
Ingenting blev som jag trodde, men det löste sig

Ta dina möjligheter, våga chansa
Kika ut genom fönstret, gör nåt av ditt liv

Kaffekedja istället för frisör, USA istället för Sverige
Ingenting blev som jag trodde, men det löste sig

I vissas fall kan det vara väldigt svårt
Att hitta fram till den rätta vägen
Men för mig gick det faktiskt bra
Ja för mig gick det faktiskt bra

Kaffekedja istället för frisör, USA istället för Sverige
Ingenting blev som jag trodde, men det löste sig
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Sångtext till improvisationsscen 6
Kompositör och
textförfattare:
Klara Nilson

Fokusera
Fokusera min vän så blir allting bra igen
Fokusera och kom vi ska börja på en gång
Att ha eget kräver sin person
Man måste ha driv och kraft
För att orka med sysslorna
Fokusera min vän så blir allting bra igen
Fokusera och kom vi ska börja på en gång
Om du släpper taget och faller pladask Blir allting bara slask
Så öppna ögon och öron häng med i svängarna
Fokusera min vän så blir allting bra igen
Fokusera och kom vi ska börja på en gång
På en gång
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Sångtext till improvisationsscen 7
Kompositör och
textförfattare:
Klara Nilson

Kör bara på
Na na nanana Na na nanana
Uu uu
Jag sätter in en ide och vips så är det nån som tagit den
Visst är det bra, är det bra?

Ja, mamma Ja, mamma
Du har kommit på en lysande ide
Men hur går det till, går det till

Det ska jag säga dig, du sparar iden på ett konto
Inte svårare än så, min vän

Bra, mamma Bra, mamma
Jag vill också sätta in en ide
Men får jag det, jag är ju bara ett barn

Ålder eller kön, spelar ingen roll
Tänker du nåt bra så tveka inte
Kör bara på, bara på min vän

Nej, ålder eller kön, spelar ingen roll
Tänker du nåt bra så tveka inte
Kör bara på, bara på min vän
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